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RESUMO 

Um  dos  resultados  das  transformações  sócioculturais  do  nosso  mundo  pós 

moderno,  marcado  por  extrema  complexidade,  contradições,  lutas  políticas  e 

ideológicas,  fragmentações  e  mudanças  sociais  constantes,  especialmente  nas 

sociedades  ocidentais,  é  a  chamada  crise  de  identidades,  pondo  em  evidência  a 

necessidade de reflexão sobre a questão da construção de identidades sociais. Pela sua 

natureza dinâmica, heterogênea e controversa, a construção de identidades  se constitui 

um dos temas cruciais na teoria pósestruturalista (Wodak 2001, Hall 1996, Billig 1991, 

Muntigl et al 2000, Fairclough 2003 dentre outros). 

Como  construto  sóciodiscursivo,  as  identidades  sociais  ocorrem em contextos 

marcados por relações de poder, sobretudo no âmbito das instituições sociais. Por isso, 

esse processo nem sempre é uma prática renovadora, podendo inclusive legitimar certas 

identidades impostas por processos de dominação. É o caso, por exemplo, da identidade 

coletiva  dos  parlamentares.  Desse  modo,  o  presente  estudo  analisa  a  construção  de 

identidades sociais dos políticos envolvidos em esquemas de corrupção nas instituições 

públicas.  Através  de  um  estudo  de  caso,  o  mensalão,  investigamos  as  principais 
estratégias lingüísticodiscursivas utilizadas na representação do discurso político sobre 

corrupção,  num  conjunto  de  gêneros  textuais  que  abrangem  a  esfera  pública 

governamental e nãogovernamental. 

Para  viabilizar  esta  análise,  tomamos  como  referencial  teóricometodológico  a 

abordagem históricodiscursiva de Análise Crítica do Discurso, cujo  foco está voltado 

para o estudo dos discursos políticos e discriminatórios. Tal abordagem aponta para o 

caráter manipulativo  das  práticas  discursivas  e  para  a  relação  dialética  e  contraditória 

entre  discurso  e  estruturas  de  poder,  oferecendo  assim,  parâmetros  analíticos  para  a 

interpretação e a avaliação dos discursos em seu contexto social, histórico e político, a 

partir de um dos seus principais efeitos, a saber, a construção de identidades sociais. 

Os  resultados  da  análise  dos  dados  revelam  que  certas  construções  de 

identidades  servem  como  mecanismo  de  legitimação  dos  grupos  de  poder  e  de  um 

estado  de  coisas  espbecífico,  assim  como,  da  deslegitimação  da  participação 

democrática. 

Palavraschave: discurso, identidades sociais, abordagem históricodiscursiva.



ABSTRACT 

One  of  the  most  salient  results  of  the  sociocultural  transformations  of  our 

modern  world  and  Western  societies,  characterized  by  complexity,  contradictions, 

political and ideological struggles, fragmentations and unstoppable social changes is the 

socalled identity crisis. Such tendencies highlight the issue of the construction of social 

identities.  Because  of  its  inherent  dynamics,  heterogeneity  and  controversy,  the 

construction of social identities is a major theme in the poststructuralist theory (Wodak 

2001, Hall 1996, Billig 1991, Muntigl et al 2000, Fairclough 2003 among others). 

As  a  sociodiscursive  construct,  social  identities  are  embedded  in  contexts 

marked by power relations, especially within social institutions. Therefore, this process 

does not imply a transformative practice. Moreover, it could legitimize certain kinds of 

identities imposed by domination processes. In this specific case, we have for instance, 

the politicians´ collective  identity. Thus,  this  study  intends to analyze  the construction 

of  social  identities  of  those  professional  politicians  involved  in  political  corruption 

within institutional settings. Through a political scandal called mensalão, we investigate 
the main linguistic and discursive strategies employed in the representation of political 

discourses about corruption. Our empirical data is constituted by different genres from 

governmental and nongovernmental public sphere. 

Our  theoretical  and  methodological  approach  to  the  study  is  informed  by  the 

discursivehistorical approach which adheres to Critical Discourse Analyses and focuses 

on  political  and  discriminatory  discourses.  This  approach  reveals  the  manipulative 

aspect  of  discursive  practices  as  well  as  the  dialectic  and  contradictory  relationships 

between discourses and power structures. It provides an analytical way to interpret and 

evaluate discourses within their social, historical and political contexts looking at one of 

their main constitutive effects, that is, the construction of social identities. 

The  analytical  results  of  this  study  reveals  that  certain  identities  constructions 

serve  themselves as a  legitimating mechanism of power groups and a specific  state of 

affairs, as well as the delegitimation of the democratic participation. 

Key words: discourse, social identities, discoursehistorical approach.



RESUMEN 

Uno de los resultados de las transformaciones socioculturales de nuestro mundo 

posmoderno  marcado  por  extrema  complexidad,  contradicciones,  luchas  políticas  e 

ideológicas,  fragmentaciones  y  cambios  sociales  constantes,  especialmente  en  las 

sociedades occidentales, es la llamada crisis de identidades, que evidencia la cuestión de 

la construcción de  las  identidades  sociales. Por  su naturaleza dinámica,  heterogénea  y 

controvertida, la construcción de identidades se constituye en uno de los temas cruciales 

en la teoría posestructuralista (Wodak 2001, Hall 1996, Billig 1991, Muntigl et al 2000, 

Fairclough 2003 entre otros). 

Como constructo  sociodiscursivo,  las  identidades  sociales  se dan en contextos 

marcados  por  las  relaciones  de  poder,  sobre  todo  en  el  ámbito  de  las  instituciones 

sociales. Por ello,  ese proceso no es  siempre una práctica  renovadora y puede  incluso 

legitimar  ciertas  identidades  impuestas  por  el  proceso  de dominación. Es  el  caso,  por 

ejemplo,  de  la  identidad  colectiva  de  los  parlamentarios.  De  esta  forma,  el  presente 

estudio  analiza  la  construcción  de  las  identidades  sociales  de  los  políticos metidos  en 

esquemas de corrupción en las instituciones públicas. A través de este estudio de caso, o 
mensalão,  investigamos  las principales estrategias  lingüísticodiscursivas utilizadas en 
la  representación  del  discurso  político  de  la  corrupción,  en  un  conjunto  de  géneros 

textuales que abarcan la esfera pública gubernamental y no gubernamental. 

Para  viabilizar  este  análisis,  tomamos  como  referente  teóricometodológico  el 

abordaje  históricodiscursivo  del  Análisis  del Discurso,  cuyo  foco  se  dirige  hacia  el 

estudio  de  los  discursos  políticos  y  discriminatorios.  Tal  abordaje  orientado  hacia  el 

carácter  manipulativo  de  las  prácticas  discursivas  y  hacia  la  relación  dialéctica  y 

contradictoria  entre  discurso  y  estructuras  de  poder,  ofrece  así  parámetros  analíticos 

para  la  interpretación  y  evaluación de  los  discursos  en  su  contexto  social,  histórico  y 

político  a  partir  de  uno  de  sus  principales  efectos,  a  saber,  la  construcción  de  las 

identidades sociales. 

Los  resultados  del  análisis  de  los  datos  revelan  que  ciertas  construcciones  de 

identidades  sirven  como mecanismos  de  legitimación  de  los  grupos  de poder  y  de  un 

estado de cosas específico, así como de deslegitimación de la participación democrática. 

Palabras clave: discurso, identidades sociales, enfoque histórico del discurso
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1.  INTRODUÇÃO 

No ano de 2002, o Brasil consolidou um novo momento em sua história política: 

pela primeira vez depois de anos de ditadura militar e governos de direita, a esquerda 

política  assume  o  cargo  executivo  e  representativo  mais  conservador  do  País,  a 

presidência da República, na pessoa do presidente Luis Inácio Lula da Silva, doravante 

presidente Lula,  e  de  seu partido, o Partido  dos Trabalhadores  (PT),  após  22  anos  da 

existência  do  partido  e  de  sua  derrota  em  três  eleições  presidenciais  consecutivas. 

Certamente, aquele momento de mudança teve um significado histórico para o País com 

a renovação política. 

Sem  pretensões  de  fazer  uma  análise  política,  pois  este  trabalho  se  situa  no 

campo dos estudos da linguagem e de seus usos, destaco alguns aspectos significativos 

que caracterizam a trajetória política deste governo e nos ajudam a compreender nosso 

problema de pesquisa. O primeiro aspecto diz  respeito à biografia do presidente Lula. 

Lula  é  um  nordestino,  de  origem  humilde,  sem  formação  de  nível  superior,  que  se 

profissionalizou  como  torneiro  mecânico  e  posteriormente,  se  tornou  líder  sindical, 

caminho onde  iniciou sua vida pública. O segundo aspecto diz respeito ao fato de que 

Lula adotou uma postura menos radical, provavelmente mais ao centro, que viabilizou a 

adesão  de  líderes  de  direita  à  sua  candidatura,  bem  como  a  aproximação  de  setores 

importantes  de  sustentação  econômica  ao  projeto  de  governo  da  esquerda  política, 

como,  por  exemplo,  o  empresariado  brasileiro. Este  fato  se  consolidou  na  escolha do 

empresário  José  de  Alencar  (Partido  Republicano  Brasileiro  –  PRB)  para  compor  a 

chapa  do  PT  na  vicepresidência  da  República.  Um  terceiro  aspecto  foram  as 

dificuldades que o novo governo teria que enfrentar tal como, a formação de uma base 

política sólida no Congresso Nacional que permitisse a votação de emendas reformistas 

importantes  para  o  governo.  Um  quarto  aspecto  seria  o  envolvimento  do  partido  do 

governo,  o  PT,  em  um  esquema  de  corrupção  que  seria  denominado  mensalão.  Este 
esquema  veio  à  tona  no  ano  de  2005  e  tinha  como  objetivo  a  compra  de  votos  de 

parlamentares em troca do apoio ao governo. Esse caso teria agravado a chamada crise 

política  que  o  governo  petista  estaria  vivenciando  naquele momento.  Finalmente,  um 

último aspecto significativo foi a reeleição de Lula à Presidência da República no ano 

de 2006.
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Tendo  ressaltado  tais  aspectos,  inicio  este  trabalho  de  investigação  com  uma 

amostra  de  discurso  que  trás  aspectos  interessantes  no  que  diz  respeito  à  construção  de 

identidades sociais de parlamentares envolvidos em corrupção, nosso problema de estudo. 

O  exemplo  acima  consiste  numa  charge  política 1  publicada  no  site  do  Jornal 

Gazeta  do  Povo  na  ocasião  de  um  caso  recente  de  corrupção  política,  posterior  ao 

mensalão,  denominado  mensalinho,  envolvendo  o  então  presidente  da  Câmara  dos 

Deputados,  Severino Cavalcanti  (SC).  Esta  charge  mostra  um  dos  modos  recorrentes 

que  a mídia  representa/constrói  a  identidade  de  políticos  envolvidos  em  esquemas  de 

corrupção. Geralmente,  essa  representação  negativa  é  resultado  da  equação  político + 

poder = corrupção. 

Esse  extrato  de  discurso  suscita  algumas  questões:  Quem  são  esses  atores 

políticos, protagonistas e antagonistas num cenário de crise política? Como esses atores 

tentam apagar traços negativos que  lhes  foram atribuídos e reforçar aspectos positivos 

em sua imagem dentro de um projeto argumentativo que visa persuadir o outro? Como 

eles  exploram  os  estereótipos?  Que  gêneros  e  discursos  circulam  nessa  situação  de 

conflito,  como se articulam e que efeitos de sentido são produzidos através deles? Há 

diferenças na construção do ethos dos políticos envolvidos em corrupção em relação aos 
demais?  Como  os  papéis  sociais  são  distribuídos  na  situação  discursiva?  Como 

1 Esta charge está disponível na página do Jornal Gazeta do povo on line, no endereço, 
www.gazetadopovo.com.br
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podemos perceber, mesmo que intuitivamente, o processo de identificação do outro na 

vida social é um fenômeno discursivo. 

Sem pretensões de análise do caso  em particular ou do gênero em si, pois  não 

entram no escopo deste trabalho, mas servem como indício do problema e sugestão para 

pesquisas posteriores, como podemos compreender a identidade social de SC construída 

na  charge  em  questão?  Sem  nos  determos  numa  análise  multimodal 2 ,  o  que 

reconhecemos  como  necessária  à  interpretação  desse  gênero,  podemos  inferir  a  partir 

das próprias pistas apresentadas na charge e pelo conhecimento do caso, que SC é visto 

realmente, como um político corrupto. Essas pistas são, por exemplo, o próprio formato 

da charge, ou seja, uma cédula com a cifra correspondente ao valor da propina recebida 

de 21.500 reais pelo ator em questão. 

Outra  pista  significativa  é  a  caricatura  de  SC  como  caradepau,  metáfora 
corriqueira  para  expressar  que  alguém  está  mentindo  ou  omitindo  algo  que  já  é  do 

conhecimento  público.  Isso  se  dá  pelo  fato  de  SC  negar  seu  envolvimento  no 

mensalinho e se apresentar como vítima da ação negativa de outros atores, inclusive da 

imprensa,  ação  esta  interpretada  como  ameaças,  mentiras,  processos  sem  causa,  mal 

entendidos,  dentre  outras 3 .  Na  verdade,  os  políticos  envolvidos  em  esquemas  de 

corrupção se engajam num projeto argumentativo que visa persuadir os outros sobre sua 

inocência,  utilizandose  de  estratégias  discursivas  para  construir  uma  representação 

positiva  de  si  e  uma  representação  negativa  do  outro  como  mostraremos  adiante  na 

análise do nosso corpus. 

Com essa ilustração e breves observações queremos esclarecer que a princípio, o 

que nos instigou à realização desta pesquisa foi a representação discursiva negativa dos 

atores  políticos  e  de  sua  prática  política  no  discurso  público  sobre  corrupção. 

Enunciados avaliativos do tipo todo político é corrupto! ou políticos são um bando de 
bandidos!  ou  políticos  nunca  vão  para  cadeia!  ou  ainda,  todo  caso  de  corrupção 
política  acaba  em  pizza!  são  exemplos  dessa  representação  negativa  que  se  tornou 
naturalizada 4 e aparentemente homogênea. 

2  Sobre  a  análise  multimodal  do  discurso,  cf.,  por  exemplo,  Kress  e  van  Leeuwen  2001,  2006  e  van 
Leeuwen 2005. 
3 Confira o discurso de  renúncia de SC ao  cargo de presidente da Câmara,  incluído como anexo neste 
trabalho (ANEXO A), em que este ator inocenta a si mesmo e acusa seus inimigos políticos. 
4 Como van Leeuwen (2008:111), entendemos ‘naturalização’ como uma forma específica de avaliação 
moral, uma forma que nega a moralidade e substitui as ordens morais e culturais por uma ‘ordem natural’.
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Essa representação aponta para dois aspectos curiosos na questão da identidade. 

O primeiro deles  é o  fato de que esse  tipo de  identificação ou  representação negativa 

atribuída ao político  brasileiro é parte de um  ‘inventário’ culturalmente construído de 

identidades  que  se  tornam  mais  proeminentes  em  nossa  sociedade.  Nesse  sentido, 

MacIntyre (1984 apud Fairclough 2003), sugere que uma parte significante do que faz 

uma  cultura  diferir  das  demais,  é  justamente  o  seu  ‘estoque  de  personagens’,  suas 

identidades  mais  salientes  que  são  culturalmente  construídas.  Esses  personagens  ou 

identidades são vistos a partir de um alto nível de abstração e generalização, continuam 

a existir consideravelmente no tempo  sem deixar de mencionar que mudanças sociais 

incidem  na mudança  desse  inventário  de  personagens  ou  identidades  –  e  são  bastante 

difundidos/presentes  na  vida  social. O  segundo  aspecto  é o  fato  de que não  podemos 

desconsiderar  a  dialética  existente  entre  identidade  social  e  identidade 

pessoal/personalidade,  identidade  pessoal  esta  que  aponta  para  a  questão  do  estilo  de 

cada  ator  social.  Isto  significa  que  pode  haver  vários  estilos  ou  modos  de  ser  ou  de 

investir determinada identidade num nível menos abstrato, de acordo com o nível mais 

concreto dos eventos sociais. No caso dos políticos brasileiros, considerando os eventos 

de corrupção, um determinado político pode ser de vários modos ou em algumas de suas 

performances  ser  considerado  um  político  moderno,  liberal,  mais  consciente  ou 

comprometido  com  a  coletividade,  um  verdadeiro  líder  democrático,  etc.  mas  que 

continua repetindo certas ações ilícitas que o caracterizam como corrupto ao abusar de 

sua  influência  política  ou  utilizar  o  patrimônio  público  em  benefício  próprio 

reproduzindo assim, um habitus político. 

Entendemos  que  essa  representação  construída,  bem  como  o  processo  de 

construção de identidades são frutos da internalização de identidades e imagens que são 

impostas  por  processos  de  dominação.  O  resultado  prático  desse  processo  é  a 

perpetuação da prática de corrupção nas instituições políticas e administrativas do País, 

o  descrédito  das  cidadãs/os  nessas  instituições  e  seus  representantes  eleitos,  o 

distanciamento  da  população  do  processo  político  e  consequentemente,  o 

enfraquecimento da democracia, modelo político idealmente concebido como regime do 

Moralidade  e  natureza  aqui  se  tornam  tão  indissociáveis  que  simplesmente  os  métodos  de  análise  do 
discurso  não  conseguem  isolálas  e  estudálas.  Desde  ponto  em  diante,  a  pesquisa  históricodiscursiva 
toma lugar, pois apenas a compreensão dos aspectos históricos e sócioculturais de uma dada sociedade é 
que  torna  viável  a  explicação  do  status  moral  dos  enunciados  nos  discursos  através  do  mapeamento 
diacrônico para se verificar quando certos valores se tornaram parte do conhecimento cultural de senso 
comum.
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povo, para o povo e pelo povo. Por outro lado, o problema da corrupção e a ineficácia 

do Estado em combatêla geram sérias consequências sociais e políticas para o País, tal 

como  o  comprometimento  do  desenvolvimento  social  e  econômico  sustentável. 

Portanto, o que está por trás dessa investigação, é a preocupação maior com a aceitação 

e  a  tolerância  da  população  e  de  outros  atores  políticos  diante  deste  tipo  de 

representação  e  comportamento  naturalizados,  bem  como  do  abuso  de  poder  e  da 

institucionalização das práticas de corrupção. 

Mas  por  que  estudar  o  processo  de  construção  de  identidades  nas  sociedades 

modernas,  especialmente  relacionado  a  certos  problemas  sociais    como  o  caso  de 

corrupção – e a certas  instituições sociais – como, por exemplo, o Congresso Nacional 

brasileiro? 

Um  dos  resultados  das  transformações  sócioculturais  do  nosso  mundo  pós 

moderno,  marcado  por  extrema  complexidade,  contradições,  lutas  políticas  e 

ideológicas,  fragmentações  é  a  chamada  crise  de  identidades,  pondo  em  evidência  a 

necessidade  da  reflexão  sobre  a  questão  da  construção  de  identidades  como  um  dos 

temas  centrais  na  teoria  pósestruturalista  (Wodak  2001,  Hall  1996,  Billig  1991, 

Muntigl et al 2000, Fairclough 2006 dentre outros). Analisar os processos de construção 

de  identidades  urge  devido  a  pelo  menos  três  razões  latentes.  Em  primeiro  lugar,  é 

importante considerarmos a necessidade social, política e antropológica de entendermos 

quem somos nós e qual nosso papel na presente realidade social marcada por mudanças 

sociais constantes. De acordo com Triandafyllidou e Wodak (2003:208), hoje, mas que 

nunca,  identidade é de natureza dinâmica e está constantemente em evolução, uma vez 

que  as  pessoas  estão  mais  expostas  a  novos  estímulos  e  desafios  e  por  isso,  talvez 

tenham mais  necessidade  de uma  identidade  ou uma  série  de  identidades  que possam 

servir de ‘âncora’ em um mundo que está constantemente em fluxo. 

Em  segundo  lugar,  a  reflexão  sobre  essa  problemática  demanda  uma  análise 

crítica,  pois,  como Wetherel  (2001:187),  entendemos  que  a  identidade,  ou melhor,  as 

identidades  de  um  indivíduo  são  uma  série  de  performances  culturais  disponíveis 

restringidas por relações de poder. Portanto, a compreensão dos processos de formação 

e  construção  de  identidades  pede  não  uma  descrição  distanciada  do  objeto  sob 

investigação ou das práticas sociais e discursivas, mas o desvelar das relações de poder 

e  dominação  que  restringem  ou  controlam  a  construção  de  identidades  e
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consequentemente,  a  atuação  dos  indivíduos  em  sociedade,  como  resultado  da 

manipulação  e  abuso,  nas  diferentes  e  variadas  esferas  da  vida  social,  sobretudo  no 

âmbito das instituições sociais. 

Em terceiro lugar, a discussão do tema é altamente relevante para a compreensão 

das práticas sociais contemporâneas, pois nestas práticas as  identidades são concebidas 

como  parte  de  um  processo  dinâmico,  através  das  relações  sociais  mediadas  pela 

linguagem,  linguagem  esta  que  é  parte  constitutiva  dessas  práticas  (Magalhães  et  al 

2006:i). 

Pensar  as  identidades  como  um  construto  sóciodiscursivo,  principalmente  no 

âmbito das instituições sociais, é reconhecer o papel crucial da linguagem na formação 

de  identidades  e  das  posições  dos  sujeitos  sociais,  bem  como  na  transformação  de 

práticas sociais injustas e excludentes, resultando em mudança social. Por outro lado, as 

instituições  sociais  incidem  de  algum  modo  na  constituição  identitária  dos  atores 

sociais, pois as  identidades que  foram/são/serão construídas em determinado momento 

dependem  das  rotinas  institucionais  e  das  relações  de  poder  estabelecidas 

discursivamente em dada instituição social. 

Sucintamente, no que diz respeito aos objetivos deste trabalho, a pesquisa deve 

revelar em termos mais gerais, o modo como as  instituições sociais contribuem para a 

produção  e  reprodução  de  categorias  sociais  e  relações  de  poder,  bem  como o modo 

como a linguagem funciona enquanto recurso simbólico para criar e manter significados 

e  identidades pessoais,  sociais e culturais  (Kendall e Tannen 2004:548, Pontes 2004). 

Dentro  desse  objetivo  geral,  enfocaremos  como  objetivo  específico,  identificar  as 

estratégias linguísticodiscursivas, enquanto meios retóricos, usadas pelos parlamentares 

para construir as identidades sociais de si mesmos e dos outros atores sociais envolvidos 

em  situações  de  corrupção  para  persuadir  /  convencer  sobre  sua  inocência  e  sobre  a 

culpabilidade do outro. 

Nesse ínterim, as questões heurísticas ou questões de pesquisa que norteiam este 

estudo são as seguintes: 

(i)  O que significa corrupção no contexto público investigado? (Corrupção é 

um  evento  cultural  natural?  Corrupção  é  resultante  de  circunstâncias 

sociais,  econômicas  e  políticas  específicas? Corrupção  é  uma  atividade
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realizada  por  atores  sociais  específicos? Este  evento  está  relacionado  a 

outros  eventos  ou  processos  tais  como,  a  democratização,  a 

governabilidade e a globalização?) 

(ii)  Como as  identidades  sociais dos políticos envolvidos em escândalos de 

corrupção  são  construídas  de  modo  que  possam  justificar  a  prática  de 

corrupção e legitimar o abuso de poder por parte desses atores? 

Consideramos  como  principal  hipótese  a  ser  comprovada  com  a  análise  e 

interpretação do corpus referente ao caso de corrupção sob investigação, que a macro 
estratégia da representação positiva de si mesmo e da representação negativa do outro 
empregadas  pelos  parlamentares  envolvidos  em  esquemas  de  corrupção  tem  como 

propósito retórico principal, a persuasão da audiência, em especial da opinião pública, 
sobre  sua  inocência  e  sobre  a  culpabilidade  do  outro,  transferindo  a  culpa  e  a 
responsabilidade pelas ações ilícitas de corrupção através da manipulação da inversão 
dos papéis de vítimaculpado (victim  perpetrator reversal), bem como da construção 
discursiva  de  um  ‘bodeexpiatório’  (scapegoat)  nesse  cenário.  Do  mesmo  modo, 

corrupção é representada como um evento naturalizado na prática política brasileira, 
como  sendo  causada  por  fatores  exógenos  –  tal  como  a  herança  patrimonialista  na 
prática política brasileira e endógenos – tal como a institucionalização da corrupção 
e portanto, não pode ser combatida, nem os atores políticos que a praticam, punidos 
propriamente. 

De  modo  a  direcionar  as/os  leitoras/es  desse  trabalho  e  a  ajudálas/los  na 

formulação  de  suas  expectativas  de  leitura,  oferecemos  uma  visão  geral  e  concisa  de 

cada capítulo, mostrando assim, a organização e a estrutura desta tese. 

No  capítulo  introdutório,  como  vimos,  situamos  o  problema  de  pesquisa,  os 

objetivos desse trabalho, as questões heurísticas que norteiam este estudo e a hipótese 

de pesquisa que buscamos comprovar com a finalização da análise dos dados. 

No  capítulo  2  apresentamos  uma  introdução  teórica  às  noções  de  discurso,  de 

identidades sociais, de  instituições sociais e seu papel na realidade da vida cotidiana e 

de corrupção, permitindo assim, uma compreensão geral de elementos importantes que 

norteiam  nossa  reflexão.  Enfatizamos,  desse  modo,  a  caráter  dialético  das  relações 

existentes entre os diferentes elementos discursivos e nãodiscursivos que compõem a 

vida social.
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O capítulo 3 consiste na apresentação teórica e metodológica da abordagem de 

análise  do  discurso  que  adotamos  nesse  trabalho,  a  saber,  a  abordagem  histórico 

discursiva. Neste capítulo, oferecemos uma visão geral do paradigma da Análise Crítica 

do Discurso  em  que  a  Abordagem HistóricoDiscursiva  se  encontra,  seguida  de  uma 

breve  exposição  da  sua  história,  de  conceitoschave  tais  como  ‘poder’,  ‘ideologia’, 

‘campos de ação’, dentre outros, os quais compõem o arcabouço teóricometodológico 

dessa abordagem. Também descrevemos algumas das ferramentas usadas na análise do 

problema  que  propomos.  Finalmente,  apresentamos  e  exemplificamos  as  estratégias 

linguísticodiscursivas selecionadas para operacionalizar a análise dos dados. 

Os capítulos 4 e 5 consistem na análise dos nossos dados, divididos seguindo o 

critério  da  esfera  pública  onde  se  situam.  No  capítulo  4,  analisamos  e  discutimos  as 

estratégias linguísticodiscursivas e sua realização no discurso político sobre corrupção 

e  a  construção  de  identidades  tendo  como  base  os  gêneros  entrevista  e  discurso 

políticos.  Nosso  foco  aqui  será  na  esfera  pública  governamental.  Já  no  capítulo  5, 

reconhecemos  o  papel  crucial  da mídia  na  esfera  pública  nãogovernamental  e  como 

contraponto  à  esfera  pública  governamental.  Daí,  analisamos  e  discutimos  o  modo 

como  a mídia  recontextualizou  o  discurso  político  sobre  corrupção  e  a  construção  de 

identidades. A base para análise são notícias divulgadas sobre o mensalão. 

No  capítulo  final,  apresentamos  as  considerações  finais  deste  trabalho  sobre  a 

construção  discursiva  de  identidades  sociais  dos  parlamentares  envolvidos  em 

corrupção  no  cenário  político  brasileiro.  Esta  parte  será  seguida  das  referências 

bibliográficas e dos anexos que compõem este trabalho.
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2.  DISCURSO E IDENTIDADE: REVISÃO DE NOÇÕES RELEVANTES PARA 

TEORIZAÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Tendo em vista a natureza multifacetada e a complexidade teórica do problema 

que  nos  propomos  a  investigar  neste  trabalho,  a  saber,  a  construção  discursiva  de 

identidades  no  contexto  das  instituições  sociais  na  esfera  pública,  é  importante  que 

elucidemos alguns conceitos cruciais que norteiam este trabalho. O que subjaz a seleção 

e revisão desses conceitos é o reconhecimento de que os efeitos sociais e construtivos 

do  discurso  estão  em  relação  dialética  com  outros  elementos  nãodiscursivos  que 

compõem a vida social. Tais conceitos são ‘discurso’, ‘identidades sociais’, ‘instituições 

sociais’ e ‘corrupção (política)’. 

2.1.  A noção de discurso 

Entendemos  que  a  noção  de  discurso,  ou  melhor,  as  noções  de  discurso  são 

divergentes  e  polissêmicas  causando  assim,  certa  confusão  semântica  e  flexibilidade 

terminológica.  Por  isso,  enquanto  construto  analítico,  a  compreensão  de  discurso 

sempre  vai  depender  da  perspectiva  adotada  pela/o  analista.  Enquanto  objeto  de 

investigação, discurso não é uma unidade fechada, mas fluida; é uma entidade semiótica 

dinâmica  que  está  aberta  à  reinterpretação,  continuidade,  influência  e  relação  sócio 

funcional com outros discursos (Reisigl e Wodak 2008:5). 

O ponto  de partida  para  formulação  da nossa  compreensão  sobre  discurso  é  o 

mesmo que adotamos em Pontes  (2004), a  saber, o  reconhecimento de que a natureza 

social do discurso  – ou da  linguagem em uso enquanto recurso simbólico e semiótico 

mais  amplo    é  a  sua  característica  mais  essencial  na  medida  em  que  (i)  usamos  a 

linguagem  quando  interagimos  com  outras  pessoas    natureza  dialógica  do  discurso 

(Bakhtin  1992);  (ii)  participamos  de  uma  sociedade  –  socialização  lingüística  (Ochs 

1996);  e  (iii)  construímos  o  mundo,  especialmente  em  termos  de  identidades  sociais, 

através dos significados indexicais (Ochs 1996, Duranti 1997, dentre outros.) 

Tendo  em  vista  a  natureza  social  do  discurso  como  sua  característica  mais 

essencial  e  o  seu  papel  crucial  na  construção  da  realidade  social,  compreendemos
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discurso  como  apresentado  por Fairclough  (2001:9091)  e  outros  analistas  críticos  do 

discurso  (cf.  Fairclough e Wodak 1997) como sendo o “uso da  linguagem como uma 

forma  de  prática  social  e  não  como  atividade  puramente  individual  ou  reflexo  de 

variáveis institucionais”, ou ainda como mera representação de mundo. Discurso é ação 

que as pessoas exercem sobre si e sobre os outros, que está em relação dialética com a 

estrutura social, posicionado em relação a lutas hegemônicas e aberto para ser investido 

ideológica e politicamente. Pelo discurso, construímos o mundo através de alguns dos 

seus efeitos mais perceptíveis, a saber, a construção de identidades sociais, das relações 

sociais, das  instituições  humanas, dos  sistemas de conhecimento e crença, dos valores 

sociais. Por meio do discurso,  significamos um dado domínio de uma prática  social  a 

partir de uma determinada perspectiva (Fairclough 1995:14). 

Pensar no discurso enquanto prática social significa pensar em primeiro lugar na 

sua articulação com outros elementos da vida  social  tais como a ação, a  interação, as 

relações sociais, os atores sociais e o mundo material. Isso significa dizer que o discurso 

opera dialeticamente com esses outros elementos sociais nãodiscursivos. Na verdade, a 

articulação do discurso e desses outros elementos nãodiscursivos é o que constituiria 

qualquer  prática  social  (Fairclough  2003:25).  Pensemos  por  exemplo,  quando  uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é constituída para investigar determinado caso 

de  corrupção.  Enquanto  instituição,  a  CPI  tem  suas  rotinas  (como  por  exemplo, 

convocar  políticos  para  depor,  produzir  relatórios,  etc.),  seus  atores  sociais  com 

determinadas  relações  sociais  (relatores, moderadores,  depoentes,  etc.)  e  determinado 

modo de agir  (acusando, questionando, defendendo, etc.) um estilo de  linguagem,  um 

espaço físico (o plenário) e assim por diante. Esses diferentes elementos compõem uma 

prática social específica e se interrelacionam dialeticamente. 

De  acordo  com  Harvey  (apud  Fairclough  2003:25)  isso  significa  dizer  que 
paradoxalmente, o elemento discursivo de uma prática  social  não é o mesmo que um 

elemento não discursivo como, por exemplo, as relações sociais, porém, cada um desses 

elementos discursivos e nãodiscursivos contém ou internalizam um ao outro de algum 

modo – as relações sociais são discursivas em sua natureza e o discurso é parcialmente 

relações  sociais.  Como  resultado,  a  articulação  dialética  desses  elementos  forma  as 

práticas sociais e estas em rede, moldam parcialmente os eventos sociais. 

Essa relação dialética entre discurso e estrutura social é explicada por Reisigl e 

Wodak  (2001:36),  particularmente  como  sendo  a  relação  entre  práticas  discursivas  e 

campos  de  ação  específicos  (incluindo  situações,  frames  institucionais  e  estruturas
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sociais)  nos  quais  elas  estão  situadas.  Por  um  lado,  os  settings  situacionais, 

institucionais e sociais moldam e afetam os discursos de determinado modo. Por outro, 

os  discursos  constituem  tanto  as  práticas  discursivas  quanto  as  nãodiscursivas,  bem 

como as ações e os processos políticos ao mesmo tempo em que são constituídos por 

elas.  É  com  essa  compreensão  que  trabalharemos  aqui,  a  qual  aprofundaremos  no 

capítulo seguinte como parte do quadro teórico e metodológico da abordagem histórico 

discursiva de análise do discurso. 

Outro aspecto importante a ser considerado na concepção de discurso como um 

elemento da prática social, é o modo como se apresenta nessa prática. De acordo com 

Fairclough  (2003:26),  o  discurso  se  apresenta  basicamente  de  três  modos,  ou  seja, 

enquanto  gênero  (significando um modo de  atuar  ou  ação  social),  enquanto  discursos 

(significando  modos  de  representar  o  mundo  social)  e  enquanto  estilo  retórico 

(significando  um  modo  de  ser).  Isso  significa  que  os  gêneros  enquanto  construtos 

semióticos  são  formas de ação e  interação social  em primeira  instância. Os diferentes 

gêneros (orais, escritos ou multimodais) são formas de interagir discursivamente, como 

por exemplo, o discurso político. Em segundo  lugar, o discurso ou os discursos é/são 

sempre  formas  de  representação  do  mundo  social  a  partir  de  uma  determinada 

perspectiva ou posicionamento, como por exemplo, a  representação do discurso sobre 

corrupção política por parte de certo político ou da mídia. Em terceiro lugar, o discurso 

aparece  lado  a  lado  com  o  comportamento  ou  postura  corporal  desses  atores  para 

compor  determinado modo  de  ser,  ou  seja,  um  estilo. Um  exemplo  disso  é  como  os 

políticos  usam a  linguagem em determinada  situação  para  auto  e  heteroatribuição  de 

identidades sociais. 

A propósito da compreensão de discurso como representação do mundo e do que 

nele  acontece,  van  Leeuwen  (2008:56)  enfatiza  que  essa  representação  deve  ser 

entendida  nos  estudos  linguísticos  como  representação  ou  recontextualização  das 

práticas  sociais. Contudo,  práticas  sociais,  ou  seja, o  que os  atores  sociais  fazem,  e  a 

representação  dessas  práticas,  ou  seja,  o  que  é  dito  sobre  tais  práticas,  são  coisas 

distintas.  Quando  alguém  representa  um  dado  evento  social  como,  por  exemplo,  um 

evento de corrupção, ela/ele está incorporando esse evento no contexto de outro evento 

ou  prática,  recontextualizandoo.  Portanto,  a  representação  sempre  envolve 

recontextualização porque ocorre fora do contexto da prática representada e o processo 

de recontextualização sempre envolve transformação ou mudança.
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O que é transformado ou modificado na recontextualização das práticas sociais 

depende  tanto  dos  interesses,  propósitos  e  valores  do  contexto  no  qual  determinada 

prática  é  recontextualizada  (van  Leeuwen  e  Wodak  1999:96),  quanto  de  certos 

‘princípios’  de  recontextualização  que  subjazem  a  esse  processo.  De  acordo  com 

Fairclough  (2003:139), van Leeuwen e Wodak  (19969:96) e van Leeuwen  (2008: 17 

18), tais princípios determinam as diferenças entre os modos pelos quais um evento ou 

uma prática em particular é representada em diferentes campos sociais, redes de práticas 

e  gêneros.  Desse  modo,  os  elementos  das  práticas  sociais  podem  ser  incluídos  ou 

excluídos, representados concreta ou abstratamente, avaliados, explicados, legitimados, 

organizados,  etc.  quando  representados  de  determinado modo. Em  suma,  teríamos  os 

seguintes princípios: (i) inclusão / exclusão, (ii) substituição, (iii) (re) organização e (iv) 

adição. 

Reisigl  e Wodak  (2001:36)  consideram que discurso  pode  ser  entendido  como 

um  conjunto  complexo  de  atos  linguísticos  interrelacionados  sequencial  e 

simultaneamente, que se manifestam em e entre campos sociais de ação enquanto tokens 

semióticos,  orais  ou  escritos,  tematicamente  interrelacionados  –  textos,  e  que 

pertencem  a  tipos  semióticos  específicos  –  gêneros,  significando  processos  e  ações 

sociais  e  políticas,  constituindo  e  sendo  constituído  pelo  mundo  social.  Desse modo, 

discurso  (i)  é  um  conjunto  de práticas  semióticas  que dependem do  contexto  em que 

ocorrem, bem como estão situadas em  campos de ação específicos;  (ii)  é  socialmente 

constituído e socialmente constitutivo, (iii) está relacionando a um macrotópico (como, 

por exemplo, a corrupção política) e (iv) está relacionado ao esquema de argumentação 

que  sustenta  as  condições  de  validade,  tais  como,  a  verdade  e  a  certeza  normativa, 

envolvendo  vários  atores  com  diferentes  pontos  de  vista  ou  posicionamentos 

ideológicos  (Reisigl  e  Wodak  2008:5).  No  capítulo  a  seguir,  apresentamos  outros 

conceitos  relacionados a discurso tais como  texto, contexto, gênero e campos de ação 

social dentro da abordagem de análise crítica do discurso que adotamos neste trabalho. 

2.2.  A noção de identidades sociais 

As cidadãs/os brasileiras/os vêem o campo da política como uma terra estranha 

e sem lei da qual não fazem parte ou são excluídas/os. Entretanto, nesse mesmo cenário,
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há  a  possibilidade  de  mudança  através  do  discurso  de  resistência  e  da  formação  de 

novas identidades dos atores envolvidos na prática política. Isso nos faz perceber que o 

mais  importante  no  estudo  sobre  identidade  numa  perspectiva  discursiva  não  é  a 

descrição de como acontece o processo de construção dessas  identidades, mas porque 

certas construções de identidade são usadas e mantidas em determinadas situações, que 

tipo de conhecimento produzem, que valores são acionados/construídos e que efeito de 

sentido/impacto  social/implicação  política  e  cultural  determinado modo de  construção 

de identidades produz. Atribuir identidade talvez seja o processo mais intrigante na vida 

humana, pois,  este processo encapsula ao mesmo  tempo, a compreensão de como nos 

tornamos as pessoas que somos, quem são os outros em nossa vida social, bem como a 

forma como elaboramos o mundo em que vivemos. 

Possuir  uma  identidade  social,  ou melhor,  identidades  sociais,  é  parte  da  nossa 

condição humana. A princípio, quando pensamos em  identidade, conceitos dicotômicos 

como  semelhança  versus  diferença,  particular  versus  universal,  identificação  versus 

identidade, igualdade versus discriminação, dentre outros vêm à tona como os dois lados 

de uma moeda. Com isto queremos dizer que como seres humanos, pertencemos a uma 

coletividade e nos parecemos uns com os outros. Simultaneamente, nesta coletividade e 

mesma  condição  humana,  somos  cada  uma  /  um  indivíduos  singulares  que  se 

diferenciam  uns  dos  outros.  A  relação  entre  essas  propriedades  ou  condições 

complementares e paradoxais na formação de nossas identidades sociais é o que constitui 

o centro das controvérsias sobre o tema. 

Sem  reduzir  o  termo  a  uma  descrição  simplista,  dada  a  complexidade  do 

problema conceitual, um ponto de partida para compreender identidade, do latim idem (a 

mesma/o mesmo), seria a noção lógicometafísica do princípio de identidade que nos diz 

que A  é  igual ou o mesmo que B se estes possuem as mesmas propriedades ou  traços 

característicos.  Se  A  e  B  não  apresentam  estas  mesmas  propriedades  ou  traços 

característicos, então A e B são diferentes. De acordo com Dascal (2003:154), esta noção 

já aponta para o aspecto  relacional da  noção de  identidade, ou seja,  a  identidade ou as 

identidades  de  um  dado  objeto  dificilmente  poderiam  ser  pensadas  se  não  fossem  em 

contraste ou comparação com outro objeto. 

O  problema  desta  visão  seria  o  risco  de  reduzir  identidade  a  um  conjunto  de 

propriedades que dado objeto (indivíduo ou sociedade) teria em si mesmo, conduzindo a
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uma compreensão essencialista de identidade. Quando pensamos em tipos de identidades 

como,  por  exemplo,  identidade  pessoal,  identidade  profissional,  identidade  cultural, 

identidade étnica,  identidade nacional,  identidade política, dentre outras, partimos dessa 

noção  lógicometafísica, pois para compor cada tipo de  identidade é condição para sua 

identificação  a  existência  de  uma  série  de  propriedades  que  constituam  determinada 

identidade.  Isto  significa  dizer,  por  exemplo,  que  as  propriedades  ou  traços 

característicos necessários à constituição da identidade social de um político não serão as 

mesmas que formam a identidade de gênero ou a identidade étnica de um indivíduo. Os 

traços ou propriedades identitárias de um político seriam, por exemplo, sua elegibilidade 

ao cargo, seu conhecimento da prática política, seu estilo retórico e assim por diante. Já 

para compor a identidade de gênero, por exemplo, pensaríamos em variáveis como sexo, 

opção  sexual,  papéis  a  serem  tradicionalmente  desempenhados  e  assim  por  diante,  ou 

para compor a identidade étnica, a pertença a um determinado país, as práticas culturais 

ou comportamentais, os traços físicos dentre outras, seriam pensadas. 

É  importante  considerar  que  esses  traços  ou  propriedades  específicas  que 

compõem determinado tipo de identidade, ou nos termos de Ochs (1996:410), a persona 
social,  a  saber,  papéis  (o  político,  a  professora,  o  estudante,  a  mãe,  etc.),  relações 
(políticas,  profissionais,  de  parentesco,  etc.),  identidade  de  grupo  (partido  político, 

gênero,  idade,  religião,  etc.),  posição  (titulação,  status  profissional,  classe  social  etc.), 

dentre  outros  seriam apenas  indicações  nominais  para  capturar  a  ‘essência’ do  tipo  de 

identidade em questão. Daí, poderíamos entender que tais traços ou propriedades seriam 

relativamente  estáveis  e  intrinsecamente  importantes  para  viabilizar  a  identificação  de 

um  indivíduo com determinados grupos. Um mesmo  indivíduo, por exemplo, pode ser 

política/o, mãe/pai,  profissional,  brasileira/brasileiro,  nordestina/nordestino  e  assim por 

diante. Por outro lado, o conjunto desses vários tipos de  identidade é que compõem na 

verdade, a identidade ou identidades sociais dos indivíduos. 

Devido a essa ‘mobilidade’ de um indivíduo entre a gama de práticas sociais e os 

grupos  dos  quais  pode  fazer  parte,  talvez,  uma  tendência  natural  seria  caracterizar 

identidade como algo fluido, coletivo, relativamente estável, mas também em constante 

mudança, negociável, situado em determinado contexto histórico e sóciocultural e assim 

por  diante.  Reiteramos  a  compreensão  de  Dascal  (2003:155)  ao  afirmar  que  desde  o 

momento  em que  nascemos  nossa  identidade  pessoal  vem  sendo  criada,  vai mudando, 

incorporando novos elementos e desconsiderando outros. A compreensão de  identidade
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como  algo  inflexível,  permanente,  rígido,  categórico  parece  ser  mais  uma  exceção  do 

que uma regra propriamente. 

Entender  como  se  processa  a  construção  de  identidades  é  um  desafio  pela  sua 

complexidade  em  nosso  mundo  pósmoderno  fragmentado  e  afetado  por  constantes 

mudanças. Apesar  de  se  constituir  objeto  central  de  investigação  em  várias  disciplinas 

(Psicologia Social, Sociologia, Lingüística, Análise do Discurso, Antropologia, História, 

dentre outras), o estudo sobre a construção de identidades tem sido marcado nas últimas 

décadas  pela  falta  de  consenso  entre  essas  mesmas  disciplinas  quanto  às  ferramentas 

teóricometodológicas utilizadas para analisar o problema. 

Wodak  e Triandafyllidou  (2003)  pontuam que  a  questão  é  que  essas  diferentes 

disciplinas  abordam  o  estudo  sobre  identidade  a  partir  de  diferentes  aspectos  sem 

considerar / conciliar os avanços ou descobertas sobre o tema feitos por outras áreas. A 

Psicologia  Social,  por  exemplo,  se  preocupa  em  analisar  as  identidades  através  de 

estudos  conduzidos  no  contexto  de  laboratório,  isolando  assim,  os  aspectos  sócio 

psicológicos  do  contexto  social  e  político  em  que  os  atores  sociais  estão  inseridos. O 

objetivo desses estudos é isolar variáveis específicas e testar hipóteses concretas no que 

diz respeito à formação e mudança de identidade. Já na Sociolinguística, os estudos têm 

procurado superar a dicotomia entre questões mais universais ou contextuais, analisando 

a  problemática  do  desenvolvimento  e  transformação  das  identidades  a  partir  de  uma 

perspectiva  mais  sensível  ao  contexto  sem  negligenciar  a  dimensão  sóciopsicológica 

ativada no discurso. Contudo, às vezes esses estudos negligenciam variáveis estruturais. 

Os  estudos  discursivos,  por  sua  vez,  têm  sido  influenciados  pelo  dilema  qualitativo 

quantitativo da metodologia das Ciências Sociais. Logo, os estudos empíricos nessa área 

ou seguem a tradição analítica do conteúdo ou seguem uma lógica qualitativa. Em suma, 

o  que  se  tem  constatado  é  que  pouco  se  fez  ou  está  sendo  feito  para  combinar 

ferramentas  qualitativas  e  quantitativas 5 ,  bem  como  para  se  adotar  uma  perspectiva 

interdisciplinar  comungando  as  descobertas  das  várias  disciplinas  que  estudam  a 

problemática da construção de identidades. 

Partimos  do  princípio  de  que  as  identidades  são  construídas  discursivamente, 

mas  que  esse  é  apenas  um  recorte  ou  aspecto  na  compreensão  da  construção  de 

5 Recentemente em Análise do Discurso, alguns trabalhos tem testado o método qualiquantitativo através 
do Programa Stablex, desenvolvido por André Camlong. Cf., por exemplo, Souza  (2005) e Camlong e 
Zaparoli e (2002). Entretanto, esses trabalhos não tratam da questão identitária no discurso.
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identidades  na  teoria  pósestruturalista  ou  pósmoderna. Como Fairclough  (2003:160) 

enfatiza, o processo de construção de identidades é muito mais amplo e complexo e não 

pode  ser  restringido  apenas  a  um  processo  textual  ou  discursivo,  ou  apenas  a  uma 

questão  de  linguagem,  até  porque  a  relação  linguagem e  identidade  não  é  clara. Essa 

compreensão  se  dá  pelo  menos  devido  a  duas  razões:  (a)  as  pessoas  não  podem  ser 

apenas préposicionadas  no modo como elas participam dos  eventos  sociais ou  textos 

porque  elas  são  atores  sociais  dinâmicos,  que  fazem  coisas,  criam  coisas  e  mudam 

coisas; (b) o processo de identificação é um processo que perdura por nossa existência 

no mundo, especialmente, na  formação de nossa  autoconsciência, que é  inclusive uma 

précondição para a construção de identidades sociais. 

A construção discursiva de  identidades sociais corresponde a uma atividade de 

representação,  ou  seja,  de  recontextualização  dos  eventos  sociais,  em  que  nós 

incorporamos  determinado  evento  social  no  contexto  de  outro  evento  social, 

recontextualizandoo  (Fairclough  (2003:139).  Nesse  processo,  nos  projetamos  ou 

apresentamos  a  nós  mesmos  e  aos  outros  através,  por  exemplo,  do  desempenho  de 

papéis sociais no processo interacional em determinada situação sóciodiscursiva. Como 

pontuamos  em  Pontes  (2004),  o  desempenho  de  papéis  sociais  nos  faz  lembrar  a 

metáfora  dramatúrgica  de  Goffman  (1998)  para  tratar  da  complexidade  das  relações 

discursivas  presentes  na  estrutura  de  produção  (referente  ao  falante)  e  na  estrutura  de 

participação  (referente  ao ouvinte)  dos  atores  sociais  durante  o  processo  interacional. 

Esses  atores  podem  assumir  e  representar  uma  multiplicidade  de  papéis  sociais, 

individuais  ou  institucionais.  Durante  esse  processo,  os  participantes  ativam  um 

conjunto de dimensões sócioculturais, incluindo seu próprio repertório linguístico, para 

que  ‘atuem’  devidamente.  Ochs  (1996:410),  por  exemplo,  considera  as  identidades 

sociais  como  uma  dessas  importantes  dimensões  situacionais  ativadas  pelos 

participantes, e que se multiplicam de acordo com as atividades sociais realizadas. 

Desse modo, pensar o processo de construção de  identidades como o exercício 

de papéis que podem ser mantidos, rejeitados, negociados e exercidos com criatividade 

pelos  atores  sociais,  dependendo  da  situação  sóciodiscursiva,  vai  de  encontro  a 

concepções  essencialistas  sobre  identidade,  ao  mesmo  tempo  em  que  aponta  para  o 

caráter  dinâmico  desse  processo  de  construção  no  tempo  e  no  espaço.  Nessa 

compreensão,  Ricoeur  (1990,  1991  apud  Grad  e  Rojo  2008:10)  considera  que  as 
identidades  são  construídas  através  de  narrativas  autobiográficas  (narrative  identities)
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produzidas  por  nós mesmos  e  pelos  outros  com  quem  interagimos.  Essas  identidades 

autobiográficas  que  permeiam  nossa  existência  apresentam  continuidade  e  coerência 

permitindo  assim,  a  compreensão  de  quem  o  ‘narrador’  era,  é  e  vai  ser.  Nessa 

concepção, o somatório de papéis que exercemos ao longo da vida é que constitui nossa 

identidade social particular. Apesar da tentativa de integrar uma abordagem sincrônica e 

diacrônica na compreensão da identidade, o problema desta visão é uma certa tendência 

determinista  dos  papéis  a  serem  desempenhados  pelos  atores  sociais,  bem  como  a 

limitação do conceito de identidade ao exercício de papéis determinados gerando assim, 

o problema entre  identidade e estrutura social. É  importante ressaltar que  identidade e 

estrutura  social  têm  uma  influência  recíproca  e  os  atores  sociais  podem  contestar, 

manter, recriar e exercer criativamente os papéis que lhe são atribuídos em determinada 

situação social. 

Para elucidar a compreensão de que identidades não são apenas os papéis sociais 

que  desempenhamos,  mas  um  potencial  de  significados  construídos  e  internalizados 

pelos próprios atores sociais, marcados por relações de poder, lembramos a distinção de 

Castells (2006) sobre essa questão. De acordo com o autor (Castells 2006: 22), apesar 

de algumas definições de identidade se confundirem muitas vezes com os papéis sociais 

que desempenhamos socialmente, como por exemplo, no momento em que autodefinir 

se como pai ou mãe é mais  importante para o ator do que qualquer outra definição, “ 

identidades são fontes mais  importantes de significado do que de papéis, por causa do 

processo  de  autoconstrução  e  de  individuação  que  envolvem.  Em  termos  mais 

genéricos, podese dizer que identidades organizam significados [enquanto identificação 

simbólica  por  parte  do  ator  social  para  desempenho  de  determinada  ação],  enquanto 

papéis organizam funções”. 

Analisar a construção das identidades sociais como um dos efeitos ideológicos e 

hegemônicos do discurso e não como uma propriedade  individual dos  sujeitos  sociais 

em que ações e comportamentos se originam, constitui uma importante ferramenta para 

estudar a mudança social, porém, definila não é tarefa fácil. Isso se dá pelo fato de que 

há  uma  multiplicidade  de  questões  a  ela  relacionadas,  principalmente,  de  natureza 

epistemológica e teóricometodológica, como dissemos anteriormente. Signorini (1998) 

e  o  Journal  of  Language  and  Politics  editado  desde  2002  por  Ruth  Wodak  e  Paul 

Chilton  (Lancaster  University),  especialmente  o  volume  2:2  (2003)  Studying 
identity:theoretical  and  methodological  challenges,  dedicado  ao  estudo  sobre
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identidade, por exemplo, reúnem uma série de trabalhos sob diferentes perspectivas com 

o objetivo de gerar mais reflexão sobre essas questões ainda não fechadas. 

Diante  da  complexidade  de definição  e  abordagem  no  estudo  sobre  identidade, 

reafirmamos  a  posição  que  adotamos  em  Pontes  (2004)  de  que  o  vetor  facilitador 

principal na reflexão sobre este tema é a compreensão de que somos sujeitos históricos, 

sociais  e  culturais  e  que por  esta  razão,  nossa  identidade  não  é  individual,  estática  ou 

cristalizada, mas processual, formada na coletividade e que está em relação dialética com 

a estrutura social. Isto significa que ao passo em que são formadas por processos sociais 

determinados  pela  estrutura  social,  mantidas,  modeladas  e  remodeladas  pelas  relações 

sociais,  as  identidades  também  podem  reagir  a  esta  estrutura,  mantendoa  ou 

modificandoa.  O  interessante  nesta  relação  é  observar,  que  “as  estruturas  sociais 

históricas  particulares  engendram  tipos  de  identidade,  observáveis  e  verificáveis”, 

necessárias  ao  comportamento  e  conduta  dos  sujeitos  sociais  na  vida  cotidiana,  sendo, 

portanto,  “elementos  relativamente  estáveis  da  realidade  social  objetiva”  (Berger  e 

Luckmann 1985:229230). 

Em virtude disso, retomamos os seguintes pressupostos teóricos sobre identidade 

(Pontes 2004:2223): 

(i)  o  conceito  de  identidade  não  é  um  todo  estável  e  homogêneo,  mas  uma 

produção/construção  em  ‘permanente  estado  de  fluxo’  (cf.  Rajagopalan  1998:2142). 

Identidade não é fixa nem categórica; 

(ii) a identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela no jogo da interação 

social (cf. Signorini 1998:4142, Gumperz 1982), porém, a relação linguagemidentidade 

não é explícita; 

(iii) os processos de auto e heteroatribuição de identidade social emergem no contexto 

interacional (cf. Ochs 1993:288). Identidade é um construto sóciodiscursivo; e 

(iv) a construção de identidades é um fenômeno essencialmente ideológico (cf. Althusser 

1971, Fairclough 2001). 

Aliados a estes, outros pressupostos importantes seriam, 

(v) a construção de identidades passa pela atribuição de significados e o significado não 

é  intrínseco  às  palavras,  aos  eventos  ou  as  coisas  em  si  no  mundo  empírico
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(Wittengeinstein  2005;  Wodak  1996).  O  significado  é  coconstruído,  negociado  e 

transformado  pelos  participantes  nas  diferentes  atividades  sociais  realizadas  em 

determinado contexto cultural e histórico (Fairclough e Wodak 1997); 

(vi) o modo como determinados tipos de identidades sociais são construídas incidirá na 

construção  e/ou  (re)  afirmação  de determinado  tipo  de ethos,  em  nosso  caso,  do  ethos 
político característico da prática política brasileira. (Fairclough 2001, Amossy 2005). 

A  propósito  da  concepção  de  ethos,  que  vem  da  retórica  clássica  e  não  é 
unânime entre os estudiosos (cf.. por exemplo, Maingueneau 2008:5573), este conceito 

tem sido retomado pelos estudos linguísticos, principalmente pela Análise do Discurso, 

para  mostrar  o  papel  determinante  do  discurso  na  construção  dos  sujeitos  sociais 6 . 

Fairclough (2001:206), por exemplo, considera que ethos é o comportamento verbal e 
nãoverbal dos participantes. Elementos tais como o controle interacional, a modalidade 

e a polidez seriam fundamentais para a construção do ethos, sinalizando deste modo, os 
tipos de identidades sociais. Amossy (2005), por sua vez, traz uma valiosa contribuição 

ao esclarecer que o ethos dos participantes tem uma dimensão tanto discursiva quanto 
institucional.  Segundo  a  autora  (2005:119143), a  eficácia  da  palavra  é  tanto  exterior 

(institucional) quanto interior (linguageira) e ocorre em diferentes níveis. Por isso, “não 

se  pode  separar  o  ethos  discursivo  da  posição  institucional  do  locutor,  nem  dissociar 
totalmente a interlocução da interação social como troca simbólica.” Isso significa que o 

comportamento  verbal  de  um  participante  como  ser  do  discurso  e  seu 

status/posicionamento institucional como ser no mundo se reforçam mutuamente. 

Um aspecto interessante e problemático na construção do ethos é o seu propósito 
retórico  de  persuadir  ou  influenciar  o  outro  nas  situações  comunicativas.  Esse 

movimento ou processo nos leva à questão da identidade que se quer projetar. Identidade 

e ethos estão  intrinsecamente  relacionados de modo que não  fica claro  se determinado 
tipo de construção de  identidade consiste ou  resulta  na construção e/ou  reafirmação de 

determinado  tipo  de  ethos  característico  de  um  grupo  ou  se  a  comunicação  de 
determinado tipo de ethos é que orienta ou sugere determinado tipo de identidade. Isso é 

verificável  na  representação  coletiva  negativa  dos  parlamentares  brasileiros  como 

ladrões,  mentirosos,  aqueles  que  lesam  o  patrimônio  público  e  o  povo,  aqueles  que 

enriquecem ilicitamente, e assim por diante. O que podemos observar é que esse ethos de 

6 Cf.., por exemplo, Motta, A. R. et al. 2008. Ethos discursivo. São Paulo: Contexto
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grupo  foi  convencionado  numa  elaboração  relativamente  estável  de  estereótipos  de 

comportamento. Contudo, essa ‘convencionalização’ pode ser contestada pelo público ou 

pelos  recipientes.  Acreditamos  que  posteriormente,  com  a  análise  do  corpus, 
elucidaremos melhor essa problemática na situação em que estamos investigando. 

Os  estudos  sobre  identidade  em  Análise  do  Discurso,  principalmente  em  sua 

vertente  crítica,  procuram  desvendar,  basicamente,  os  mecanismos  ou  estratégias 

discursivas  e  os  recursos  linguísticos  que  dispomos  para  criar  categorias  sociais  e  sua 

representação,  bem  como  os  efeitos  de  sentido  e  implicações  sociais  e  políticas 

produzidos  pelas  escolhas  que  fazemos.  Neste  sentido,  os  estudos  nessa  área  têm  se 

mostrado  frutíferos  e  avançando  em  diversos  caminhos,  tais  como  os  trabalhos 

elaborados  por  van  Leeuwen  (1997)  que  propõe  um  inventário  de  categorias  sócio 

semânticas para analisar a construção de identidades através da representação discursiva 

dos atores sociais; Reisigl e Wodak (2001) que lançam mão de uma série de estratégias e 

recursos linguísticodiscursivos para investigar a auto e heteroatribuição de identidades, 

principalmente  no  contexto  de  discriminação;  van  Dijk  (1987,  1993,  1998)  em  seu 

estudo  sobre  discurso  via  cognição  social;  Martín  Rojo  e  van  Dijk  (1997)  em  seu 

trabalho  sobre  naturalização  e  legitimação  de  categorias  representacionais  no  discurso; 

Martín  Rojo  (1997b)  que  considera  as  conseqüências  da  internalização  de  categorias 

representacionais  pelo  discurso,  principalmente  quanto  à  formação  das  identidades 

étnicas  e  de  gênero  social;  e  Pontes  (2004)  que  analisa  a  construção  discursiva  de 

identidades  sociais  de  vítimas  e  criminosos  nos  relatos  de  crime  de  morte  na  mídia 

impressa. 

No  âmbito  desses  estudos,  reafirmamos  (cf.  Pontes  2004:23)  que  a  nossa 

preocupação  central  não  é  aprofundar  o  conceito  de  identidade  ou  subjetividade  (cf. 

Penna 1997, Chryssochoou 2003, Malesevic  2003,  por  exemplo),  bem como  a  relação 

linguagemidentidade (cf. Signorini 1998), mas observar que a construção de identidades 

sociais  se  dá  em  num  processo  discursivo  (Fairclough  2001:91)  e  no  escopo  dessa 

investigação,  nos  interessa  saber,  particularmente,  como  as  identidades  sociais  dos 

parlamentares envolvidos em casos de corrupção são construídas, mantidas, recriadas ou 

representadas nos discursos em torno desse problema visando o convencimento do outro 

sobre a inocência de si e sobre a culpabilidade do outro; em outros termos, ‘nós somos 

inocentes’  e  ‘os  outros  são  culpados’  pela  prática  de  corrupção  num  dado  momento 

histórico.
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2.3.  A noção de instituições sociais 

Compreendemos as instituições sociais como parte da ordem social que por sua 

vez,  é  uma  produção  humana  que  se  dá  de  modo  progressivo  e  que  se  manifesta 

empiricamente.  Para  entendermos  a  origem/natureza  das  instituições,  e 

consequentemente,  sua  relação  com  os  papéis  desempenhados  pelos  atores  sociais  e 

identidades,  bem  como  o  modo  como  o  processo  de  institucionalização  ocorre,  nos 

baseamos  em  Berger  e  Luckmann  (2004)  em  sua  análise  sociológica  da  construção 

social da realidade. 

Segundo  os  autores,  a  realidade  da  vida  cotidiana,  ou  mais  precisamente,  o 

conhecimento que dirige a conduta diária,  é  a  realidade por excelência. A  realidade é 

definida  como  “uma qualidade  pertencente  a  fenômenos  que  reconhecemos  terem um 

ser independente de nossa própria volição (não podemos desejar que não existam)” e o 

conhecimento, por sua vez, é definido como “a certeza de que os fenômenos são reais e 

possuem características específicas”.  (Berger  e Luckmann 2004:11). Esta  realidade da 

vida  cotidiana  tem  como  caráter  intrínseco  o  fato  de  ser  uma  realidade  interpretada 

pelos sujeitos sociais  membros comuns da sociedade – e ser subjetivamente dotada de 

sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente, ordenado. 

Nessa perspectiva, a interação social e a linguagem têm papel essencial e dão a 

realidade  da  vida  cotidiana  primazia  e  excelência  diante  de  outras  realidades  que 

podemos  apreender,  pelo  simples  fato  de  não  podermos  existir  sem  estarmos 

continuamente  em  interação  e  comunicação  com  os  outros;  mesmo  que  estes  outros 

tenham  diferentes  apreensões,  perspectivas  ou  projetos  que  gerem  conflitos  nesta 

realidade. De todo modo, vivemos em sociedade e compartilhamos um mundo comum 

em  que  há  uma  contínua  correspondência  de  significados  no  que  diz  respeito  às 

atividades que desempenhamos. 

Berger e Luckmann chamam a atenção para o fato de que todas as atividades que 

desempenhamos  na  estrutura  social  estão  sujeitas  ao  hábito  ou  à  rotinização  e  estas 

atividades  são  imbuídas de significado. Desse modo, o hábito ou a  rotinização dessas 

atividades “torna desnecessário que cada situação seja definida de novo, etapa por etapa. 

(...)  Os  processos  de  formação  de  hábitos  precedem  toda  institucionalização  (...).  A 

institucionalização ocorre sempre que há uma  tipificação  recíproca de  ações  habituais 

por tipos de atores (...)” que tem acesso e sempre compartilham estas tipificações pelas 

quais  estruturamos  o  mundo  (Berger  e  Luckmann  (2004:779).  É  através  dessas
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tipificações que atribuímos estrutura e regularidade ao mundo na interação social. Eis aí 

a gênese das instituições sociais. 

Um aspecto  relevante a ser  considerado, é que nas  instituições  há a  tipificação 

não  só  de  ações  ou  rotinas  individuais  das  atividades  humanas,  mas  também  a 

tipificação  de  papéis  que  devem  ser  desempenhados  no  contexto  das  instituições  em 

questão por determinados atores. Estes papéis estão relacionados à divisão do trabalho e 

do conhecimento e à predição das ações do outro. 

Hábito,  rotinização  ou  tipificação  de  atividades  não  implica  repetição  sem  a 

intervenção criativa dos  indivíduos. Bourdieu (1982 apud Gogolin 2006:194) chama a 

atenção para esse aspecto no seu conceito de habitus através do qual ele busca mostrar a 
relação  dinâmica  entre  as  condições  estruturais  da  existência  de  um  indivíduo,  as 

atividades  individuais  enquanto  produto  da  socialização  sob  essas  condições  e  a 

capacidade  –  ainda  que  limitada  pela  estrutura  –  dos  indivíduos  para  ação.  Habitus 

consiste, portanto, num conjunto de disposições ou rotinas que conduzem as pessoas a 

agir  e  a  reagir  de  determinado  modo,  tornando  as  práticas  sociais  significativas  nas 

estruturas sociais objetivas. 

Ainda em Bourdieu (1990b), encontramos outro conceito interessante associado 

ao conceito de habitus, que tenta explicar como o processo de (re) construção da vida 
social  é  estruturado  nas  instituições  sociais,  a  saber,  o  conceito  de  campos  sociais. 
Campos sociais dizem respeito a uma rede de posições ou orientações que são definidas 

pela  distribuição  de  capital  simbólico  (como  a  linguagem  e  o  poder,  por  exemplo), 

capital  este  que  dá  certa  lógica  a  determinado  campo,  como  o  campo  da  política  ou 

prática política. É importante ressaltar que o valor e o que constitui determinado campo 

é  o  que  condiciona  a  ação  das  pessoas.  De  fato,  quando  pensamos  na  prática  de 

corrupção  nas  instituições  políticas,  podemos  constatar  a  partir  dos  dados  analisados 

neste  trabalho,  que  há  uma  distribuição  desigual  de  capital  simbólico,  pois  a  elite  de 

políticos  é  quem  historicamente  acumula  e  desenvolve  o  conhecimento  no  campo  da 

política  como  experts  e  a  população  é  excluída  da  governança.  Do  mesmo  modo,  a 
prática  de  corrupção  se  consolida  a  partir  de  um modus  operandi  dentro  da  própria 
estrutura e rotina das instituições de poder do País. 

Quanto à regularidade das atividades humanas, Bazerman (2005:131) destaca o 

fato  de que  essas  atividades  compartilhadas  coletivamente  são  organizadas  através  de 

ações  comunicativas  e  estas  influenciam  a  natureza,  a  organização  da  atividade  e  as
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relações sociais desenvolvidas nessa atividade. Por exemplo, no nosso caso, o trabalho 

das CPI´s, que investigam o envolvimento de parlamentares em esquemas de corrupção, 

demanda uma série de outras atividades estruturadas discursivamente, bem como papéis 

e  gêneros  textuais.  Estas  atividades  estão  envolvidas  com  textos  orais  (por  exemplo, 

entrevistas,  depoimentos  etc.),  escritos  (por  exemplo,  relatórios  de  investigação, 

veredictos etc.), multimodais (notícias, charges políticas, dentre outros) e discursos que 

direcionam  e  restringem  a  ação  individual  das  pessoas  e  produzem  outros  gêneros  e 

discursos dentro  de situações específicas.  Isto aponta para o  fato de que as atividades 

humanas  implicam  em  historicidade  e  controle  social,  pois  “são  inseridas  dentro  de 

tradições  de  atividades,  textos,  instituições  e  organizações,  que  criam  algumas 

comunidades  de  experiência  e  recursos  comuns  entre  os  que  compartilham elementos 

daquela herança histórica” (Bazerman 2005:139)  e esse conhecimento é transmitido às 

novas gerações. 

Diante disto, observamos que o mundo institucional  tem como características a 

objetividade, a exteriorização, a interiorização e a legitimação como momentos distintos 

de  um  processo  dialético  contínuo  entre  os  sujeitos  sociais  e  o  mundo  (cf.  Berger  e 

Luckmann  2004).  Isto  quer  dizer  que  as  instituições  são  facticidades  históricas  e 

objetivadas pelas atividades humanas, ao passo que também são exteriores aos sujeitos 

sociais por serem um produto da socialização humana. O terceiro momento, a saber, a 

interiorização,  é  o  momento  pelo  qual  o  mundo  social  objetivado  é  reintroduzido  na 

consciência  dos  sujeitos  sociais  no  processo  de  socialização.  Finalmente,  o  mundo 

institucional  exige  modos  pelos  quais  possa  ser  explicado  e  justificado  através  de 

interpretações  cognoscitivas  e  normativas,  ou  seja,  as  legitimações,  que  têm  na 

linguagem, o seu principal instrumento. 

Nosso  objetivo  aqui  não  é  aprofundar  a  compreensão  sociológica  sobre  as 

instituições  sociais,  mas  destacar  sua  importância  como  locus  legítimo  onde  a 

regularidade  das  atividades  humanas  acontece  através  da  comunicação  e  dos  sistemas 

comunicativos  que  se  materializam  em  gêneros  textuais  e  organizam  o  trabalho 

discursivo,  as  relações  e  as  identidades  sociais  dentro  de  um  determinado  campo  ou 

domínio (Bazerman 2005:146). 

Situar  o  problema  da  construção  de  identidades  em  determinadas  instituições 

sociais,  como  o  nosso  Parlamento,  e  em  determinadas  práticas  sociais  e  discursivas 

como no caso das práticas de corrupção política no cenário nacional, nos faz reconhecer 

a importância dessas instituições e práticas na construção, manutenção e transformação
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de  identidades,  bem  como  compreender  como,  por  que  e  para  que  determinadas 

construções são adotadas em detrimento de outras. 

2.4.  A noção de corrupção política 

A  citação 7  acima  que  destaquei  como  epígrafe  denuncia  por  um  lado,  a 

burocracia  inoperante  que marca  a  realidade  políticoadministrativa  brasileira  e  acaba 

servindo aos  interesses da elite de dirigentes do País e não da população; por outro, o 

desvio da função de político burocrata, que através dos aparelhos burocráticos, serve a 

seus  próprios  interesses  (o  lucro  pessoal),  no  caso  da  corrupção  política,  ao  invés  do 

serviço à população. Mas essa não é uma peculiaridade apenas do Brasil. 

A  corrupção  política,  entendida  como  a  corrupção  na  esfera  política,  é  um 

fenômeno  complexo,  multifacetado,  de  escala  global 8 ,  que  possui  diferentes  causas  e 

nuances  dependendo  do  contexto  sóciocultural,  histórico  e  político  onde  ocorre.  Por 

causa de sua natureza ilícita e imoral, talvez seja um dos problemas mais difíceis de ser 

submetido  ao  escrutínio  científico  quando  comparado  a  outros  comportamentos  e 

práticas  humanas.  Este  problema  parece  surgir  como  resultado,  principalmente,  da 

interação  entre  governo  e  mercado  econômico,  envolvendo  as  diferentes  instâncias, 

instituições  e  atores  incumbidos  da  administração  pública  de  uma  nação.  Sua  prática 

traz sérias conseqüências para a sociedade tais como, o enfraquecimento da democracia, 

o  impedimento  da  boa  governança,  a  deficiência  dos  serviços  públicos  (educação, 

7 Palavras do Professor Humberto Falcão Martins, da UnB, citadas no relatório final da CPMI mista dos 
Correios e da Compra de Votos, Volume III, p. 1663. 

8 Cf., por exemplo, o relatório internacional sobre corrupção política elaborado pela ONG Transparência 
Internacional  em  2004  e  divulgado  em 
http://www.transparency.org/publications/gcr/download_gcr/download_gcr_2004#download 

No  Brasil  temos  uma  burocracia  com  uma  carapaça  de 
modernidade  administrativa,  mas  que  por  dentro  é 
dominada  e  pautada  pelos  interesses  daqueles  que  a 
dirigem,  ou  daqueles  que  estão  colocados  como 
representantes do povo e que visam os interesses próprios 
e não os coletivos.
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saúde,  segurança,  etc.),  a  restrição  do  acesso  da  população  a  esses  bens  e  serviços 

básicos,  a  promoção  da  injustiça  social  e  o  impedimento  do  desenvolvimento 

econômico  sustentável  (cf.,  por  exemplo,  Armundsen  1999,  Bardhan  1997,  Mauro 

1995, Ades e Tella 1999; Graf Lambsdorff 2003, Fleischer 1997 e 2002, Ferraz e Finan 

2005, Palifka 2006). 

A corrupção política no Brasil: tudo acaba em pizza! 

A propósito da  realidade brasileira,  corrupção política  é uma palavrachave na 

história  da  nossa  formação  social,  cultural  e  política  (cf.,  por  exemplo,  Holanda 

1936/2006, Faoro 1977, Prado Jr 2006, dentre outros). A prática da corrupção no setor 

público  é  uma  constante  e  remonta  a  nossa  tradição  patrimonialista  (e  populista)  no 

exercício  do  poder  público  desde  o  período  colonial  (cf.  Faoro  1977,  Schwarterman 

2008, dentre outros) 

Possivelmente,  a  corrupção  política  no  Brasil  ganhou  destaque  internacional 

com  o  evento  que  certamente  marcou  a  histórica  política  do  País,  a  saber,  o 

impeachment do primeiro presidente eleito por voto direto, Fernando Collor de Mello, 

em1992,  desde  o  fim  do  regime  da  ditadura  militar  (19641985).  O  expresidente 

Collor, como ficou conhecido, foi afastado da presidência devido ao grande esquema de 

corrupção montado em seu governo 9 . 

Cotidianamente ouvimos  falar das  recorrentes manifestações de corrupção,  tais 

como,  o  nepotismo,  o  fisiologismo,  o  favorecimento,  a  cobrança/pagamento  de 

propinas,  o  tráfico  de  influência 10 .  De  acordo  com  Fleischer  (1997:1ss),  a  prática  da 

corrupção  política  no  Brasil  têm  duas  dimensões:  (i)  a  manipulação  das  decisões 

9  Para maiores detalhes e repercussão desse episódio, cf., por exemplo, Suassuna e Pinto (1992), Collor 
de Melo (1993), Mendes (1992), Weyland,  (1993). Geddes e Neto (1999), Fleischer 1997, dentre outros. 
10  No  que  diz  respeito  à  corrupção  e  aos  escândalos  políticos,  Thompson  2001  (apud  SOUSA  2005) 
apresenta  a  seguinte  classificação:  (i)  escândalos  sexuais,  (ii)  escândalos  de  abuso  de  poder  e  (iii)  os 
escândalos financeiros (ou patrimoniais), nos quais vamos nos deter neste trabalho. Na história recente do 
Brasil, podemos citar alguns exemplos bem conhecidos pela divulgação na mídia para ilustrar cada caso. 
Em  (i),  o  caso  envolvendo  o  expresidente  Itamar  Franco  ao  ser  fotografado  ao  lado  de  uma  outra 
celebridade sem calcinha no carnaval carioca. Em (ii), é fácil lembrar dos casos de tráfico de influência e 
abuso  de  poder  envolvendo  o  político  baiano, Antônio Carlos Magalhães,  conhecido  como ACM. Um 
desses casos foi a descoberta de que mais de 300 telefones estavam sendo grampeados e monitorados por 
uma central clandestina na Bahia, provavelmente, a mando deste político. Em (iii), o caso constante de 
venda de votos por parlamentares para apoiar (ou não) a votação de emendas ou projetos na Câmara.
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políticas  em  favor  de  ganhos  econômicos  pessoais  e  (ii)  a  apropriação  ilegal  dos 

recursos  públicos  pelos  políticos  ou  seus  associados  (pessoas  ou  instituições).  Esta 

segunda  dimensão  envolve  esquemas  e  estratégias  mais  complexas,  tais  como,  o 

superfaturamento  de  contratos  públicos,  a  destinação  de  recursos  públicos  a  obras  ou 

instituições vinculadas aos interesses de certos políticos ou seus aliados, dentre outros. 

Retomando a compreensão de Fleischer, entendemos corrupção política como abuso de 

poder exercido pelos atores políticos responsáveis pela administração do País; abuso de 

poder que se manifesta, principalmente, na manipulação das decisões políticas em favor 

de  ganhos  econômicos  pessoais  e  na  apropriação  ilegal  dos  recursos  públicos  pelos 

políticos e seus aliados. 

A questão  é  que medir  os  índices  de  corrupção, conter  sua prática,  bem  como 

punir  os  responsáveis  pelos  crimes  de  corrupção  política  no  País  não  é  tarefa  fácil, 

principalmente, devido aos impedimentos e limitações na nossa legislação. Um exemplo 

disso, é que quando um político é  indiciado por corrupção não pode ser  levado a  jure 

popular  pela  sua  imunidade  parlamentar.  O  que  acontece  é  que  a  maioria  desses 

políticos fazem mal uso dessa condição, aparentemente tecida para proteger a oposição 

democrática e a liberdade de expressão, para se safar do julgamento comum e proteger 

sua  elegibilidade.  A  renúncia  do  cargo  político  também  é  outra  estratégia  legal  para 

preservação dos seus direitos políticos, como fez o deputado Severino Cavalcanti, que 

ao ser acusado pela cobrança/recebimento irregular de propinas para favorecer licitações 

públicas no caso conhecido por mensalinho, renunciou o cargo de presidente da Câmara 

dos Deputados em Brasília. Severino é o personagem retratado na charge que usamos 

como amostra de discurso na introdução deste trabalho. 

Esse problema nos mostra a tensão entre legalidade e legitimidade da lei. Reisigl 

e Wodak (2001) esclarecem o que envolve cada um desses termos, pois um não implica 

o outro e pode haver uma grande discrepância entre ambos.  De acordo com os autores 

(Reisigl  e Wodak  2001:20056),  ‘legalidade’  denota  a  correspondência  entre  ações  e 

práticas e a lei estabelecida. ‘Legitimidade, por sua vez, transcende um enquadramento 

puramente  legalista,  uma  vez  que  implica,  por  exemplo,  no  exercício  do  poder  do 

Estado  e  da  regulamentação  na  base  do  comprometimento  com  os  princípios  éticos 

fundamentais  da  justiça,  igualdade  e  reconhecimento.  Desse  modo,  idealmente, 

legalidade  deveria  estar  baseada  na  legitimidade.  Contudo,  quando  observamos  o 

comportamento  dos  atores  políticos  nos  casos  de  corrupção,  percebemos  a  manobra 

legal ou legalista que esses atores fazem para projetar uma imagem positiva. Temos aí
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uma  lacuna na  lei  que  leva a um questionamento crítico. Entendemos como Reisigl  e 

Wodak (2001:2006), que em casos extremos, como o é a prática da corrupção, o critério 

de avaliação ou julgamento desses personagens deveria partir do ponto de vista do que é 

eticamente  legítimo,  portanto  ilegal.  Isso  nos  leva  a  refletir  sobre  uma  importante 

questão  de  controle  e  de  debate  público  nas  democracias,  a  saber,  a  legitimação 

democrática e a administração legítima da justiça e da implementação das leis. 

A  atual Constituição  da República Federativa  do Brasil 11 ,  vigente  desde 05  de 

Outubro  de 1988, marca o  período  de  redemocratização  do País  iniciado  em 1985. O 

texto institui o ‘estado democrático de direito’ que significa dizer, nas palavras de Lessa 

(2008:80), “que mais do que um conjunto de instituições e leis, o Estado tem finalidades 

éticas e sociais, concretizadas em uma série de direitos fundamentais, acompanhados de 

mecanismos processuais para tornálos eficazes”. Este estado é o Estado em que o povo, 

através  de  seus  representantes  legais,  exerce  o  poder  e  têm  como  princípios 

fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político 12 . O texto da legislação elucida, 
dentre outras coisas, o que idealmente o País deve ser, quem são os principais atores no 

processo  político,  ou  seja,  o  povo,  genericamente  citado,  os  políticos,  representantes 

legitimados  pelo  voto  popular,  as  instituições  que  exercem  o  poder  político  na 

administração pública do País e suas competências, tais como o Congresso Nacional, a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal, bem como a obrigatoriedade do voto e as 

condições de elegibilidade 13 . 

No que diz respeito à corrupção, fica claro que o Poder Legislativo, através do 

Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, é que lidam com este problema, 

posto que o crime de corrupção política é basicamente de natureza pecuniária, cabendo 

a  essas  instituições  a  “fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e 

patrimonial  da  União  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à 

legalidade,  legitimidade,  economicidade,  aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de 

receitas”  (Constituição  da República  Federativa  do Brasil  1988, Título  IV, Seção  IX, 

Artigos 70 e 71). 

Diante da denúncia de delitos dessa natureza, o Congresso Nacional tem o poder 

de  instituir  comissões  temporárias  para  averiguar  e  apurar  os  fatos  e  os  atores 

11 Edição completa disponível no site http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao 
12 Cf. Título I, dos princípios fundamentais, p. 05. 
13 Cf., por exemplo, o Título II que trata dos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro, bem 
como, o Título IV que trata da organização dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no País.
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envolvidos. Essas comissões temporárias são denominadas de CPI ou CPMI (Comissão 

Parlamentar  Mista  de  Inquérito).  Concluídas  as  investigações,  as  comissões 

encaminham suas conclusões ao Ministério Público para que este por sua vez promova a 

responsabilidade civil, jurídica e criminal dos possíveis infratores. 14 

Mas qual  a  definição  normativa  de  corrupção  no  texto  da  lei? A Constituição 

Brasileira,  apesar  da  tentativa  de  tipificação,  não  traz  uma definição  tão  clara  do  que 

seja corrupção. O evento é referido por nomeações tais como, ilegalidade de despesa, 
irregularidade de contas, abuso ou dano causado ao erário público. Essas nomeações 
apontam  para  uma  definição  de  corrupção  restrita  a  valores  do  Capitalismo  como  o 

lucro  pessoal.  Em  outros  termos,  podíamos  entender  corrupção  aqui  como  corrupção 

políticoeconômica, sem levar em conta as práticas de corrupção como abuso de poder. 

No  que  diz  respeito  às  práticas  de  corrupção  política  e  a  punição  dos  seus 

agentes, identificamos a existência de duas leis específicas 15 : a Lei de nº 9613 de 03 de 

Março de 1988 que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores  e  a  Lei  de  nº  8429  de  02  de  Junho  de  1992  que  dispõe  sobre  as  sanções 
aplicáveis  aos  agentes  públicos  nos  casos  de  enriquecimento  ilícito  no  exercício  de 
mandato,  cargo,  emprego  ou  função  na  administração  pública  direta,  indireta  ou 

fundacional.  Essas  leis  surgiram  em  função  das  constantes  incidências  de  casos  de 
corrupção  praticada  por  agentes  políticos  (e  públicos)  e  representam  de  certo  modo, 

uma  reação  à  impunidade  destes  diante  dessa  prática,  estabelecendo  assim,  a 

responsabilização  pelo  exercício  de  atos  ilícitos  como  as  práticas  de  corrupção. 

Acreditamos  que  o  estudo  extensivo  a  outros  casos  de  corrupção  talvez  nos  desse 

subsídio para medir e avaliar a aplicação e a (in) eficácia dessas leis, o que não faremos 

neste trabalho, mas serve como sugestão para pesquisa posterior. 

14 Cf..  Título IV, Seção VII, Artigo 58. 
15 Textos disponíveis nos seguintes links: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm e 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm e como anexos neste trabalho.
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Corrupção política: problema e dilema social 

Se por um lado, o tema da corrupção política é objeto de estudos no campo das 

Ciências  Sociais  e  Humanas 16 ,  bem  como  foco  da  atenção  de  organizações  não 

governamentais 17 que se empenham em mapeála e combatêla, por outro lado, também 

é um problema que está na boca e nas atitudes do povo brasileiro, cotidianamente, em 

casa,  na  rua,  no  trabalho,  independentemente,  se  somos  simples  cidadãs/os  ou  se 

ocupamos  cargos  decisivos  na  gestão  pública.  Daí  nos  questionarmos  como 

pesquisadoras/es e cidadãs/os, se este é um problema cultural, econômico, institucional, 

ético, de certas elites   como os nossos parlamentares, ou se de todas/os nós. De todo 

modo, a corrupção política é um problema  social bastante complexo por  sua natureza 

sendo, portanto, objeto de investigação multidisciplinar. 

O problema da corrupção política se constitui um dilema, pois, ao mesmo tempo 

em que,  por  exemplo,  nos  indignamos  com  a  lesão  do  patrimônio  público  através  do 

desvio  de  verbas  por  políticos,  cuja  ação  principal  é  gerir  estes  recursos  para  o  bem 

público e não privado, ou ainda com a  falta de punição dos que cometem  tal crime  e 

muitas  vezes  são  reeleitos,  encaramos  com  certa  naturalidade,  por  exemplo,  subornar 

um agente público, como um policial de trânsito para não sermos multadas/os por uma 

ilegalidade  que  cometemos,  tal  como  avançar  um  sinal  vermelho  ou  não  respeitar  a 

faixa  de  pedestres.  Esses  arranjos  que  fazemos  são  conhecidos  publicamente  como  o 
jeitinho  brasileiro  de  fazer  as  coisas.  Damos  o  nosso  jeitinho  para  que  possamos 

operar/viver  em um  sistema  legal  desconexo, muitas  vezes,  da  nossa  realidade  social. 

Esta  atitude  está  tão  incrustada  em  nossa  identidade  nacional,  mesmo  que  isto  vá  de 

encontro às normas do bom senso e da coletividade em geral, uma vez que as  leis e a 

punição decorrentes da infração dessas leis deveriam valer para todas/os, independente 

de  variáveis  sociais,  tais  como  status  social,  gênero,  cargos  institucionais  ou  relações 

pessoais. Um exemplo dessa atitude está expressa no enunciado  ‘você sabe com quem 

está falando?’ para demonstrar superioridade ou influência de certos atores sociais sobre 

outros em situações de conflito nas quais esses arranjos e a afirmação da assimetria de 

16 Cf. Andvig et al (2001) para uma revisão da pesquisa que tem sido feita sobre corrupção. 
17  Confira,  por  exemplo,  as  ações  do  Transparência  Internacional  (www.transparency.org)  e  do 
Transparência Brasil (www.transparencia.org.br).
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poder  são  considerados  necessários  pelos  participantes  numa  dada  situação 

comunicativa. 

DaMatta (1989:91) chama atenção para o fato de que esses arranjos, jeitinhos ou 

malandragens que usamos para resolver os nossos conflitos de cada dia fazem parte do 

nosso  modo  peculiar  de  navegação  social,  ou  seja,  o  modo  como  procedemos 

socialmente  para  cumprir  leis  ilógicas  e  muitas  vezes,  absurdas,  o  estilo  de  conciliar 

ordens  impossíveis  de  serem  cumpridas  em  situações  específicas,  bem  como  o modo 

ambíguo de burlar as leis e as normas sociais mais gerais. 

Daí, o autor (DaMatta 1989: 97) argumenta que esse modo de atuar ou estilo de 

realizar as coisas é resultado de um sistema social dividido e de certo modo, equilibrado 

entre duas unidades  sociais  básicas, ou seja, o  indivíduo  (o  sujeito das  leis universais 

que modernizam a sociedade) e a pessoa (o sujeito das relações sociais que conduz ao 

pólo tradicional do sistema). É entre esses dois pólos que estaria o coração e as atitudes 

do povo brasileiro e na mediação entre os dois,  a malandragem, o  jeitinho,  reflexo da 

inadequação entre prática  social e o mundo constitucional e  jurídico que vivenciamos 

em nossa terra brasilis. 

Consideramos que a corrupção política faz parte dos processos sociais, políticos 

e  econômicos  de  uma  sociedade  e  que  esses  mesmos  processos  são  fenômenos  de 

cultura  articulados  a  modos  coletivos  de  pensar,  sentir  e  agir.  Diante  deste 

posicionamento, talvez nos  seja possível o entendimento do que torna essa prática tão 

peculiar na cultura política brasileira. 

Partindo  do  princípio  de  que  corrupção  política  é  um  problema  de 

responsabilidade  social,  nosso  posicionamento  como  analista  crítica  do  discurso, 

comprometida com a mudança social de práticas sociais injustas, imorais e excludentes, 

nos  leva  a considerar discursivamente,  a questão da construção de  identidades  sociais 

dos  atores  que  fazem parte  deste  cenário. Daí,  buscamos  verificar  como  a  identidade 

social  de  políticos  envolvidos  e/ou  indiciados  em  esquemas  de  corrupção  política  é 

construída nos discursos que giram entre e sobre esses atores nas principais instituições 

de poder  comprometidas  em  termos  de  imagem  e  credibilidade públicas  nos  casos  de 

corrupção,  a  saber,  o  Congresso  Nacional  e  o  Palácio  do  Planalto?  E  ainda,  como  a 

prática  da  corrupção  política  afeta  a  construção  de  identidades  sociais  dos  principais 

atores envolvidos nestes casos?
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A  propósito  dos  fundamentos  da  nossa  estrutura  social  e  política,  o  clássico 

ensaio de Holanda  (1936/2006) nos chama a atenção pela  tentativa de elucidar alguns 

dos elementos que compõem nossa evolução histórica. Esses elementos estão na base de 

nossa constituição como nação e ainda estão presentes na configuração cultural, social e 

política da sociedade brasileira e consequentemente, vão incidir na construção do ethos 

dos políticos brasileiros. 

(a)  a  valorização  da  vida  doméstica  baseada  no  tipo  primitivo  da  família 

patriarcal,  colonial e  agrária que  forneceu o modelo para nossa composição e atuação 

sóciopolítica; 

(b) a incapacidade de distinção/separação fundamental entre o domínio público e 

o domínio privado, entre o Estado e suas instituições e a família; 

(c)  a  exaltação  dos  valores  cordiais  no  comportamento  social  ditados  por  uma 

ética de fundo emotivo e não racional; e 

(d) a busca da satisfação pessoal no exercício da atividade profissional em que o 

trabalho tem seu fim no indivíduo (finis operantis) e não na obra em si (finis operis). 

É  curioso  que,  à  primeira  vista,  os  elementos  fundadores  do  povo  brasileiro 

citados acima parecem soar positivamente na composição de nossa identidade nacional, 

se não fossem de cunho romântico, ingênuo, superficial e positivista mascarando assim, 

nossa vida/realidade social de preservação dos fundamentos da ordem patriarcal, agrária 

e aristocrata, de preconceito de raça e de gênero  social, da  falta de discernimento  das 

condições  políticas  e  econômicas  que  regem  nossa  sociedade,  do  desapego,  do 

desrespeito  e  até  mesmo  da  aversão  ao  ritualismo  social  em  nossa  conduta,  da 

supremacia  do  indivíduo  ante  o  social,  de  um  pensamento  democrático  personalista, 

frágil  e  não  consolidado,  da  separação  da  política  da  vida  social.  Elementos  dessa 

natureza acarretaram e ainda acarretam em graves consequências morais, éticas, sociais 

e políticas para o País. 

Para  entendermos  o  desequilíbrio  social  causado  por  nossa  conduta  sócio 

política  diária  resultante  da  preservação  desse  ideário,  voltemos  brevemente  às 

considerações de Holanda (1936/2006:141151) sobre o cultivo dos valores cordiais em 

nosso convívio social através do tipo humano do homem cordial. 

Homem cordial diz respeito à exaltação de valores cordiais no convívio social, 

tais como a generosidade, a hospitalidade, o cultivo das relações de afeto e de sangue,



32 

bem como a camaradagem. De acordo com o senso comum, esses  valores constituem 

um traço definitivo do caráter do povo brasileiro. 

Os valores cordiais são essencialmente de fundo emotivo, superficial e aparente 

e  não  pressupõem  polidez,  bondade,  sinceridade,  aprofundamento  nas  relações, 

civilidade ou boas maneiras na interação com o outro. Basicamente, no homem cordial 

se acentuam como características principais 

 a formação pelo ambiente familiar tradicional 

 a aversão ao ritualismo social 

 o personalismo /individualismo 

No que diz respeito à formação familiar tradicional, o homem cordial conserva e 

perpetua  a  intimidade  do  círculo  doméstico  patriarcal  em  suas  relações  sociais  e  não 

concebe  relações  impessoais  que  decorrem  do  exercício  do  seu  papel  social  como 

indivíduo.  Nesse  indivíduo  haveria  uma  crise  de  adaptação  ao  mecanismo  social 

moldado fora da família, dentro de valores mais modernos e liberais. Se pensarmos na 

transposição das relações domésticas nesses moldes para as relações profissionais, por 

exemplo, esse tipo de conduta poderia dar margem à indefinição da responsabilidade no 

caso de acidentes de trabalho, o pagamento de salários inadequados, a perda de direitos 

sociais e trabalhistas em nome da camaradagem, a ilusão de que o trabalhador de hoje 

seria um colaborador e não mais empregado numa empresa, dentre outros. 

Uma  conseqüência  direta  dessa  consciência  é  a  incapacidade  de  separação 

fundamental e necessária entre a instituição familiar e o Estado e suas instituições, entre 

o domínio privado e o domínio público. A propósito do exercício de funções públicas, 

Holanda  (1936/2006:146)  lembra  que  não  é  fácil  para  os  indivíduos  formados  nessa 

concepção de família, o exercício de funções públicas, devido à falta de compreensão da 

diferença essencial entre tais domínios. Esses  indivíduos poderiam ser definidos como 

funcionários  patrimoniais  e  não  como  funcionários  burocratas  na  acepção  do Estado 
burocrático. Isto significa dizer que para o funcionário patrimonial, 

a  própria  gestão  política  apresentase  como  assunto  de  seu  interesse 

particular;  as  funções,  os  empregos  e  os  benefícios  que  deles  aufere
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relacionamse  a  direitos  pessoais  do  funcionário  e  não  a  interesses 

objetivos,  como  sucede  no  verdadeiro  estado  burocrático,  em  que 

prevalecem  a  especialização  de  funções  e  o  esforço  para  se  assegurarem 

garantias  jurídicas  aos  cidadãos  [e  cidadãs].  A  escolha  dos  homens  [e 

mulheres]  que  irão  exercer  funções  públicas  fazse  de  acordo  com  a 

confiança  pessoal  que mereçam os  candidatos,  e muito menos  de  acordo 

com suas capacidades próprias (Holanda 1936/2006:146). 

Isso  nos  faz  pensar  que  no  Brasil  do  século  XXI,  na  escolha  dos  nossos 

parlamentares  continua  prevalecendo  o  modelo  do  funcionário  patrimonial.  Na  nossa 

prática  política,  os  parlamentares  brasileiros  ainda  agem  com  um  pensamento 

individualista  que  regula  sua  conduta  e  que  os  faz  separar  da  vida  social  a  prática 

política,  privilegiando  como  realidades  dignas  de  respeito  e  apoio  popular  as  suas 

plataformas  políticas,  os  seus  programas  de governo, os  seus  interesses  privados  e  os 

seus  aliados  políticos  em  detrimento  dos  interesses  da  coletividade.  Estes  mesmos 

atores  políticos  se  mostram  extremamente  personalistas  e  buscam  a  obtenção  de 

vantagens e lucro para si e para o seu círculo familiar e/ou de amizades. Nesta situação 

estão, portanto, os parlamentares que se envolvem em esquemas de corrupção. 

O  ritualismo  social,  por  sua  vez,  abrange  os  modos  sociais  de  demonstrar 

respeito,  reverência  e  disciplina.  De  acordo  com  Holanda  (1936/2006:  147),  o  povo 

brasileiro, como nenhum outro, se distancia desta noção ritualística de vida e sua forma 

ordinária  de  convívio  social  seria  no  fundo,  o  contrário  das  atitudes  polidas. A  nossa 

cordialidade que  se  traduz  na nossa  fórmula de polidez  seria  na  verdade um disfarce, 

uma  máscara,  uma  mímica  deliberada  de  manifestações  espontâneas  desse  homem 

cordial para preservar sua sensibilidade e suas emoções na vida em sociedade. Podemos 

pensar  na  quebra  do  decoro  parlamentar  por  parte  dos  políticos  eleitos,  por  exemplo, 

como  uma  manifestação  dessa  negação  ao  ritualismo  social,  tendo  em  vista  que  um 

candidato  eleito  para  o  exercício  de  um  cargo  na  gestão  pública  deve  respeito  e 

satisfação  à  população  que  o  elegeu  através  de  um  comportamento moral  e  ético  em 

suas relações sociais / profissionais. 

Um dos resultados da aversão ao ritualismo social peculiar ao espírito brasileiro 

é o comportamento social regido por uma ética baseada nos sentimentos e necessidades
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pessoais do  indivíduo e não no elemento racional, objetivo. Nesse  ínterim, a primazia 

das  conveniências  particulares  se  sobrepõe  aos  interesses  da  coletividade  e  o 

personalismo  se  constitui  uma  marca  inegável  da  conduta  dos  políticos  brasileiros. 

Parecenos que marcas de conduta como estas sobrepujam até mesmo as leis instituídas 

para restringir a conduta dos indivíduos em sociedade, sejam eles políticos ou cidadãos 

comuns. Por outro lado, é importante ressaltar que o texto da lei não é necessariamente 

fonte  autêntica  do  direito  e  da  justiça,  pois  enquanto  discurso,  pode  servir  para 

beneficiar os interesses de grupos particulares ou manter a hegemonia sendo, portanto, 

contestável. 

Diante dessas considerações  iniciais  não estamos argumentando a  favor de um 

determinismo  cultural  sobre  a  prática  ou  sobre  os  níveis  de  corrupção  no Brasil, mas 

considerando a hipótese de que existe uma corelação complexa entre fatores históricos 

e  culturais  (por  exemplo,  a  sociedade  fundada  em  valores  patriarcais  e  autoritários,  o 

nível  de  confiança  social  nas  instituições  políticas,  etc.)  e  variáveis  econômicas  (por 

exemplo, o nível de desenvolvimento econômico, a renda per capita, etc.), políticas (por 
exemplo,  o  tipo  de  cultura  política,  o  grau  de  democracia,  o  nível  de  instrução  da 

população  e  o  seu  engajamento  cívicosocial,  etc.)  e  institucionais  (por  exemplo,  o 

desempenho  dos  poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  a  (in)  capacidade  do 

Estado em controlar  /  conter as práticas de corrupção, etc.) que permitem a prática da 

corrupção em nosso contexto sóciocultural.
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3.  A  ABORDAGEM  HISTÓRICODISCURSIVA  DE  ANÁLISE  DO  DISCURSO: 
ASPECTOS  TEÓRICOMETODOLÓGICOS  E  A  APRESENTAÇÃO  DAS 
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

3.1.  Por uma análise crítica do discurso 

Nos  situamos  na  abordagem da  Análise  Crítica  do  Discurso,  doravante  ACD, 

pelo argumento inicial de que entendemos a natureza social do discurso e seu papel na 

constituição  do mundo  social  como  suas  características  essenciais.  Em  contraste  com 

outras  abordagens  de  análise  do  discurso,  a  ACD  tem  o  comprometimento  político 

explícito com uma prática emancipatória e socialmente crítica e se posiciona em favor 

daqueles que sofrem injustiça social e política. Seu interesse está em intervir através das 

suas descobertas com a mudança de práticas sociais e políticas através, por exemplo, em 

tornar visíveis e compreensíveis as estruturas de poder  ideologicamente mascaradas, o 

controle  político 18  e  a  dominação,  assim  como  as  estratégias  discriminatórias  de 

inclusão  e  exclusão  no  uso  da  linguagem  (Wodak  et  al  1999:8).  Por  isso, o  ponto  de 

partida  da  ACD,  enquanto  recurso  para  a  pesquisa  científica  social  via  análise  do 

discurso  é  enfocar  um  dado  problema  social  que  tenha  um  aspecto  semiótico 

(Fairclough  2003:209)  para  então  explorar  sistematicamente,  as  relações  opacas, 

implícitas e explícitas de causalidade e determinação entre as (a) práticas discursivas, os 

eventos  e  os  textos  e  (b)  as  estruturas  sociais,  históricas  e  culturais  mais  amplas,  as 

relações e os processos, bem como investigar o modo pelo qual tais práticas, eventos e 

textos surgem e são ideologicamente moldados por relações de poder e lutas pelo poder 

(Fairclough 1995:132). 

De  acordo  com  Wodak  et  al  (1999:9),  a  proposta  de  trabalho  da  ACD  tem, 

portanto, uma tarefa dupla. De um lado, essa abordagem busca revelar a relação entre os 

meios  linguísticos, as  formas e as estruturas e a prática  lingüística concreta. Por outro 

lado, a ACD intenta tornar clara ou trazer à consciência das pessoas a relação recíproca 

e  dialética  que  há  entre  a  ação  ou  prática  discursiva  e  as  estruturas  institucionais  e 

políticas. 

18 Em geral, ‘controle político’ nas sociedades democráticas denota a limitação e o exame do modo como 
o  Estado  exerce  poder.  Conceitualmente,  controle  político  está  relacionado  às  noções  de  ‘crítica’, 
‘regulamentação  do  poder’,  ‘transparência  na  responsabilidade’,  ‘prestação  de  contas’  e  ‘comparação 
entre o que deveria ser feito e o que está sendo feito’ (Nödl 1995:19 apud Reisigl e Wodak 2001:233)
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Em duas décadas de formação, o paradigma da ACD se apresenta explicitamente 

heterogêneo 19  e  interdisciplinar  na  sua  formulação  teóricometodológica  e  prática  de 

pesquisa  empírica  para  poder  dar  conta  da  complexidade  dos  problemas  sociais  via 

análise discursiva e tentar compreender a relação entre linguagem e poder. É o que pode 

se  verificar  em  revistas  como  Discourse  and  Society  e  mais  recentemente,  Critical 

Discourse  Studies  e  o  Journal  of  Language  and  Politics  dedicadas  à  publicação  de 
trabalhos nessa abordagem. 

A ACD recebeu várias influências na sua formação teórica e epistemológica tais 

como Marx, Whorf,  a  Escola  de  Frankfurt,  Habermas, Halliday,  Althusser,  Foucault, 

Pêcheux, Bakhtin, Gramsci dentre outros, bem como tem raízes em disciplinas como a 

Retórica  Clássica,  a  Sóciolingüística,  a  Pragmática  dentre  outras,  mas  não  está 

associada  a  uma  escola  específica  de  Lingüística  ou  Análise  do  Discurso.  A 

nomenclatura ou denominação ACD  que se firmou definitivamente com a publicação 

da obra Critical Discourse Analysis: the critical study of language (1995) de Norman de 
Fairclough  caracteriza uma disciplina ou campo estabelecido internacionalmente pela 

produção  científica  distinta  e  substancial  que  pode  ser  definida  pelo  seu  principal 

interesse  de  pesquisa,  a  saber,  as  relações  estruturais  de  dominação,  discriminação, 

poder e controle social que se manifestam através da linguagem em uso (Chouliaraki e 

Fairclough 1999:1; Weiss e Wodak 2003:15). 

Billig (1991:37) ressalta que a emergência da ACD aconteceu em um momento 

histórico  que  coincide  com  o  crescimento  de  outros  paradigmas/teorias/disciplinas 

críticas nas Ciências Sociais tais como a Psicologia Crítica, a Política Social Crítica e a 

Antropologia Crítica. Essas abordagens que definem seu trabalho como uma abordagem 

‘critica’ compartilham algumas características relevantes no que diz respeito ao sentido 

da  qualificação  ‘crítica’.  Resumidamente,  de  acordo  com  Billig  (1991:38),  essas 

características  seriam: (i) essas abordagens são críticas da presente ordem social e das 

19 Wodak et al (1999:7) sintetiza os principais grupos de trabalho em ACD e suas principais orientações 
tendose a vertente anglicana ou britânica representada, especialmente, por Norman Fairclough, Gunther 
Kress,  Robert  Hodge,  Roger  Fowler  and  Theo  van  Leeuwen.  Estes  são  influenciados  pela  teoria  do 
discurso de Foucault na dimensão  lingüística, estão associados com a  teoria da lingüística sistêmica de 
William  Firth  e Michael  Halliday,  bem  como  a  teoria  da  semiótica  social  de  Halliday.  Já  a  vertente 
holandesa,  cuja  tendência  é mais  cognitiva  sendo  representada  pelo  trabalho  de  Teun  van Dijk  cujo 
interesse  principal  é  mostrar  como  a  cognição  social  e  pessoal  media  estruturas  sociais  e  estruturas 
discursivas. A vertente alemã, como praticada por pesquisadores como Siegfried Jäger e Utz Maas, tem 
sido mais  fortemente  influenciada pelo conceito de discurso de Foucault do que a vertente britânica. A 
vertente  austríaca,  representada  por  Ruth  Wodak,  Martin  Reisigl,  dentre  outros,  tem  influencia  da 
abordagem sociolingüística de Bernstein, bem como da tradição filosófica e sociológica da teoria crítica.
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relações  sociais;  (ii)  essas  abordagens  são  críticas  de  outras  abordagens  acadêmicas 

tradicionais  que não  fazem uma  crítica  social  aos  padrões  e/ou modelos  existentes  de 

dominação  e  desigualdade  social;  e  (iii)  essas  abordagens  são  críticas  quando 

posicionam o trabalho acadêmico em relação às condições sociais de dominação. 

Em Pontes  (2004),  pontuamos  que  especificamente  no  caso  da ACD, Titscher 

(2003:144) chama a atenção para o fato de que esta abordagem de análise do discurso se 

diz  crítica  em dois  sentidos:  em primeiro  lugar,  ela  se  baseia  nas  ideias  da Escola  de 

Frankfurt,  especialmente  em  Habermas,  e  na  Lingüística  Crítica,  baseada 

principalmente,  na  lingüística  sistêmicofuncional  de  Halliday.  De  acordo  com 

Habermas  (1970)  apud Titscher  (2003:144),  a  ciência  crítica  tem que  refletir  sobre  si 
mesma,  fazendo  uma  constante  autocrítica  sobre  seu  próprio  posicionamento 

institucional e o discurso que produz deve levar em conta também os contextos em que 

ocorrem as interações. Num segundo sentido, a ACD está relacionada à emergência de 

uma perspectiva de lingüística crítica que surgiu em reação a pragmática contemporânea 

(por exemplo, a teoria dos atos de fala) e a sociolingüística correlativaquantitativa de 

Labov,  levandose  em  consideração  que  discurso  não  poderia  existir  sem  significado 

social  e  que  havia  uma  forte  relação  entre  lingüística  e  estrutura  social.  Uma 

conseqüência prática e distintiva dessa orientação foi o grande movimento nos estudos 

da linguagem que passou a reconhecer a análise lingüística como instrumento não mais 

de mera descrição lingüística, mas como base para crítica social 

No que diz respeito à ACD como sendo uma perspectiva de  lingüística crítica, 

van  Leeuwen  (2006:202)  ressalta  que  a  própria  abordagem  foi  além  deste  ponto,  ou 

seja, a ACD avançou a lingüística crítica e o fez em alguns aspectos. O primeiro deles 

diz respeito a tentativa de situar a análise crítica do discurso em uma teoria social crítica 

e  articular  a  relação  entre  discursos  e  as  práticas  sociais  em que  são  produzidos,  sem 

restringir  no  entanto  o  social  ao  discurso.  Isto  porque  discurso  é  visto  como  um 

elemento da prática social que está articulado dialeticamente com outros elementos não 

discursivos  dessa  mesma  prática.  Um  segundo  movimento  foi  a  adoção  de  uma 

abordagem interdisciplinar expandindo a análise do discurso para além do nível textual. 

Isso  significa  considerar  a  situação  ou  contexto mais  abrangente  em que os  discursos 

são  produzidos  através  de métodos  históricos  e  etnográficos. Um  terceiro movimento 

importante  foi  quanto  à  própria  compreensão  de  linguagem  e  teoria  da  comunicação.
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Discursos são considerados eventos multimodais, socialmente construídos e não apenas 

manifestações textuais ou orais, que significam diferentes aspectos da realidade. 

Mas  afinal  de  contas,  qual  a  relação  /  interação  entre  corrupção  política, 

construção  de  identidades  e  análise  crítica  do  discurso?  Ou  melhor,  porque  essa 

pesquisa  demanda  uma  análise  crítica  do  discurso? O  ponto  de  partida  da  análise  do 

discurso para  investigar o complexo  fenômeno da corrupção política, é considerar que 

este  problema  é  tanto  uma  prática  social  quanto  ideológica  e  se  manifesta 

discursivamente,  principalmente,  em  termos  de  construção  de  identidades  dos  atores 

envolvidos nesta situação. Se por um lado, as opiniões, crenças e valores implícitos nas 

práticas de corrupção política são (re) produzidas e legitimadas pelo discurso, por outro, 

o discurso serve para criticar e deslegitimar estas mesmas opiniões, crenças, valores e 

práticas.  Isto  é  verificável  através  da  análise  aprofundada  de  exemplos  concretos  de 

práticas  discursivas,  materializadas  em  gêneros  textuais  específicos,  produzidos  no 

âmbito das instituições envolvidas no referido problema que nos ajudam a mostrar a (re) 

produção da corrupção política, através da observação de um dos efeitos desta prática, a 

saber, a construção de identidades sociais dos principais atores envolvidos em esquemas 

de corrupção. 

Fairclough (2001:514) nos chama a atenção para o fato de que a análise do 

discurso  no  âmbito  da  política  nos  permite  identificar  diferentes  aspectos  da  própria 

linguagem  usada  pelos  políticos,  a  saber:  (a)  o  estilo  comunicativo  desses 

parlamentares, (b) o discurso político associado a um grupo em particular – a favor ou 

contra, os  ingroups e os outgroups, nos termos de Reisigl e Wodak  (2001)   e  (c) o 

modo  como  a  linguagem  é  usada  no  processo  de  governabilidade  ou  exercício  de 

funções  parlamentares.  Sendo  assim,  é  possível  analisar  o modo  como  esses  atores  – 

parlamentares envolvidos em corrupção política – usam a linguagem através dos estilos, 

discursos e gêneros, verificando assim, como representam o mundo social, o processo 

político  e  governamental  em  si  mesmo,  e  como  projetam  uma  identidade  particular 

‘amarrada’ a certos valores e crenças. Em outras palavras, a linguagem é tanto parte de 

uma  ação  ou  atividade  que  se  materializa  nos  gêneros  textuais  empregados,  como 

também,  representa  uma  ação  ou  atividade  através  do  discurso,  e  é  parte  também  de 

uma performance, ou seja, um estilo. 

Neste  ínterim,  van  Leeuwen  e  Wodak  (1999:92)  corroboram  com  este 

pensamento  afirmando  que  através  do  discurso,  os  atores  sociais  constituem  o
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conhecimento, as situações, os papéis sociais, as relações interpessoais e as identidades 

através da  interação contínua entre si  e com outros grupos. Além do mais, o discurso 

tem macrofunções sociológicas que se constituem através dos atos discursivos. Estes, 

por  sua  vez,  são  socialmente  constitutivos  de  vários  modos,  tais  como:  (a) 

desempenham um papel essencial na gênesis, produção e construção de certas condições 

sociais (por exemplo, as condições  institucionais  / políticas que permitem a prática da 

corrupção  e  a  impunidade  e/ou  punição  dos  parlamentares  que  a  praticam;  (b) 

restabelecem, restauram ou  justificam certo  status quo (por exemplo, a  legitimação da 
prática de corrupção política e impunidade da maioria dos políticos corruptos); (c) são 

instrumentos na perpetuação e reprodução do status quo – (por exemplo, na aplicação 
(ou  não!),  reformulação  (ou  não!)  e  interpretação  das  leis  que  ferem  o  decoro 

parlamentar); e (d) podem ter um efeito de transformação ou até mesmo, de destruição 
desse  status quo social (por exemplo, através dos discursos de oposição e contestação 

de outros atores sociais – outros políticos, partidos, opinião pública, dentre outros, que 

atuam contra esta prática política e exigem a punição/penalização dos que a praticam. 

A  adoção  de  uma  perspectiva  crítica  de  análise  do  discurso  no  estudo  da 

construção  de  identidades  tem  como  interesse  não  a  descrição  lingüística  em  si,  mas 

como  Grad  e  Rojo  (2008:327)  colocam,  o  reconhecimento  de  que  os  processos  de 

construção  de  identidade  se  relacionam a  conflitos  que  emanam de uma  estrutura  em 

particular  das  ordens  sociais  e  discursivas  e  das  ideologias  que  lhes  suportam  em 

determinado  momento  histórico.  Em  outras  palavras,  os  processos  de  construção  de 

identidade se relacionam com processos de dominação e lutas pelo poder simbólico que 

se  constituem  em  determinada  situação,  se  concretizam  no  nível  das  relações  sociais 

entre os participantes dessas situações e se materializam em diferentes gêneros textuais 

através  das  estratégias  retóricas  que  eles  adotam  nessas  relações  com  determinado 

propósito. Esses processos de dominação e luta pelo poder se dão, basicamente, através 

da imposição de certas identidades e da sua internalização. 

‘Crítica’ portanto, não diz respeito apenas a tentativa de desvendar as formas de 

dominação  social,  de  abuso  de  poder  e  de  discriminação  que  se  manifestam 

discursivamente ou textualmente, o que seria mera politização, mas diz respeito a uma 

integração  entre  problematização  e  reflexão,  bem  como  a  atuação  política  da 

pesquisadora  /  do  pesquisador  ou  analista  contribuindo  fundamentalmente,  para  a 

construção  de  uma  sociedade  mais  justa,  igualitária  e  democrática.  Com  uma  análise
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crítica  do  discurso  buscamos,  então,  entender  os  processos  ou  estratégias  discursivas 

usadas  pelos  atores  sociais  em  posições  de  poder  na  esfera  pública  da  política,  em 

situações  de  corrupção,  para  impor  certas  identidades  com um determinado propósito 

retórico e entender o que isso significa. 

Em  suma,  com a ACD,  buscamos  responder melhor  ao  desafio  de  contestar  a 

noção  de  identidade  social  como  uma  característica  fixa,  estável,  essencialista  da 

estrutura  cognitiva  ou  comportamental  dos  atores  sociais.  Em  segundo  lugar,  a ACD 

entende  que  as  práticas  discursivas,  enquanto  instância  das  práticas  sociais,  têm  um 

poder de criar, reproduzir, contestar e transformar práticas sociais e a atuação dos atores 

sociais  na  estrutura  social.  Em  terceiro  lugar,  a  ênfase  na  prática  interdisciplinar  da 

ACD no tratamento dos problemas de pesquisa, bem como na constituição de suas bases 

conceitual e teórica (Fairclough e Wodak 1997; van Dijk 1997, Wodak 2001b, Weiss e 

Wodak 2003)  permitem uma  compreensão mais  prática, multidimensional  e  dinâmica 

da vida social  e do papel do discurso na construção, manutenção e  transformação das 

estruturas  sociais  (Chouliakari  e  Fairclough  1999).  Quarto,  a  ACD  tem  um 

comprometimento político explícito e por isso concebe a análise do discurso como um 

instrumento que permite expor as desigualdades  sociais, o abuso de poder e as formas 

de  discriminação  social,  como  também  promover  meios  que  possibilitem  discursos 

equitativos  e  emancipatórios  em  uma  sociedade  democrática  (Wodak  1996:32  apud 
Chilton 2004:45; Reisigl e Wodak 2001:252). 

Como  o  campo  estudos  na  ACD  comporta  várias  teorias  e  métodos,  seus 

representantes compartilham a preocupação de assegurar mais atenção à pesquisa social 

crítica do discurso enquanto faceta da vida social e compreender sua relação com outras 

facetas  ou  elementos  que  compõem  essa  mesma  vida  social  (Fairclough  2006:9), 

promovendo  assim,  a  pesquisa  linguísticodiscursiva  socialmente  orientada.  Nesse 

contexto, destacamos uma abordagem dentro da ACD, denominada históricodiscursiva, 

que  foi  desenvolvida  para  investigar  tópicos  e  textos  políticos,  históricos  e 

organizacionais, uma vez que esta responde melhor aos nossos objetivos e proposta de 

pesquisa em termos do indumentário teóricometodológico que dispõe.
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3.2. Breve história da abordagem históricodiscursiva 

Na  tentativa  de  promover  a  interface  entre  discurso,  política  e  identidade,  a 

abordagem  históricodiscursiva  de  análise  do  discurso  (doravante  AHD)  foi 

inicialmente desenvolvida por pesquisadores na Universidade de Viena, Áustria. O que 

se buscava era a investigação detalhada da constituição das imagens estereotipadas anti 

semitas  do  pósguerra  que  emergiram  nos  discursos  públicos  do  candidato  austríaco 

Kurt Waldheim, em  campanha presidencial em 1986. Waldheim, que antes  tinha sido 

secretário geral das Nações Unidas, manteve em segredo seu passado de associação com 

o  partido  do  Socialismo  Nacional  e  negava  seu  envolvimento  com  o  Nazismo  e  as 

operações nazistas nos Bálcãs (Wodak et al 1990, Reisigl e Wodak 2001, Wodak 2001, 

Reisigl e Wodak 2008). 

Para investigar o discurso político e discriminatório de Waldheim que transitava 

em diferentes campos de ação política e envolvia a produção de uma gama variada de 

gêneros  textuais  e  tópicos  discursivos,  o  programa  de  pesquisa  em AHD  analisou  as 

manifestações  lingüísticas  do  preconceito  no  discurso  situado  em  um  contexto 

linguístico  e  social –  como,  por  exemplo,  através  da  análise  de  notícias    bem como 

confrontou  textos  com  fatos  e  fenômenos  contextuais  –  como,  por  exemplo,  o  modo 

como o fato foi reportado na mídia americana. O próximo passo seria confrontar o que 

foi  reportado  nos  textos  com  o  conhecimento  histórico.  De  acordo  com  Wodak 

(2001:70), a pesquisa comparou a história de Waldheim com os fatos históricos sobre as 

atrocidades  cometidas  pelo  exército  alemão,  o  Wehrmacht,  nos  Bálcãs  durante  a 
Segunda Guerra Mundial e com a deportação de mais de 60.000 judeus da Grécia para 

campos  de  concentração  na Polônia,  o  que possibilitou  a  compreensão  das  distorções 

sobre  os  fatos  e  a  realidade.  A  comparação  da  cobertura  dos  fatos  feita  pelo  jornal 

americano  New  York  Times  com  o  que  foi  reportado  pela  imprensa  austríaca  e  as 

declarações dos políticos mostrou que essas distorções eram completas e sistemáticas 20 . 

Segundo de Cillia e Wodak (2006:717), a investigação de diferentes camadas do 

discurso sobre o ‘Waldheim affair’ e do background histórico dos fatos em torno de sua 
atuação política evidenciaram a contradição de sua afirmação de não envolvimento com 

o  Nazismo:  (i)  documentos  do  Wehrmacht  sobre  a  guerra  nos  Bálcãs  relatavam  as 

atividades  de Waldheim  nos Bálcãs;  (ii)  várias  entrevistas  e  declarações  de  veteranos 

20 Para mais detalhes sobre esse estudo, confira Wodak (2001:6394) e Reisigl e Wodak (2001)
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mostraram que eles atuaram com Waldheim no Wehrmacht, (iii) a cobertura de jornais 

austríacos sobre a guerra nos Bálcãs e a pesquisa histórica sobre a guerra mostraram o 

papel  de  Waldheim;  (iv)  notícias  e  documentos  do  Congresso  Mundial  dos  Judeus 

constituíram uma  fonte  discursiva  e  de  informação  autônoma para  a  compreensão  do 

caso e (v) as declarações e entrevistas com políticos, como também a vox populi nesses 

tópicos constituíram outra fonte importante de pesquisa. Desse modo, a aplicação dessa 

abordagem permitiu a captura das percepções, seleções e distorções nas informações no 

discurso  antisemita  de  Waldheim,  sobretudo  na  construção  da  imagem  racista  e 

estereotipada dos outros. 

Reisigl  e Wodak  (2001,  2008)  destacam  algumas  características  relevantes  da 

AHD que  se  acentuaram ainda  nessa  primeira  fase  dos  estudos  sobre  o  discurso  anti 

semita e discriminatório de Waldheim, a saber, (i) sua dependência contextual; (ii) sua 

interdisciplinaridade  no  nível  teórico,  no  trabalho  em  si,  envolvendo  profissionais  de 

várias  áreas  tais  como,  linguistas,  historiadores,  sociólogos,  dentre  outros,  (iii)  sua 

agenda de pesquisa e abordagem históricas; (iii) sua orientação para um problema que 

se manifesta  discursivamente  e  não  propriamente  para  itens  ou  elementos  linguísticos 

em si; (iv) seu ecletismo teórico e metodológico para viabilizar o melhor entendimento 

do objeto investigado; (v) a incorporação de estudo de campo e etnografia para analisar 

e  teorizar  sobre  o  objeto  investigado;  (vi)  sua  orientação  pragmática  voltada  para  a 

aplicabilidade; (vii) seu caráter abdutivo, pois faz um movimento constante entre teoria 

e dados empíricos; (vii) o estudo de vários gêneros e espaços públicos, como também 

das  relações  intertextuais  e  interdiscursivas.  Nesse  ínterim,  o  processo  de 

recontextualização  é  importante,  uma  vez  que  permite  o  estabelecimento  da  relação 

entre  gêneros  textuais,  tópico  e  argumentos;  e  (viii)  as  categorias  e  ferramentas 

analíticas  não  são  fixas,  cristalizadas,  mas,  elaboradas  de  acordo  com  o  problema  de 

pesquisa investigado, dentre outras 

Posteriormente, os estudos da AHD tiveram outros desdobramentos no contexto 

austríaco,  tais  como,  o  estudo  do  racismo  contra  imigrantes  romenos,  o  estudo  sobre 

nação e identidade nacional, a retórica populista de direita desenvolvida por Jörg Haider 

e pelo Partido da Liberdade, a construção discursiva das  identidades europeias, dentre 

outros (cf. Reisigl e Wodak 2001, de Cillia e Wodak 2006). Wodak  (2001:72) afirma 

que  os  resultados  desses  estudos  mostraram  que  os  discursos  discriminatórios,  anti 

semitas  e  chauvinistas  ocorriam  quase  que  simultaneamente,  especialmente  nas
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conversas do diaadia. Já nos cenários mais oficiais, os discursos racistas, nacionalistas 

e antisemitas ocorriam de modo mais vago, como, por exemplo, em forma de alusões 

ou  evocações  implícitas  ocasionadas  por  vocabulário  específico  usado  no  período 

histórico  da  criação  do  Socialismo  Nacional.  Desse  modo,  num  nível  micro,  esses 

estudos permitiram a compreensão da origem dos argumentos e sua transformação, bem 

como  a  sua  recontextualização  através  de  diferentes  e  importantes  espaços  públicos 

resultante  dos  interesses  sociais  dos  participantes  e  de  suas  relações  de  poder.  Num 

nível macro, esses estudos permitiram uma explicação mais ampla do uso dos discursos 

sobre igualdade e diferença. 

Wodak (2001:65) acrescenta que na investigação dos tópicos e textos históricos, 

organizacionais e políticos sobre o problema investigado, a AHD procura integrar uma 

vasta  quantidade  de  conhecimentos  disponíveis  sobre  as  fontes  históricas  e  o 
background  dos  campos  social  e  político  nos  quais  os  eventos  discursivos  estão 
situados. Além disso, essa abordagem analisa a dimensão histórica das ações discursivas 

por meio da  investigação de caminhos que apontem para o modo como determinados 

gêneros  textuais  passam  pela  mudança  diacrônica.  Vale  salientar  que  outras  teorias 

sociais  são  integradas  à  investigação  desses  elementos  para  explicar,  o  que  grosso 
modo, é denominado contexto, ou seja, o campo ou domínio social no qual os eventos 
discursivos relacionados ao tópico sob investigação acontecem. 

3.3. Bases teóricas e epistemológicas da AHD 

Dada a complexidade das sociedades pósmodernas em suas tensões e conflitos, 

bem como a crise teórica nas ciências sociais para explicar tal complexidade, a AHD em 

sua  orientação  mais  pragmática,  concebe  um  quadro  teórico  e  epistemológico  em 

relação  a  problemas  específicos  sob  investigação.  Isso  significa  dizer  que  a  pergunta 

que  direciona  a  composição  deste  quadro  teórico  seria:  quais  são  as  ferramentas 

conceituais  mais  relevantes  para  investigar  e  compreender  dado  problema  em  um 

contexto  específico  aderindo  a  um posicionamento  crítico? Reisigl  e Wodak  (2008:1) 

esclarecem que o termo crítico deve ser compreendido como distanciamento dos dados, 
localização  desses  dados  em  um  contexto  social  específico,  definição  do 

posicionamento  político  dos  participantes  do  discurso  e  autoreflexão  contínua  da 

pesquisadora  ou  pesquisador  no  desenvolvimento  da  pesquisa,  deixando  claro  qual  o
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objeto investigado e seu posicionamento, assim como a  justificativa teórica do porque 

certas leituras e interpretações dos eventos discursivos são mais próprias ou pertinentes 

que outras. 

Reisigl e Wodak (2001) consideram que apesar das várias  influências recebidas 

tais como a abordagem construtivista e a crítica sobre a universalização das condições 

do  racismo  de  Wetherel  e  Potter  (1996),  a  perspectiva  histórica,  sóciopolítica, 

interdiscursiva e ‘transtextual’ bem como o interesse pela análise dos símbolos coletivos 

e  metáforas  do  Grupo  de  Duisburg  (Alemanha),  alguns  conceitos  e  categorias  no 

trabalho de van Dijk  (como por exemplo, a noção da apresentação positiva de si  e da 

apresentação negativa do outro), a escola britânica de análise do discurso na tradição da 

lingüística sistêmica hallidayana, a retórica clássica e a nova retórica, bem como a teoria 

da argumentação e os estudos de Linguística e Política alemães, a AHD, comprometida 

com  a  visão  multiteórica,  multidimensional,  crítica  e  autoreflexiva  da  ACD,  segue 

fortemente  uma  orientação  sóciofilosófica  da  teoria  crítica.  Isto  quer  dizer  que  ela 

segue  uma  conceitualização  complexa  da  crítica  social,  que  está  relacionada 

basicamente a três aspectos que estão interconectados (cf. Wodak 2001:6465), a saber: 

(i)  o  texto  ou  crítica  imanente  do  discurso  que  tem  como  objetivo  desvendar  as 

incoerências, autocontradições, paradoxos e dilemas nas estruturas internas dos textos e 

dos discursos; 

(ii)  a  crítica  sóciodiagnóstica  que  diz  respeito  à  desmistificação  do  caráter 

manipulativo/ persuasivo das práticas discursivas que estão em relação dialética com a 

estrutura social. Daí, além do discurso, a necessidade de investigar um frame mais vasto 
das relações sociais e políticas, processos e circunstâncias em que essas práticas estão 

situadas. Por isso, a aplicação de teorias sociais e modelos teóricos de várias disciplinas 

na interpretação dos eventos discursivos; e 

(iii) a crítica prognóstica que busca contribuir com a transformação e o aprimoramento 

da comunicação, através, por exemplo, da elaboração de propostas para se evitar o uso 

sexista da linguagem ou reduzir as barreiras  lingüísticas em hospitais, escolas, e assim 

por diante. 

Deste  modo,  os  principais  conceitos  ou  ferramentas  conceituais  adotadas  pela 

AHD podem ser resumidos como se segue:
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(a) Ideologia – conceito bastante complexo, na AHD é compreendido como visão de 

mundo  ou  perspectiva  unilateral  composta  de  representações  mentais,  convicções, 

opiniões,  atitudes  e  avaliações  que  estão  relacionadas  e  que  são  compartilhadas  por 

membros  de  um  grupo  social  específico  representando  seus  principais  interesses 

(Reisigl  e  Wodak  2008:3).  Ideologias  não  estão  necessariamente  ligadas  a  grupos 

hegemônicos,  mas  funcionam  como  meios  para  manter  relações  de  poder  desiguais 

através  do  discurso.  Por  outro  lado,  podem  funcionar  como  instrumentos  de 

transformação  ou  de  contestação  dessas  relações  de poder.  Segundo Reisigl  e Wodak 

(2008:3), a AHD se interessa particularmente pelo modo como as práticas lingüísticas e 

outras  práticas  semióticas  mediam  e  reproduzem  ideologias  em  várias  instituições 

sociais. 

Quando  pensamos  nas  instituições  políticas  e  seus  atores,  lembramos  que  o 

campo  da  ação  política  é  essencialmente  ideológico,  pois  é  permeado  por  lutas  pelo 

poder, conflitos, interesses diversos, diferentes posturas e crenças e assim por diante. Se 

pensarmos no que caracterizaria esse campo, além dos atores prototípicos que ali atuam, 

a  saber,  os  políticos,  destacamos  em  van  Dijk  (2006:731)  alguns  elementos  que  o 

definem ou o constituem, a saber, 

 seu sistema político (democracia, ditadura, etc.), 

 macroações ou funções específicas, tais como o governo, a legislação, as eleições, a 

elaboração de leis, etc., 

 suas micropráticas, interações e discursos, tais como os debates parlamentares, 

 suas relações sociais peculiares como as regidas pelo poder ou hierarquia institucional, 

 suas normas e valores tais como liberdade, igualdade, etc. 

 sua cognição política tal como as ideologias políticas. 

Os  grupos  políticos  e  as  práticas  institucionais  sobrevivem  através  das 

formulações  ideológicas  que permitem  a  adesão  de novos membros,  o  confronto  com 

outros  grupos    partidos  políticos  em  suas  tendências  (direita,  esquerda,  centro 

esquerda,  e  assim  por  diante),  a  realização  de  alianças,  a  rotinização  das  atividades 

(eleições, debates parlamentares, elaboração de leis, etc.) e assim por diante. 

(b)  Poder  –  na  compreensão  da  AHD  (Reisigl  e Wodak  2008:4),  o  exercício  do 

poder está relacionado às relações assimétricas entre grupos sociais que procuram impor 

seus  interesses,  crenças,  valores,  etc.  uns  sobre  os  outros  e  isso  se  manifesta



46 

discursivamente. Desse modo, o poder não esta na linguagem em si, mas no uso que os 

atores  sociais  fazem  dela  com  determinados  objetivos  políticos,  sociais,  etc.  Daí,  o 

interesse da AHD está em desvendar, analiticamente, o uso da linguagem feito por estes 

atores  sociais  que  estão  no  poder  e  detêm  meios  e  oportunidades  para  melhorar  ou 

modificar  certas  condições  ou  situações.  Uma  vez  que  o  exercício  de  poder  é  (des) 

legitimado pelo discurso, a análise dos  textos enquanto  locus de conflitos e  lutas pelo 
poder pode revelar as lutas ideológicas pela dominação e hegemonia nas sociedades. 

No  discurso  político, Montero  (2009:359),  fazendo  referência  a  Foucault  (1992), 

lembra que um aspecto significativo na compreensão de poder é o seu exercício e não 

sua posse. Outro extremo negativo reside em quem pode exercer poder pelo seu status e 

pelo papel que desempenha na sociedade, é investido de poder e não sabe ou o exerce 

inapropriadamente.  Este  é  o  caso  do  grupo  de  políticos  envolvidos  em  esquemas  de 

corrupção. 

(c) Discurso – como dissemos anteriormente, na AHD, como em outras abordagens 
da  ACD  (cf.,  por  exemplo,  Fairclough  2001),  discurso,  em  sua  manifestação  na 
linguagem oral, escrita ou multimodal, é compreendido como uma forma de ação social 

e um modo de significar um domínio particular  de uma prática  social a partir de uma 

dada perspectiva (Fairclough e Wodak 1997). O discurso está em relação dialética com 

a estrutura social. Uma forma de compreender essa noção de discurso é, por exemplo, 

relacionar discurso a certo tema, ou nos termos de Wodak (2001), a certo macrotópico, 

como ‘corrupção política’. A propósito do caso mensalão, pensemos, por exemplo, no 

fenômeno  discursivo  da  intertextualidade.  No  discurso  do  político Roberto  Jefferson, 

como veremos a diante, a intertextualidade é usada pelo referido ator como um recurso 

argumentativo  para  construir  sua  autodefesa  e  consequentemente,  uma  imagem  de 

vítima da ação de outros atores sociais. Deste modo, podemos observar que os discursos 

estão abertos e são híbridos e não sistemas fechados em si mesmos, podendo inclusive 

gerar  novos  campos  de  ação,  novos  discursos,  novos  textos. Discursos  são  entidades 

semióticas dinâmicas abertas à reinterpretação e continuação (Reisigl e Wodak (2008:5) 

que  se  materializam  em  gêneros  e  textos.  São  elementos  constitutivos  do  discurso  a 

relação com um macrotópico, a pluriperspectividade e a argumentatividade. 

(d) Texto – a AHD entende que textos são partes dos discursos enquanto produtos 
linguísticos  da  significação  desses  discursos.  Isto  significa  que os  discursos  enquanto
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ações  sociais  mais  ou  menos  governadas  por  hábitos  sociais  produzem  textos 

específicos.  Textos  dizem  respeito  às  especificidades  de  certo  evento  ou  ocasião, 

enquanto discursos dizem respeito a padrões e relações que abrangem diferentes textos e 

ocasiões.  Os  textos  são  produtos  materialmente  duráveis  que  concretizam  as  ações 

lingüísticas (Lemke 1995:7 apud de Cillia e Wodak 2006:710). 

Alguns  elementos  caracterizam  a  tessitura  dos  textos  tais  como  a  coesão  (diz 

respeito aos componentes da superfície textual que apontam para seqüência ou relação 

sintática dos elementos linguísticos do texto), a coerência (diz respeito ao significado do 

texto,  significado este que não se  realiza propriamente na materialidade  lingüística),  a 

intertextualidade  (aponta para a  relação sincrônica e diacrônica dos  textos com outros 

textos, gerando assim significado), a aceitabilidade (está relacionada à capacidade que 

os  interlocutores  têm  que  reconhecer  um  texto  convencionalmente  em  um  dado 

contexto), a informatividade (diz respeito à quantidade de informação fornecida por um 

texto) e a situacionalidade (Wodak 2008; Marcuschi 2008) 

(e)  Contexto  –  O  conceito  de  contexto  também  não  apresenta  unanimidade  nos 
estudos  linguísticos  e  depende  de  decisões  teóricas  para  analisálo  e  relacionálo  aos 

textos  em  dada  situação.  Tendo  em  vista  a  complexidade  da  análise  dos  problemas 

sociais, que tem dimensões lingüísticas e extralingüísticas, Wodak (2000) desenvolveu 

uma compreensão de contexto que envolve quatro camadas, sendo que a primeira delas 

tem um caráter mais descritivo, linguístico e as outras três, um caráter mais explanatório 

e  interpretativo que procuram abranger mais ou menos sistematicamente as dimensões 

históricas,  políticas,  sociais  e  psicológicas  em  que  o  objeto  ou  evento  discursivo  sob 

análise  se  situa.  Contexto,  portanto,  envolve  (Reisigl  e  Wodak  2001,  Wodak  2001, 

Reisigl e Wodak 2008, Wodak 2008): 

(i)  o cotexto  interno do texto, o  imediato, a  linguagem (por exemplo, em um 

dado  enunciado,  a  seleção  lexical,  as  particularidades  colocacionais  e  a 

conotação  destas  colocações,  as  implicações,  as  pressuposições  e  a 

coerência semântica e sintática são observadas) 

(ii)  as relações intertextuais e interdiscursivas entre enunciados, textos, gêneros 

e  discursos  (por  exemplo,  observase  como  se  dá  a  representação  do 

discurso, alusões, evocações, dentre outros);



48 

(iii)  as variáveis sociais extralingüísticas, bem como os frames institucionais de 

um contexto de situação específico (por exemplo, observase a formalidade 

da situação, o lugar, o tempo, a ocasião do evento comunicativo, os papéis 

políticos e  interativos dos participantes,  sua orientação políticoideológica, 

dentre outros); e 

(iv)  os  contextos  sóciopolítico  e  histórico  mais  amplos  nos  quais  as  práticas 

discursivas estão situadas e se relacionam (observamse os campos de ação 

e  a  história  do  evento  discursivo,  assim  como  a  história  a  qual  os  tópicos 

discursivos estão relacionados). 

Esses diferentes níveis de contexto não são excludentes nem tão pouco lineares, 

mas  operam  de  modo  integrado.  O  que  é  importante  considerar  é  que  ‘contexto’ 

abrange, na verdade, diferentes tipos ou extratos que atuam conjuntamente para que um 

texto  ou  discurso  seja  compreendido  pelo  recipiente  de  determinado  modo.  Para 

simplificar  a  compreensão  das  diferentes  camadas  de  contexto  e  sua  relação  com  as 

teorias que embasam essa percepção, a autora sugere o gráfico a seguir.
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Teoria mediana 

Teoria principal 

Mesoteoria  4 

Mesoteoria 3 

Mesoteoria 1 

Mesoteoria 2 

Teoria do discurso 

Análise lingüística 

Perspectivação  Estratégias de 
argumentação 

Estratégias de auto 
representação 

Estratégias de 
mitigação  4 

Figura 1: Níveis do contexto, níveis das teorias e análise lingüística. Adaptação de Wodak (2001:69) 

Na  análise,  a  observação  dessas  dimensões  se  dá  recursivamente  e  os  elementos 

investigados em cada dimensão dependem do objeto. 

(f)  Campos de ação  Os campos de ação, seguindo a noção de Girnth (1996 apud 

Reisigl  e Wodak 2001),  são  entendidos  como  segmentos  de uma  respectiva  realidade 

societal que contribuem para constituir e moldar o frame do discurso. Segundo Reisigl e 
Wodak  (2001:3637),  a distinção metafóricoespacial  entre diferentes campos de ação 

pode  ser  entendida  como  uma  distinção  entre  diferentes  funções  ou  propósitos 

socialmente  institucionalizados  das  práticas  discursivas. Na  área da  ação  política,  por 

exemplo, onde se inserem o mensalão e os atores envolvidos, a autora reconhece como 

funções,  o  procedimento  político  da  facção  de  leis,  a  formação  da opinião  pública,  a 

autoapresentação dos políticos na construção de uma imagem pública – e consequente 

confronto identitário, o desenvolvimento do consentimento interno do partido político, a
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propaganda política, dentre outras. Particularmente, no caso de corrupção que estamos 

investigando,  essas  funções  ou  campos  de  ação  são  bastante  interessantes,  pois  vão 

interferir diretamente na construção e/ou (re) afirmação do ethos desses políticos. 
Nesta concepção, um discurso sobre um tópico específico, pode começar em um 

dado  campo  de  ação  ou  moverse  para  outro.  Isto  quer  dizer  que  os  discursos  e  os 

tópicos  discursivos  permeiam  diferentes  campos  de  ação  e  outros  discursos, 

sobrepondose,  referindose  a  si  próprios  ou  relacionandose  sóciofuncionalmente  de 

algum modo. 

Para  compreender  melhor  essa  noção  abstrata  apresentada,  a  própria  autora 

indica  a  observação  de  outras  nomenclaturas  já  consagradas  tais  como  ‘cadeias 

textuais’, ‘intertextualidade’, ‘interdiscursividade’, ‘ordens do discurso’ e ‘hibridização’ 

em  autores  como  Beaugrande  e  Dressler  (1981)  e  Fairclough  (2001).  Essas 

nomenclaturas  apontam  para  a  maleabilidade,  plasticidade,  historicidade  e 

heterogeneidade  presentes  nos  campos  de  ação,  discursos  e  gêneros,  incorporando  e 

refletindo,  desse  modo,  as  transformações  que  são  definidas  sóciohistoricamente  e 

limitadas sócioculturalmente, de acordo com as necessidades comunicativas humanas. 

Ilustraremos  a  compreensão  da  relação  entre  campos  de  ação,  discursos  e  gêneros  na 

amostra de discurso que vamos analisar a adiante. 

Para  ilustrar  a  relação  entre  os  campos  de  ação  na  arena  política,  os  gêneros 

políticos  e  os  tópicos  discursivos, Wodak  e Reisigl  (2008)  sugerem a  figura  a  seguir. 

Esta  figura  foi  retomada  e  adaptada  de  trabalhos  anteriores.  Confira  por  exemplo,  a 

análise do discurso antisemita em Reisigl e Wodak (2001) e Wodak (2001).
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CAMPO DE AÇAO 

elaboraçao das 
leis 

CAMPO DE AÇAO 
formaçao da 

opiniao, vontade 
e desejos públicos 

CAMPO DE AÇAO 
formaçao das 

atitudes, vontade 
e desejos internos 

dos partidos 

CAMPO DE AÇAO 
formaçao das 

atitudes, vontade 
e desejos inter‐ 

partidos 

CAMPO DE AÇAO 
organizaçao das 
relaçoes inter‐ 
estaduais e 

internacionais 

CAMPO DE AÇAO 
propaganda 
política 

CAMPO DE AÇAO 
política executiva 
e administraçao 

CAMPO DE AÇAO 
controle político 

gêneros 
políticos 

leis, emendas, 
discursos 

parlamentares, 
discursos de 
ministros, 

recomendaçoes, 
etc 

gêneros políticos 
notas de 
imprensa, 

conferências de 
imprensa, 
entrevistas, 
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Figura 2: Campos de ação, gêneros e tópicos discursivos. Adaptação de Reisigl e Wodak (2008)
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3.4. Procedimentos metodológicos 

Dentre  os  principais  princípios  metodológicos  considerados  nessa  abordagem 

para  análise  dos  dados,  destacamos  o  uso  do  princípio  de  triangulação,  a  análise  de 

gêneros e a análise das relações intertextuais e interdiscursivas. 

•  Princípio de triangulação: Em linhas gerais, o princípio de triangulação (cf. por 

exemplo,  Schiffrin  et  al  2003:385;  Reisigl  e Wodak  2001;  Wodak  2001)  é  uma  das 

principais  ferramentas  empregadas  pela  AHD  para  viabilizar  a  investigação  das 

conexões  entre  práticas  discursivas  e  estruturas  sociais  extralingüísticas  (cf.  Cicourel 

1974 apud Reisigl e Wodak 2001). Este princípio diz respeito à combinação de várias 

abordagens  interdisciplinares e metodológicas que são combinadas para  investigar um 

fenômeno  em  particular.  Ao  investigar,  por  exemplo,  o  processo  discursivo  de 

construção  de  identidades  sociais  de  políticos  envolvidos  em  esquemas  de  corrupção, 

precisamos olhar este problema interdisciplinarmente, combinando, então, perspectivas 

histórias,  políticas,  sociológicas,  linguísticodiscursivas  e  metodológicas  em  nossa 

análise. 

O  princípio  de  triangulação  está  baseado  no  conceito  de  contexto  apresentado 

anteriormente,  e  na  compreensão  de Wodak  (2001:65),  sua  adoção  seria  um  caminho 

metódico  para  os  analistas  críticos  do  discurso  minimizarem  o  risco  de  serem 

preconceituosos  ou  tendenciosos  e  evitar  a  mera  politização,  pois  uma  das 

características  mais  salientes  da  AHD  é  o  esforço  em  trabalhar  com  diferentes 

abordagens multimetodologicamente, e na base da variação dos dados empíricos, assim 

como,  com  o  background  de  informações  contextuais  que  circundam  o  problema  de 
pesquisa estudado. 

•  Análise  de  gêneros:  A  análise  de  gêneros  é  de  suma  importância  nessa 
abordagem,  por  isso,  a  pergunta  que  conduz  a  seleção  e  análise  dos  textos,  em nosso 

caso,  seria:  quais  são  os  gêneros  que  nós  estamos  lidando  quando  analisamos  a 

construção discursiva de identidades sociais de parlamentares em situação de corrupção 

política,  tendo  em  vista  o  propósito  retórico  dos  políticos  de  persuadir  sua  audiência 

justificando certas construções de identidade? (cf. Wodak 2001:17ss) 

Os  gêneros  são  entendidos  aqui  de  acordo  com  a  compreensão  de  Fairclough 

(1995a, 2001, 2006), como usos de linguagem convencionados e relativamente fixos ou 

estáveis como esquemas, associados a um tipo particular de atividade bem como, como
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um modo ratificado socialmente de uso da linguagem para agir e interagir em conexão 

com um tipo particular de atividade social. Esses gêneros são caracterizados por formas 

ou estruturas linguísticas distintivas associadas a um propósito comunicativo específico, 

como  também  a  contextos  sociais  e  institucionais  particulares.  Por  exemplo,  um 

discurso  proferido  por  um  líder  político  na  tribuna da Câmara  dos Deputados  para  se 

defender  de  uma  acusação  de  corrupção,  um  discurso  proferido  numa  conferência 

internacional para  tentar preservar a  imagem pública do  governo em um momento de 

crise política, uma entrevista dada a um  jornal para  tornar público o envolvimento de 

atores  políticos  em  esquemas  de  corrupção  ou  ainda  a  produção  de  notícias  que 

reportam fatos ou aspectos do mundo  (político)  recontextualizandoos de determinado 

modo. 

Os gêneros usados no campo da ação política são denominados por Fairclough 

(2006:33)  de  ‘gêneros  políticos’ porque  tais  gêneros  dizem  respeito  ao modo  como  a 

linguagem figura como meio para exercício do governo ou da governança (Fairclough 

2000:14).  Nesses  gêneros,  o  autor  ressalta  que  é  importante  considerar  que  o  modo 

como  alguém define  e  delimita  a  política  em  si mesma  é  uma  escolha política  e  isso 

determina o modo  como  se  delimita  os  gêneros  políticos. A  esfera  política    ou mais 

particularmente,  a arena da ação política como entendemos aqui diz  respeito à esfera 

política enquanto uma área distinta e particularmente  institucionalizada da vida  social 

onde atores políticos e grupos sociais agem na defesa dos seus interesses, necessidades, 

aspirações  e  valores.  Nesse  sentido,  política  inclui  o  sistema  político  –  parlamento, 

partidos,  eleições,  etc.  –  bem  como  a  política  dos  movimentos  sociais  e  a  política 

midiatizada  pelos  meios  de  comunicação  (Fairclough  1995ª).  Nessa  compreensão,  os 

gêneros  políticos  tomados  aqui  para  análise  abrangem  o  sistema  político  e  a  esfera 

pública política, como por exemplo, os discursos políticos proferidos em encontros ou 

fóruns  políticos,  e os  gêneros  políticos midiatizados  como  as  entrevistas  e  as  notícias 

políticas. 

Reisigl  e Wodak  (2001:36)  recomendam que  a  análise mais  geral  dos  gêneros 

relacionados a certo macrotópico, é que permitirá a percepção mais clara do discurso 

que precede a análise detalhada dos textos selecionados para investigação. Segundo os 

autores,  para  ser  capaz  de  identificar  as  peculiaridades  idiossincráticas  de  um  dado 

texto,  é  preciso  saber  algo  mais  sobre  as  características  e  estruturas  gerais  do  tipo 

semiótico. Em outras palavras, é preciso saber mais sobre o modelo de ação lingüística 

codificada  e  institucionalizada a que o  referido  texto pertence. Um exemplo disto é o
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discurso  do  então  ministro  José  Dirceu  proferido  antes  de  sua  cassação  que  iremos 

analisar. Ao  observarmos  o  background  do  problema  de  corrupção  em  que  esse  ator 
social foi envolvido e que culminou na ação de defesa de sua imagem, é que poderemos 

entender  adequadamente,  a  captura  desse  discurso  como  resultado  das  atividades  de 

corrupção que comprometeram  não só a imagem deste político, mas também a do nosso 

Parlamento, enquanto instituição de poder, e dos parlamentares que a compõem. Desse 

modo,  a  AHD  compreende  o  discurso  político  de  José  Dirceu  como  “um  evento 

histórico  em uma  linha  [ou  contínuo]  de  eventos  discursivos  que  englobam a  história 

política de uma nação, um partido, um grupo político” (Dedaic, M 2006: 702) – e o ator 

em si como um representante político construindo sua autodefesa diante dos seus pares 

e da opinião pública. 

Apesar de reconhecermos que diferentes gêneros exigem métodos diferentes de 

análise,  todos  os  dados  do  discurso  sobre  corrupção  política  no  caso  mensalão  serão 

analisados  a  partir  da  proposta  tridimensional  da  AHD,  da  qual  falaremos  a  diante, 

porque nosso  interesse  não  está  em  estudar  as  características  estruturais  ou  estruturas 

linguísticas desses gêneros, mas como eles  são usados estrategicamente para construir 

identidades  sociais  através  de  estratégias  linguísticodiscursivas  usadas  pelos  atores 

sociais no contexto público de corrupção. 

•  Análise  das  relações  intertextuais  e  interdiscursivas  –  a  análise  das  relações 

intertextuais e  interdiscursivas é um elemento central para a AHD, assim como para a 

ACD.  Isto  se  dá  porque  somente  em  si  adotando  tal  recurso,  podemos  explorar  e 

entender  como  discursos,  gêneros  e  textos  funcionam  dinamicamente,  são  híbridos  e 

mostram  as  tendências  de  mudança  sóciopolítica  nas  sociedades  contemporâneas 

(Chouliakari  e  Fairclough  1999).  De  acordo  com  Reisigl  e  Wodak  (2008:6),  a 

intertextualidade significa que os textos estão relacionados a outros textos no passado, 

no presente e prospectivamente. Esta relação se manifesta de vários modos, tais como, 

pela  referência  explícita a um  tópico ou ator  social principal  no  texto, pela  referência 

aos  mesmos  eventos,  por  alusões  ou  evocações,  pela  transferência  de  argumentos 

principais de um texto para outro, etc. Já na interdiscursividade, a relação se dá no nível 

da  articulação  entre  diferentes  discursos  e  gêneros,  permitindo,  por  exemplo,  a 

percepção de como um discurso relacionado a certo tópico se refere a outros tópicos em 

outros discursos. Segundo Fairclough (2003:218), esse nível de análise media a análise
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lingüística  de  um  texto  e  as  variadas  formas  de  análise  social  de  eventos  e  práticas 

sociais. 

Tendo  em  mente  tais  princípios,  a  análise  do  discurso  na  AHD  segue  uma 

proposta  tridimensional  de  análise  que  diz  respeito  à  observação  de  três  aspectos 

relevantes que estão interconectados nos atos discursivos, a saber, (a) o estabelecimento 

ou reconhecimento dos conteúdos ou tópicos específicos em relação a um dado discurso 

que  se  quer  investigar;  (b)  a  investigação  das  estratégias 21  discursivas  empregadas  e 
que se realizam linguisticamente, incluindo as estratégias argumentativas; e (c) o estudo 

dos meios  –  como  tipos    e  das  formas  de  realização  lingüística  dessas  estratégias  – 
como tokens – usadas na apresentação positiva de si e da apresentação negativa do outro 

(Wodak  et  al  1999,  Reisigl  e  Wodak  2001,  Wodak  2001,  Reisigl  e  Wodak  2008). 

Seguiremos  tal proposta na análise dos nossos dados. Desse modo, em primeiro  lugar 

identificaremos  o  conteúdo  ou  tópicos  discursivos  abordados,  pois  funcionam  como 

pistas temáticas na construção do texto ou discurso. Em segundo lugar, investigaremos 

as estratégias discursivas empregadas enquanto meios retóricos para atingir determinado 

propósito social, político e linguístico pelos atores sociais. Finalmente, observaremos os 

meios  linguísticos  e  sua  realização  em  diferentes  níveis  e  complexidade  na 

materialidade dos textos ou discursos. 

3.5. Categorias de análise: seleção e ilustração 

Tendo  claro  o  problema  de  pesquisa,  no  nosso  caso,  o  modo  como  os 

parlamentares  constroem  as  identidades  sociais  de  si  e  dos  outros  nas  situações  de 

corrupção  política,  o  nosso  interesse  está  em  verificar  quais  são  as  estratégias 

linguísticodiscursivas  utilizadas  nesse  processo.  Através  da  análise  preliminar  dos 

21 O conceito de ‘estratégia’ foi extraído do contexto militar e no geral indica um plano mais ou menos 
acurado que é adotado para alcançar certo  tipo de  objetivo seja este político, psicológico, etc. O modo 
como as estratégias mediam objetivos dos atores  sociais e  sua realização  terá um  impacto considerável 
nas  ações  desses  atores.    Desse  modo,  como  Reisigl  e  Wodak  (2001)  e  Wodak  (2001),  entendemos 
estratégias como os caminhos sistemáticos de usos da  linguagem pelos atores  sociais em determinadas 
situações comunicativas orientados objetivamente para certo propósito retórico. Os autores afirmam que o 
significado de estratégias não pode ser associado a uma visão simplista, determinista ou voluntariosa dos 
atores.  Estratégias  são  orientadas  para  atingir  certos  propósitos,  mas  não  podem  ser  estritamente 
planejadas  ou  instrumentalizadas;  elas  dependem  do  habitus,  assim  como  do  campo  de  ação  onde  o 
discurso se situa. Isso significa que as condições sociais e materiais, bem como o  fato de que os atores 
sociais são condicionados para ação através da socialização da ação individual são essenciais para o uso 
dessas estratégias (Wodak 1999: 3132). Enquanto uma série de processos, estratégias operam consciente 
ou inconscientemente em vários níveis da comunicação (Projekteam 1989:3 apud Titscher, S. et al 2003).
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nossos dados, podemos descrever abstratamente algumas dessas estratégias que parecem 

ser  recorrentes  nos  discursos  dos  parlamentares  indiciados  por  corrupção. 

Analiticamente,  a  pergunta  central  que  nos  guia  na  identificação  dessas  estratégias 

enquanto meios  retóricos  pelos  quais  os  participantes  constroem uma  imagem de  si  e 

dos outros  seria:  como  esses  atores  sociais  representam  a  si mesmos  e  aos  outros  em 

termos das atividades sociais em situações de conflito e de abuso de poder, como o é a 

prática de corrupção política, com o intuito de persuadir o outro? 

Em  seu  trabalho  de  investigação  do  discurso  discriminatório  contra  os 

imigrantes  na  Áustria,  Reisigl  e  Wodak  (2001)  identificam  uma  série  de  estratégias 

linguísticodiscursivas  que  legitimaram  esse  tipo  de  discurso.  Como  essas  estratégias 

não  são  fixas  nem  categóricas  pela  sua  natureza  discursiva,  esses  autores  retomam  e 

adaptam algumas das estratégias identificadas por van Leeuwen (1997) na representação 

dos  atores  sociais,  bem  como  propõem  algumas  outras  de  acordo  com  o  material 

linguísticodiscursivo analisado. A escolha dessas estratégias vai depender do objeto e 

dos objetivos de investigação de determinada pesquisadora ou pesquisador. Lembramos 

que  Fairclough  (2001,  2003),  Reisigl  e  Wodak  (2001),  Wodak  (2001),  Wodak  et  al 

(1999)  e  van  Leeuwen  (1997,  2008)  dentre  outros,  reconhecem  que  podemos  fazer 

várias  escolhas  codificadas  e  disponibilizadas  na  língua  para  representar  os  atores 

sociais  e  os  processos  nos  quais  estão  inseridos  como  participantes.  Essas  escolhas 

revelam  uma  percepção  do mundo  social,  inclusive  em  termos  de  identidades  sociais 

enquanto efeito das práticas discursivas. 

Tendo como foco a análise da  representação dos participantes e das atividades 

sociais  em  nosso  trabalho,  seguimos  a  sugestão  de  Reisigl  e Wodak  (2001,  2008)  e 

Wodak  (2001)  quanto  à  escolha  de  estratégias  linguísticodiscursivas  que  sejam 

próprias ao nosso problema de pesquisa bem como aos dados selecionados. Segundo os 

autores, após vários estudos sobre discurso político e discriminatório, algumas questões 

e  categorias  a  estes  relacionados  funcionaram  como  ferramentas  heurísticas  frutíferas 

para a análise de realidades ou situações políticas. Desse modo, adaptamos tais questões 

ao  nosso  problema  de  pesquisa  e  a  escolha  das  estratégias  será  conduzida  para 

responder sistematicamente as perguntas a seguir:
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1)  Quem  são  os  principais  atores  sociais  que  participam  em  um  discurso 

específico  sobre  corrupção  política,  no  nosso  caso,  no  evento  do 
mensalão? Como esses atores nomeiam ou se referem a si próprios, aos 
outros e ao evento de corrupção em si? 

2)  Que características, traços, nuances são atribuídos a esses atores sociais e 

ao evento de corrupção? 

3)  Que argumentos ou estrutura argumentativa são empregados no discurso 

em  questão  para  sustentar  certo  posicionamento,  visão  de  mundo, 

avaliação  e  condições  de  validade  (verdade  e  certeza)  pressupostas 

explícita ou implicitamente? 

4)  De  que  perspectiva  essas  nomeações,  atribuições  e  argumentos  são 

empregados? 

Respondendo  essas  questões,  meu  interesse  está  especificamente  em  quatro 

estratégias que servem à macrofunção da apresentação positiva de si e da apresentação 

negativa do outro e funcionam na construção discursiva do ‘eu/nós’ e dos ‘outros’ como 

fundamento básico dos discursos  sobre  identidade e diferença. Desse modo, elegemos 

quatro categorias de análise operacionalizadas nas estratégias linguísticodiscursivas de 

nomeação,  predicação,  argumentação  e  perspectivação.  O  quadro  a  seguir  mostra  a 

correspondência entre as questões levantadas, as estratégias que se lhes relacionam, bem 

como  o  modo  como  podem  se  materializar  na  língua.  Para  ilustrar  a  realização 

linguística  dessas  estratégias,  tomamos  como  exemplo  a  entrevista  de  Roberto 
Jefferson, um dos textos que compõe nosso corpus.
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Questões heur ísticas / objetivos  Estratégias  Meios linguísticos / r ealizações (exemplos) 

1)  a  construção  discursiva  dos 

atores  sociais  (ingroups  e  out 
groups) e do evento 

nomeação/referenciação •  categorização  de  grupo  (ex:  os 
partidos  da  base  aliada,  PTB,  os 
deputados do meu partido, etc.) 

•  dêiticos (ex:eu, nós, isso, etc.) 

•  funcionalização  +  nomes  próprios 

(ex:  o  ministro  José  Dirceu,  o 
presidente Lula, etc.) 

•  outros 

2)  a  qualificação  discursiva  dos 

atores  sociais  e  do  evento  mais 

ou  menos  positivamente  ou 

negativamente,  de  modo 

deprecatório ou apreciativo 

Predicação •  atribuições  avaliativas  ou 

estereotipadas  de  aspectos  ou 

traços  negativos  ou  positivos  (ex: 
isso  desmoraliza,  isso  é  coisa  de 
câmara de vereadores de segunda, 
etc.) 

•  atribuição de papéis  sociais  ativos 

ou  passivos  (ex:  O  Delúbio  vai 
botar  uma  dinamite  na  sua 
cadeira  [do  presidente],  o  PTB 
têm a presidência do IRB, etc.) 

•  outros 

3)  a  justificação  ou 

questionamento  das  atribuições 

positivas  ou  negativas,  das 

condições  de  verdade  e  certeza 

normativa 

Argumentação •  topoi  (ex:  topos  da 

responsabilidade,  do  dever  moral, 

da comparação/diferença, etc.) 

•  falácias  (ex:  falácia  do  sucesso 

pessoal,  do  falso  dilema, 
argumentum ad hominem, etc.) 

4)  a  expressão  do  o 

posicionamento,  do  ponto  de 

vista,  envolvimento  ou 

distanciamento  do  enunciador 

quanto ao que enuncia 

Perspectivação  (framing  / 
representação do discurso ) 

•  dêiticos  (ex:  alta  freqüência  do 

dêitico eu  indicando  a  perspectiva 
do  eu  enunciador  =>  eu  entendo, 
eu garanto, eu o chamei, etc.) 

•  modalizações  (ex:  Não  teve 
mensalão  no  PTB,  Vamos  dar  a 
volta por cima, etc. 

•  outros 

Quadro 1: Seleção das estratégias linguísticodiscursivas. Adaptação de Reisigl e Wodak (2008:1213) e 

Wodak (2001:73)
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Como podemos perceber, essas estratégias não são construções a priori impostas 

aos  dados,  mas  respostas  a  questões  norteadoras  para  sua  elaboração  e  abrangem 

diferentes  níveis  de  organização  e  complexidade  lingüística.  Apesar  de  distinguirmos 

para  fins  analíticos  tais  estratégias,  é  importante  observar  que  estas  estão 

interconectadas e ocorrem mais ou menos simultaneamente nos atos discursivos. 

O estudo dessas estratégias discursivas relacionadas ao problema da construção 

de  identidades aponta, dentre outras coisas, para  os padrões ou tendências  recorrentes 

num certo discurso  relacionado a certo problema social, em um determinado contexto 

sóciohistórico  e  cultural    usados  em  modelos  de  inclusão  ou  exclusão.  De  Cillia  e 

Wodak  (2006:718)  chamam  atenção  para  o  fato  de  que  o  estudo  dessas  estratégias  e 

consequentemente,  desses  modelos  de  inclusão  e  exclusão  materializados  na  língua, 

apontam para contextos extralinguísticos, sincrônica e diacronicamente. Além do mais, 

as estratégias de apresentação positiva de si  e da apresentação negativa dos outros são 

sistematicamente  usadas  para  construir  discursos  sobre  identidade  e  diferença  / 

discriminação  em  todos  os  níveis  da  formação  de  grupos  (local,  regional,  nacional, 

transnacional e global). Passemos então à consideração de alguns aspectos relevantes no 

que tange a cada categoria. 

(a) Nomeação ou referenciação 

Segundo  Reisigl  e  Wodak  (2001:45),  as  estratégias  de  nomeação  ou 

referenciação mostram como os atores sociais podem ser representados em termos, por 

exemplo,  dos  ingroups  e  dos  outgroups.  O  uso  dessas  estratégias  pode  ocorrer  de 

várias maneiras, como por exemplo, através de mecanismos de categorização de grupo, 

indicando associação ou pertença de um indivíduo a um grupo ou outro, como é o caso 

dos  políticos  e  seus  partidos.  Isso  se  dá  por meio  de  referência  a  tendências  político 

partidárias,  no  caso  do  discurso  dos  políticos,  atributos  físicos,  metáforas  que 

naturalizam ou despersonalizam os participantes, dentre outros. 

Em  Pontes  (2004),  destacamos  o  fato  de  que  apesar  de  tratar  o  que  Wodak 

chama de estratégias de referenciação como duas categorias distintas, ou seja, nomeação 

e categorização, Bourdieu (1987:142) acrescenta que essas estratégias são fundamentais



60 

no  modo  como  representamos  nosso  mundo  social,  ao  passo  que  exercem  poder  e 

controle  social.  Desse  modo,  em  sua  concepção,  a  nomeação  seria  uma  estratégia 

elementar de diferenciação, de produção e imposição de sentidos (senso comum) nesta 

representação objetiva do mundo social, principalmente, em termos da identidade única 

de um indivíduo. A categorização, por sua vez, reforçaria o modo como dada sociedade 

ou  cultura  diferencia  as  pessoas  por  grupos.  Daí  considerar  que  o  trabalho  de 

categorização 

fazse sem interrupção, a cada momento da existência corrente, a propósito 

das lutas que opõem os agentes acerca do sentido do mundo social e da sua 

posição  nesse  mundo,  da  sua  identidade  social,  por  meio  de  todas  as 

formas  do  bem  dizer  e  mal  dizer,  da  bendição  ou  da  maldição  e  da 

maledicência,  elogios,  congratulações,  louvores,  cumprimentos  ou 

insultos,  censuras,  críticas,  acusações, calúnias,  etc. Não é por acaso que 

katègorein  [termo  grego]  de  onde  vem  nossas  categorias  e  nossos 

categoremas, significa acusar publicamente. 

Vejamos o exemplo abaixo: 

Líderes  de PP.  e  PL,  partidos  acusados  de  serem beneficiários  de  suposta  "mesada"  de  R$ 30 mil  do 
governo, foram ontem ao ataque, prometendo processar o presidente nacional do PTB, deputado Roberto 
Jefferson  (RJ).  Na  irritada  reação  de  líderes  dos  partidos,  Jefferson  foi  chamado  de  "irresponsável", 

"mentiroso", "louco", "chantagista" e "covarde". 

(notícia FSP 07/06/05) 

No fragmento de texto acima, podemos observar o confronto identitário através 

da nomeação dos grupos de políticos, quem acusou (o ator Roberto Jefferson) e os que 

foram acusados (os partidos políticos PP e PL) no mensalão. Essa nomeação se dá de 

vários  modos. O  ator  Roberto  Jefferson  é  referido  pela  (i)  funcionalização  (cargo  ou 

função  política    presidente  nacional  do  PTB,  deputado),  (ii)  nome  próprio  (Roberto
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Jefferson) e por nomes que ao mesmo  tempo se  confundem com predicações que são 

atribuições avaliativas de valor negativo (irresponsável, mentiroso, louco, chantagista e 

covarde). Essa construção evidencia a tentativa de depreciar o ator Roberto Jefferson e 

apresentar positivamente o ingroup que fora acusado. A questão é que mesmo diante da 
dificuldade  em  se  distinguir  nomeação  e  categorização  em  muitos  casos,  essas 

estratégias  são  elementares  na  identificação  dos  atores  sociais  e  dos  eventos  na  vida 

social.  Já,  o  grupo  de  políticos  acusados  é  referido  pela  funcionalização  (líderes) 

composta pela categorização de grupos (PP e PL). 

(b) Predicação 

Ao lado da nomeação, a estratégia de predicação é a segunda mais elementar no 

processo identificatório na medida em que trata da nossa percepção e avaliação sobre os 

atores  sociais  e  os  eventos  ao  atribuirmos  a  estes  certas  características,  traços, 

qualidades, atributos. 

Como veremos na análise de nossos dados, um aspecto relevante no modo como 

os atores  sociais usam a predicação para construir a  identidade de  si  e dos outros é a 

através  do  modo  como  eles  fazem  a  alocação  de  papéis  sociais  e  gramaticais  nas 

situações  discursivas.  Esse  é  um  aspecto  importante  observado  por  autoras/es  como 

Ochs  (1996), Goffman  (1998),  van  Leeuwen  (1997)  e  Fairclough  (2003),  como  pista 

para  compreender  a  construção  de  identidades  sociais,  pelo  fato  de  que  pode  haver 

discrepância  ou  incongruência  entre  papéis  gramaticais  desempenhados/atribuídos 

textualmente e os papéis sociais desempenhados de fato nas práticas sociais em que os 

atores  se  situam.  Na  verdade,  papéis  sinalizam,  dentre  outras  coisas,  para  o  tipo  de 

relação social entre os participantes, num nível micro, e todas as normas, preferências e 

expectativas sócioculturais, num nível macro em cada sociedade (Pontes 2004). 

Vejamos o exemplo abaixo: 

Folha  O que o sr. quer dizer com "modo petista de governar"? 

Serra  Na vida pública, especialmente quando você vem da esquerda, enfrenta um dilema quando chega 
ao governo. Tem de andar no fio da navalha para não perecer nem trair. O PT optou logo pela traição. 
Lembro de ter dito, no debate final [com Lula, em 2002]: ou o Brasil vai ter uma crise como nunca teve 
ou  haverá  o  maior  estelionato  eleitoral  da  história.  Esse  estelionato  aconteceu  e  virou  um  pecado  de 
origem.
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Folha  Pode explicar melhor? 

Serra  Na prática, resultou no revigoramento do patrimonialismo numa forma contraditória e combinada. 
De um lado, o patrimonialismo tradicional foi reforçado ele que estava em decadência no governo FHC. 
De  outro,  o  neopatrimonialismo  sindicalistabolchevique.  Sem  nenhuma  utopia  de  igualdade.  O novo 
patrimonialismo pretendeu organizar uma classe social, inclusive com suas condições de reprodução. É a 
tentativa  de  formar  uma nova  classe  para  tomar  conta  do  Estado. Com  a  diferença  de  que  na  Europa 
Oriental existia a utopia socialista. Aqui virou uma espécie de utopia mercadista com o braço direito e 
stalinismo com o esquerdo. Qual é o símbolo dos tempos? É a gravata borboleta do Henrique Pizzolato 
[petista recémafastado da diretoria de marketing do BB], com o  lencinho no bolso,  junto com a Land 
Rover do Silvio Pereira [exsecretáriogeral do partido]. O PT se tornou a burguesia do capital alheio. 

(trecho da entrevista de José Serra  FSP 31/07/05) 

Como podemos  perceber,  o  ator  e  então  candidato  à  presidência  da República 

José Serra constrói o PT, partido do governo, apenas por meio de predicações negativas. 

Essas  predicações  são  construídas  de  forma  indireta  e  sofisticada  pelo  enunciador 

através, por exemplo, do uso de pressuposições. Algumas dessas pressuposições são: 

 O PT traiu o governo porque veio da esquerda 

 O PT promoveu estelionato eleitoral 

 O PT revigorou uma mistura de patrimonialismo e neopatrimonialismo em sua gestão 

 O PT é corrupto (pois é representado por políticos envolvidos em corrupção) 

Outro recurso marcante usado pelo enunciador na construção negativa do outro é a 

ativação ou atribuição de papéis ativos, como nos exemplos abaixo: 

O PT optou logo pela traição 

O PT se tornou a burguesia do capital alheio 

Essa  atribuição  de  papeis  ativos  também  funciona  como  parte  do  esquema  de 

argumentação usado pelo autor, no que diz respeito à conclusão que o ele quer que sua 

audiência entenda ou aceite como parte da construção da imagem do outro.
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(c) Argumentação 

Partindo  de  uma  perspectiva  lingüística  e  retórica,  o  estudo  das  estratégias  de 

argumentação serve para identificar e desmistificar os usos da linguagem que os atores 

sociais  fazem para atingir determinado propósito retórico, em nosso caso, a persuasão 

de seus interlocutores. Grosso modo, todas as estratégias que analisamos fazem parte de 

um  esquema  argumentativo  mais  abrangente  que  serve  ou  está  submetido  à  macro 

estratégia da apresentação positiva de si e da apresentação negativa do outro. 

Seguindo  a  teoria  da  argumentação,  o  que  se  analisa  são  os  topos  (esquemas 
plausíveis,  racionais  e  lógicos  de  argumentação),  as  falácias  (quando  os  topoi  são 
falaciosos,  ou  seja,  quando  os  esquemas  de  argumentação  infringem  certas  regras  de 

construção de uma argumentação plausível e racional, tais como as regras da liberdade 

de  fala,  da  obrigação  em  dar  razões,  da  referência  correta  a  enunciados  prévios  pelo 

enunciador  antagonista,  da  referência  correta  a  certas  premissas,  da  validade  lógica  e 

assim por diante) e os claims 22 ou conclusões sustentadas por esses argumentos (Reisigl 
2008, Reisigl e Wodak 2001, Wodak 2001). 

Na  análise  dos  dados,  nos  baseamos  na  lista  de  topoi  e  falácias  sugeridas  por 

Reisigl e Wodak (2001) e Wodak 2001(topos da vantagem ou utilidade, topos do medo 
ou ameaça, topos da responsabilidade ou dever moral, dentre outros); porém como eles 
são dependentes do conteúdo e não elementos categóricos ou fixos, novas listas podem 

surgir à medida que progredimos na análise. Daí, poderemos  identificar, por exemplo, 

quais  são  as  afirmações/alegações/reinvidicações  que  são  mantidas,  retomadas  ou 

modificadas no discurso que estamos investigando para construir de determinado modo 

as  identidades dos políticos envolvidos em corrupção a partir do estudo desses topoi e 
falácias como parte do esquema de argumentação usado pelos atores sociais. 

Vejamos o exemplo a seguir: 

22 Dependendo do contexto, claim pode ser traduzido como alegação, afirmação ou reinvidação. Devido a 
essa variação, preferimos usar o termo em inglês na maioria das ocorrências.
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Esta  Casa,  aliás,  está  me  julgando,  mas  também 

está se colocando em julgamento, porque o Relator 

do Conselho de Ética, Deputado Jairo Carneiro, foi 

claro  no  seu  parecer,  deixando  claro  que  não 

estava  comprovada  a  existência  do  mensalão. 

Tivemos a CPI do Mensalão, da Compra de Votos, 

que  não  comprovou  a  existência  do  mensalão. 

Jamais  tive  participação  alguma  em  qualquer 

negociação  escusa  para  votar  qualquer  projeto  do 

Governo.  Não  é  verdade  que  esta  Casa  votou  as 

reformas  do  ano  de  2003  a  partir  de  compra  de 

votos ou a partir de negociatas com o Governo, até 

porque  as  reformas  eram  suprapartidárias,  o 

presidente as encaminhou para o Congresso com o 

apoio dos governadores e dos prefeitos, ela cortou 

os partidos por dentro. Havia mais oposição muitas 

vezes  na  bancada  do  meu  partido,  o  PT,  na 

bancada  dos  partidos  de  esquerda,  do  que  na 

bancada  da  oposição.  Não  é  verdade  que  houve 

compra de votos. 

Falácia da ameaça 

Alegação:  o  mensalão  não  existe  porque  não  foi 

comprovado  ou  ainda  se  não  há  provas  da 

existência do mensalão, não posso ser acusado 

falácia do apelo à ignorância 

(trecho do discurso de José Dirceu – 01/12/05) 

No trecho do discurso de José Dirceu acima, podemos observar que a alegação 

de que se não há provas da existência do mensalão, não posso ser acusado é sustentado 
basicamente por falácias. A falácia da ameaça assume que o julgamento da Câmara dos 

Deputados é  incoerente e  infundado porque o parecer do relator do Conselho de Ético 

da  Câmara  já  foi  dado,  antes  mesmo  do  julgamento  final  da  Câmara  sobre  o 

envolvimento do referido ator. Ao fazêlo, a Câmara estaria se expondo ao descrédito, 

pois estaria contrariando a autoridade do parecer anterior e, portanto, contradizendoo. 

O  segundo  esquema de  argumentação  sustentado  pelo  topos  ou  falácia  da  ignorância, 
bastante recorrente neste trecho, pode ser parafraseado da seguinte forma: se não houve 

compra de votos, não houve mensalão. O terceiro esquema de argumentação pode ser
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parafraseado assim: Se o PT fez oposição durante as votações, não pode ter comprado 

votos  de outros  partidos  da base  aliada. Como podemos  perceber,  a  argumentação  de 

José Dirceu aqui é altamente falaciosa ao descrever fatos e negar seu envolvimento no 

esquema de corrupção. A questão é que se estava envolvido ou não, o ator se sustenta, 

basicamente,  na  negação  das  acusações  e  seus  argumentos  não  são  tão  plausíveis  a 

ponto de convencer a audiência sobre sua inocência. 

(d) Perspectivação 

A  análise  das  estratégias  de  perspectivação  identificar  o  posicionamento 

ideológico  adotado/defendido  pelos  atores  sociais  em  seus  discursos  bem  como,  seu 

envolvimento  com  a  verdade  das  proposições.  Vejamos  como  a  estratégia  da 

perspectivação é usada no trecho da notícia abaixo. 

"É  claro  e  evidente  que  cabe  uma  CPI",  disse  Severino.  "Você  acha  que  um  deputado  que  está 

extorquindo merece continuar como representante do povo?" Mas o presidente da Câmara, em seguida, 

ressaltou  que  acredita  que  a  própria  corregedoria  da  Casa  pode  tomar  as  providências  para  "apurar  e 

punir"  as  supostas  irregularidades.  "Se  forem  verdadeiras  [as  denúncias],  tem  que  cassar  todos  os 

mandatos  dos  deputados  que  estão  enriquecendo  ilicitamente",  afirmou.  "Deputado  tem  que  lutar  pela 

equivalência salarial, e não roubar a nação. "Severino, que integra um dos partidos citados por Jefferson 

como  beneficiário  das  "mesadas",  afirmou  que  o  líder  petebista  está  desesperado  por  ter  seu  nome 

envolvido  em denúncias  de  corrupção  nos Correios.  "O deputado  Jefferson,  por  estar nesse  desespero, 

está  jogando  pedras  em  todos  os  setores. Eu  não  acredito  [nas  denúncias]."Severino  disse  que,  "como 

presidente da Câmara", nunca ouviu falar de mesada na Casa e que as acusações envolvendo membros do 

PT "não procedem". Ele disse ainda que Roberto Jefferson "precisa de tratamento psíquico". 

(notícia – FSP 07/06/05) 

No exemplo acima,  notamos que o autor da notícia prefere  recontextualizar as 

declarações  do  político  Severino  Cavalcanti  através  do  discurso  direto  (mais 

ocorrências) e do discurso indireto. Ele o faz para apresentarse positivamente e manter 

certo  distanciamento,  tendo  em  vista  o  que  envolve  o  caso,  ou  seja,  a  acusação  de 

políticos em situação de corrupção.



66 

No que diz respeito ao político em si, ele esclarece seu ponto de vista ao dizer 

"O  deputado  Jefferson,  por  estar  nesse  desespero,  está  jogando  pedras  em  todos  os 

setores.  Eu  não  acredito  [nas  denúncias]."  Como  teve  seu  partido  acusado  por 

envolvimento  no  mensalão,  Severino  representa  Roberto  Jefferson  negativamente  ao 

qualificar dele como um ato de desespero e afirmar categoricamente que não acredita na 

denúncia,  mostrando  assim,  total  comprometimento  com  a  verdade  dessa  proposição. 

Como  o  referido  político  assumia  na  ocasião  o  cargo  de  presidente  da  Câmara  dos 

Deputados,  ele  adota  em  suas  declarações  um  posicionamento  aparentemente 

comprometido com princípios democráticos ao defender a investigação das acusações, a 

punição  com  a  cassação  de  mandatos  dos  políticos  envolvidos  e  a  recriminação  dos 

políticos  que  se  apropriam  ilicitamente  de  recursos  públicos.  Contudo,  uma  análise 

diacrônica  de  outros  fatos  relacionados  à  carreira  política  deste  ator  evidencia  a 

contradição  da  postura  moralista  e  aparentemente  democrática  que  apresenta  nesse 

evento em particular pelo  fato de que este político adota em sua carreira política uma 

perspectiva  populista,  uma  ameaça  aos  princípios  democráticos,  e  mais  tarde  seria 

implicado  também  no  caso  de  corrupção  denominado  mensalinho,  em  que  receberia 
propina em troca do favorecimento de um empresário em seus negócios na Câmara de 

Deputados. Esse caso culminaria na sua renúncia ao cargo de presidente da Câmara para 

evitar a cassação de mandato. 

A  seleção  das  estratégias  de  nomeação,  predicação,  argumentação  e 

perspectivação mostrase, portanto, bastante  frutífera na análise de  nossos dados, pois 

tais estratégias servem perfeitamente a macroestratégia da apresentação positiva de si 

mesmo  e  da  apresentação  negativa  do  outro,  como  base  do  processo  de  construção 

discursiva de identidades sociais dos políticos envolvidos em corrupção. 

3.6. O caso e os dados 

O  caso:  principais  fatos  e  personagens.  O  caso  de  corrupção  selecionado  foi 
denominado  mensalão.  Mensalão  diz  respeito  ao  pagamento  periódico  de  uma 

mensalidade  ou  mesada  a  parlamentares  da  base  aliada  do  governo  para  apoiarem 

matérias  de  interesse  do  próprio  Poder  Executivo,  caracterizando  assim  o  crime  da
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compra  de  votos.  Esse  pagamento  teria  sido  executado  e  o  esquema  gerenciado  por 

integrantes e líderes do PT. 

O  escândalo  do  mensalão,  como  ficou  conhecido  no  governo  Lula,  veio  à 

público através da denúncia feita pelo então presidente do Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB), Roberto Jefferson, partido da base aliada do governo. Tal denúncia foi veiculada 

em 06/06/05  em  entrevista  publicada no  Jornal Folha de São Paulo. Nessa  entrevista, 

Jefferson  esclarece  (!)  inicialmente  seu  envolvimento  e  do  seu  partido  em  outro 

esquema  de  corrupção  instalado  em  empresas  estatais.  Em  seguida,  o  ator  denuncia 

publicamente  o  mensalão  como  outro  evento  de  corrupção  em  andamento  e  do  qual 

também faria parte, bem como  identifica a participação de outros atores e apresenta o 

modus  operandi  dos  agentes  corruptores  no  esquema.  O  escândalo  do  mensalão 
agravaria  ainda mais  a  chamada  crise  política  nos  primeiros  anos  do  governo  Lula  e 

poderia ter um impacto negativo em sua reeleição. 

É  importante  ressaltar  que  a  prática  do  pagamento  de propina  a  parlamentares 

em  troca de votos e da  filiação partidária no governo em prol do  próprio  governo em 

exercício  é  uma  prática  já  consagrada  em  governos  anteriores  ao  de  Lula,  como  o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Naquela ocasião, por exemplo, o então 

ministro das Comunicações e principal articulador político do governo foi o responsável 

por  pagamentos  a  parlamentares  para  votarem  emendas  constitucionais  favoráveis  à 

agenda do governo, como por exemplo, a emenda de aprovação da reeleição de FHC ao 

seu segundo mandato. De acordo com alguns cientistas políticos 23 , naquela ocasião do 

governo FHC, a oposição de esquerda, exercida principalmente pelo PT, não era uma 

oposição  tão  robusta  como  a  que  temos  hoje  no  governo  Lula,  pois  não  havia  tantos 

políticos  influentes  e  de  peso  nem  tão  pouco  uma  imprensa  favorável  que  pudesse 

alardear e oferecer resistência àquele esquema de compra de votos. Um dos resultados 

práticos do poder exercido pelo governo FHC e o esquema de compra de votos montado 

em sua gestão foi a aprovação de 21 emendas constitucionais. 

Na ocasião da denúncia pública de Roberto Jefferson sobre o mensalão, estava 

em  andamento  no  Congresso  Nacional,  a  CPMI  dos  Correios  que  foi  instaurada 

inicialmente para  investigar delitos praticados por dirigentes da Empresa Brasileira de 

23 Confira, por exemplo, a entrevista do cientista político Wanderley Guilherme dos Santos, publicada na 
Revista Carta Capital de 15/06/05 p. 3739
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Correios e Telégrafos (Correios) indicados por Jefferson. O escândalo dos Correios veio 

à  tona  com  a  divulgação  pela  imprensa  de  um  vídeo  em  que  o  funcionário Maurício 

Marinho,  diretor  do  Departamento  de  Contratação  e  Administração  de  Material  dos 

Correios,  explica  a  dois  empresários  o  funcionamento  de  um  esquema  para  fraudar 

licitações  e  o  pagamento  de  propina  para  garantir  essas  fraudes.  Esse  esquema  de 

corrupção, que também atingia outras empresas  na máquina pública,  seria  regido  pelo 

PTB e seu presidente, Jefferson, e pelo diretor de Administração dos Correios, Antônio 

Osório Batista. De acordo com denúncia do Ministério Público, através da Procuradoria 

Geral do Estado, a denúncia da existência do mensalão se deu porque Jefferson estaria 

pressionado e acuado pelas investigações da CPMI dos Correios que afetavam a ele e ao 

seu partido diretamente. 

Em denúnciainquérito 24 , a Procuradoria Geral da República acusa formalmente 

um grupo de  atores  que  estariam  implicados  diretamente  no  esquema do mensalão,  a 

saber, o então ministro  José Dirceu, o então presidente do PT,  José Genoíno, o então 

tesoureiro  do  PT,  Delúbio  Soares,  o  então  secretário  geral  do  PT,  Silvio  Pereira,  o 

empresário Marcos Valério, o então deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, 

dentre  outros.  Neste  documento,  a  Procuradoria  confirma  o  loteamento  político  de 

cargos públicos em troca de apoio às propostas do governo e identifica tal prática como 

um  dos  principais  fatores  de  desvio  e  má  distribuição  de  recursos  públicos,  com  o 

objetivo de financiar campanhas eleitorais, além de propiciar o enriquecimento ilícito de 

agentes públicos e políticos, empresários e lobistas que atuavam neste esquema. 

Em  outra  frente  investigativa,  a  Polícia  Federal  (PF),  através  da  Diretoria  de 

Combate ao Crime Organizado, Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, apresentou 

relatório 25  ao  Supremo  Tribunal  Federal  em  que  detalha  a  atuação  delituosa  do 

empresário  Marcos  Valério  e  de  seus  sócios  na  operacionalização  da  obtenção  de 

recursos financeiros e seu repasse a partidos e políticos. Nesse documento, a PF reúne 

uma  série  de  elementos  comprobatórios  das  atividades  ilícitas  do  grupo,  baseandose 

principalmente,  em  exames  e  laudos  econômicofinanceiros  e  contábeis  que 

demonstraram a natureza e o objetivo das diversas operações financeiras realizadas pelo 

grupo. 

24 Confira o documento na íntegra em 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/mensalao/_pdf/mensalao.pdf 

25 Confira o documento na íntegra em www.mj.gov.br
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De acordo com a PF, um dos métodos que garantiram êxito na investigação foi o 

levantamento  histórico  da  atuação  dos  envolvidos.  Nessa  investigação  constatouse  a 

existência  de  um  esquema  similar  ao  denunciado  por  Jefferson  no  ano  de  1998  no 

governo  estadual  mineiro,  descobrindose,  portanto,  o  que  seria  o  ‘embrião’  do 

mensalão. Naquele  ano, Marcos Valério  e  seus  sócios  estabeleceram conexões  com o 

poder público do Estado de Minas Gerais para garantir a reeleição do então governador 

Eduardo  Azeredo,  hoje  senador  da  República,  pela  coligação  política  formada  pelo 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e pelo Partido da Frente Liberal (PFL), 

atual Democratas (DEM). 

O  relatório  destaca  ainda  que  a  estratégia montada  por Marcos Valério  e  seus 

associados visava à legitimação, ou ‘lavagem’ de todo o capital financeiro reunido para 

custear a estrutura políticoeleitoral da campanha de Azeredo. Basicamente, a estratégia 

consistia na utilização da estrutura empresarial das empresas de publicidade de Marcos 

Valério  para  captar  recursos  lícitos  (oriundos  de  atividades  comerciais  legais  como 

empréstimos,  prestação  de  serviços  publicitários,  etc.)  e  ilícitos  para  campanha.  Os 

recursos  ilícitos  consistiam  em  fundos  públicos  desviados  das  estatais  mineiras  e  de 

valores repassados à coligação eleitoral por empresários, empreiteiros e banqueiros que 

tinham interesses econômicos junto ao poder público de Minas Gerais. No esquema, os 

recursos eram mesclados para dissimular e ocultar tanto a origem quanto o destino dos 

recursos obtidos ilicitamente. A PF constatou, portanto, a existência de uma “complexa 

organização criminosa que atuava a partir de uma divisão muito aprofundada de tarefas, 

disposta  de  estruturas  herméticas  e  hierarquizadas,  constituída de maneira metódica  e 

duradoura, com o objetivo claro de obter ganhos os mais elevados possíveis, através da 

prática de ilícitos e do exercício de influência na política e economia locais” (Relatório 

da Polícia Federal). 

Desse  modo,  a  investigação  da  PF  demonstrou  a  similitude  da  técnica  de 

lavagem  de  dinheiro  utilizada  por Marcos  Valério  e  seu  grupo  em  1998  no  governo 

mineiro com os eventos investigados no esquema do mensalão. O procedimento ilícito 

adotado na “lavagem de ativos  financeiros apropriados por agentes públicos” consistia 

no  “largo  emprego de  falsificações,  simulações,  fraudes  e  omissões  em  seus  registros 

comerciais  e  fiscais”,  bem  como  o  superfaturamento  [e  simulação]  dos  serviços 

prestados pelas agências de publicidade de Marcos Valério” junto ao governo e outros 

empresários. Esses recursos formaram o chamado caixa 2 da campanha.



70 

Nos esclarecimentos dados em depoimentos prestados à CPMI dos Correios e à 

Comissão  de  Ética  na  Câmara,  Roberto  Jefferson  indicou  nomes  de  parlamentares 

beneficiários do esquema, tais como o exdeputado Bispo Rodrigues (Partido Liberal  

PL), o deputado José Janene (Partido Progressista  PP), o deputado Pedro Corrêa (PP.); 

o deputado Pedro Henry (PT) e o Deputado Sandro Mabel (PL) e ele próprio, bem como 

os nomes  dos principais  responsáveis pela direção e operacionalização do esquema,  a 

saber,  o  então Ministro  Chefe  da  Casa Civil,  José Dirceu,  o  então  tesoureiro  do  PT, 

Delúbio  Soares,  e  o  empresário  Marcos  Valério  que  mantinha  várias  e  importantes 

contas no Governo Federal. Os  recursos arrecadados e pagos pelo PT e  recebidos por 

seus  beneficiários  (pessoas  físicas  e  jurídicas)  não  foram  declarados  nem  à  Receita 

Federal nem à Justiça Eleitoral. Além do mais,  Jefferson esclareceu que a garantia de 

apoio  dos  parlamentares  ao  Governo  se  daria  através,  basicamente,  do  loteamento 

político dos cargos públicos, o que denominou ‘fábricas de dinheiro’, e da distribuição 

de uma mesada aos parlamentares. 

Revelado  o  esquema  do  mensalão,  a  Câmara  dos  Deputados  redirecionou  o 

trabalho  investigativo da CPMI dos Correios que estava em andamento e instalou uma 

nova  comissão  parlamentar,  a  CPMI  da  Compra  de  Votos,  que  comprovou  as 

imputações  feitas  por  Jefferson  e  estendeu  a  investigação  de  compra  de  votos  ao 

governo FHC. Até a presente data, muitos  implicados ainda estão sendo  investigados, 

poucos foram punidos propriamente e o caso ainda não foi encerrado. 

Os dados. Nosso corpus é composto por 25 textos coletados da nova mídia 26   
internet    no  período  de  Junho  a  Dezembro  de  2005,  período  em  que  o  caso  de 

corrupção  tornouse  público. Reconhecemos  como Reisigl  e Wodak  (2008:22),  que  a 

mídia desempenha um papel crucial na formação de atitudes públicas, opinião e tomada 

de decisão também no campo do controle público. Selecionamos os sites institucionais a 
seguir para a coleta dos nossos dados: 

ð  Folha  de  São  Paulo  (jornal  impresso  de  circulação  nacional): 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp 

26  De  acordo  com  Gruber  (2008:54),  nova  mídia  abrange  as  novas  tecnologias  de  informação 
desenvolvidas  na  última  década,  abrangendo  as  tecnologias  de  computação,  a  internet  e  os  telefones 
celulares.  Indubitavelmente, essa nova mídia provocou grandes  impactos e  transformações nas práticas 
sóciodiscursivas onde novos gêneros e estilos emergiram e simboliza o processo de globalização através 
de algumas de suas características, tais como, a descentralização, a interatividade, a multimodalidade, a 
transnacionalidade e a transculturalidade.
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ð  Folha  on  line  (versão  on  line  do  jornal  Folha  de  São  Paulo): 

http://www.folha.uol.com.br/folha 

ð  Presidência da República – Secretaria de Imprensa (web site oficial do governo): 

http://www.imprensa.planalto.gov.br 

ð  Senado Federal – Comissão Parlamentar Mista de  Inquérito dos Correios  (web 

site  oficial  da  Comissão  Parlamentar  que  investigou  o  caso): 

http://www.cpmidoscorreios.gov.br 

Os textos que compõem nossos dados compreendem diferentes gêneros textuais, 

a saber, 3 entrevistas, 2 discursos políticos e 20 notícias, totalizando 25 textos. 

3 entrevistas políticas  – A primeira entrevista é a entrevista dada pelo político Roberto 
Jefferson    ao  Jornal  Folha  de  São  Paulo.  Nela,  Jefferson  trouxe  ao  conhecimento 

público  o  caso  de  corrupção  que  ele  mesmo  nomeou  de  ‘mensalão’  e  os  principais 

atores  envolvidos.  A  segunda  entrevista  foi  dada  pelo  político  Antônio  Carlos 

Magalhães Neto (ACM Neto). ACM Neto é o político mais jovem a compor a CPI que 

investigou o mensalão. Ele teria denunciado um esquema de favorecimento entre certo 

político  e  uma  estatal  no  caso.  Compondo  a  oposição  de  direita  conservadora  do 

governo, ACM Neto avalia a postura do Congresso diante do caso, bem como a atuação 

do  atual  presidente.  A  terceira  entrevista  foi  dada  pelo  político  José  Serra,  então 

concorrente  e  opositor  do  Presidente  Lula  nas  eleições  presidenciais  de  2006.  Nesta 

entrevista, Serra avalia a atuação do presidente na chamada crise que foi enfrentada pelo 

governo Lula e agravada pela denúncia do mensalão. 

2  discursos  políticos  – O  primeiro  discurso  consiste  no  primeiro  discurso  público  do 
Presidente Lula  após  a  denúncia  do mensalão  envolvendo  integrantes  e  lideranças  do 

seu partido. Esse discurso  foi pronunciado no  IV Fórum Global contra Corrupção em 

Brasília  (2005).  O  segundo  discurso  foi  proferido  pelo  exministro  da  Casa  Civil  do 

Governo,  José Dirceu,  após  ser  implicado  no  caso mensalão  como um dos  principais 

mentores do esquema. Esse discurso foi posterior a sua renúncia ao cargo de ministro 

chefe da Casa Civil e antecedeu sua condenação oficial pela Câmara dos Deputados em 

Brasília. 

20  notícias  –  As  notícias  selecionadas  recontextualizam  o  caso  mensalão  em  seu 

desenvolvimento,  apontando  para  fatos  como  a  criação  de  CPI´s,  o  andamento  da
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investigação dos atores envolvidos, a dinâmica interna dos partidos políticos durante o 

caso, as medidas tomadas pelo governo, dentre outros. 

A  propósito  dos  gêneros  selecionados,  nosso  objetivo  aqui  não  é  tratar  dos  seus 

componentes estruturais ou cognitivos traçando semelhanças e/ou diferenças entre eles, 

nem  tão  pouco  relacionar  gênero  e  construção  de  identidades,  uma  vez  que  essa 

construção  é  de  natureza  discursiva,  ou  seja,  construir  identidades  é  um  dos  efeitos 

constitutivos do discurso e não do gênero em si. A escolha desses gêneros se deu pelo 

importante papel que desempenham na arena da ação política no que tange a formação 

de opinião e da auto e heteroapresentação, bem como do controle político. 

Os gêneros em questão encontramse na esfera pública governamental – entrevistas 

e  discursos  políticos    e  em  contrapartida,  na  esfera  pública  nãogovernamental  – 

notícias políticas, onde  interpretações alternativas, contestações ou um contradiscurso 

podem surgir. Do ponto de vista retórico, o uso desses gêneros pelos atores sociais em 

questão  e  sua  funcionalidade  nas  práticas  sociais  podem  permitir  a  compreensão/ 

interpretação do caráter políticoideológico do  escândalo de corrupção  investigado, da 

crise de credibilidade nos políticos e nas  instituições políticas e consequentemente, da 

crise da representação na política no cenário sóciopolítico brasileiro, como também nos 

dar  pistas  sobre  a  relação  entre  essa  compreensão/  interpretação  vigentes  sobre 

corrupção  e  prática  política  e  as  respostas  a  perguntas  políticas  cruciais  que devemos 

fazer  enquanto  Estado  e  sociedade  diante  de  tal  problemática,  tais  como: O  que  está 

sendo feito? O que deveria ser feito? O que vamos fazer?
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Figura 3: Gêneros selecionados na esfera pública governamental e nãogovernamental 

Utilizamos os seguintes critérios para seleção dos dados: 

(i)  o campo de ação política => Considerando os campos de ação política da 

formação  da  opinião  pública  e  da  autoapresentação,  da  formação  da 

opinião  interna  dos  partidos  políticos,  da  formação  da  opinião  inter 

partidos  políticos  e  do  controle  político,  selecionamos  os  gêneros 

entrevista, notícia e discurso político como os mais significantes. 

Esfera pública 

Governamental  Nãogovernamental 

entrevistas e 
discursos 
políticos 

notícias 
políticas 

•  Interpretações da crise de representação na 
política e/ou crise políticoeconômica 

•  Respostas a questões políticas cruciais: O que está 
sendo feito? O que deveria ser feito? O que vamos 
fazer? 

•  Crítica (adequação dos claims à realidade, 
valores, contradições, etc.)
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(ii)  o  propósito  retórico  =>  Tendo  em  vista  os  campos  de  ação  política 

citados  acima,  os  gêneros  selecionados  parecem  apresentar  o  mesmo 

propósito  retórico  de  construir  uma  determinada  representação  positiva 

ou negativa dos atores sociais envolvidos. 

(iii)  a cadeia de gêneros => Pensar os gêneros como parte de uma cadeia ou 

sistema específico relacionado a determinada prática social aponta para a 

relação  desses  gêneros  com  outros  que  os  precedem  ou  seguem  nessa 

cadeia, considerando assim, o caráter híbrido desses gêneros e o fato de 

que  estas  entidades  semióticas  não  são  unidades  autônomas,  mas  estão 

em relação interdiscursiva e intertextual com outros gêneros. 

(iv)  a representatividade => A representatividade da amostra é caracterizada 

pelas  relações  e  impacto  intertextuais  e  interdiscursivos,  bem  como  a 

originalidade  e  adequação  dos  dados  em  resposta  às  perguntas  de 

pesquisa. 

(v)  a linha do tempo – sucessão dos fatos => Este último critério permitiu a 

delimitação e seleção final da amostra considerando o período de tempo 

crucial  para  o  entendimento  da  continuidade  dos  fatos  relacionados  ao 

caso estudado. Consideramos o mês de Junho para  início da coleta pelo 

fato da entrevista do ator político Roberto  Jefferson ao Jornal  Folha de 

São  Paulo  denunciando  publicamente  o  caso  de  corrupção  ser 

considerada  como  o  ‘estopim’  do  evento.  Finalizamos  no  mês  de 

Dezembro  com  o  discurso  de  um  político  antes  do  julgamento  da 

cassação  do  seu  mandato  –  expectativa  desse  tipo  de  gênero  face  à 

situação.  A  entrevista  de  Roberto  Jefferson  originou  a  produção  de 

notícias  que  recontextualizaram  os  principais  acontecimentos 

relacionados à progressão dos fatos. Nesse contexto, outras entrevistas de 

outros personagens relevantes tomaram vez, bem como pronunciamentos 

oficiais do Presidente da República sobre o caso em si e o proferido pelo 

exministro José Dirceu, antes do resultado do julgamento da cassação do 

seu mandato político de deputado federal. 

A figura a seguir ilustra a gênese dos textos na linha do tempo.
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Figura 4: Gênese dos textos na linha do tempo 

Na  arena  da  ação  política,  representamos  a  relação  entre  os  campos  de  ação 

política, os gêneros e os macrotópicos discursivos que estamos investigando nos textos 

selecionados da seguinte forma: 

Junho  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro 

EP + DP +NP+EP+ NP + EP+NP  +  NP  +           NP           +  NP          +  DP 

Mensalão (2005)  gêneros 

EP = entrevista política / NP = notícia política / DP = discurso político
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CAMPO DE AÇÃO 
formação da 

atitude, opinião e 
vontade pública e 

da auto‐ 
apresentação 

GÊNERO 
discurso político 

GÊNERO 
entrevista política 

GÊNERO 
notícia política 

tórpico discursivo 2  tópico discursivo 3 
tópico discursivo 4 

tópico discursivo 6 

tópico discursivo 5 

tópico discursivo 1 

tópico discursivo 7 
tópico discursivo 8 

tópico discursivo 9  tópico discursivo 10  tópico discursivo 11 

CAMPO DE AÇÃO 
formação da 

atitude, opinião e 
vontade interna do 

partido 

CAMPO DE AÇÃO 
formação da 

atitude, opinião e 
vontade inter‐ 

partidos 

CAMPO DE AÇÃO 
controle político 

Figura 5: Campos de ação política, gêneros políticos e tópicos discursivos
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Nos  campos  de  ação  política  onde  o  discurso  investigado  si  situa,  ou  seja,  no 

campo  da  formação  da opinião,  atitude  e  vontade  pública  e  da  autoapresentação,  no 

campo  da  formação  da  opinião,  atitude  e  vontade  interna  do  partido,  no  campo  da 

formação da opinião, atitude e vontade inter partidos e no campo do controle político, 

os gêneros  selecionados para esta análise são as entrevistas, os discursos e as notícias 

políticas  que  serão  agrupados  para  análise  de  acordo  com  a  esfera  pública  que 

pertencem. 

Basicamente, tendo como ponto de partida a consciência sobre o problema social 

e político da corrupção política e como esse evento afeta a construção das  identidades 

sociais  dos  atores  envolvidos  neste  evento,  e  considerando  como  essas  identidades  se 

manifestam  discursivamente,  adotamos  as  seguintes  etapas  propostas  pela  abordagem 

históricodiscursiva  (Reisigl  2008,  Reisigl  e Wodak  2008  (mimeo),  Reisigl  e Wodak 

2001) na construção deste trabalho: 

Etapa 1: Consulta a estudos anteriores sobre o problema em questão através do 

estudo de bibliografia relevante. Essa consulta nos revelou que: 

(a)  não  existem  trabalhos  no  campo  da  análise  do  discurso  que  relacionem 

propriamente o problema da corrupção política e a construção discursiva de identidades 

sociais dos atores políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Portanto, esperamos 

contribuir com o presente trabalho para a reflexão e desenvolvimento do tema. 

(b)  o  problema  da  corrupção  política  é  um  evento  global  e  não  pode  ser 

analisado  genericamente  sem  levar  em  consideração  o  momento  histórico,  político  e 

cultural de cada país.  Isso nos  fez perceber que a compreensão do que seja corrupção 

política deve ser situada, pois a adoção de uma perspectiva ou conceito mais abrangente 

incorre no risco de relativização do problema. 

(c)  determinados  problemas  sociais  vão  incidir  diretamente  na  construção 

discursiva de determinados tipos de identidades, como no caso dos políticos envolvidos 

nos esquemas de corrupção política. 

(d)  uma  concepção  pósestruturalista  de  identidades  sociais  identifica  esse 

fenômeno como algo fluido, contingente, relativamente estável, dependente da estrutura 

e das  instituições sociais e  seus atores e das relações de poder aí  imbricadas, que está
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aberto  à  transformação  e  à  perpetuação  de  certo  status  quo  social  e  que  se manifesta 
discursivamente. 

Etapa 2: Coleta sistemática dos dados e informação contextual tendo como foco 

as questões de pesquisa  levantadas  inicialmente (O que significa corrupção política no 

contexto público investigado? Como as identidades sociais dos políticos envolvidos em 

escândalos  de  corrupção  são  construídas  de  modo  que  possam  justificar  a  prática  de 

corrupção e legitimar o abuso de poder?), um período de tempo específico relacionado à 

determinado  evento  (o  ano  de  2005,  período  em  que  Lula  foi  eleito  e  o  caso  de 

corrupção veio ao conhecimento público),  atores  sociais específicos  (os parlamentares 

envolvidos  no  mensalão),  um  discurso  específico  (discurso  sobre  corrupção),  certos 

campos de ação política  (como a  formação da atitude, opinião e vontade pública e da 

autorepresentação, a formação da atitude, opinião e vontade dos partidos, a  formação 

da atitude, opinião e vontade  interpartidos e o controle político), determinados meios 

semióticos  e  gêneros  relacionados  ao  mensalão  (entrevistas,  notícias  e  discursos 

políticos.) 

Etapa  3:  Seleção  e  preparação  dos  dados  para  a  análise  em  questão.  Essa 

definição  dos  dados  seguem  critérios  tais  como  a  representatividade,  o  impacto,  a 

excepcionalidade e a originalidade tendo em vista as questões heurísticas de pesquisa. 

Etapa  4:  Especificação  das  perguntas  de  pesquisa  e  formulação  da(s) 

suposição(ões) e hipótese(s). 

Etapa  5: Elaboração  de  uma  análise  piloto  qualitativa.  Essa  análise  preliminar 

serve  como  orientação  de  estudo,  permitindo  a  testagem  das  categorias  de  análise, 

elaboração  das  primeiras  suposições,  bem  como  a  especificação  da(s)  hipótese(s)  de 

pesquisa. 

Etapa 6: Estudo de caso detalhado. Essa  fase da pesquisa é a que vai  abranger 

propriamente  o  corpus  sob  investigação    primeiramente  qualitativo, mas  também em 
parte quantitativo  e conduzirá a uma interpretação geral do problema em um contexto 

social, histórico e político mais amplo. 

Etapa  7:  Formulação  da  crítica.  Essa  etapa  tem  como  objetivo  responder  as 

perguntas de pesquisa, especialmente atentando para a compreensão do que mudou no
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processo de auto e heteroidentificação dos atores políticos em  situação de corrupção, 

assim como para a compreensão do evento em si.
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4.  O  DISCURSO  POLÍTICO  SOBRE  CORRUPÇÃO  E  A  CONSTRUÇÃO  DE 

IDENTIDADES NO CASO MENSALÃO 

Neste capítulo de análise, buscamos responder nossas perguntas de pesquisa  (i) 

Qual a compreensão/interpretação sobre corrupção no caso mensalão e (ii) Como se dá 

a construção discursiva das identidades dos principais atores políticos envolvidos neste 

contexto  público?    a  partir  da  investigação  do  próprio  discurso  dos  atores  políticos, 
locus onde também encenam e interpretam sua própria ação política. Esta ação política 
implica num uso estratégico da linguagem para construir sentido no fazer alguma coisa 

–  denunciar,  acusar,  negar,  vitimar,  dissimular  e  assim por  diante. Apenas  através  do 

uso  linguístico  inscrito na  interação social  e política,  suas convenções e  instituições  é 

que a construção e a negociação desse sentido se tornam possíveis. 

Dada a complexidade do campo político e da própria definição e abrangência do 

que  se  convenciona  chamar  de  ‘política’  ou  ‘político’  e  suas  diferentes  dimensões 27 , 

para fins deste estudo, convém esclarecermos a compreensão de discurso político e de 

retórica  política  que  adotamos  aqui.  Restringimos  a  noção  de  discurso  político  ao 

discurso  ou  fala  enunciada  pelos  parlamentares,  ou  seja,  ao  logos  desses  oradores  – 
atores  políticos  profissionais  prototípicos  (indivíduos  ou  grupos)  responsáveis  pela 

governança da coisa pública. Diz  respeito, portanto, ao discurso político enquanto ato 

discursivo ou ato de comunicação por parte desses atores e não este ou aquele discurso 

27 Para uma compreensão mais abrangente dos estudos sobre o discurso político, confira, por exemplo, 
Charaudeau 2006, Chilton 2004, Chilton e Schäffner 2002 e Reisigl 2008. 

(...) sem o acompanhamento da linguagem, a ação não perderia somente 
seu caráter revelador, ela perderia também, por assim dizer, seu sujeito; 
não  haveria  homens  [nem mulheres], mas  robôs  executando  atos  que, 
humanamente  falando,  permaneceriam  incompreensíveis. A  ação muda 
não seria ação, pois não haveria mais ator e o ator, este fazedor de atos, 
não é possível  se ele não  for, ao mesmo  tempo,  falador de palavras. A 
ação  que  ele  começa  é  revelada humanamente  pelo  verbo,  e  ainda  que 
possamos  perceber  seu  ato  em  sua  aparência  física  bruta  sem 
acompanhamento verbal, o ato não adquire sentido senão pela palavra na 
qual o agente identificase como ator, anunciando o que ele faz, o que ele 
fez e o que ele vai fazer. (Arendt, The human condition, 1998)
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em particular (de direita, de esquerda, sexista, fascista, totalitário, democrático, etc.). De 

acordo com Charaudeau 2006:40, o discurso político enquanto ato de comunicação seria 

um  dos  lugares  de  fabricação  do  pensamento  político  e  está  muito  mais  diretamente 

relacionado  “aos atores que participam da  cena de comunicação política,  cujo desafio 

consiste em influenciar opiniões a fim de obter adesões, rejeições ou consensos” do que 

propriamente  a  um  sistema  de  pensamento  político.  “(...)  Aqui  o  discurso  político 

dedicase a construir  imagens de atores e a usar estratégias de persuasão e de sedução 

empregando  diversos  procedimentos  retóricos”.  Neste  sentido,  Chilton  (2006:4) 

acrescenta  que  esta  linha  de  raciocínio  conduz  à  necessidade  de  explicar  como  a 

linguagem  pode  ser  usada  pelos  atores  para  comunicar  uma  realidade  de  mundo  e 

produzir efeitos de autoridade, legitimidade, consenso, coerção dentre outros, elementos 

estes constitutivos do pensamento político. 

No  que  diz  respeito  à  retórica  política,  entendemos  como Reisigl  (2008:967) 

que diz respeito, em termos mais simples, à retórica produzida pelos políticos em tudo 

aquilo que elas/eles fazem no desempenho de sua profissão/carreira política. Seria uma 

retórica política prototípica em que esses atores usam seu discurso ou fala para atingir 

determinado propósito político – como, por exemplo, construir identidades sociais de si 

mesmos  e  dos  outros  –  na  esfera  pública,  através  de  vários  gêneros  comunicativos, 

como  as  entrevistas  e  os  discursos  políticos  produzidos  durante  o  caso  do mensalão. 

Portanto, uma análise da retórica política tem como foco a análise do uso dos meios ou 

procedimentos  retóricos  de  persuasão  por  políticos  profissionais,  como  as  estratégias 

linguísticodiscursivas que estamos investigando em nosso corpus. 

Este  tipo  de  análise  que  propomos  permitirá  o  entendimento  das  principais 

afirmações/alegações/reinvidicações  que  os  atores  políticos  envolvidos  fazem  para 

sustentar a construção discursiva de identidades sociais dos ingroups e dos outgroups 

de determinado modo,  no movimento  retórico  de  inclusão  e  de  exclusão. Assumimos 

aqui a premissa de que os atores  sociais, mesmo pertencendo ou compartilhando uma 

identidade coletiva, de grupo, como é o caso dos parlamentares brasileiros, esses atores 

têm  diferentes  posicionamentos  e  interesses  políticos  que  muitas  vezes  entram  em 

conflito. Entretanto,  não  podemos  perder  de  vista  alguns  dos  objetivos  principais  dos 

atores  políticos  ao  fazerem  política  e  defenderem  seus  diferentes  posicionamentos  e 

interesses políticos, a saber, a manutenção do posicionamento assertivo diante dos seus 

oponentes,  a  formação de seguidores que  lhes apóiem e a persuasão de sua audiência
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para  adotar  um  determinado  posicionamento  ou  opinião.  Em  termos  retóricos,  isso 

significa dizer que a promoção da afiliação partidária e da mobilização política constitui 

o centro ou o foco dos objetivos políticos desses atores. Neste sentido, os vários gêneros 

textuais  usados  na  retórica  política  têm  o  propósito  de  promover  a  propaganda  ou 

divulgação de uma posição ou opinião política, bem como de garantir a manutenção do 

poder de determinado ator ou grupo de atores políticos (Reisigl 2006:98). 

Desse modo, o que está por trás dessa análise é a preocupação em investigar os 

diversos modos pelos quais os atores  sociais constroem o mundo discursivamente em 

termos  de  identidades,  situações,  valores,  posturas  afetivas  e  epistêmicas,  sistemas  de 

conhecimento  e  crença,  papéis  sociais,  relações  interpessoais,  dentre  outros, 

representando  a  si mesmos  e  aos  outros  nas  práticas  sociais,  e  que  efeitos  de  sentido 

essas representações produzem a partir das escolhas dos meios linguísticos e semióticos 

que dispomos na materialidade da  língua.  Isso  implica reconhecer que a representação 

da realidade social é uma das funções mais básicas ou primárias do discurso nas práticas 

sóciointerativas. 

Com  isso  procuramos  verificar  em  termos mais  abrangentes,  como  as  práticas 

sociais que produzem representações se transformam em discursos sobre essas mesmas 

práticas  e  isso  nos  remete  a  questão  do  poder.  Através  das  representações,  o  poder 

também  pode  ser  exercido  por  meio  do  controle  ou  da  manipulação  do  uso  da 

linguagem  que  os  outros  fazem,  através,  por  exemplo,  da  reprodução  de  certas 

categorias representacionais em determinado tipo de discurso. No nosso caso, o controle 

político envolve o controle da informação e isso quer dizer controle discursivo (Chilton 

2004:46).

Passemos  então  à  análise  dos  dados  distinguindo  entre  as  três  dimensões 

analíticas  centrais  que  estão  interrelacionadas  nos  textos  e  são  dividas  apenas  por 

questões  de  facilitação  da  análise  proposta,  a  saber,  a  identificação  de  tópicos 

discursivos, a análise das estratégias discursivas e sua realização linguística.
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4.1.  Os principais tópicos discursivos 

A  identificação  dos  principais  tópicos  discursivos  relacionados  ao  tipo  de 

discurso  investigado é baseada na generalização da  lista de temas (conteúdo temático) 

oriunda da análise dos dados e funcionam como pistas temáticas para a compreensão do 

que envolve o discurso público sobre corrupção e a construção de identidades no caso 

mensalão,  sobretudo,  a  apreensão  de  certas  concepções  ideológicas  adotadas  por 

determinados atores, indivíduos ou grupos, como a elite de políticos brasileiros. 

Com  base  na  análise  dos  dados,  podemos  distinguir  e  agrupar  os  tópicos  que 

foram mais recorrentes de acordo com as seguintes áreas temáticas: 

  a  construção  linguística  do  homo  politicus  brasileiro  –  que  se  baseia 

principalmente  (i)  em  estereótipos  de  comportamento  (negação  de  envolvimento  em 

práticas ilícitas, renúncia de mandato, prática de influência política, dentre outros), (ii) 

em vários elementos biográficos (origem, passado e trajetória política, infância, relações 

familiares, profissionais, dentre outros), (iii) na atribuição de aspectos emocionais e/ou 

valorativos  (homem bom,  honesto, cumpridor dos deveres, que  não compactua com a 

corrupção,  injustiçado, caluniado, que é inocente, que chora, que comete erros e assim 

por  diante)  e  (iv)  na  ‘ativação’  de  uma  identidade  pessoal  (líder  sindical  X  líder 

burguês, políticos mais  jovens X políticos mais  velhos, pai que defende  filho, marido 

que inocenta exesposa, homem que defenda a honra, e assim por diante) 

  a  manutenção  de  uma  cultura  ou  habitus  político  –  que  se  manifesta,  por 

exemplo,  com  a  prática  do  financiamento  ilegal  de  campanhas,  o  nepotismo,  o 

fisiologismo,  a  troca  de  favores  políticos,  a  busca  pelo  consenso  interpartidos, 

sobretudo, em tempos de crise, para preservar a governabilidade, o tráfico de influência 

política, a institucionalização das práticas de corrupção, a manutenção do poder político 

e do capital, a associação governo e mercado econômico, dentre outros. 

  a  ruptura  /  negação  de  um  passado  político  em  comum  –  isso  acontece 

principalmente, entre a gestão atual e a anterior, sobretudo quando os governos são de 

tendências  políticas  diferentes.  Os  elementos  temáticos  envolvem  desde  a  alusão  ou 

comparações com gestões passadas até a avaliação do desempenho do presente governo



84 

baseada não nas suas ações em prol da coletividade e sim nas suas afiliações ideológicas 

e partidárias. 

 a construção e a transformação de um presente e futuro político comum – essa 

construção  vai  explorar  tópicos  em  termos  de  cidadania,  atuação  do  governo  e  suas 

instituições,  conquistas  políticas  do  governo,  problemas  políticos  atuais  e  futuros, 

conseqüências de crises políticas, objetivos políticos futuros, e assim por diante. 

 a ação política dos parlamentares e a dinâmica interna dos partidos – os tópicos 

elencados  sob  essa  área  temática  apontam  para  o  movimento  dos  atores  enquanto 

indivíduos  ou  grupos  (partidos,  aliados  políticos)  diante  do  evento  de  corrupção  e  a 

tentativa  de  manutenção  de  uma  imagem  pública.  Como  exemplo  destacamos  a 

denúncia  de  corrupção,  a  renúncia  de  mandato,  o  apoio  ou  condenação  dos  pares,  a 

negação  de  envolvimento,  o  reconhecimento  da  culpa,  a  negociação  ou  acordo  inter 

partidos, dentre outros. 

  valores  /  moralidade  e/ou  obrigação  moral  –  Os  tópicos  indicam  elementos 

como o fim da  impunidade, a  luta contra corrupção, a respeitabilidade das  instituições 

do governo, a ação dos poderes da República, a maior participação da sociedade civil no 

trato  da  coisa  pública,  a  liberdade  de  imprensa,  a  ética  dos  partidos  políticos,  dentre 

outros. 

O quadro a seguir mostra a classificação dos tópicos por área temática.
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Caso mensalão: pr incipais áreas temáticas e tópicos discur sivos nos textos 

a  construção  linguística 
do  homo  politicus 
brasileiro 

a  manutenção  de  uma 
cultura ou habitus político 

a ruptura / negação de um 
passado  político  em 
comum 

a  construção  e  a 
transformação  de  um 
presente  e  futuro  político 
comum 

a  ação  política  dos 
parlamentares  e  a 
dinâmica  interna  dos 
partidos 

valores  / moralidade  e/ou 
obrigação moral 

•  relação  de  Lídio 

Duarte com PTB 

•  negação  do 

pagamento  de 

mesada 

•  carreira  de 

sucesso  de 

Henrique 

Brandão 

•  extensão  do 

conhecimento  de 

Roberto 

Jefferson  sobre 

mensalão 

•  defesa da honra 

•  reação  de  Dirceu 

ao mensalão 

•  choro  do 

•  tráfico  de 

influência  nos 

Correios 

•  ação de lobistas 

•  financiamento  de 

campanhas 

•  loteamento  de 

cargos  no 

governo 

•  lavagem  de 

dinheiro 

•  falta  de  provas 

contra  acusações 

de corrupção 

•  pagamento 

contínuo  de 

parlamentares  e 

partidos 

•  crise  no  governo 

de  Getúlio 

Vargas 

•  impeachment  do 

presidente Collor 

•  crise  no  governo 

Lula  e/ou  no 

modo  petista  de 

governar 

•  negação  da 

relação  entre 

financiamento  de 

campanhas  do 

passado  e 

mensalão 

•  revigoramento do 

patrimonialismo 

•  PT  como  nova 

•  riscos  da 

corrupção 

•  combate  à 

corrupção  pelo 

governo  e  suas 

instituições  e  a 

sociedade civil 

•  desafio  da 

transparência  na 

gestão  do  Estado 

nas  democracias 

modernas 

•  globalização 

econômica e suas 

conseqüências 

negativas 

•  prisão  de 

empresários, 

•  apreensão  dos 

partidos  da  base 

aliada  do 

governo  quanto 

às  denúncias  de 

Jefferson 

•  pressão  de 

políticos  que 

recebiam 

mensalão  contra 

os  que  não 

recebiam 

•  disputa 

•  criação da CPI 

•  depoimentos  na 

CPi 

•  eleição  de 

Severino 

•  decoro 

parlamentar 

•  cidadania 

•  violação/defesa 

dos direitos civis 

•  papel/liberdade 

de imprensa 

•  consolidação  da 

democracia 

•  fim  da 

impunidade 

•  luta  contra 

corrupção 

•  necessidade  de 

reformas  no 

Estado,  na 

política  e 

mudanças  de
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presidente  em 

função  do 

mensalão 

•  diferença  entre 

líder  sindical  e 

líder burguês 

•  outros 

•  maioria  do 

governo na CPI 

•  renúncia  de 

mandato político 

•  outros 

burguesia  do 

capital alheio 

•  monopólio do PT 

sobre  os  cargos 

importantes  do 

governo 

•  negação  da 

existência  de 

mensalão  no 

governo  passado 

(governo  tucano, 

de direita) 

•  outros 

políticos  e 

servidores 

públicos 

•  conseqüências  da 

política 

econômica  do 

governo, 

•  outros 

Cavalcanti  para 

presidência  da 

Câmara  dos 

Deputados 

•  cassações 

•  outros 

comportamento, 

de  valores  e  de 

cultura, 

•  discussão do  foro 

privilegiado/imu 

nidade 

parlamentar 

•  ética dos partidos 

•  outros 

Quadro 2: Classificação dos tópicos por área temática
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A  figura  a  seguir  ilustra  a  complexidade  das  intersecções  tópicas  nos  textos, 

permitindo a percepção de que o que predomina no tipo de discurso investigado são os 

tópicos  relacionados  a  uma  lógica  neoliberal  de  mercado  e  a  manutenção  de  certo 
modus  operandi  na  política  brasileira  que  vigoram  como  senso  comum  na prática  ou 
ação política dos parlamentares e partidos. 

GÊNERO 
entrevista política 

GÊNERO 
discurso político 

tráfico de influência nos 
Correios 

relação de Lídio 
Duarte com o PTB  ação de lobistas 

negação da relação 
entre financiamento 
de campanhas no 

passado e mensalão 

lavagem de dinheiro  falta de provas contra 
acusações de corrupção 

pagamento contínuo de 
parlamentares e partidos 

maioria do governo na 
CPI 

revigoramento do 
patrimonialismo 

desafio da 
transparência na gestão 

do Estado nas 
democracias modernas 

prisão de políticos, 
empresários e servidores 

públicos 

globalização 
econômica e suas 
consequências 

quebra de decoro 
parlamentar disputa 

eleição de Severino 
Cavalcanti para 
presidência da 
Câmara dos 
Deputados 

perda da 
moralidade no 
Congresso 

cidadania 
consolidação 
da democracia 

necessidade de 
reformas no Estado, 

na política, 
mudanças de 

comportamento, de 
valores e de cultura 

consequênc 
ias da 
política 

econômica 
do governo 

discussão de 
foro 

privilegiado/i 
munidade 

parlamentar 

negação da 
existência 

do 
mensalão 

ética dos 
partidos 

loteamento de cargos no 
governo 

riscos da 
corrupção 

crise no 
governo 

Lula/ou no 
modo 

petista de 
governar 

renúncia de mandato 
político 

violação/defesa 
dos direitos civis 

impeachment do 
presidente Collor 

cassações 

Figura 6: Principais tópicos discursivos selecionados nas entrevistas e discursos políticos
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Como  podemos  observar,  a  maioria  dos  tópicos  discursivos  diz  respeito  ao 

tráfico de  influência em estatais, a  interesses políticos contrariados, a ação  lobistas no 

governo, a disputa entre partidos por espaço nas estatais,  a  indicação  / distribuição de 

cargos  no  governo  de  acordo  com  certos  interesses,  a  hegemonia  do  governo  e  seus 

aliados nos cargos públicos e representações, a ação / posicionamento do governo e de 

suas instituições quanto ao que está sendo feito ou deveria ser feito quanto à corrupção, 

dentre  outros.  Esses  tópicos  suscitam  importantes  questões  relacionadas  à  prática 

política  no  governo,  à  tolerância/consentimento  da  corrupção  pelo  governo  e  suas 

instituições, à busca do consentimento interpartidos para o exercício da governança, ao 

recebimento ilícito de recursos por partidos políticos e ao comportamento moral e ético 

dos parlamentares no exercício de seus papéis. 

Podemos pressupor que os princípios ou ideias por trás desses tópicos seriam: 

uso  do  poder  e  da  influência  política  por  parte  dos  políticos  e  outros  atores  na 

administração  pública  para  satisfazer  seus  interesses  e  gerar  benefícios  para  si 

mesmos 

prática permanente do lobbying na gestão pública 

manutenção do corporativismo 

continuidade das práticas do patrimonialismo, nepotismo, fisiologismo etc. 

lucro privado resultante de um mercado competitivo 

Mais  adiante,  com  a  análise  do  esquema  argumentativo  nos  textos  poderemos 

verificar como e se esses princípios ou ideias se sustentam ao longo do discurso sobre 

corrupção. 

4.2.  As estratégias discursivas e sua realização linguística 

Passemos agora à análise mais abrangente das estratégias discursivas usadas no 

discurso  político  em  questão  nas  entrevistas  e  discursos  políticos  investigados  como 

parte  do  movimento  retórico  dos  atores  políticos  para  representar  positivamente  a  si 

mesmos  e  aos  seus  aliados,  bem  como  representar  negativamente  os  outros,  seus 

oponentes/inimigos políticos. Essas estratégias  tratamse das estratégias de  nomeação,
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predicação,  argumentação  e  perspectivação.  Aqui  consideraremos  alguns  aspectos 

dessas estratégias que se tornam mais recorrentes no corpus investigado. 

4.2.1.  Estratégias de apresentação: nomeação e predicação 

Comecemos  pela  análise  das  estratégias  de  nomeação  e  predicação  como 

estratégias  referenciais  primárias  na  representação  dos  atores  e  dos  eventos  sociais. 

Essas estratégias nos ajudarão a entender como os principais atores sociais são referidos 

e  categorizados/qualificados  no  discurso  em  questão  em  dois  grupos  antagônicos   

eu/nós  (grupo de aliados) versus os outros  (grupo de opositores/inimigos). Do mesmo 
modo,  veremos  como  o  evento  de  corrupção  em  si,  o  mensalão,  é  representado.  O 

quadro  a  seguir  nos  permite  ter  uma  visão  geral  de  como  ocorre  essa  representação 

através das estratégias de apresentação dos principais atores sociais e do evento em si 

nas  entrevistas  e  discursos  políticos  selecionados,  bem  como  verificar  quais  são  as 

principais  escolhas  feitas  pelos  atores  políticos  para  realizar  linguisticamente  essas 

estratégias. 

Nomeação  Predicação 

Eu/nós (aliados) 

Eu •  E eu passei a viver uma brutal pressão. Porque deputados do 

meu  partido  sabiam  que  os  deputados  do  PL  e  do  PP 

recebiam. (EP 1) 

•  Não é verdade que participei de negociações financeiras com 

o  senhor  Duda  Mendonça  e  nem  com  o  senhor  Valdemar 

Costa Neto. (DP 2) 

•  No  dia  de  hoje,  determinei  aos  ministros  uma  solução 

definitiva  para  os  problemas  envolvendo  os  Correios  e  o 

Instituto de Resseguros do Brasil, resultando no afastamento 

dos  diretores  de  ambas  as  instituições,  sem  prejuízo  da 

continuidade  das  investigações.  Digo  que  cortaremos  na 

própria carne, se necessário. (DP 1)
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•  Nunca  achei  que  o  PT  tinha  o monopólio  da  ética, mas  eu 

achava que ele era um grande reduto da ética. Eu achava, em 

2002, que eles seriam muito incompetentes no governo, mas 

não que teriam essa performance ética. (DP 2) 

•  Eu  enxergo  uma  distinção.  Acho  que  a  renovação  tem 

apresentado quadros que se mostram preparados para assumir 

a  liderança  do  processo  político  brasileiro,  para  dar 

perenidade às instituições democráticas. Mas não diria que é 

uma geração  inteiramente desprovida de  romantismo. Quem 

opta  pela  política  como única atividade  tem de  se  abastecer 

um pouco de sonhos 

Nós •  [o mensalão] vai nos escravizar e vai nos desmoralizar. (EP 1) 

•  Na  recuperação  da  máquina  pública  estamos  adotando 

medidas que terão efeito duradouro de forma (...) O Brasil que 

estamos  construindo  é  um  legado  que  eu,  que  vocês  e  que  o 

povo  brasileiro  certamente  deixaremos  para  as  próximas 

gerações. (DP 1) 

•  Ao  analisála  [a  crise  atual],  a  gente  vê  o  vazio  das  teorias 

conspiratórias  desta  crise,  de  que  teria  sido  causada  pelas 

elites, pela oposição, pela imprensa. (EP 2) 

•  Nós,  membros  da  CPI,  teremos  de  chegar  a  resultados 

objetivos.  Podemos  estar  experimentando  agora  algum 

dividendo pela exposição de nossas  imagens na mídia, mas, 

se  ao  final  do  trabalho  não  traduzirmos  isso  em  resultados 

concretos, vamos pagar um preço alto. (EP 3) 

•  Não  podemos  permitir  que  esta  Casa  se  transforme  num 

tribunal de degolas políticas. (DP 2) 

Presidente  Lula/  O  Governo  do 
presidente Lula 

•  Chorou [ao saber do mensalão]. (EP 1) 

•  Ele meteu o pé no breque [= parou o mensalão]. (EP 1) 

•  Cometeu  erros,  tem  insuficiências,  não  cumpriu  muitas  de 

suas  tarefas, mas  tem  avanços  importantes  que  estão  sendo 

discutidos  e  debatidos  neste momento  e  serão  julgados  nas 

urnas  no  próximo  dia  primeiro  de  outubro  [nas  eleições 

presidências]. (DP 2) 

•  Não  tem  participação  direta  seja  por  omissão  ou  por
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autorização  nos  fatos  que  estão  sendo  analisados  [sobre  o 

mensalão] como será provado (DP 2) 

Ministro José Dirceu •  O Zé deu um soco na mesa: O Delúbio está errado. Isso não 

pode acontecer. Eu falei para não fazer (EP 1) 

Ministro Waldir Pires •  É  companheiro  do Governo  e  velho,  sempre novo  guerreiro 

de boas causas (DP 1) 

•  Deu  lição  de  democracia  ao  instituir  um  sorteio  de  cidades 

(prefeituras)  para  serem  investigadas  independentemente  da 

afiliação partidária. (DP 1) 

Senador Eduardo Azeredo •  É um homem extremamente decente, em sua vida privada e 

em sua vida pública. (EP 2) 

Instituições do Governo •  (...)  a  Polícia  Federal,  de  agosto  de  2003  a  maio  de  2005, 

realizou 46 operações dirigidas especificamente ao combate à 

corrupção (DP 1) 

•  O Poder Judiciário tem que ser parceiro excepcional para dar 

guarida  ao  trabalho  do  Estado  e  das  suas  instituições,  para 

que os culpados sejam definitivamente presos. (DP 1) 

•  Em dois anos e quatro meses, a nova ControladoriaGeral da 

União  já  realizou  7.500  auditorias  em  órgãos  federais, 

encaminhando ao Tribunal de Contas da União cerca de 3 mil 

processos  de  tomadas  de  contas  especiais,  com  retorno 

potencial de 850 milhões de reais aos cofres do Estado. (DP 

1) 

Partidos políticos •  Morto  o  Martinez,  o  PTB  elege  como  líder  na  Câmara  o 

deputado José Múcio (PE).(EP 1) 

•  (...)  o  PT  é  um  partido  profundamente  democrático.  Nunca 

nenhuma decisão do PT foi tomada por rolo compressor. (...). 

O PT, que não  tem maioria no país, elegeu o presidente, 91 

Deputados  nesta  Casa  e  14  Senadores.  O  PT  compôs,  sim, 

uma base ampla, primeiro com o PL, que deu o vice, depois 

com  o  PSB  e  com  o  PC  do  B,  aliados  históricos  nossos,
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depois com o PL, o PP, o PTB e o PMDB. Não é verdade que 

essa  base  de  apoio  foi  composta  com  base  em  favores  não 

legítimos, que houve compra de votos, que houve barganhas 

que envergonhassem esta Casa, que esta Casa votou a partir 

da compra de votos. (DP 2) 

Povo / sociedade civil •  A população, no nosso governo,  tem tomado conhecimento, 

pelos  meios  de  comunicação,  de  muitas  notícias  de 

corrupção. (DP 1) 

•  Tem participado intensamente no atual governo (DP 1) 

•  Tem  que  ter  uma  vigilância  sistematizada  e  cotidiana  no 

combate à corrupção (DP 1) 

•  O  Brasil  me  conhece  como  deputado  estadual  e  federal, 

servidor da Assembléia Legislativa de São Paulo, candidato a 

governador. (DP 2) 

•  Talvez  o  grande  desafio  do  Brasil,  desafio  que  o  povo  vai 

decidir em 2006, porque vai confrontar os 4 anos de governo 

do  presidente  Lula  com  os  governos  anteriores, 

particularmente  com  o  anterior,  seja  fazer  essa  reforma 

política administrativa.  (DP 2) 

Outros indivíduos •  (...)  [Henrique  Brandão]  Era  um  homem  pobre.  Por  seu 

mérito,  transformouse  no maior  corretor  privado  do Brasil. 

O Henrique é grande há muito tempo. Está em Furnas há 12, 

15 anos. (EP 1) 

•  [Ângela  Saragoça,  exesposa  de  Dirceu]  É  uma  ignomínia 

contra  uma  mulher  que  trabalha  no  BMG,  que  paga 

corretamente  o  empréstimo que  fez  junto  ao Banco Rural e 

que não fez nada de máfé nem com intenção de dolo. (DP 2) 

•  [filho  de  Dirceu]  Meu  filho  era  Secretário  da  Indústria  e 

Comércio  e  Turismo  de  Cruzeiro  do  Oeste,  era  Secretário 

Adjunto,  no  escritório  de  Umuarama,  da  Secretaria  de 

Emprego e Renda do Governo do Paraná. Tinha o direito e o 

dever de vir a Brasília, de percorrer todos os Ministérios e a 

Casa Civil para buscar recursos para suas cidades, para o seu 

Estado,  e  o  fez  legitimamente  sem  traficar  influência,  sem 

ilegalidade. Mas fizeram uma devassa na vida dele (...) (DP2)
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Os outros (oponentes) 

Presidente Lula / Governo •  Em relação ao presidente, de duas, uma: ou sabia de  tudo e 

concordou, ou não governou o Brasil nos últimos 31 meses. 

(EP 3) 

Deputados Bispo Rodrigues, Valdemar 

Costa Neto e Pedro Henry 
•  Aí  reúnemse  os  deputados  Bispo  Rodrigues  (PLRJ), 

Valdemar Costa Neto [SP, presidente do PL] e Pedro Henry 

(PTMT)  para  pressionar  o Múcio:  "Que  que  é  isso? Vocês 

[Múcio  e  Jefferson] não  vão  receber? Que  conversa  é  essa? 

Vão dar uma de melhores que a gente?".  (EP 1) 

Instituições •  (O  Congresso)  Esta  Casa,  aliás,  está  me  julgando,  mas 

também está  se colocando em  julgamento, porque o Relator 

do Conselho de Ética, Deputado Jairo Carneiro, foi claro no 

seu  parecer,  deixando  claro  que  não  estava  comprovada  a 

existência do mensalão. (DP 2) 

•  (A  mídia)  Por  que  não  mostraram  quem  está  no  cargo,  se 

60% daquela  fita  [a  que  registra  a  cobrança  de  propina nos 

Correios]  se  refere às operações da diretoria de Tecnologia? 

Esconderam o atual, indicado pelo Silvio Pereira [secretário 

geral  do  PT].  O  Policarpo  [Júnior,  repórter  de  "Veja"] 

protegeu o PT. (EP 1) 

•  (Órgãos  do  governo  federal) Existe  uma  série  de  denúncias 

de  corrupção  em  órgãos  do  governo  federal  que  sequer 

chegou  perto  de  apreciação  pela  CPI.  Esses  órgãos 

começarão a ser investigados, e os dirigentes ou exdirigentes 

precisarão  ser  ouvidos.  Com  relação  aos  Correios,  defendo 

que, no máximo  até  o  final  de  agosto,  apresentemos  versão 

definitiva das investigações. (EP 3) 

Partidos •  Na  vida  pública,  especialmente  quando  você  vem  da 

esquerda, enfrenta um dilema quando chega ao governo. Tem 

de andar no fio da navalha para não perecer nem trair. O PT 

optou logo pela traição. (EP 2) 

•  O  PT  fez  um  governo  de  petistas.  Chamados  apenas  a
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apresentar  os  votos,  os  partidos  da  base  acabaram  se 

insurgindo. (EP 3) 

Outros indivíduos •  Ele [Marcos Valério] foi à Casa Civil prestar serviço para o 

Banco Espírito Santo, o Banco Rural e a Usiminas. (DP 2) 

•  O PT virou uma espécie de Luís 15 da ética, e os outros eram 

tratados  como  súditos.  O  Silvio  Pereira  ter  aceito  o  carro 

mostra  isso.  Foi  porque  ele não  é  inteligente? Não.  Fez por 

achar que tinha o monopólio da ética e que então podia fazer 

o que quisesse. 

Evento de corrupção (mensalão) 

• Isso •  é coisa de Câmara de Vereadores de quinta (EP 1) 
•  Esquema de mesada •  para parlamentares da base (EP 1) 

• Triste herança secular •  que está sendo combatida com esforço (DP 1) 

• Caixa dois eleitoral ≠ caixa público •  (...) não se pode confundir o caixa dois eleitoral com o caixa 

público,  que  é  o  desvio  de  dinheiro  do  governo  para  a 

corrupção e para a compra de votos. (EP 2) 

• Compra de votos •  que não foi comprovada pela CPI do mensalão (DP 2) 

• Esse esquema •  não  poderia  acontecer  sem  o  envolvimento  de  pessoas 

importantes do Governo 

• Corrupção  do  passado  ≠  corrupção 

do presente 

•  Tenho  absoluta  convicção  de  que  o  senador  Azeredo 

apresentará  suas  explicações.  Somos  a  favor  de  que  se 

investigue  tudo,  mas  não  se  pode  querer  relacionar 

financiamento  de  campanhas  do  passado  à  corrupção  do 

presente e ao "mensalão". 

• Saques •  Sistemáticos 

• Tráfico de influência •  xxx 

Quadro 3: Nomeação e predicação dos principais atores sociais e do evento de corrupção
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O quadro anterior mostra que os atores sociais representados nos textos podem 

ser agrupados basicamente em dois grupos distintos que estão em situação de constante 

conflito, a saber, o grupo de aliados  x o grupos de oponentes. Certamente, o movimento 

retórico de inclusão e de exclusão desses atores vai ser feito de acordo com o ponto de 

vista  e  interesses  do  enunciador  na  situação  discursiva. Na  representação,  Fairclough 

(2003:145)  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  os  atores  sociais  geralmente  são 

participantes nas sentenças; contudo, nem todos os participantes são atores sociais. É o 

caso dos exemplos abaixo: 

O carro atropelou Mary 

O carro bateu em uma pedra 

Em ambos os casos, Mary e pedra são participantes, mas apenas Mary é ator social. 

Observamos  que  o  procedimento  de  identificação  referencial,  principalmente 

pela nomeação dos atores sociais, se dá basicamente através de dois processos que vão 

servir ao propósito retórico desses atores de diferenciar a si mesmos e ao seu grupo de 

aliados do grupo de oponentes políticos, representando o primeiro grupo positivamente 

e  o  segundo,  negativamente.  Esses  processos  utilizados  são  a  individualização  e  a 

coletivização,  que  é  uma  forma  particular  de  sinédoque.  A  individualização  ocorre 

através do dêitico ‘eu’, explítica ou elipticamente, de nomes próprios como ‘Henrique 

Brandão’  ou  através  de  nomes  próprios  acrescidos  de  alguma  informação  importante 

como, por exemplo, o cargo ou função política do referido ator (funcionalização), como 

‘o ministro José Dirceu’. No caso da coletivização, a nomeação dos grupos se dá através 

de dêiticos como ‘nós’, também explítica ou elipticamente, e de coletivos que indicam 

principalmente o alinhamento ideológico dos atores como ‘parlamentares da base’ ou a 

pertença a um partido político como ‘PTB’. 

No  propósito  de  representar  positivamente  a  si  mesmo  e  a  seus  aliados,  bem 

como  de  representar  negativamente  seus  oponentes,  os  atores  oscilam  entre  o  uso  da 

individualização ou da coletivização  quando nomeiam os  ingroups  ou os outgroups. 
Por exemplo, o ‘eu’ que ocorre com bastante freqüência nos textos, está relacionado à 

afirmação  de  crenças,  convicções  e  atitudes  positivas  desempenhadas  pelo  ator  no 

contexto em questão. Já ao usar o nome próprio de outros atores que são seus oponentes 

como  ‘Marcos  Valério’,  os  atores  enunciadores  o  fazem  estrategicamente  para
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identificar  um  responsável  ou  culpado  pelo  evento  de  corrupção,  normalmente 

mantendo  certo  distanciamento  ou  para  afirmar  um  não  envolvimento.  O  mesmo 

movimento estratégico é feito no caso da coletivização. Por exemplo, no uso do dêitico 

‘nós’,  que  traz  um  aspecto  relacional,  os  atores  se  referem,  basicamente,  ao 

endereçamento  do  grupo  de  aliados  políticos  no  qual  se  incluem,  ora  seus  próprios 

partidos, ora a aliança com políticos de outros partidos ou líderes no governo. No caso 

da  categorização  dos  políticos  por  afiliação  partidária,  os  atores  distinguemse 

avaliativamente como os partidos que são culpados versus os partidos que são inocentes 

no cenário de corrupção. 

Outro aspecto curioso dos processos de individualização e de coletivização que 

identificamos  nos  textos,  é  o  fato  de  que  os  atores  sociais  também  podem  ser 

‘impessoalizados’, ou seja, referidos com características ou aspectos não humanos como 

é  o  caso  da  referência  metonímia  em  ‘Casa’  indicando  os  políticos,  ou  ainda  pela 

objetivação,  ou  mais  precisamente  pela  ‘espacialização’  que  indica  a  referência  aos 

atores pelo lugar em que estão ou fazem parte como em ‘Brasil’ ao invés de cidadãs/ãos 

brasileiras/os.  Um  caso  ideologicamente  marcante  de  ‘impessoalização’  dos  atores  é 

quando certos atores são representados em termos mais abstratos (abstração) como em 

‘povo’  ou  ‘sociedade  civil’  no  cenário  político.  Nesse  contexto  essa  representação 

indica  certa  ‘diluição’  ou  ‘corpo  etéreo’  desses  atores,  ou  seja,  uma  existência  tão 

genérica que aparentemente não tem  força, concretude, participação efetiva e  inclusão 

democrática no processo político brasileiro, contraditoriamente. 

Do mesmo modo que a nomeação é o primeiro índice de identificação dos atores 

sociais, também o é para os eventos, ações, processos e assim por diante. O evento mais 

importante  nos  textos  são  as  práticas  de  corrupção  e/ou  o  que  está  associado  a  tais 

práticas  na  política  brasileira  contemporânea.  O  evento  tipificado  em  destaque  foi 

nomeado/referido  como  mensalão  pelos  próprios  atores  políticos  envolvidos  e/ou 

indiciados  pela  sua  prática.  Nos  textos,  o  mensalão  é  representado  negativamente  a 

partir do próprio nome que lhe é atribuído pelos atores, o aumentativo ‘mensalão’, que 

denota  a  intensificação  negativa  do  evento  ao  considerar  o  alto  valor  pago  aos 

parlamentares em troca de apoio político, bem como a regularidade com que tal prática 

ocorria.
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Outras  formas  de  referência  ao  mensalão  são  ‘isso’,  ‘herança’,  ‘esquema  de 

mesada’,  ‘saques’,  dentre  outros.  Essas  nomeações  apontam  para  a  percepção  de 

corrupção  dos  atores. Desse modo,  podemos  perceber  que  essa  representação  se  dá  a 

partir de uma perspectiva negativa e relacionada a outros processos ou eventos quando, 

por exemplo, estes atores (i) usam uma nomenclatura própria de mercado ou do mundo 

das finanças (mesada, caixa público, compra de votos, saques) como diretriz da prática 

política;  (ii)  usam  a  estratégia  de  depreciação/reprovação/distanciamento  através  de 

dêiticos  como  ‘isso’  para  se  referir  ao  mensalão  e  ainda  quando  (iii)  intensificam  a 

natureza  ou  caráter  da  prática  de  corrupção  atribuindo  certo  grau  de  complexidade  e 

organização como depreendemos de nomeações como ‘esquema de mesada’, bem como 

de  uma  continuidade  histórica,  como  está  implícito  em  ‘triste  herança  secular’  que 

precisa ser combatida com esforço e dedicação. 

No  que  diz  respeito  à  predicação  dos  atores  sociais,  o  quadro  3  ilustra  que  o 

eu/nós grupo é basicamente construído através de predicações positivas (qualificações, 

atributos, ações e avaliações), enquanto o grupo dos outros é predicado negativamente. 

Na análise mais detalhada dos dados a seguir,  elucidaremos quais  são as  formas mais 

recorrentes e significativas usadas pelos atores nas estratégias de predicação. 

O mensalão, por  sua vez, é qualificado/caracterizado negativamente através de 

(i)  avaliações,  como  em  ‘é  coisa  de  Câmara  de  Vereadores  de  quinta’;  (ii)  frases 

preposicionais  indicando uma circunstância específica  (destinação),  como  em ‘para os 

parlamentares da base’;  (iii)  sentenças  relativas que  intensificam a  complexidade e de 

certo modo,  a  dimensão  das  ações  daqueles  que  estão  ‘lutando para  combatêla’;  (iv) 

comparações distintivas de outras práticas, como em ‘mensalão não é caixa dois’ e (v) 

negações  categóricas  de  que  tal  prática  não  ocorreu,  e  se  ocorreu,  não  envolveu  o 

‘eu/nós grupo’ e sim ‘os outros’. 

4.2.1.1.  Nomeação 

Nomear é a forma mais simples e imediata de identificação de pessoas ou grupos 

de pessoas  ao  nos  referirmos  a  elas  através  de um  nome,  sendo,  portanto, o  primeiro 

aspecto  que  sinalizaria  a  identidade  pessoal  de  um  indivíduo. Desse modo,  os  atores 

sociais  podem  ser  representados  pelo  nome  para  sinalizar  uma  identidade  única
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(nomeação propriamente – ‘Roberto Jefferson’) ou em termos de identidades coletivas e 

funções que partilham com outros (categorização  ‘a base aliada do Governo’). 

A  forma  como  nomeamos  linguisticamente  os  indivíduos  é  uma  poderosa 

ferramenta  ideológica  no  movimento  retórico  de  inclusão  ou  exclusão  desses 

indivíduos,  pois  o  modo  como  nomeamos  pode  ser  deprecatório,  discriminatório, 

apelativo,  avaliativo  (positiva  ou  negativamente)  e  assim  por  diante.  De  acordo  com 

(Bourdieu  1987:142),  a  nomeação  é  um  dos  modos  elementares  de  diferenciação,  de 

produção e imposição de sentidos (senso comum), de representação objetiva do mundo 

social. 

Ocorre que às vezes, a distinção entre nomeação e categorização tornase difícil, 

como, por exemplo, ‘a ministra’, ‘o presidente’, ‘os membros da CPI’, ‘os políticos’. No 

que diz respeito à categorização, dissemos em trabalho anterior (Pontes 2004:48) que as 

formas  como  categorizamos  nosso  mundo  social  demonstram  nosso  modo  de 

organização  e  percepção  das  coisas,  bem  como  o  que  consideramos  como  valores 

desejáveis e indesejáveis em nossa sociedade. Contudo, estas categorias são histórica e 

culturalmente variáveis. Algumas delas estão necessariamente ligadas aos papéis sociais 

que desempenhamos em dada situação, não sendo, portanto, fixas ou permanentes. É o 

caso, por exemplo, do status profissional de um indivíduo que muda na medida em que 

muda  de  profissão,  como  por  exemplo,  um  professor  que  se  tornou  um  político 

profissional.  Portanto,  categorizar  ou  classificar  atores  sociais  em  grupos  distintos 

mostra,  basicamente,  como  uma  dada  sociedade  ou  cultura  diferencia  classes  de 

pessoas, representando, portanto, uma forma de poder e controle social. 

Para exemplificar esse aspecto problemático da nomeação, observemos o fato de 

que  as  nomeações  por  nome  próprio,  enquanto  realizações  típicas,  podem  ocorrer 

acrescidas  de  outras  informações  que  categorizam  de  determinado  modo.  Essas 

informações são consideradas relevantes culturalmente pelo enunciador na identificação 

de  si  e  dos  outros,  sendo,  portanto,  um  reflexo  das  práticas  sociais  nos  textos,  ao 

mostrarem que as nomeações quase nunca acontecem sozinhas porque nossa sociedade 

identifica pessoas e grupos de determinado modo, como vemos no exemplo abaixo: 

(1)  [Eu] Tenho absoluta convicção de que o senador Azeredo apresentará suas explicações. (EP 3)
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O conjunto vasto de informações acrescidas aos nomes próprios são recursos que 

enriquecem e de  certo modo  categorizam as  identidades  sociais  dos  atores. Em  (1),  a 

informação ‘senador’ acrescida ao nome próprio destaca o status profissional do ator e 

no contexto em questão, denota credibilidade e seriedade pela função institucional que o 

ator  desempenha.  Vale  lembrar  que  o  senador  Azeredo  integra  um  dos  partidos  da 

direita política, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e teria sido implicado 

no  uso  de  recursos  ilícitos  das  empresas  de  Marcos  Valério,  apontado  no  mensalão 

como o principal provedor financeiro do esquema. 

Muitas  vezes  ocorre  que  tais  informações  substituem  o  nome  próprio  como 

forma de referência carregada de significações, sobretudo quando um ator social ocupa 

certa  posição  ou  desempenha  determinada  função  social  ou  política.  É  importante 

considerar  que  a  substituição  do  nome  próprio  por  outras  formas  de  nomear  pode 

ocorrer  ou  para  chamar  atenção  para  determinado  aspecto  da  identidade  social  dos 

atores  ou  como  apenas  um  modo  de  progressão  referencial  no  texto  para  evitar 

repetições. Contudo, acreditamos que a escolha de um determinado tipo de referência, 

neste caso, o modo como os atores são nomeados no cenário de corrupção, não é uma 

escolha inocente, mas traz um sentido. Vejamos o exemplo a seguir: 

(2)  Eu não poderia concluir minhas palavras sem mencionar  fatos que  já  foram mencionados pelo 
representante do nosso querido SecretárioGeral das Nações Unidas, Kofi Annan, que tem sido 
objeto de atenção pública nas duas últimas semanas, particularmente nos últimos dias. Refirome 

à denúncia sobre corrupção que estaria afetando os poderes Executivo e Legislativo. (DP 1) 

No  exemplo  (2),  o  ator  em  questão  é  referido  como  representante  do  nosso 
querido SecretárioGeral  das Nações Unidas, Kofi Annan. Neste  caso,  nomear  o  ator 
pelo nome próprio não significaria tanto quanto categorizálo por quem representa, ou 

seja,  outro  líder  político  de  peso  no  cenário  internacional.  Portanto,  a  escolha  por 

nomeálo pela atividade que exerce traz uma conotação política. 

Isso nos faz pensar no fato de que a maioria desses recursos usados para nomear 

tanto  nomeiam  quanto  categorizam  os  atores  sociais,  ou  seja,  eles  se  fundem  e  se 

confundem, com exceção de variáveis como nome próprio, idade e sexo, tornandose na 

maioria das ocorrências processos indissociáveis. Acredito que nomear e categorizar são 

partes  do  mesmo  processo  de  referenciação  dos  ingroups  e  dos  outgroups  como
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postulam Reisigl e Wodak 2001, 2008. Por isso, como os autores, adoto aqui a categoria 

de  nomeação  como  uma  categoria  mais  abrangente  para  identificar  o  processo  de 

referenciação dos indivíduos, ações, eventos, etc. no mundo social. 

Passemos  então à análise mais detalhada do  corpus para verificarmos como as 
principais  estratégias de  nomeação ocorrem e no que  isso  implica  na  identificação do 

grupo de aliados ou ingroups e do grupo de oponentes ou outgroups. Identificamos as 
estratégias  que  são  recorrentes  para  ambos  os  grupos,  a  saber,  o  uso  de  pronomes 

dêiticos,  o  uso  de nomes  próprios,  funcionalizações  acrescidas  ou  substituindo  nomes 

próprios, identificações relacionais, identificações por pseudotítulos, categorizações de 

grupo, generalizações e o uso de tropos 28  como a metonímia e a metáfora. O único tipo 

diferencial está na identificação dos outgroups por antropônimos relacionados a crimes 
e/ou delitos. 

(a)  Pronomes dêiticos 

Os  textos  que  produzimos  nas  interações  sóciodiscursivas  permitem  que 

criemos,  enquanto  usuários  da  língua,  estruturas  cognitivas  em  nossa  memória  mais 

recente ou antiga. Chilton (2004:57) chama essas estruturas de ontologias discursivas. 

Isto  significa  que  todo  tipo  de  texto  que  produzimos  faz  suposições  sobre  o  que 

acreditamos  ser  ou  existir  objetivamente  fora  de  nós  mesmos,  outras  ‘entidades’  ou 

objetos  e  também  sobre  a  relação  entre  esses  elementos.  As  pessoas  sempre  fazem 

suposições através da língua sobre o status ontológico dessas entidades através de uma 
representação de mundo. 

Quando processamos um discurso posicionamos a nós mesmos e aos outros na 

realidade  social  de  acordo  com  a  nossa  visão  particular  de  mundo,  configurando  o 

movimento retórico de inclusão e de exclusão. Esse posicionamento se dá basicamente 

28  tropos, do grego  ‘tropós’, originalmente significa  ‘virada’ (=  turn) ou  ‘direção’  (= direction) e é um 
termo da  retórica  clássica  que  engloba  todas  as  figuras  de  linguagem que  envolvem uma mudança no 
significado, ou seja, uma transferência linguística de uma esfera conceitual para outra. Seu uso é bastante 
comum na  linguagem cotidiana  e hoje  é  quase  lugar  comum na Retórica Moderna, na Linguística, na 
Filosofia  da  Linguagem  e  na  Ciência  Cognitiva  dizer  que  todas  as  áreas  da  linguagem  são 
invadidas/dominadas pelos tropos. Tropos como a metonímia, a metáfora e a sinédoque funcionam como 
princípios cognitivos elementares que às vezes, inconscientemente, moldam e estruturam a percepção e o 
pensamento humano. (Reisigl 2006:596ss)
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em relação a três eixos: espaço, tempo e modalidade 29 . O ponto ou aspecto centralizador 

dessas três dimensões é o próprio self que posiciona a si mesmo e aos outros ao dar as 
coordenadas  para  a  distância  social  ou  ‘espaço’  ontológico  entre  as  entidades  nesses 

eixos  (Chilton  2004:58).  É  no  eixo  espacial  que  situamos  os  elementos  dêiticos  que 

servem como índices de identidades sociais. Dentre esses elementos destacamos aqui os 

pronomes pessoais como prototípicos no processo indexical 30 . 

As entidades indexadas pelos pronomes de segunda e terceira pessoas, ou seja, o 

tu/você(s) e o ele(s)/ela(s) estão posicionadas em relação ao self que pode ser o eu ou 
nós numa escala que varia de mais perto para mais distante. Essa metáfora espacial nos 

ajuda  a  compreender  que  esse  posicionamento  do  outro  a  partir  do  eunós  é 

ideologicamente significativo no contexto público de corrupção com ou sem marcadores 

explícitos  tais  como  ‘meu  amigo’  (relação  de  proximidade  ou  cooperação)  ou  ‘meu 

inimigo (relação de distanciamento/oposição). Vejamos os exemplos abaixo: 

(3)  Tenho 22 anos de mandato e nunca vi isso [o mensalão] acontecer no Congresso Nacional. (EP 

1) 

(4)  Eu não poderia concluir minhas palavras sem mencionar  fatos que  já  foram mencionados pelo 

representante do nosso querido SecretárioGeral das Nações Unidas, Kofi Annan, (...). Refirome 

à denúncia sobre corrupção que estaria afetando os poderes Executivo e Legislativo. (DP 1) 

(5)  Nós, membros da CPI, teremos de chegar a resultados objetivos. Podemos estar experimentando 

agora algum dividendo pela exposição de nossas imagens na mídia, mas, se ao final do trabalho 

não traduzirmos isso em resultados concretos, vamos pagar um preço alto. (EP 3) 

(6)  Ao analisála [a crise], a gente vê o vazio das teorias conspiratórias desta crise (...).(EP 2) 

(7)  O  Senador  Antonio  Carlos  nunca  negociou  cargos,  liberação  de  recursos  ou  interesses  de 

qualquer natureza com este governo. Ele orientou sua bancada a votar a favor de determinadas 

29  Neste  trabalho  consideraremos  apenas  duas  dessas  dimensões,  a  saber,  espaço  e  modalidade.  Mais 
adiante  voltaremos  a  discutir  sobre  modalidade  ou  modalização  na  análise  das  estratégias  de 
perspectivação. 

30  Em  trabalho  anterior  (Pontes  2004)  consideramos  que  várias  estruturas  ou  categorias  linguístico 
discursivas podem fazer o papel de índice para sinalizar, apontar, representar uma entidade ou objeto no 
mundo externo a que se refere. Essa relação é estabelecida de forma dinâmica por pressuposição e pela 
criatividade dos participantes numa interação social, ao passo que está situada na cultura e sociedade em 
que  se  processa.  Com  isso,  verificamos  que  a  construção  de  identidades  sociais  é  um  dos  resultados 
imediatos e mais objetivos do processo indexical.
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coisas que  julgava  importantes para o país, como foi o caso da reforma da Previdência. Nesse 

período ele manteve interlocução com o governo, mas nunca houve adesão. (EP 3) 

(8)  Eu acho que o Brasil pode e quer sair desse imbróglio. Sairá para melhor ou para pior? Não se 

sabe.  Isso  vai  depender muito  do  Lula.  Por  enquanto,  ele  só  está  defendendo  o  indefensável, 
dizendo  que  tudo  se  resume  a  problemas  de  campanha,  o  que  evidentemente  não  é  verdade. 

Além  disso,  [ele]  está  criando  espantalhos,  essas  elites  secretas  que  estariam  conspirando.  E 
[eles está] se desvinculando do PT, como se nada tivesse a ver com as ações de seu partido e de 
seus homens de confiança. (...) Às vezes ele tenta passar a idéia de que os acontecimentos atuais 
refletem  uma  luta  dos mais  abastados  contra  os mais  necessitados,  dos mais  cultos  contra  os 

menos cultos devido à falta de oportunidades na vida. É isso o que ele tenta fazer: como se tudo 
não passasse de uma espécie de trama para tirar um filho de analfabetos do poder. (...) Para que o 

Brasil saia bem desse imbróglio, o Lula terá de ser maior do que a crise. Mas ele está sendo bem 
menor do que ela. (EP 2) 

Como  podemos  observar  nos  exemplos  acima,  o  eu/nós,  ator  político 

enunciador, posiciona os demais atores nessa escala de proximidade/distanciamento de 

acordo com seus interesses e convicções daqueles que considera atuarem como aliados 

(exemplos 3 a 7) e oponentes (exemplo 8) nesse cenário. No que diz respeito ao eu, os 
exemplos (1), (2) e (7) mostram que este eu reafirma crenças e convicções sobre outras 

entidades tais como os outros atores políticos envolvidos no problema de corrupção dos 

parlamentares  brasileiros  e  o  próprio  evento  de  corrupção  em  si,  configurando  desse 

modo a representação de mundo a partir da perspectiva desse eu enunciador. (Tratarei 

sobre  esse  aspecto  mais  detalhadamente  na  análise  das  estratégias  de  perspectivação 

adiante). Em (1), o eu ator enunciador é mais categórico em seu enunciado afirmando 

possuir coisas (22 anos de mandato político) e se distanciando do evento do mensalão 

(nunca  vi  isso  acontecer)  com  o  propósito  de  asseverar  sua  inocência  e  não 
envolvimento  neste  caso. Em  (2)  e  (7), o  eu  ator  enunciador  já  é mais  cauteloso  em 

afirmar essas crenças e convicções (veja a opção pela modalização ao introduzir sua fala 

 Eu  não  poderia  concluir minhas  palavras  (...) denúncia sobre  corrupção  que  estaria 

afetando (...) e Eu acho que  (...) – evidenciando assim, menor comprometimento com 
sua proposição tendo em vista a natureza do evento, os possíveis atores implicados e os 

papéis políticos e institucionais que desempenham.
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Quanto  ao  nós,  este  atorenunciador  que  se  posiciona  como  grupo  também 

afirma  crenças,  convicções  e  avaliações  sobre  si  e  sobre  os outros  no  campo da  ação 

política. Seu uso oscila entre um nós mais  inclusivo   eu e meus pares  configurando 

uma  identidade de grupo, como no exemplo (5), bem como o nós  indicando plural de 

modéstia,  como  o  exemplo  (6). O  uso  desse  nósgrupo,  explicitamente marcado  pelo 

pronome  dêitico  ‘nós’  ou  construído  por  inferência  e/ou  pressuposição  é  o  primeiro 

indício  nos  textos  e  discursos  da  construção  de  identidades  como  semelhança, 

semelhança esta que traz um aspecto relacional sinalizando assim os interesses do nós 

grupo na esfera pública. 

A  propósito  dos  diferentes  usos  da  expressão  dêitica  ‘nós’,  Wodak  et  al 

(1999:4547), chamam a atenção para o fato de que os usos deste pronome são os mais 

complexos  de  sua  categoria  e  podem  incluir  /abranger  o  uso  de  todos  os  outros 

pronomes e seus referentes. Apesar dos estudos linguísticos distinguirem o uso do nós 

entre addresseeinclusive / addresseeexclusive e speakerinclusive / speakerexclusive, 
o inventário desses diferentes usos continua aberto e problemático e seu entendimento 

depende  exclusivamente  do  contexto  de  uso;  contudo  há  casos  em  que  não  essa 

referência não fica tão clara. Vejamos o exemplo abaixo: 

(9)  Desde o primeiro dia [de governo] dedicamos todo nosso esforço ao combate sem trégua a essa 

triste herança secular. Decidimos, assim, aperfeiçoar os mecanismos institucionais já existentes e 

criar novos, para defender ao máximo os bens e os recursos públicos. (DP 1) 

Em (9), mesmo diante da evidência contextual não fica claro se o ‘nós’ inclusivo 

em dedicamos e em nosso esforço quer dizer plural de modéstia usado no lugar do ‘eu’ 
indivíduo ou se diz respeito a todos os atores que compõem aquela gestão política. 

Verificamos em nosso corpus que os usos do ‘nós’ mais recorrentes são: 

(i)  Nós mais expandido que inclui nós + os outros presentes e ausentes num 

dado momento de enunciação e espaço físico, como por exemplo, todos 

os governos dos países do mundo democrático contemporâneo. Este uso 

indica uma realização metonímica do nós. Vejamos o exemplo a seguir, 

(10)  Enfrentar essas situações exige, de cada país, muito esforço, criatividade e determinação política 

nas  questões  internas,  mas  requer  também  que  nos  unamos  para  planejar  e  realizar  ações
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abrangentes e integradas internacionalmente. (DP 1) 

(ii)  Nós  ‘histórico’  que  se  manifesta  através  de  uma  identificação 

nacionalista  com  o  passado  em  termos  de  pessoas,  ações  e  eventos 

importantes  que  repercutem  no  presente  e  futuro  políticos.  Este  uso 

também  é  uma  realização  metonímica  do  nós,  como  observamos  no 

exemplo a seguir, 

(11)  Ao longo de nossa história, foram muitos os que dedicaram suas vidas à luta contra a corrupção, 

elemento  essencial  para  a  consolidação  da  democracia.  Depois  de  duas  décadas  de  regime 

autoritário,  durante  as  quais  não  se  pôde  falar  publicamente  em  corrupção,  o  Estado  e  a 

sociedade civil vêm amadurecendo politicamente, aperfeiçoando suas instituições democráticas. 

(DP 1) 

(iii)  Ele(s) / (as) indicando nós como em 

(12)  Um  dos  maiores  desafios  que  enfrentam  as  democracias  contemporâneas  é  o  de  dar  plena 
transparência à gestão do Estado na definição e na fiscalização dos investimentos e dos gastos 

públicos. (DP 1) 

(iv)  Nós referindose apenas a povo brasileiro como em, 

(13)  (...)  nós  queremos  ser  para  o  mundo  também  exemplo  de  combate  à  corrupção  e  de  fim  da 
impunidade (...). (DP 1) 

(v)  Nós incluindo eu + meus pares (aliados) como em, 

(14)  (...)  quando  fui  à  corte  máxima  do  país,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  não  o  fiz  apenas  para 

defender  meus  direitos  e  quero  repetir  o  fiz  na  obrigação  que  todos  nós  temos,  deputados  e 
deputadas, de defender os direitos individuais inscritos na Constituição. (DP 2)
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(vi)  Nós  indicando  os  atores  que  estão  no  poder.  Esse  tipo  de  realização 

particulariza o nós, configurando uma sinédoque. Vejamos os exemplos a 

seguir. 

(15)  Aí  se  instala  uma  quedadebraço  entre  o  PTB  e  o  PT.  O  Palocci  conversa  comigo  e  diz  o 

seguinte:  Roberto,  vamos  fazer  uma  saída  por  cima.  Nós  temos  o  diretor  administrativo,  um 
homem de altíssimo gabarito, o Appolonio Neto, sobrinho do Delfim Netto, fez um dos melhores 

trabalhos de modernização do IRB. A gente passa o Appolonio como sendo do PTB, e ele sendo 
sobrinho do Delfim, que é do PL, e a gente resolve a situação. Eu falei: não sou problema, está 
dada a solução. O doutor Appolonio foi uma indicação salomônica do ministro Palocci. (EP 1) 

(16)  Nosso governo está firmemente empenhado no combate ao mau uso dos recursos públicos e ao 

crime organizado. (DP 1) 

(vii)  Nós,  ao  invés  de  eu,  indicando  o  uso  do  plural  de  modéstia.  Este  uso 

também caracteriza uma realização sinedoxal do nós, como no exemplo a 

seguir: 

(17)  A crise do modelo que se quis implantar no Brasil, do modo petista de governar. Ao analisála, a 
gente vê o vazio das teorias conspiratórias desta crise, de que teria sido causada pelas elites, pela 

oposição, pela imprensa. (EP 2) 

(viii)  ‘Ele’ que exclui e inclui o nós simultaneamente 

(18)  O  governo  está  investigando.  Não  se  opõe,  ao  contrário,  estimulará  que  o  Poder  Legislativo 
desenvolva suas investigações com o equilíbrio que sabemos possuir o Congresso Nacional. (DP 

1)

(ix)  Nós  indicando o  alinhamento  governoinstituições,  como no  exemplo  a 

seguir, 

(19)  Meus  senhores  e minhas  senhoras,  nosso  governo está  firmemente  empenhado no  combate  ao 
mau uso dos recursos públicos e ao crime organizado. Transformamos a luta contra a corrupção
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numa atividade permanente ampla e que vai se intensificar cada vez mais. Mas para pôr fim à 

corrupção é preciso que a impunidade não proteja os corruptos, é importante que eles se sintam 

constantemente ameaçados e sintam que o governo e a sociedade estão vigilantes, que estamos 
tomando as medidas preventivas, fechando o cerco, apurando toda e qualquer denúncia, envolva 
quem envolver. (DP 1) 

No  discurso  político,  o  uso  do  nós  pode  ser  particularmente  importante 

sobretudo  na  constituição  de  um  corpo  nacional  ou  de  uma  identidade  nacional, 

especialmente,  no  cenário  de  corrupção. Discutiremos mais  adiante  sobre  esse  uso  na 

análise da categoria de perspectivação. 

O que é significante no uso dos dêiticos eu e nós é que estes vão marcar explicita 

ou  implicitamente  o  eu/nós  grupo  que  não  diz  respeito  apenas  ao  aqui  e  agora  da 

enunciação, mas principalmente, que este grupo é a origem da ‘verdade’ epistêmica e do 

que é ‘direito/é certo’ deôntico, lugar este de onde o mundo social e suas entidades são 

representadas de determinado modo. 

No que diz respeito à constituição do outro a partir do uso do dêitico ele(s)/ela(s) 

na  referência  aos  atores  sociais,  notamos  que  este  outro  pode  estar mais  próximo  ou 

mais distante do enunciador dependendo da posição que lhe é atribuída, ou seja, se este 

outro faz parte do grupo de aliados ou de oponentes como vemos nos exemplo (7) e (8). 

Se  o  outro  faz  parte  do  grupo  de  aliados,  ele(s)/ela(s)  parece(m)  ser  usado(s) 

anaforicamente na referência ao ator citado previamente como em (7). Por outro lado, se 

este  outro  faz  parte  do  grupo  de  oponentes,  ele(s)/ela(s)  marcam  distanciamento  do 

enunciador, ou seja, o uso é mais ideológico para caracterizar exclusão. É o caso de (8). 

(b) Nomes próprios (pessoas, instituições ou organizações) 

(20)  O Zé deu um soco na mesa: "O Delúbio está errado. Isso não pode acontecer. Eu falei para não 

fazer" [pagamento do mensalão]. (EP 1) 

(21)  A área da Fazenda  foi  relativamente preservada no governo Lula. Hoje os ministros com mais 

credibilidade são o Palocci [Fazenda] e o Márcio Thomaz Bastos [Justiça]. Para o Lula, o Palocci foi 

um achado. (EP 2)
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(22)  Sou  acusado  de  favorecer  o  BMG  e  os  fundos  de  pensão.  (...)  Nada  me  liga  aos  fundos  de 

pensão,  ao  BMG  ou  ao  Banco  Rural,  nem  ao  Banco Mercantil  de  Pernambuco,  muito  menos  ao 

crédito consignado. 

Como dissemos anteriormente, a nomeação por nomes próprios é a forma mais 

típica de  realização dessa categoria  na  referência aos atores  sociais que constituem 

tanto os ingroups quanto os outgroups. De acordo com van Leeuwen (2008:41), os 

nomes  próprios  atribuídos  a  esses  atores  podem  ser  formais  (apenas  com  o 

sobrenome  com  ou  sem  títulos  honoríficos,  como  ‘Palocci’  em  (21),  semiformais 

(com nome e sobrenome como ‘Márcio Thomaz Bastos’ em (21) ou informais (com 

apenas o primeiro nome como ‘Delúbio’ em (20), ou em algumas situações, com o 

apelido como ‘Zé’ em (20) e ‘Lula’ em (21)). 

Além  dos  atores  sociais,  a  nomeação  por  nomes  próprios  também  é  bastante 

recorrente na identificação das instituições e organizações públicas ou privadas onde 

esses  atores  atuam ou  têm  alguma  relação  ou  interesses  envolvidos. É  o  caso,  por 

exemplo, de ‘BMG’, ‘Banco Rural’ em (22). 

O  fato  é  que  nomear  os  atores  sociais  e  as  instituições  ou  organizações  no 

cenário de corrupção por nomes próprios é bastante significativo, pois constitui um 

importante ponto de identificação na representação do evento de corrupção. 

(c)  Funcionalizações acrescidas ou substituindo os nomes próprios 

Outros  itens  além  dos  nomes  próprios  podem  ser  utilizados  para  nomear  os 

atores  sociais  em  nosso  corpus  como  é  o  caso  das  funcionalizações.  Essas 
funcionalizações  podem  substituir  completamente  os  nomes  próprios  ou  serem 

acrescidas a estes. Vejamos os exemplos abaixo: 

(23)  Em dois anos e quatro meses, a nova ControladoriaGeral da União já realizou 7.500 auditorias 

em  órgãos  federais,  encaminhando  ao  Tribunal  de  Contas  da  União  cerca  de  3  mil  processos  de 

tomadas  de  contas  especiais,  com  retorno  potencial  de  850 milhões  de  reais  aos  cofres  do Estado. 

Estão em curso, por exemplo, 70 apurações de casos de servidores públicos que apresentaram sinais 
exteriores  de  riqueza  incompatíveis  com  a  renda  declarada.  Por  meio  de  concurso  público, 

acrescentamos 450 novos auditores aos 1.800 existentes, e continuaremos nesse caminho até a inteira 
recomposição  de  todos  os  cargos  que  a  ControladoriaGeral  da  República  necessita,  para  bem 

fiscalizar o país. (DP 1)
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(24)  No  Brasil,  nós  fomos  mais  longe.  Este  país  já  fez  um  impeachment  de  um  Presidente  da 
República, há pouco tempo atrás. Neste país, juiz já foi preso. Neste país, delegado de polícia também 
é preso. Será que os presos são todos que nós queríamos? Não. Certamente, ainda falta muita gente. 

(DP 1) 

(25)  (...) Se você for denunciar todo lobista que se aproxima de você, vai viver denunciando lobista. 
(EP 1) 

Como  podemos  observar,  as  funcionalizações  nos  textos  identificam 

especialmente  os  atores  sociais  que  ocupam  funções  ou  cargos  estratégicos  na 

governança e controle social e político como é o caso dos  ‘servidores públicos’ e dos 

‘auditores’  em  (23),  de  ‘presidente  da  república’,  dos  ‘juízes’  e  dos  ‘delegados  de 

polícia’ em (24) e ‘lobista’ em (25). Dependendo da situação e da avaliação do autor, as 

funcionalizações  podem  ser  valoradas  positiva  ou  negativamente  no  contexto  de 

corrupção.  Por  exemplo,  ‘presidente  da  república’,  ‘juiz’  e  ‘delegado  de  polícia’  em 

(24) e  ‘lobistas’ em (25)  são valorados negativamente serem associados corrupção.  Já 

‘auditores’  em  (23)  são  valorados  positivamente,  pois  são  atores  fundamentais  na 

fiscalização da coisa pública. 

Nesses  casos,  a  nomeação  por  funcionalizações  evidencia  a  linha  tênue  que 

distingue  nomeação  de  categorização,  obscurecendo  a  distinção  precisa  entre  essas 

categorias. 

Outro  aspecto  ideologicamente  relevante  nas  funcionalizações  é  o  fato  de  que 

estas marcam tanto as relações de poder como representam ganhos simbólicos e sociais 

dos atores que as possuem, podendo ser até  juridicamente garantidos pelo Estado. De 

acordo com Bourdieu (1987:148), 

o  nobre  não  é  somente  aquele  que  é  conhecido,  célebre  (...).  Ele  é 

aquele  que  é  também  reconhecido  por  uma  instância  social, 

‘universal’, quer dizer, reconhecido por todos. O título profissional ou 

escolar  é  uma  espécie  de  regra  jurídica  de  percepção  social,  um  ser 

percebido  que  é  garantido  como  um  direito.  É  um  capital  simbólico 

institucionalizado, legal (...).
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Nos  textos  analisados,  essa  referência  ocorre,  principalmente,  com  relação  aos 

atores pertencentes a uma classe social de prestígio, que mantém a hegemonia no poder 

como a elite de políticos e outros líderes institucionais. 

(d) Identificações por pseudotítulos 

Outro  tipo  de  nomeação  que  não  é  tão  freqüente  em  nosso  corpus,  mas  que 
quando  ocorre  tem  um  valor  significativo  é  a  nomeação  por  pseudotítulos  (Bell 

1985:98 apud van Leeuwen 2008:41). Ao contrário da nomeação pela  funcionalização 
que  geralmente  marca  funções,  posições  ou  cargos  oficiais  e  institucionalizados,  a 

identificação  por  pseudotítulos  caracteriza  as  funções,  titulações  ou  posições  não 

oficiais  ou  institucionalizadas.  Este  tipo  tem  um  caráter  avaliativo,  pois  é  resultante 

muitas  vezes  da  avaliação  de  aspectos  positivos  ou  negativos  dos  atores  feitas  pelo 

próprio enunciador ou da reafirmação das avaliações que os outros fazem/fizeram. É o 

caso dos exemplos abaixo: 

(26)  (...) Tudo isso foi construído lá atrás, com o Silvio Pereira, o negociador do governo. (EP 1) 

(27)  Fui  transformado em chefe do mensalão, em bandido, o maior corrupto do país depois de 40 
anos de vida pública ...e do dia para noite. (DP 2) 

(28)  Todos os Deputados e Deputadas sabem que sou um defensor do governo do presidente Lula e 
considero este Governo o que mais avançou no Brasil nos últimos 20 anos (...). (DP 2) 

(29)  (...) Por isso, jurei à Constituição do Brasil, por isso, sou o principal guardião das instituições 
deste  país. Estou  plenamente  confiante  de minhas  atribuições  como primeiro mandatário  e,  como 
disse no meu discurso, como funcionário público número um do país. (DP 1) 

Nos  exemplos  (26)  e  (27), os  pseudotítulos  ‘o  negociador  do  governo’,  ‘chefe  do 

mensalão’,  ‘bandido’  e  ‘o  maior  corrupto  do  país’  têm  uma  conotação  negativa  e 

apontam  para  a  culpabilidade  dos  atores  no  evento.  Por  sua  vez,  ‘um  defensor  do 

governo do presidente Lula’ em (28), ‘o principal guardião das instituições deste país’, 

‘primeiro  mandatário’  e  ‘funcionário  público  número  um  do  país’  em  (29)  têm  uma 

conotação positiva, pois ao empregálas, os enunciadores têm como propósito fortalecer
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a imagem e assegurar a credibilidade dos atores a que se referem, corroborando com a 

crença ou convicção de sua inocência no mensalão. 

(e)  Identificações relacionais 

(30)  Nós  temos  o  diretor  administrativo,  um  homem  de  altíssimo  gabarito,  o  Appolonio  Neto, 
sobrinho do Delfim Neto, fez um dos melhores trabalhos de modernização do IRB. A gente passa o 
Appolonio como sendo do PTB, e ele  sendo sobrinho do Delfim, que é do PP, e a gente  resolve a 
situação. (EP 1) 

(31)  (...) A Eletronorte: o presidente, doutor Roberto Salmeron, é um dos melhores quadros do PTB. 

Mas, de novo, toda estrutura abaixo é do PT. O diretor mais importante, o de Engenharia, é o irmão 
do ministro Palocci (...). (EP 1) 

(32)  Fico  constrangido  de  ter  que  explicar  a  relação  comercial da minha  exesposa, mãe  de minha 
filha, Ângela Saragoça,  porque  não  participei    e  todos  os  depoimentos  de  todos  que  participaram 
dizem expressamente que não participei. (...) Ela buscou seu círculo de amigos  estou separado dela 
há 15 anos. Não posso aceitar isso. (...) Aceito as acusações políticas, aceito discutir se tenho culpa 
ou não, mas não aceito isso que foi feito, como não aceitarei jamais o que foi feito com meu filho e o 
país assistiu. (DP 2) 

De acordo com van Leeuwen (2008:43), a identificação relacional representa os 

atores em  termos das  relações pessoais, de parentesco ou de trabalho que esses atores 

mantêm  entre  si  e  se  realizam  através  de  um  conjunto  restrito  de  substantivos  que 

denotam  tais  relações.  É  o  caso,  por  exemplo,  de  ‘sobrinho’,  ‘irmão’,  ‘exesposa’, 

‘filho/a’ e ‘amigos’ nos exemplos acima. Tipicamente esses nomes são ‘possessivados’ 

através de um pronome possessivo como em minha ‘exesposa’, ‘seu círculo de amigos’ 

e  ‘meu  filho’  ou  através  do  genitivo  como  em  ‘sobrinho  do Delfim’,  ‘mãe  da minha 

filha’, irmão do Palocci’. Contudo, o que esse tipo de identificação significa no contexto 

em questão? 

A análise dos dados e do contexto mais amplo da história política do Brasil nos 

permite  fazer  algumas  considerações  relevantes  no  entendimento  do  uso  da 

identificação relacional, a saber,
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(a)  a  identificação  relacional  continua  sendo  funcionalmente  importante  em 

nossa  sociedade,  especialmente  quando  as  relações  de  amizade  e  de 

parentesco estão em questão; 

(b) a  identificação  relacional  indica status  social e pertença dos  indivíduos aos 

grupos que exercem poder; e de certo modo, garantem a manutenção de um 

certo status quo para o exercício da governança (!?); e 
(c)  a  identificação relacional marca o continuidade das práticas de nepotismo e 

tráfico de influência na esfera das atividades públicas. 

A  propósito  do  item  (b),  a  identificação  relacional  pode  intensificar  um  dado 

aspecto  negativo  desse  tipo  de  identificação  dos  atores  na  prática  política,  como  nos 

mostra o exemplo (31). Lá, o enunciador ressalta o parentesco como aspecto negativo 

no exercício de cargos de confiança no governo. 

Pode  ocorrer  também  que  a  mitigação  dessa  identificação  relacional  pode  ser 

usada como estratégia do enunciador para não comprometer a sua imagem ou a imagem 

daqueles  que  são  seus  aliados,  como  é  o  caso  do  exemplo  abaixo,  em  que o  político 

ACM Neto é questionado sobre a proximidade do seu avô com o governo. 

(33)  Folha    No  início  do  mandato  do  presidente  Lula,  o  comando  do  PFL  já  fazia  oposição 

contundente  ao  governo,  enquanto  seu  avô  era  mais  próximo  ao  Planalto,  em  especial  do  então 
ministro José Dirceu. O sr. enfrentou dificuldades dentro do partido por causa disso? (EP 3) 

ACM Neto  O senador Antonio Carlos nunca negociou cargos, liberação de recursos ou interesses de 
qualquer natureza com este governo. Ele orientou sua bancada a votar a favor de determinadas coisas 

que  julgava  importantes para o país, como foi o  caso da  reforma da Previdência. Nesse período ele 

manteve interlocução com o governo, mas nunca houve adesão. 

No  trecho  da  entrevista  acima,  ACM  Neto  prefere  referirse  a  seu  parente 

político  pela  função  política  que  exercia  e  seu  nome  próprio    ‘O  senador  Antonio 

Carlos’  ao  invés  de  ‘meu  avô’.  Nesse  distanciamento  permitido  pela  identificação 

funcionalizada  de  um  parente  político  que  foi  figura  marcante  no  cenário  político
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brasileiro,  justamente  pelo  exercício  do  nepotismo  e  do  tráfico  de  influência,  o  ator 

ACM Neto inocentao da participação em quaisquer atos ilícitos. 

(f)  Categorizações de grupo 

As  categorizações  de  grupo  marcam  a  representação  dos  atores  sociais  em 

termos  da  identidade  coletiva  ou  funções  que  exercem  em  grupo  para  atingir 

determinados objetivos ou defender certos interesses em comum como nos exemplos a 

seguir, 

(34)  Não é verdade que sou stalinista, porque o PT é um partido profundamente democrático. (...) O 
PT compôs, sim, uma base ampla, primeiro com o PL, que deu o vice, depois com o PSB e com 
o PC do B, aliados históricos nossos, depois com o PL, o PP, o PTB e o PMDB. Não é verdade 
que essa base de apoio foi composta com base em favores não legítimos, que houve compra de 
votos,  que  houve  barganhas  que  envergonhassem  esta  Casa,  que  esta  Casa  votou  a  partir  da 

compra de votos. (DP 2) 

(35)  Gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, o compromisso da oposição de  investigar a  fundo. 
Segundo, o compromisso do presidente e do relator. São da base do governo, mas tenho certeza 
de que jamais seriam coniventes com uma operação  abafa. Nós, membros da CPI, teremos de 
chegar a resultados objetivos (...). (EP 3) 

(36)  Toda pressão que  recebi neste governo, como presidente do PTB, por dinheiro,  foi em função 

desse mensalão, que contaminou a base parlamentar. (EP 1) 

O  exemplo  (34)  tipifica  uma  categorização  bastante  comum  nos  textos 

investigados, a saber, a identificação dos grupos de políticos pelos seus partidos – PT, 

PL,  PP  etc.  bastante  significativo  no  contexto  de  corrupção.  Aqui,  esse  tipo  de 

identificação  deixa  clara  a  tentativa  dos  enunciadores  de  inocentar  seus  aliados  ou  de 

culpar seus opositores da participação no mensalão. 

Outro tipo de categorização de grupo bastante comum é o que chama a atenção 

para  a  atividade  ou  função  desempenhada  pelos  atores  em  uma  dada  situação.  Esta 

também tem um traço ideológico. Veja que ‘base de apoio’ em (34), ‘base do governo’ 

em (35) ou ‘base parlamentar’ em (36) se referem ao grupo de políticos que garantem a
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sustentabilidade  do  governo  através  de  alianças  ou  conchavos.  Outro  aspecto  dessa 

identificação é sua maleabilidade, ou seja, novos grupos com determinados propósitos 

ou interesses como é o caso de ‘membros da CPI’ podem ser formados a partir de outros 

grupos  já  existentes,  sejam  eles  aliados  ou  opositores  políticos.  Isso  confirma  que 

determinados  propósitos  ou  interesses  em  comum  são  elementos  relevantes  na 

construção da identidade coletiva dos grupos. 

(g) Generalizações 

A escolha dos enunciadores pela referência genérica para construir os ingroups 

ou os outgroups ao invés de uma referência específica – como através do uso de nomes 
próprios  para  nomear  indivíduos  identificáveis    é  outro  fator  importante  na 

representação dos atores sociais como nos mostram os exemplos a seguir: 

(37)  Não se pode generalizar no caso de nenhum partido e talvez principalmente no caso do PT. Muito 

provavelmente, a maioria da bancada petista, além de não ter recebido, sequer tinha conhecimento 
de que as negociações entre os partidos da base se davam nesses termos. Mas parece claro que um 
núcleo do PT agia em conjunto e repartia o que competia ao partido. (EP 3) 

(38)  Alguns deputados do meu partido estão me cobrando (...). (EP 1) 

Os  exemplos  (37)  e  (38)  representam  políticos  de  partidos  específicos  através  de 

referências genéricas como ‘a maioria da bancada petista’, ‘um núcleo do PT’, ‘alguns 

deputados  do meu partido’. Esse  tipo  de generalização  pode  ser  usada  para  atenuar  a 

identificação dos atores diante do quadro de corrupção por se tratarem da mesma classe 

de políticos, apesar de  serem de grupos opostos, ou ainda para demonstrar  cautela  no 

comprometimento explícito de sujeitos particulares com práticas de corrupção. 

Essa  estratégia  de  nomeação  permite,  por  exemplo,  que  os  atores  sociais  sejam 

representados enquanto classes ou grupos de pessoas a partir de uma visão particular da 

realidade.  Nessa  perspectiva,  van  Leeuwen  (2008:35)  relembra  que  sociólogos  como 

Bourdieu (1986) e Bernstein (1971) postularam a relação entre um tipo de representação 

mais  abstrata  (por  generalizações)  ou  mais  concreta  (por  identificações  de  sujeitos
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identificáveis)  e  o  acesso  às  ordens  do  significado  na  constituição  do  real  com  a 

dicotomia das classes sociais – grosso modo, uma que está no poder e governa e a outra, 
a dos trabalhadores (working class), aqueles que são governados. Basicamente, o modo 
de  representação  do  mundo  real  de  ambas  as  classes,  assimetricamente  concebidas, 

estaria  relacionado  ao  habitus  de  cada uma delas.  Isto  significa  dizer  que  a  primeira, 

enquanto  classe  dominante,  conceberia  o  mundo  considerando  eixos  espaciais 

significativos  tais  como  distância,  altura  e  uma  visão  mais  generalizada  de  um 

observador  que  posiciona  a  si  mesmo  (e  a  seu  grupo  de  aliados)  acima  do  caos,  da 

bagunça, da desordem ou da arruaça (the ‘hurlyburly’) e consequentemente, dos outros 

que  estão  fora  do  seu  grupo.  Isso  nos  lembra  de  certo modo  a  posição  de  bird´s  eye 
view, ou seja,  aquele que vê o mundo por cima, panorâmica e distanciadamente.  Já,  a 
referência  concreta  à  experiência  imediata  estaria  relacionada  à  working  class.  Essa 
concepção tem sua verdade se vermos a distância social entre a nossa elite de políticos e 

a população como um todo que é/está excluída da governança. 

O  uso  das  generalizações  pode  envolver  a  exclusão  ou  apagamento  de  grupo  de 

participantes,  justamente porque não há a especificação da agência em uma dada ação, 

pois não se sabe ou não se quer  identificar com precisão quem fez algo. É o caso dos 

exemplos abaixo: 

(39)  Na tribuna da Câmara, o Sr. [Roberto Jefferson] disse ter sido procurado por pessoas que lhe pediam 
para  resolver pendências nos Correios, que  teria  se  recusado a  traficar  influência e que interesses 
contrariados estariam na origem da denúncia da revista "Veja". Por que o sr. não denunciou essas 
pessoas? [EP 1] 

(40)  O  saldo  dessas  ações  é  simplesmente  impressionante  e  inédito  no  país:  foram  efetivadas  1.234 
prisões,  sendo  formalmente  acusadas  819  pessoas.  A  lista  dos  detidos  incluiu  políticos,  sem 
distinção partidária, empresários, juízes, servidores públicos, muitos deles indiciados em crimes que 
vão do superfaturamento na compra de derivados de sangue, a chamada “máfia dos vampiros”, que 
atuava há mais de 12 anos no Ministério da Saúde, com adulteração do  leite em pó  e desvios de 

recursos da merenda escolar. (DP 1) 

No  exemplo  (39),  o  enunciador  identifica  certos  atores  como  ‘pessoas  que  lhe 

pediam  para  resolver  pendências  nos  Correios’  obscurecendo  a  identificação  desses
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agentes ou por que não sabe, ou porque não quer se comprometer  identificandoos no 

exercício  ilícito  do  tráfico  de  influência  nas  estatais. A  segunda  referência  ‘interesses 

contrariados’ obscurece ainda mais a agência através de uma nominalização. Em (40), 

mesmo a presença de numerativos como ‘1.234 prisões’ e ‘819 pessoas’ não garante a 

identificação  precisa  do  referente. Os  recursos  para  generalizar  abrangem construções 

nominais  (ex:  ‘a  lista dos detidos’), nomes  seguidos de predicações  (ex:  ‘pessoas que 

lhe pediam para resolver pendências nos Correios’), numerativos quantificando nomes 

(ex:  ‘1.234  prisões’),  quantificadores  imprecisos  (ex:  ‘muitos  deles’),  nominalizações 

(ex: ‘interesses contrariados’), dentre outros. 

A  propósito  das  nominalizações  que  são  bastante  recorrentes  nos  textos 

investigados, Fairclough (2003:143) destaca algumas possibilidades para a compreensão 

do  uso  desse  recurso  pelos  atores  sociais.  Primeiramente,  as  nominalizações 

caracteristicamente  envolvem  ‘a  perda’  de  certos  elementos  semânticos  nas  sentenças 

como, por exemplo, o tempo (‘as declarações’ pode encobrir ‘declarou’, ‘declara’, ‘vai 

declarar’  etc..),  a  modalidade  (‘as  declarações’  pode  encobrir  ‘pode  ter  declarado’, 

‘deveria  declarar’  etc..)  e  a  ação  dos  participantes  (‘as  declarações’  pode  encobrir 

‘declarar’).  Em  segundo  lugar,  nominalizações  podem  envolver  a  exclusão  dos 

participantes  nas  sentenças,  especialmente  em  si  tratando  dos  agentes,  pois  não  há 

especificação  de  quem  faz  ou  de  quem  é  responsável  pelas  coisas,  ou  seja,  quem 

declara,  quem  informa,  quem  acusa,  quem  pratica  um  crime  e  assim  por  diante  fica 

obscurecido.  Em  terceiro  lugar,  nominalizar  é  um  recurso  para  transformar  certos 

eventos ou séries de eventos em abstrações. Neste sentido, esse recurso é essencial no 

discurso científico, técnico e governamental. 

(41)  As  informações  que  eu  tenho  são  que  o PMDB  estava  fora. Não  teve  "mensalão"  no 

PMDB. (EP 1) 

(42)  A descoberta de que Marcos Valério  irrigou a campanha do  tucano Eduardo Azeredo 

em Minas refreou o ânimo oposicionista na CPI? (EP 3) 

(43)  A consolidação da democracia talvez seja a maior dádiva que temos. O que precisamos 
fazer é evitar o que aconteceu. (DP 2) 

(44)  (...) eu sei, Cláudio Fonteles, que às vezes incomoda a atuação do Ministério Público, 
mas eu quero te dizer uma coisa: quando eu te indiquei para ser ProcuradorGeral da República, (...)
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apenas estava reconhecendo o mérito de você se transformar no ProcuradorGeral da República. (DP 

1) 

(45)  (...) Somese a isso a inabilidade do governo nas eleições municipais, que redundou na 
eleição de Severino Cavalcanti à presidência da Câmara. Por fim vieram o episódio dos Correios e as 
declarações do deputado Roberto Jefferson. (EP 3) 

Nos exemplos acima, observamos que ‘as informações’ em (41) e ‘a descoberta’ 

em  (42)  encobre  ‘quem  informou’  e  ‘quem  declarou’.  Em  (43),  ‘a  consolidação  da 

democracia’ é transformado em um evento abstrato sem agentes políticos responsáveis 

pela sua concretização. Em (44) ‘a atuação no Ministério Público’ encobre ou minimiza 

a ação dos participantes em ‘atuar’, fazer algo. O mesmo ocorre em ‘as declarações do 

deputado Roberto Jefferson em (45). Já a nominalização ‘a inabilidade do governo’ em 

(45) tem um caráter avaliativo, pois atribui ao ator Governo uma característica negativa. 

Mais  adiante,  ‘o  episódio’  dos Correios’  serve para  transformar  uma  série  de  eventos 

concretos  em  uma  abstração,  minimizando  a  complexidade  das  ações  dos  atores 

responsáveis pelo esquema de corrupção na estatal. 

O que podemos depreender do uso dessas generalizações em nosso corpus é que: 
(a) as generalizações podem se realizar através de vários recursos tais como nomes 

acrescidos de predicações como em ‘pessoas que  lhe pediam para resolver pendências 

nos Correios’ só que a presença de predicações, por exemplo, não garante a clareza na 

referência aos atores; 

(b) o uso de várias possibilidades para realizar as referências genéricas varia de um 

grau de maior para menor generalização. Por exemplo, se compararmos ‘pessoas’ e ‘819 

pessoas’, a presença de um numerativo permite uma menor generalização, mas também 

não  garante  especificação  no  sentido  de  identificação  precisa  dos  atores.  O  mesmo 

ocorre em ‘lista de detidos’ e a referência aos atores que foram detidos por grupos como 

‘políticos’, ‘empresários’, ‘juízes’ e ‘servidores públicos’. A primeira referência é mais 

abrangente e a segunda, menos abrangente, contudo a ocultação dos agentes permanece; 

e 

(c)  o  uso  de  generalizações  pelos  atores  políticos  é  estratégico,  pois  esse  recurso 

lhes garante maior distanciamento e menor comprometimento em situações de conflito. 

Mesmo que na constituição dos outgroups os políticos procurem acusar seus oponentes
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ou asseverar sua culpa em práticas de corrupção, eles o fazem com certa cautela visando 

de certo modo, a preservação de sua classe e a obtenção do consenso interpartidos. 

(h) Metonímias 

Reisigl e Wodak (2001, 2008), Reisigl (2006) e Wodak et al (1999) destacam a 

importância do uso dos tropos como uma estratégia de argumentação bastante eficaz e 

significativa  no  reino  do  discurso  político,  o  qual  envolve  tensão  e  conflito  entre  a 

preservação e a transformação das relações de poder, a tomada de decisões públicas, a 

resolução  de  problemas  e  a  manutenção  da  ordem  social  e  política.  Muitos  nomes 

atribuídos a instituições e atores políticos coletivos têm sua origem na ‘metonimização’ 

e na ‘metaforização’, tais como, ‘governo’, ‘parlamento’, ‘casa’ e ‘ministério’. 

De acordo com Reisigl  (2006:597), os discursos políticos  são cheios de  tropos 

relacionados  a  três  dimensões,  a  saber,  a  política  (polity,  isto  é,  a  ordem  básica 
relacionada às normas, instituições, sistema e cultura políticas), o conteúdo (content, ou 
seja,  o  planejamento  de  políticas  e  a  ação  no  que  diz  respeito  à  identificação  dos 

problemas políticos, ao desenvolvimento e à implementação dos programas políticos, à 

avaliação e aos ajustes necessários à implementação desses programas) e o processo (ou 
seja, a política competitiva relacionada aos conflitos entre os atores políticos, à adesão 

de seguidores e à luta pelo poder). Desse modo, os políticos empregam os tropos como 

meios  retóricos  eficazes  na  construção,  na  representação  e  na  transformação  da 

‘realidade’  política,  bem  como,  meios  de  persuasão  política,  especialmente,  na 

representação positiva dos ingroups e na representação negativa dos outgroups. 

As  metonímias  (do  grego  ‘renomear’  ou  ‘mudar  o  nome’)  são  tropos 

constituídos  por  uma  mudança  envolvendo  dois  campos  de  referência  que  são 

semântica,  material,  causal  e  cognitivamente  adjacentes;  ou  seja,  as  metonímias 

substituem o nome de um referente pelo nome de outra entidade que está relacionada ou 

é associada a este referente, tanto em termos concretos quanto abstratos. As metonímias 

podem  ser  classificadas  de  vários  modos,  dependendo  dos  campos  conceituais 

adjacentes  (Wodak  et  al  1999).  Passemos  agora  à  verificação  das  ocorrências 

metonímicas mais significativas e/ou recorrentes nos textos na representação dos atores 

sociais.
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(i) o nome de uma instituição ao invés dos representantes ou responsáveis por esta 

(46)  O  Governo  está  investigando.  Não  se  opõe,  ao  contrário,  estimulará  que  o  Poder  Legislativo 
desenvolva suas investigações com o equilíbrio que sabemos possuir o Congresso Nacional. (DP 1) 

(47)  (...) É algo que ele [Lídio Duarte, expresidente do IRB] terá de esclarecer à PF. Eu tenho dele uma 
carta  em  que  ele  nega  ter  dado  a  entrevista. Em  carta  à  "Veja",  disse  que  não  disse.  Na  PF,  sob 

juramento, disse que não disse. Quem tem de decidir é a Justiça. (EP 1) 

Este  tipo  de  ocorrência  metonímica  é  a  mais  comum  nos  textos  analisados.  Nos 

exemplos  (46)  e  (47),  as  instituições  ‘Governo’,  ‘Poder  Legislativo’,  ‘Congresso 

Nacional’,  ‘PF’  e  ‘Justiça’  permitem  que  os  atores  enunciadores,  individuais  ou 

coletivos,  personalizem  as  instituições  com  o  objetivo  de  diminuir  a  ênfase  ou  de 

chamar menos a atenção para atores políticos enquanto indivíduos. 

(ii)  o  nome  de  um  produto,  efeito  ou  resultado  das  ações  dos  agentes  ao  invés  dos 

agentes causadores ou responsáveis propriamente 

(48)  Privatizações  inadequadas,  sucateamento  da  máquina  governamental  e  terceirização  da  gestão 
estatal corroeram, no entanto, um patrimônio público construído por gerações, expondo mais o país 
aos riscos da corrupção. Era necessário seguir um outro caminho. (...) Se a corrupção causa danos 
aos países desenvolvidos, que têm recursos  fartos para investir em programas sociais, no caso dos 

países pobres e em desenvolvimento as conseqüências são muito mais graves. (DP 1) 

(49) (...) Essas questões são preocupantes, na medida em que a globalização econômica foi acompanhada, 
em  muitas  partes  do  mundo,  de  um  enfraquecimento  dos  Estados  nacionais  e  de  suas  formas 
democráticas de controle social. Com isso, aumentaram consideravelmente os riscos de apropriação 
privada da coisa pública e da proliferação da corrupção. (DP 1) 

(50)A Operação Curupira, realizada na semana passada, a pedido da ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva, teve por objetivo combater o desmatamento e a exploração ilegal da Floresta na Amazônia, 
(DP 1) 

As metonímias  usadas  nos  exemplos  acima  permitem  que  os  atores  enunciadores 

façam desaparecer ou mitiguem de certo modo a responsabilidade e o envolvimento dos
atores, bem como a presença de outros atores (se vítimas ou algozes) que são postos ou 
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mantidos  num  background  semântico.  Em  (48),  ‘Privatizações  inadequadas’, 

‘sucateamento  da  máquina  governamental’,  ‘terceirização  da  gestão  estatal’  e 

‘corrupção’  são acionados como agentes causadores ou  responsáveis pela corrosão do 

patrimônio  público  e  de  danos  aos  países  desenvolvidos,  pobres  ou  em 

desenvolvimento,  em  lugar  dos  reais  atores  políticos  responsáveis  por  estes.  No 

exemplo  (49),  a  referência metonímica a um processo complexo de mudanças globais 

que  tem  afetado  a  vida  social moderna  conhecido  por  globalização  ou  nos  termos  do 

enunciador, ‘a globalização econômica’ é associada a outro evento mais situado, ou seja 

‘um enfraquecimento dos Estados nacionais e de suas formas democráticas de controle 

social’  como causas  responsáveis pelo aumento dos  ‘riscos de  apropriação privada da 

coisa pública e da proliferação da corrupção’. Essa construção possibilita novamente a 

exclusão dos atores responsáveis por esses processos. No exemplo (50), a metonímia ‘o 

desmatamento  e  a  exploração  ilegal  da  Floresta  Amazônica’  transforma  as  ações  de 

sujeitos concretos que desmatam e exploram a floresta amazônica em eventos abstratos 

através da nominalização, apagando deste modo a agência. Nesta perspectiva, o que está 

sendo combatido é um evento abstrato resultante da ação concreta de atores reais e não 

os atores propriamente. 

(iii) o nome do País ao invés das pessoas que nele vivem 

(51)  Quero  terminar dizendo aos congressistas que estão aqui: podem estar certos de que se  tiver uma 

contribuição que o Brasil pode dar ao mundo, além das coisas boas, o futebol e do samba, que nós 
fazemos muito bem, podem ficar certos que nós queremos ser para o mundo  também exemplo de 

combate à corrupção e o fim da impunidade num país em desenvolvimento como o nosso querido 

Brasil. (...). (DP 1) 

Em  (51),  o  uso  de  ‘Brasil’  ao  invés  de  ‘povo brasileiro’  reforça  uma  imagem de 

unidade,  semelhança,  consenso  num  cenário  internacional  alimentando  assim,  uma 

identidade nacional numa situação de conflito como o é a corrupção política. 

(i)  Metáforas
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Reisigl (2006), Reisigl e Wodak (2001) e Wodak et al (1999) destacam que de 

todos os tropos, as metáforas certamente têm lugar de destaque na análise dos discursos 

políticos  feitos  nas últimas décadas, devido ao seu uso  freqüente e significativo pelos 

atores  políticos.  As  metáforas  são  teoricamente  entendidas  como  ‘predicações 

impertinentes’,  nas  palavras  de  Ricoeur  (1986  apud  Reisigl  2006:599).  Isto  significa 

que esse tropo em particular diz respeito a uma expressão semanticamente incompatível 

com o  contexto  de  significação  no  qual  é  enunciada,  estabelecendo uma  similaridade 

entre dois domínios semanticamente diferentes. 

No discurso político podem ocorrer diferentes tipos de metáforas (cf.. Plett 2001 
apud Reisigl 2006:599), contudo nosso interesse neste trabalho é refletir sobre os tipos 

de metáforas  que  são  importantes  na  referenciação  dos  atores  sociais  e  do  evento  de 

corrupção  no  contexto  político  que  estamos  investigando.  Desse  modo,  os  tipos  de 

metáforas que nos  interessam  são aquelas que  (i)  transformam entidades abstratas em 

entidades  concretas  e  cujo  resultado  é  a  personificação  ou  antropomorfização  dessas 

entidades. Esse processo permite a percepção ou a atribuição de aspectos humanos ou 

humanizados  a  entidades  abstratas  no  mundo;  (ii)  transferem  aspectos  do  domínio 

econômico  para  o  domínio  político,  (iii)  transferem  aspectos  do  domínio  militar,  da 

guerra ou do conflito para o domínio político, (iv)  transferem aspectos do domínio da 

criminalidade  para  o  domínio  político,  (v)  transferem  aspectos  do  domínio  da 

saúde/doença  para  o  domínio  político;  (vi)  transferem  aspectos  do  domínio  religioso, 

místico ou sobrenatural para o domínio político;  (vii)  transferem aspectos do domínio 

privado ou vida familiar para o domínio público e atores coletivos; e (viii) as metáforas 

de racionalização espacial (cf.. Reisigl 2006:600). 

Desse modo, os tipos de metáforas mais significativas usadas na construção dos 

atores são: 

(i)  metáforas de racionalização espacial 

(52)  (...) A lição de democracia que você deu, quando instituiu um sorteio em que as bolinhas não têm 

nome  de  partido,  não  têm  perfil  ideológico,  as  bolinhas  são  números  que  sorteiam  cidades.  E, 

independentemente de que partido seja, de esquerda, de direita, do centro, partido do governo ou 
de oposição, a bolinha que cair será investigada, sem o objetivo de caluniar ninguém, mas com o 
objetivo, apenas, de transformar a administração pública brasileira num exemplo que vai ficar para 

os nossos filhos, para os nossos netos e para futuras gerações.
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Este tipo de metáfora é clássica  nos discursos políticos, principalmente porque 

identificam  os  grupos  de  atores  em  termos  do  seu  posicionamento  ideológico, 

caracterizando assim, oposições binárias e conflituosas no campo da política, em termos 

de  semelhança/  identidade  x  diferença,  interno  x  externo  e  proximidade  x 

distanciamento  como  vemos  no  exemplo  (52),  através  do  uso  dos  termos  ‘esquerda’, 

‘direita’, ‘ centro’, ‘partido do governo ou de oposição’. Contudo, a investigação desses 

discursos no cenário político brasileiro atual aponta para o fato de que a categorização 

rígida  dos  grupos  políticos  por  este  tipo  de  metáfora  tem  se  tornado  cada  vez  mais 

difícil.  Isto  significa  que  distinguir  grupos  de  esquerda,  de  centro  ou  de  direita  é 

bastante  problemático.  Uma  evidência  disto  está  na  ‘homogeneização’  dos  discursos 

políticopartidários.  Se  compararmos  o  ideário  ou  princípios  que  compõem  um 

determinado  partido,  observamos  que  este  ideário  não  configura  distinção.  Outro 

exemplo  está  na  possibilidade  da migração  de  políticos  interpartidos.  Essa migração 

pode ocorrer ou por conflitos ideológicos entre um determinado político e seu partido de 

origem ou por interesses contrariados. Um exemplo disso foi a migração de políticos do 

PT  para  outros  partidos  como  o  Partido  Socialismo  e  Liberdade  (PSOL)  e  o  Partido 

Verde (PV), em decorrência da chamada crise política do governo Lula na ocasião do 

mensalão. 

(ii)  metáforas que  transferem  aspectos do domínio privado ou vida  familiar 

para o domínio público e atores coletivos 

(53)  Evidentemente, eu tinha como dever, para honrar o mandato que o povo de São Paulo me deu, 

honrar cada deputada e deputado e honrar esta Casa, lutar até provar a minha inocência. 

Este  tipo  de metáfora  aponta  implicitamente  para  a  prática  do  nepotismo  e  do 

fisiologismo  na  política  brasileira,  como  nos  mostra  a  referência  metafórica  ‘casa’ 

atribuída por atores políticos ao Congresso ou Senado. ‘Casa’ normalmente pertence ao 

domínio  privado  familiar;  portanto,  seria  contraditória  tal  referência  em  relação  a 

entidades  do  domínio  público  como  as  instituições  do  governo.  Considerando  os 

aspectos  e  características  históricas  e  culturais  que  constituem  a  formação  do  povo 

brasileiro  e,  consequentemente,  da  política  (cf...  Faoro  (1977),  DaMatta  (1989)  e
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Holanda (1936/2006)) postulam que esse tipo de  referência estaria articulada a modos 

coletivos de pensar, agir e sentir dos atores políticos consolidando, deste modo, um tipo 

de ethos político que preserva a família patriarcal, que não distingue entre o público e o 
privado, entre a família e o Estado e exalta os valores cordiais no comportamento social 

como discutimos  no capítulo  2,  item 2.4, que  trata da noção de corrupção política  no 

Brasil. 

(iii)  metáforas  que  transferem  aspectos  do  domínio militar,  da  guerra ou  do 

conflito para o domínio político 

(54)  É  mais  barato  pagar  o  exército  mercenário  do  que  dividir  o  poder.  É  mais  fácil  alugar  um 

deputado do que discutir um projeto de governo. É por isso. Quem é pago não pensa. 

A  nomeação  dos  atores  políticos  e  dos  eventos  no  campo  da  política  através 

deste  tipo  metáfora  tem  um  valor  simbólico  e  avaliativo  de  extrema  importância, 

principalmente pelo  frame de conflito que é  imaginado  /  acionado. Este  frame aponta 
para  a  compreensão  da política  como  sendo mais  a  luta  pelo  poder  entre  aqueles  que 

buscam  se  manter  no  poder  e  entre  aqueles  que  se  opõe  a  este  poder,  do  que 

propriamente a busca do consenso e da cooperação entre políticos, instituições políticas 

e sociedade mesmo nas democracias (cf. Chilton 2004:3). 

Na referência aos parlamentares como ‘exército mercenário’ no exemplo (54), o 

que  se  acentua  é  o  aspecto  de  que  os  atores  políticos  enquanto  grupos  lutam  numa 

guerra  ou  campo  de  batalha  sem  uma  causa,  nem  ideais  ou  escrúpulos,  pois  como 

mercenários  só  lutam  para  defender  seus  próprios  interesses  e  os  interesses  dos 

contratantes que lhes pagam pelos seus serviços. 

(j)  Antropônimos relacionados a crimes e/ou delitos. 

Apesar de não ocorrer com muita freqüência nos textos, a nomeação dos atores 

por  antropônimos  relacionados  a  crimes  e/ou  delitos  também  é  significativa  pela  sua 

natureza avaliativa no contexto em questão. É possível que a baixa freqüência deste tipo
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de nomeação  nos  textos  se dê devido a uma postura mais cautelosa dos enunciadores 

quando se trata da acusação dos seus pares, como nos mostram os exemplos a seguir: 

(55)  (...) eu, do dia para a noite, fui transformado em chefe do mensalão, em bandido, o maior corrupto 
do país. (DP 2) 

(56)  No Brasil, nós fomos mais longe. Este país já fez um impeachment de um Presidente da República, 

há pouco tempo atrás. Neste país, juiz já foi preso. Neste país, delegado de polícia também é preso. 

Será que os presos são todos que nós queríamos? Não. Certamente, ainda falta muita gente. (DP 1) 

(57)  Em  um  governo  com  democracia,  com  imprensa  livre  e  com  o  Ministério  Público  funcionando 

corretamente,  com  liberdade,  sem  intromissão  do  Poder  Executivo,  com  o Ministério  da  Justiça 

funcionando corretamente, com a Controladoria funcionando corretamente e com a sociedade civil 

vigilante, certamente nós iremos vencer páginas e mais páginas de denúncias de corrupção, até que 

um  dia  nós  vamos  acordar  e  descobriremos  que  os  corruptos  estão  na  cadeia  porque  acabou  a 
impunidade. Essa é a solução para os países em desenvolvimento. (DP 1) 

Curiosamente,  esse  tipo  de  nomeação  ocorre  mais  na  referência  coletiva  a 

grupos de atores como ‘os presos’ em (56), ‘os corruptos’ em (57), do que na referência 

individualizada a um ator em particular como ‘bandido’ e ‘o maior corrupto do País’ em 

(55). Talvez,  este  seja  um  indício  de que  raramente  as  práticas  de  corrupção  na  cena 

política  sejam  exercidas  por  indivíduos  sozinhos  e  sim,  com  o  consentimento  e 

participação de grupos. 

Tendo  examinado  os  modos  de  nomeação  dos  principais  atores  sociais, 

passemos agora a análise das estratégias de nomeação do evento mensalão pelos atores 

políticos. Entretanto,  antes  de  analisarmos  essas  estratégias  de  nomeação  do  evento  e 

como ocorrem  linguisticamente, é necessário  fazermos uma distinção da percepção de 

corrupção  nos  textos  que  as  próprias  nomeações  nos  permitem  imprimir.  Como 

comentamos brevemente na explicação mais genérica do quadro 3, o mapeamento das 

nomeações  do  evento  de  corrupção  investigado  nos  textos  resultou  nas  seguintes 

considerações preliminares: (i) O evento mais  importante nos textos são as práticas de 

corrupção e/ou o que está associado a ela  na política  brasileira  contemporânea; (ii) O 

evento tipificado como ‘mensalão’ não é um evento isolado pois está interrelacionado a 

outros eventos (como o caso dos Correios); e (iii) o mensalão repete o modus operandi
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dos  atores  políticos  em  outros  escândalos  de  corrupção,  não  sendo  portanto,  algo 

característico ou peculiar ao governo Lula. 

A  figura  a  seguir  ilustra  o  que  está  associado  a  essas  práticas  de  corrupção, 

definindo  de  certo  modo,  a  percepção  dos  atores  políticos  sobre  o  que  é  e  como  se 

pratica a corrupção políticoeconômica no Brasil. 

CORRUPÇÃO 

loteamento/neg 
ociação de 
cargos nas 
estatais 

CORRUPÇÃO 

apropriação 
privada da coisa 

pública 

pagamento de 
mesada a 

parlamentares 
esquemas de 

fraude 

lavagem de 
dinheiro 

mau uso de 
recursos 
públicos 

crime 
organizado 

manipulação 
dos fundos de 

pensão 

compra de votos 

repasse de 
recursos para 

finaciamento de 
campanhas 

negociatas com 
o governo 

favorecimento 
de empresas 

caixa dois 

tráfico de 
influência 
política 

Figura 7: Dinâmica e interrelação entre os elementoschave da corrupção na política brasileira 

O  círculo  maior  indica  que  a  corrupção  políticoeconômica  no  Brasil  é  um 

processo  complexo  e  multifacetado,  processo  este  que  é  composto  por  vários
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elementos/fatores  que  estão  dispostos  nos  quadros  sobrepostos.  Esta  sobreposição 

mostra a  interrelação entre esses elementos/fatores constituindo um estado específico 

de coisas (acontecimentos específicos de corrupção). 

Notadamente,  as  principais  formas  de  realização  da  nomeação  do  evento  são 

através  dos  usos  de  (a)  aumentativo,  (b)  metáforas,  (c)  generalizações,  (d)  pronomes 

dêiticos,  (e)  antropônimos  relacionados  ao  mundo  dos  negócios,  das  finanças  e  do 

mercado  e  (f)  antropônimos  relacionados  ou  que  nomeiam  práticas  ilícitas  e/ou 

criminosas na política. 

(a) Aumentativo 

(58)  Eu já ouvi justificativas para o "mensalão" do tipo "compramse os parlamentares para votar coisas 

boas para o país". Mas até desse ponto de vista a análise não resiste, porque essa maioria foi fútil. O 

que  se  votou  no  Congresso?  Uma  reforma  previdenciária  nãoconcluída.  Não  se  votou  reforma 

tributária  nenhuma.  Não  precisaria  de  "mensalão"  para  isso.  "Mensalão"  para  votar  Lei  de 

Falências?  Ridículo.  Na  verdade,  por  trás  do  "mensalão"  esteve  a  idéia  totalitária  do  controle 

absoluto de todos os mecanismos de poder. E a criação, em todo o país, das condições de reprodução 

daquela nova classe, ocupando toda a máquina. (EP 2) 

O aumentativo em destaque que é recorrente na fala dos atores políticos é o próprio 

nome do  evento, ou  seja,  ‘mensalão’  que de  certo modo  intensifica  e  avalia  o  evento 

negativamente. Mensalão  diz  respeito  ao  pagamento de  altos  valores  a  parlamentares, 

como  também,  à  regularidade  com  que  isto  vinha  ocorrendo.  O  exemplo  acima 

esclarece o propósito do mensalão como sendo para angariar apoio dos parlamentares na 

votação  favorável  das  propostas  da  agenda  do  governo.  Do  mesmo  modo,  o  ator 

enunciador critica a necessidade do mensalão, pois concretamente, questões importantes 

como  a  reforma  previdenciária,  a  lei  de  falências  e  a  reforma  tributária  não  foram 

votadas de fato. O fato é que ele atribui a criação do mensalão ao interesse da esquerda 

política em controlar absolutamente o poder através da ocupação da máquina do Estado, 

constituindo assim, o que ele chama de  ‘nova classe’. Esta nova classe de certo modo 

ameaçaria a democracia no país com sua ‘idéia totalitária do controle absoluto de todos 

os mecanismos de poder’ na avaliação do enunciador.
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A  frequência e a  recorrência deste antropônimo nomeando o evento de corrupção 

nos  textos  investigados  surge  como  indício  dos  padrões  ou  ideologia  neoliberal  que 
perpassa a ação dos políticos brasileiros na atual conjuntura políticoeconômica do País. 

Como  podemos  observar  na  fala  do  ator  enunciador,  o  que  se  questiona  não  é  a 

legitimidade da prática de corrupção, mas o objetivo político da esquerda em controlar o 

poder  através  do  consentimento  dos  políticos  ao  aceitarem  o  pagamento  em  troca  de 

apoio ao governo. 

(b) Metáforas 

Os tipos mais significativos de referência metafórica ao evento de corrupção são 

os seguintes: 

(i)  metáforas  que  transferem  aspectos  do  domínio  militar,  da  guerra  ou  do 

conflito para o domínio político 

(59)  No  início  deste  ano,  em  duas  conversas  com  o  presidente  Lula,  na  presença  do  ministro 

Walfrido, do líder Arlindo Chinaglia, do ministro Aldo Rebelo, do ministro José Dirceu, eu disse 

ao presidente: "Presidente, o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele continua dando 
"mensalão"  aos  deputados".  "Que  "mensalão'?,  perguntou  o  presidente.  Aí  eu  expliquei  ao 

presidente. (EP 1) 

Do  mesmo  modo  que  na  nomeação  dos  atores,  a  nomeação  do  evento  de 

corrupção  com  antropônimos  relacionados  à  guerra  ou  conflito,  como  é  o  caso  de 

‘dinamite’ no exemplo acima, acentua a semelhança do poder destrutivo de uma ação, 

ou  seja,  o  pagamento  do mensalão  aos  parlamentares,  ao  de  um  artefato  explosivo  e 

perigoso usado para explodir e destruir coisas, neste caso, o governo do presidente Lula. 

Logo, temse a percepção de que o mensalão é igual a uma dinamite. 

(ii) metáforas que indicam continuidade 

(60)  Ao  assumir  o  governo,  em  2003,  sabíamos  que  a  luta  seria  dura  e  exigiria  muita  firmeza  e 

persistência. Desde  o primeiro dia dedicamos  todo  o nosso esforço ao combate,  sem  trégua, a
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essa  triste  herança  secular.  Decidimos,  assim,  aperfeiçoar  os  mecanismos  institucionais  já 
existentes e criar novos, para defender ao máximo os bens e os recursos públicos. (DP 1) 

Este  tipo  de metáfora  evidencia  a  compreensão  de  corrupção  como  sendo  um 

evento  naturalizado  causado  por  fatores  endógenos  como  a  herança  patrimonialista 

brasileira  e  não  por  atores  propriamente. Com  isso, o  autor  atenua  a  responsabilidade 

dos agentes. Nomear a corrupção como ‘herança’ também enfatiza implicitamente outro 

aspecto importante, ou seja, sua dimensão. Isto significa que a corrupção como herança 

é  algo  recebido  e  não  criado,  acionando  os  atores  políticos  como  recipientes  ou 

beneficiários  e  não  como  agentes  de  uma  ação. Do mesmo modo,  ‘herança’  significa 

continuidade histórica, portanto, algo difícil de ser combatido e extinto em apenas um 

momento histórico ou por um governo. 

(iii)  metáforas  que  transferem  aspectos  do  domínio  da  criminalidade  para  o 

domínio político 

(61)  Mas, ao contrário do que diz a esquerda petista, a crise atual não decorre da política econômica. 

Não  que  ela  esteja  certa,  mas  não  decorre.  A  crise  política  não  tem  conexão  com  a  política 

econômica. Não é ela que explica o "mensalão" e o assalto aos cofres públicos. (EP 2) 

Se  por  um  lado,  a  criminalização  da  corrupção  e  dos  atores  políticos  que  a 

praticam  está  previsto  no  texto  da  lei  como  dissemos  anteriormente,  e  estes  mesmos 

atores têm conhecimento deste fato, porque continuam praticando a corrupção em suas 

várias  facetas  na  administração  pública? O  que  podemos  concluir  é  que  a  prática  de 

corrupção  vai  além  da  conscientização  dos  atores,  pois  como  nos  mostra  o  exemplo 

acima  em  que  o  mensalão  é  tido  como  ‘assalto’,  os  atores  políticos  em  seu  discurso 

público avaliam negativamente as práticas de corrupção com antropônimos relacionados 

a crimes. Implicitamente, neste antropônimo está a referência aos atores e sua ação, ou 

seja, ‘assaltantes’ ou ‘ladrões’ e ‘assaltar’ ou ‘roubar’ respectivamente, encobertos pela 

nominalização ‘assalto’. A referência implícita aos atores e a sua ação talvez seja usada 

como forma de mitigar ou atenuar a acusação pública dos pares, outros atores políticos.
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(iv)  metáforas  que  transferem  aspectos  do  domínio  econômico  para  o 

domínio político 

(62)  Porque no regime democrático aberto, com o peso e a heterogeneidade do Congresso, com esse 

sistema políticopartidário, com o sistema eleitoral superado e deficiente que temos, as empresas 

estatais  estarão  sempre  sob  a  tensão  do  loteamento.  Imagina  o  que  teria  feito  o  PT  agora  se 
tivesse à disposição todas as nomeações na área de telecomunicações? (EP 2) 

No exemplo (62), a metáfora ‘loteamento’ traz para o campo da política, práticas 

relacionadas  ao mundo do mercado ou  dos  negócios,  só  que  neste  contexto  tem uma 

conotação negativa, pois diz respeito a uma prática  ilegal dos governos. Na política, o 

loteamento  de  cargos  é  feito,  sobretudo  nas  empresas  estatais,  para  garantir  apoio 

político  e  governabilidade.  Isto  significa  que  a  gestão  política  é  assunto  de  interesses 

particulares e não da coletividade e que na administração pública, o que prevalece é o 

exercício de funções ou empregos pelo ‘funcionário patrimonial’ que atua em função de 

interesses pessoais e dos  seus aliados no exercício do poder político e econômico  (cf. 

Holanda 1936/2006:146). 

(c)  Generalizações 

(63)  Folha  A descoberta de que Marcos Valério irrigou a campanha do tucano Eduardo Azeredo em 

Minas refreou o ânimo oposicionista na CPI? (EP 3) 

ACM Neto  Tenho absoluta convicção de que o senador Azeredo apresentará suas explicações. 
Somos a  favor de que se  investigue tudo, mas não se pode querer relacionar  financiamento de 
campanhas do passado à corrupção do presente e ao "mensalão". 

(64)  Esse trabalho tem, também, um forte caráter preventivo e educativo. Várias das irregularidades 
detectadas  não  decorrem  da  máfé,  mas  da  falta  de  preparo  dos  responsáveis,  que  passam  a 
receber treinamento para melhor cumprirem suas funções. Quando há indícios de culpa, damos 

publicidade aos  resultados  das  fiscalizações  e  enviamos  ao Ministério Público  e  à Advocacia 

Geral  da  União  para  as  ações  penais  e  civis  correspondentes.  São  também  encaminhadas  ao 

Tribunal de Contas da União e aos Ministérios ordenadores das despesas, à Polícia Federal e ao 

Congresso Nacional. (DP 1)
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Os exemplos (63) e (64) mostram formas comuns de generalização das práticas 

de  corrupção,  ou  seja,  através  de  pronomes  relativos  como  ‘tudo’  e  construções 

nominais como ‘várias das irregularidades detectadas’. Em (63), ‘tudo’ abstrai algumas 

informações  relevantes  como  as  ações  (de  corrupção)  do  ator  Senador  Azeredo  e  o 

evento social específico que foi o recebimento ilícito de dinheiro de um empresário para 

o financiamento de campanha política. A intenção do ator enunciador ao usar este tipo 

de generalização  é  justamente mitigar  o  envolvimento  de um par  e  aliado  político  no 

esquema  de  corrupção.  Já  em  (64),  ‘várias  irregularidades  detectadas’  compacta  e 

abstrai  uma  série  de  eventos,  ações  e  agentes  responsáveis  por  estas  ações  e  eventos. 

Esse recurso parece não só mitigar a existência de corrupção e a ação dos atores, como 

também apontar para certa taxonomia do que seja ou não visto como corrupção. 

Esse tipo de taxonomia criada pelas generalizações nos permite distinguir entre 

diferentes  níveis  de  concretude  e/ou  abstração  dos  eventos.  Fairclough  (2003:138) 

identifica pelo menos três níveis de concretude e/ou abstração dos eventos, a saber, (i) 

um nível mais concreto em que se faria a representação de eventos sociais específicos; 

(ii) um nível mais abstrato / generalizado em que se daria a representação de séries ou 

sequências de eventos; e (iii) um nível mais abstrato em que a representação se daria no 

nível  das  práticas  e  estruturas  sociais.  Notemos  que  em  (63),  ‘tudo’  corresponde  ao 

nível  (ii)  em  que  a  representação  é  mais  abstrata  (generalização),  pois  omite  uma 

sequência  de  eventos  e  ações  de  um  ator,  como  por  exemplo,  o  consentimento  em 

receber recursos privados em troca de favorecimento político, a negociação de valores, 

o recebimento desses valores e assim por diante. Já ‘várias  irregularidades detectadas’ 

em  (64)  parece  corresponder  mais  ao  nível  (iii),  pois  ‘irregularidades’  aqui  encontre 

práticas  sociais  específicas  que  incidiram  em  corrupção.  Notamos  que  essas 

irregularidades mitigam a responsabilidade dos atores, pois segundo o ator enunciador, 

tais  irregularidades  foram cometidas pela  falta de preparo dos agentes no exercício de 

suas  funções  públicas,  ao  passo  que  implicitamente  denuncia  a  lacuna  do  Estado  em 

fiscalizar e preparar essas pessoas. 

(d)  Antropônimos  relacionados  ao  mundo  dos  negócios,  das  finanças  e  do 

mercado
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Nos textos há uma alta freqüência de antropônimos relacionados ao mundo dos 

negócios, das  finanças e do mercado na referência ao evento de corrupção, tais como, 

‘mesada’,  ‘pagamento  de  parlamentares’,  ‘repasse’,  ‘negócio’,  ‘compra  de  votos’, 

‘superfaturamento’  e  ‘financiamento  de  campanhas  eleitorais’  como  nos  mostram  os 

exemplos a seguir: 

(65)  (...) Eu  tenho  23 anos  de mandato. Nunca  antes  ouvi  dizer  que houvesse  repasse mensal  para 
deputados federais por parte de membros do partido do governo. (EP 1) 

(66)  A Câmara sabe que eu não sou chefe do mensalão. Cada deputado e cada deputada que está aqui 

sabe que isso não é verdade, que eu jamais propus para qualquer deputado ou deputada compra 
de voto. 

O curioso desse tipo de nomeação é o fato de que eles ativam o modelo mental 

do mundo  financeiro  e/ou  negócios  na  relação  com o mundo político,  confirmando  a 

percepção dos atores políticos ou pelo menos a  idéia de corrupção que eles enunciam 

como sendo de natureza eleitoral, especialmente no caso do mensalão. Na verdade, na 

política  brasileira, o domínio econômico e o domínio político estão  imbricados e essa 

realidade reafirma a influência cada vez mais crescente de uma ideologia neoliberal de 

mercado  como uma das  principais  diretrizes  no  campo da  ação política. Corrupção  é, 

portanto corrupção políticoeconômica. 

(e)  Antropônimos  relacionados a  crimes e/ou que nomeiam práticas  ilícitas 

na política 

Outro  grupo de  antropônimos  bastante  comum  na nomeação  do  evento ou  das 

práticas  de  corrupção  são  aqueles  relacionados  a  crimes  e/ou  que  nomeiam  práticas 

ilícitas na política. 

(67)  Em primeiro lugar, o Eduardo Azeredo é um homem extremamente decente, em sua vida privada 

e  em  sua  vida  pública.  Segundo,  ele  se  ofereceu  para  esclarecer  coisas na CPI. Terceiro,  essa 

questão  está  girando  em  torno  de  supostos  crimes  eleitorais.  É  importante, mas  não  se  pode 
confundir o caixa dois eleitoral com o caixa público, que é o desvio de dinheiro do governo para 
a  corrupção  e  para a  compra  de  votos. Não me  oponho  nem o PSDB  a  que  se  investigue  a
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questão  eleitoral. Mas  não  pode  confundir.  Agora  se  trata  de  ver  a  roubalheira montada  nos 
Correios, no IRB, as manipulações nos fundos de pensão, nas concorrências da Petrobras, no 
Banco  do Nordeste. Há  um mundo de  coisas  no  atual  escândalo  que  não  guarda  relação  com 
financiamento de campanhas eleitorais. (EP 2) 

(68)  A  lista  dos  detidos  incluiu  políticos,  sem  distinção  partidária,  empresários,  juízes,  servidores 

públicos,  muitos  deles  indiciados  em  crimes  que  vão  do  superfaturamento  na  compra  de 
derivados  de  sangue,  a  chamada  “máfia  dos  vampiros”,  que  atuava  há  mais  de  12  anos  no 
Ministério da Saúde, com adulteração do leite em pó e desvios de recursos da merenda escolar. 
Em apenas 12 dessas operações foram apuradas fraudes no valor de muitos bilhões de reais. (DP 

1)

O  uso  desses  antropônimos  representa  um  movimento  na  representação  dos 

eventos que vai do mais abstrato para o mais concreto, como sugerido por Fairclough 

(2003:138). Essa escolha vai depender do propósito do enunciador na construção dos in 

groups e dos outgroups e na sua relação com esses eventos. Tanto em (67) quanto em 
(68), a preferência dos atores enunciadores é por antropônimos que representam eventos 

mais  concretos  como  ‘caixa  dois  eleitoral’,  ‘compra  de  votos’,  ‘manipulações’, 

‘financiamento de campanhas eleitorais’,  ‘adulteração’,  etc.  ao  invés da  representação 

mais genérica ou abstrata dos eventos como ‘roubalheira’. É provável que esse tipo de 

uso funcione como uma estratégia de intensificação na identificação negativa dos atores 

humanos que compõem os outgroups e sua responsabilidade nesses eventos. 

4.2.1.2. Predicação 

A propósito da predicação, Reisigl e Wodak (2001:54) afirmam que predicar é o 

segundo  aspecto  essencial  da  apresentação  de  si  e  dos  outros. Ao  lado  da  nomeação, 

também é um processo básico pelo qual pessoas, coisas, eventos, práticas sociais dentre 

outros  são  caracterizadas  quanto  à  qualidade,  quantidade,  espaço,  tempo  e  assim  por 

diante.  As  predicações  podem  ser  linguisticamente  avaliativas,  valoradas  positiva  ou 

negativamente, explícitas ou implícitas, específicas ou vagas / evasivas, dentre outros e 

se realizam através de referências na forma da alocação de papéis, atributos, predicados, 

metáforas, comparações, colocações, alusões, dentre outros.
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As  estratégias  mais  significativas  de  predicação  dos  atores  sociais  nos  textos 

investigados  são a alocação de papéis e as atribuições avaliativas ou estereotipadas de 

aspectos positivos ou negativos dos atores. Independentemente das formas de realização 

dessas estratégias, o que se verifica é que estas são usadas pelos atores para qualificar 

positivamente os ingroups e negativamente os outgroups, configurando o movimento 
retórico de inclusão e de exclusão de si e dos outros. 

(a) Alocação de papéis 

Um  aspecto  relevante  da  predicação  é  o  modo  como  alocamos 

/atribuímos/distribuímos papéis ativos/agentivos ou passivos aos atores sociais em uma 

dada ação. No primeiro caso, o ator social é representado como agente, pois exerce uma 

ação ou faz coisas acontecerem. No segundo caso, o ator é paciente, pois é aquele que 

sofre os efeitos de uma ação ou é a finalidade de certos processos. De acordo com van 

Leeuwen  (2008:32),  essa  é  uma  questão  importante  pelo  fato  de  que  pode  não  haver 

congruência entre os papéis que os atores sociais desempenham nas práticas sociais e os 

papéis gramaticais que lhes são dados nos textos, como no exemplo a seguir: 

(69)  E  eu  [Roberto  Jefferson]  passei  a  viver  uma brutal  pressão  porque  deputados  do meu partido 

sabiam que os deputados do PL e do PP recebiam [mensalão] (EP 1) 

Neste exemplo, o ator ‘eu’ [Roberto Jefferson] gramaticalmente é representado 

como agente do processo ‘passei a viver’ pela posição que ocupa no nível de sentença; 

contudo,  ao  escolher  tal  processo  para  representar  esta  situação  em  particular,  o  ator 

quer  ser  visto  como  vítima.  Isso  ocorre  porque  neste  contexto,  ‘passar  a  viver’ 

semanticamente infringe ao ator o papel de paciente ou recipiente dos efeitos das ações 

dos  outros,  caracterizando  assim,  a  incongruência  entre  papéis  sociais  (realidade  dos 

fatos) e papéis gramaticais (representação textual) exercidos pelos atores. Como vemos, 

as  representações  podem  realocar  papéis  e  reorganizar  relações  sociais  entre  os 

participantes. 

Os  papéis  que  os  atores  exercem  ou  são  dados  a  exercer  nos  textos  são 

ideologicamente  significativos  no  trabalho  dos  linguistas  críticos,  contudo  esta  não  é
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uma questão de fácil resolução. Neste sentido, van Leeuwen (2008:33) chama a atenção 

para a dificuldade em tentar se distinguir quais são as representações que correspondem 

melhor à  realidade em questão e este é um problema que a  análise puramente  textual 

não pode ou não consegue resolver. Entretanto, o que podemos fazer como contraponto 

a esse problema é adotar uma postura em que se busca  investigar quais  são as opções 

escolhidas  pelos  atores  no  leque  linguísticodiscursivo  que dispomos  em determinado 

contexto  institucional e  social para  representar o mundo social, porque essas escolhas 

são feitas, a que interesses servem e que propósitos são alcançados, ao invés de discutir 

ou comparar qual representação textual é mais verdadeira  o que levanta o problema da 

autoridade ou legitimidade de quem define ou estabelece o que é verdade. 

O exemplo (69) mostra que nas representações os atores sociais podem receber 

papéis ativos ou passivos. De acordo com Fairclough (2003) e van Leeuwen (2008), o 

significado  dos  processos  de  ativação  e  de  passivação  parece  ser  claro,  ou  seja,  a 
ativação  ocorre  quando  os  atores  sociais  são  representados  como  forças  ativas  e 

dinâmicas  em  uma  dada  atividade.  Neste  caso,  o  que  se  acentua  nos  atores  é  a  sua 

capacidade para a ação agentiva ao  fazer coisas acontecerem e/ou controlar os outros. 

Por  outro  lado,  a  passivação  ocorre  quando  os  atores  são  representados  como  que 

‘experienciando’  uma  atividade  ou  como  sendo  os  ‘recebedores’  finais  desta, 

acentuando, portanto, sua sujeição aos processos, sendo beneficiados ou afetados pelas 

ações dos outros. Do mesmo modo, os autores reconhecem que esses processos podem 

ser  representados  de  vários  modos  disponibilizados  pela  língua,  por  isso  vamos  nos 

limitar  aos  processos  (verbos)  e  aos  participantes  (agente  e  paciente) 31  na  análise  do 
corpus. 

Para abordar a problemática da alocação de papéis, convém tomarmos algumas 

questões relevantes como diretrizes nessa investigação, a saber, (a) Quais são os atores 

que são representados como agentes e/ou pacientes no contexto de corrupção? e (b) Há 

clareza ou encobrimento da agência  nas ações de corrupção? Questões dessa natureza 

podem elucidar a compreensão de como se dá a distribuição de papéis nos textos e o que 

isso significa. 

31 Em termos mais simples, processos codificam ações e eventos, estabelecem relações, exprimem ideias 
e  sentimentos,  constroem  o  dizer  e  o  existir.  Tipicamente  se  realizam  como  sintagmas  verbais.  Já  os 
participantes,  são  os  elementos  envolvidos  com  os  processos  na  representação  textual.  Tipicamente  se 
realizam como sintagmas nominais (Cunha e Souza 2007:5455)



134 

Comecemos pela ativação. 

(70)  O  Palocci  conversa  comigo  e  diz  o  seguinte:  Roberto,  vamos  fazer  uma  saída  por  cima. Nós 

temos o diretor administrativo, um homem de altíssimo gabarito, o Appolonio Neto, sobrinho do 

Delfim  Netto,  fez  um  dos  melhores  trabalhos  de  modernização  do  IRB.  A  gente  passa  o 

Appolonio como sendo do PTB, e ele sendo sobrinho do Delfim, que é do PL, a gente resolve a 

situação. Eu falei: não sou problema, está dada a solução. (EP 1) 

(71)  O  senador  Antonio  Carlos  nunca  negociou  cargos,  liberação  de  recursos  ou  interesses  de 

qualquer natureza com este governo. Ele orientou sua bancada a votar a favor de determinadas 

coisas que  julgava  importantes para o país, como foi o caso da reforma da Previdência. Nesse 

período ele manteve interlocução com o governo, mas nunca houve adesão. (EP 3) 

(72)  Em relação ao presidente, de duas, uma: ou sabia de tudo e concordou, ou não governou o Brasil 

nos últimos 31 meses. (EP 3) 

Os exemplos acima mostram como o processo de ativação dos atores nos textos 

ocorre e a que propósitos se destinam. Nestes casos, a ativação ocorre através de papéis 

gramaticais  ativos  em  que  os  atores  sociais  são  representados  gramaticalmente  como 

agentes nas sentenças e por estruturas de transitividade em que esses atores sociais são 

codificados (a) como atores em processos materiais  tais como ‘[nós] vamos’,  ‘a gente 

passa’, ‘o Appolonio Neto fez’ em (70), ‘o senador Antonio Carlos nunca negociou’, e 

‘o  presidente  (...)  não  governou’  em  (72);  (b)  como  atores  ‘dizentes’  em  processos 

verbais tais como ‘o Palocci conversa comigo e diz’ e ‘eu falei’ em (70) e ‘ele orientou’ 

em (71); e (c) como atores experienciadores em processos mentais como em ‘[ele] sabia 

de tudo’ em (72). 32 

Como  vemos,  a  ativação  é  usada  retoricamente  para  incluir  aliados  nos  in 
groups  e  excluir  oponentes  compondo  os  outgroups.  Nos  ingroups,  os  atores  são 

ativados  em  relação  a  processos  que  enfatizam  a  autonomia,  a  autoridade,  a 

responsabilidade, a capacidade de avaliação e a autoconsciência das coisas ou dos fatos 

para  acentuar  a  integridade,  a  legitimidade  no  exercício  de  funções  para  as  quais  os 

atores foram designados/escolhidos e a inocência ou nãoenvolvimento em atividades de 

32  Para  mais  detalhes  sobre  o  sistema  de  transitividade  e  seus  elementos  cf.  Eggins,  S.  (1995).  An 
introduction  to  functional  linguistics;  Halliday, M.  e Mattiensen,  C.  (2004).  Introduction  to  functional 
grammar; e Cunha, M. A. e Souza, M. M. (2007). Transitividade e seus contextos de uso.
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corrupção  desses  atores  como  nos  exemplos  (70)  e  (71).  O  mesmo  acontece  na 

representação dos outgroups; entretanto, o propósito é contrário, ou seja, ao enfatizar a 
autonomia,  a  autoridade,  a  responsabilidade,  a  capacidade  de  avaliação  e  a 

autoconsciência  das  coisas  ou  dos  fatos  dos  atores,  o  ator  enunciador  culpa  seus 

oponentes  pelas  ações  de  corrupção,  seja  por  envolvimento  direto ou  por  conivência, 

deslegitimando assim esses atores e suas ações, como é o caso dos exemplos (72). 

No  que  diz  respeito  à  passivação,  van  Leeuwen  (2008:33)  acentua  que  este 

processo necessita de uma distinção, ou seja, os atores sociais passivados podem estar 
sujeitos  aos  efeitos  de  uma  ação,  bem  como podem  ser  afetados  ou  beneficiados  por 
esta  positiva  ou  negativamente.  Como  vimos  no  exemplo  (69),  apesar  da  estrutura 

gramatical estar na  forma ativa e o ator ‘eu’ ser agente do processo material  ‘passar a 

viver’,  o  sentido  preterido  pelo  enunciador  é  o  de  ser  visto  como  aquele  que  está 

sofrendo  ou  está  sendo  afetado  pelos  efeitos  negativos  desta  ação  atribuída 

semanticamente a outros atores, ou seja, ‘os deputados do meu partido’. 

Nos  textos  analisados,  há  a  predominância  do  processo  de  ativação  em 

detrimento da passivação na representação dos atores e suas ações. Os exemplos abaixo 

tipificam o modo como as poucas incidências da passivação ocorrem. 

(73)  O  saldo  dessas  ações  é  simplesmente  impressionante:  foram  efetivadas  1234  prisões,  sendo 
formalmente acusadas 819 pessoas. (DP 1) 

(74)  Por  que  eu  me  insurgi  contra  o  processo  a  que  fui  submetido,  de  linchamento  público,  de 
prejulgamento? (DP 2) 

Como podemos observar,  a  realização mais comum da passivação é através de 

estruturas verbais passivas como ‘foram efetivadas’ em (73) e ‘fui submetido’ em (74). 

Em (73), ‘1.234 prisões’ é o beneficiário da ação ‘foram efetuadas’, ação esta realizada 

pelo  Governo  e  suas  instituições.  Aqui,  como  o  foco  do  enunciador  está  na 

quantificação da ação de prender e não necessariamente na identificação dos atores que 

foram presos, este opta pela nominalização da ação precedida por um numerativo. Já em 

(74), o ator social ‘eu’ (= José Dirceu) se coloca como sujeito às ações dos outros. Neste 

caso,  o  ator  enunciador  opta  pela  representação  metonímica  ‘processo  (...)  de 

linchamento e de prejulgamento’ (= resultado da ação das pessoas ao invés das pessoas
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propriamente) para acentuar a natureza negativa da ação equivocada ou injusta de seus 

pares contra ele. 

A  questão  é  que  em  ambos  os  casos,  a  passivação  é  utilizada  pelos  atores 

enunciadores  para,  por  um  lado,  mitigar  sua  participação  nas  ações  de  corrupção 

inocentandose,  e  justificar  sua atuação política,  ao mesmo  tempo em que conduz  sua 

audiência a pressupor que as acusações de corrupção são infundadas e que os eventos de 

corrupção em si não existiram ou são fruto meramente da disputa política interpartidos. 

Por outro lado, o outro efeito produzido pela passivação é a validação/legitimação das 

funções públicas exercidas pelos atores políticos na administração pública. 

O  fato  de que  as  representações  das  práticas  sociais  podem dotar os  atores  de 

papéis ativos ou passivos nos remete à outra questão crucial nas representações, a saber, 

a questão da agência dos atores – quem faz o que a quem (e por que). Como Fairclough 

(2003),  entendemos  que  a  agência  está  em  relação  dialética  com  as  estruturas  sócio 

políticas  que  por  sua  vez,  incluem  as  ordens  do  discurso,  ou  mais  precisamente,  os 

discursos,  os  gêneros  textuais  e  os  estilos.  Ambas,  agência  e  estruturas  têm  causal 
powers, como, por exemplo, as razões ou causas para ação, para o fazer algo. A captura 

dessas  razões  nos  discursos,  fruto  da  tensão  existente  entre  agência  e  estruturas, 

permitirá  a  compreensão  dos  principais  claims  sustentados  pelos  atores  políticos  no 
contexto  público  em  situações  de  corrupção. Deste modo,  a  representação  da  agência 

tem forte conotação política e a compreensão do modo como essa representação ocorre 

nos textos pode elucidar se as ações dos atores são representadas de modo específico, 

claro  ou  se  são  apagadas,  escondidas  ou  minimizadas  nos  eventos  de  corrupção, 

apontando  assim,  para  a  significação  social  e  política  das  escolhas  feitas  pelos  atores 

para concretizar essa representação. 

Na  configuração  dos  ingroups  e  dos  outgroups,  a  representação  da  agência 
humana  nas  atividades  de  corrupção  aponta  para  o  fato  de  que  agentes  situados 

produzem eventos, ações e textos de determinado modo, considerando seus diferentes 

posicionamentos  e  interesses,  vontade,  habilidades  e  disposição  para  agir,  ressaltando 

então,  as  facetas  semióticas  das  causas  agentivas.  Agir  de  determinado  modo  está 

condicionado  à  orientação,  alinhamento  ou  filiação  desses  atores  a  certos  discursos, 

gêneros e estilos, à sua retórica e persuasão, dentre outros. Nos exemplos anteriores, os 

principais  atores  são  os  atores  políticos  ‘Palocci’,  ‘Roberto’,  ‘nós’  (grupo  de  aliados
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políticos  interpartidos),  ‘Appolonio  Neto’,  ‘o  senador  Antonio  Carlos’,  ‘o  governo’, 

dentre  outros.  Esses  atores  são  representados  textualmente  através  dos  seus  nomes 

próprios (Palocci, Roberto, etc.), de pronomes (eu, ele, etc.)  que podem ser usados de 

forma enfática para compor uma identidade individual como ‘eu’ ou coletiva (de grupo) 

como  ‘nós’,  e/ou  anaforicamente,  para  se  referir  a  um  ente/nome  usado  previamente 

como  ‘ele’  no  lugar  de  ‘o  senador  Antonio  Carlos’  em  (71)    e  de  referências 

metonímicas como ‘governo’ em (71) e ‘Brasil’ em (72). 

Os  tipos de  referência usadas  na  representação dos atores nos exemplos  acima 

caracterizam uma referenciação mais específica, se comparados a generalizações como 

na sentença ‘O saldo dessas ações é simplesmente impressionante e inédito no país (...) 

(EP 1), e destacam a explicitude ou a objetivação da agência humana na realização das 

ações.  Isto  significa  que  os  atores  humanos  são  aqueles  que  fazem  as  coisas 

acontecerem,  sendo,  portanto,  responsáveis  por  elas.  Essa  clareza  ou  objetivação  da 

agência  humana  serve  ao  propósito  de  legitimação  ou  de  justificação  das  ações  dos 

aliados ou de deslegitimação das ações dos inimigos. Contudo, o exemplo (80) mostra 

que a ‘desagencialização’ das ações com o apagamento da agência também pode servir 

ao propósito da legitimação das ações dos ingroups ou da deslegitimação das ações dos 
outgroups, dependendo se estes intencionam a construção de uma imagem positiva ou 
negativa dessas ações. 

(b) Atribuições avaliativas ou estereotipadas de aspectos positivos ou negativos dos 

atores 

A  propósito  da  avaliação,  entendo  como  Fairclough  (2003),  que  esta  inclui  os 

meios explícitos ou implícitos pelos quais os atores enunciadores se comprometem com 

valores ou um sistema de valores, ou seja, com aquilo que é desejável ou  indesejável, 

com o que é  bom ou  ruim, com o que útil ou  inútil,  com o que é  importante ou não. 

Quando  esses  atores  avaliam  algo  (a  si mesmos,  aos outros  atores,  aos  eventos,  etc.), 

eles se comprometem com valores pressupostos ou assumidos nos textos, valores estes 

que  evidenciam  não  só  sua  percepção  do  mundo  social,  como  também  das  relações 

sociais e das  representações. Este aspecto é um  índice  importante para compreender o 

processo  identificatório  nas  situações  sóciodiscursivas,  pois  aquilo  com  que  nos 

comprometemos quando avaliamos é uma parte significante de quem nós somos.
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Essa formulação evidencia a compreensão de que a avaliação está intrinsecamente 

relacionada à modalidade ou modalização – o que os atores se comprometem em termos 

de verdade,  necessidade ou obrigação pois ambas dizem respeito ao que os atores  se 

comprometem quando enunciam (Fairclough 2003: cap. 10). Por hora nosso foco será 

na  relação  avaliaçãomodalizaçãovalores  constituindo  o  que  definimos  em  trabalho 

anterior  (Pontes  2004)  de  ‘modalização  avaliativa’.  Sobre  as  outras  ocorrências  de 

modalização  e  seu  significado  nos  discursos  sobre  corrupção  trataremos  a  diante  na 

análise das estratégias de perspectivação. 

Os  variados modos pelos quais os atores avaliam os entes no mundo abrangem, 

por  exemplo,  sentenças  avaliativas,  modalizações  deônticas,  sentenças  com  processos 

mentais  e  afetivos,  dentre outros. Aqui  nos  concentraremos  nas  sentenças  avaliativas, 

pois  estas  são  mais  recorrentes  nos  textos  e  vinculam  atribuições  avaliativas  ou 

estereotipadas  de  aspectos  positivos  ou  negativos  dos  atores.  Tais  atribuições  nos 

permitem compreender os valores ou sistemas de valores que subjazem e de certo modo 

fundamentam  a  constituição  dos  ingroups  e  dos  outgroups,  bem  como  a(s) 

interpretação(ões) da crise de representação na política e/ou crise políticoeconômica na 

ocasião do mensalão. 

No quadro a seguir,  selecionamos algumas das principais  atribuições avaliativas 

relacionadas  aos  atores  sociais  para  tipificar  esse  tipo  de  estratégia  de  predicação  nos 

discursos  sobre  corrupção  em  nosso  corpus. Como  base para  análise,  tomamos  como 

exemplo  a  entrevista  de  José  Serra,  então  candidato  à  eleição  presidencial  de  2006. 

Como  veremos,  este  texto  é  altamente  avaliativo,  uma  vez  que  Serra  fez  oposição  à 

reeleição do presidente Lula e ao governo petista na ocasião do mensalão e das novas 

eleições presidenciais daquele ano. 

Atores sociais  Atribuições avaliativas 

Ingroup 

Eduardo Azevedo (PSDB, partido da oposição) •  o  Eduardo  Azeredo  é  um  homem 

extremamente  decente,  em  sua  vida 

privada e em sua vida pública. (...) ele se 

ofereceu para esclarecer coisas na CPI. 

Outgroup
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PT (partido do governo) •  Nunca achei que o PT tinha o monopólio 

da  ética, mas  eu  achava  que  ele  era  um 

grande reduto da ética. 

•  Eu  achava,  em  2002,  que  eles  seriam 

muito  incompetentes  no  governo,  mas 

não que teriam essa performance ética. 

•  O  PT  virou  uma  espécie  de  Luís  15  da 

ética,  e  os  outros  eram  tratados  como 

súditos. 

•  O  PT  se  tornou  a  burguesia  do  capital 

alheio. 

•  Na  vida  pública,  especialmente  quando 

você  vem  da  esquerda,  enfrenta  um 

dilema quando chega ao governo. Tem de 

andar no  fio da navalha para não perecer 

nem trair. O PT optou logo pela traição. 

Governo do PT / governo do presidente Lula •  A  crise  atual  tem  uma  singularidade 

notável:  ela  não  teve  causas  externas  ao 

esquema de poder vigente. (...) Tudo saiu 

de dentro. (...) É a crise do modelo que se 

quis implantar no Brasil, do modo petista 

de  governar.  Ao  analisála,  a  gente  vê  o 

vazio  das  teorias  conspiratórias  desta 

crise,  de  que  teria  sido  causada  pelas 

elites, pela oposição, pela imprensa. 

•  Na prática, [o governo do PT] resultou no 

revigoramento  do  patrimonialismo  numa 

forma  contraditória  e  combinada. De  um 

lado,  o  patrimonialismo  tradicional  foi 

reforçado  ele que estava em decadência 

no  governo  FHC.  De  outro,  o  neo 

patrimonialismo  sindicalistabolchevique 

sem  nenhuma  utopia  de  igualdade.  O 

novo  patrimonialismo  pretendeu 

organizar  uma  classe  social,  inclusive 

com  suas  condições  de  reprodução.  É  a 

tentativa de formar uma nova classe para 

tomar  conta  do Estado. Com a  diferença 

de que na Europa Oriental existia a utopia
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socialista.  Aqui  virou  uma  espécie  de 

utopia  mercadista  com  o  braço  direito  e 

stalinismo com o esquerdo. (...) 

•  A  República  sindicalista  que  a  direita 

tanto temia em 1964 acabou acontecendo 

no  Brasil.  Ela  combina  dois  modos  de 

patrimonialismo  com  a  exaltação  do 

mercadismo e o aparato de controle. 

•  Na verdade, por trás do "mensalão" esteve 

a  idéia totalitária do controle absoluto de 

todos  os  mecanismos  de  poder.  E  a 

criação, em todo o país, das condições de 

reprodução  daquela  nova  classe, 

ocupando toda a máquina. 

•  A  área  da  Fazenda  foi  relativamente 

preservada  no  governo  Lula.  Hoje  os 

ministros  com  mais  credibilidade  são  o 

Palocci  [Fazenda]  e  o  Márcio  Thomaz 

Bastos  [Justiça].  Para  o  Lula,  o  Palocci 

foi um achado. 

•  Mas,  em  relação  à  economia,  acho 

melancólico o Brasil ter uma taxa de juro 

real de 15%. É uma espécie de preço que 

se  paga  para  ter  o  PT  governando  em 

condições razoáveis de estabilidade. 

•  Muita  coisa  certa  que  vinha  do  passado 

foi  deixada  de  lado,  e  coisas  que 

mereciam ser revisadas foram reforçadas, 

por exemplo, a atual política de metas de 

inflação, muito primitiva e que, no futuro 

próximo, dará origem a teses de mestrado 

e  doutorado  e  a mais  uma autocrítica  do 

FMI. 

•  Da atual política econômica, o  lado mais 

correto  é  o  fiscal.  É  uma  política  fiscal 

razoavelmente  austera.  Mas  a  política 

monetária errada destrói a política  fiscal, 

pois  ela  eleva  brutalmente  o  gasto  em 

juros,  freia  a  atividade  econômica  e 

sobrevaloriza o câmbio.
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•  (...)  O Brasil  ter  o maior  juro  do mundo 

com  déficit  nominal  entre  2%  e  3%  é 

absurdo. Não há razão para isso, exceto o 

círculo  vicioso  que  se  criou  e  a  própria 

fragilidade do governo do PT, que tem de 

pagar um preço altíssimo por ela. 

•  Mais melancólico ainda é constatar que o 

risco  internacional  do  Brasil  é  hoje 

semelhante  ao  da  Argentina,  apesar  da 

moratória  dos  conterrâneos  do  Tevez,  e 

seria patético atribuir esse  fato ao déficit 

público brasileiro. 

•  Eu  acho  que  o  Brasil  pode  e  quer  sair 

desse  imbróglio.  Sairá  para  melhor  ou 

para pior? Não se sabe. Isso vai depender 

muito do Lula. Por enquanto, ele  só está 

defendendo  o  indefensável,  dizendo  que 

tudo se resume a problemas de campanha, 

o que evidentemente não é verdade. Além 

disso,  está  criando  espantalhos,  essas 

elites  secretas  que  estariam  conspirando. 

E se desvinculando do PT, como se nada 

tivesse a ver com as ações de seu partido 

e  de  seus  homens  de  confiança.  Nem  a 

fada Morgana acreditaria nisso. Às vezes 

ele  tenta  passar  a  idéia  de  que  os 

acontecimentos  atuais  refletem  uma  luta 

dos  mais  abastados  contra  os  mais 

necessitados,  dos  mais  cultos  contra  os 

menos  cultos  devido  à  falta  de 

oportunidades  na  vida.  É  isso  o  que  ele 

tenta fazer: como se tudo não passasse de 

uma espécie de  trama para  tirar um filho 

de analfabetos do poder. Na verdade, tem 

faltado ao Lula a humildade que a vitória 

deve alimentar e a altivez a que a derrota 

deve nos conduzir. Para que o Brasil saia 

bem  desse  imbróglio,  o  Lula  terá  de  ser 

maior do que a crise. Mas ele está  sendo



142 

bem menor do que ela. 

Henrique Pizzolato •  Mas  eu  fiquei  fascinado  com  outro 

aspecto:  esse  é  um  burguês  do  capital 

alheio.  É  um  líder  sindical  discutindo  e 

decidindo sobre os grandes investimentos. 

Não  é  preconceito  contra  líderes 

sindicais.  Só  que  líder  sindical  não  é 

burguês,  que  decide  sobre  rumos  do 

capital  nem  político  nem  administrador 

público. 

Silvio Pereira 

Henrique Pizzolato e Silvio Pereira 

•  O  PT  virou  uma  espécie  de  Luís  15  da 

ética,  e  os  outros  eram  tratados  como 

súditos. O Silvio Pereira ter aceito o carro 

mostra  isso.  Foi  porque  ele  não  é 

inteligente? Não. Fez por achar que tinha 

o  monopólio  da  ética  e  que  então  podia 

fazer o que quisesse. 

•  Qual é o símbolo dos tempos? É a gravata 

borboleta  do  Henrique  Pizzolato  [petista 

recémafastado  da  diretoria de marketing 

do  BB],  com  o  lencinho  no  bolso,  junto 

com a Land Rover do Silvio Pereira [ex 

secretáriogeral  do  partido].  O  PT  se 

tornou a burguesia do capital alheio. 

Quadro 4: Seleção das atribuições avaliativas na entrevista de José Serra 

Claramente,  o objetivo  do  ator  enunciador  José Serra  é  desqualificar  o  governo 

Lula  (gestão  do  PT)  e  a  própria  pessoa  do  presidente,  uma  vez  que  nas  eleições 

presidenciais  de  2006, Lula  era  cotado  como um  forte  candidato  à  reeleição. Em  sua
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entrevista  ao  Jornal  Folha  de  São  Paulo  em 31/07/07,  com  um  estilo  refinado  e  alto 

poder argumentativo, Serra faz acusações e depreciações explícitas  sobre a atuação do 

seu opositor. Ele constrói o grupo de oponentes basicamente, por meio de predicações 

negativas  que  os  identifica  como  agentes  responsáveis  pelas  ações  de  corrupção  no 

governo.  Por  outro  lado,  o  grupo  de  aliados  é  predicado  positivamente,  como  nos 

mostram as atribuições avaliativas listadas no quadro acima. 

O grupo de  atores  sociais menos  representado  no  texto  é o  grupo de  aliados  no 

qual Serra se inclui. Apenas no trecho da entrevista abaixo é que os atores desse grupo 

(‘Eduardo Azevedo’,  ‘eu’  e  o  ‘PSDB’)  são  trazidos  à  cena  enunciativa  na ocasião  do 

questionamento  do  entrevistador  sobre  o  envolvimento  do  senador  Eduardo Azevedo 

(PSDB) no recebimento de recursos oriundos das empresas de Marcos Valério. Azeredo 

foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter cometido crimes de peculato, 

lavagem de dinheiro e formação de caixa dois durante sua campanha pela reeleição ao 

governo  de  Minas  Gerais,  em  1998,  quando  foi  derrotado.  Esse  episódio  ficou 

conhecido  como  ‘mensalão  mineiro’  ou  ‘valerioduto  tucano’  e  foi  considerado  o 

embrião do mensalão em 2005, pois na denúncia enviada ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), o MPF  argumentou  que os  agentes  envolvidos  neste  esquema  teriam desviado 

recursos públicos de algumas estatais, a  saber, a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais  (Copasa),  a  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  (Cemig)  e  o  Banco  do 

Estado de Minas Gerais (Bemge). 

(75)  Folha  Na semana que passou, descobriuse que também o tucano Eduardo Azeredo utilizou, em 

campanha eleitoral, recursos vindos das empresas de Marcos Valério. 

Serra  Em primeiro lugar, o Eduardo Azeredo é um homem extremamente decente, em sua vida 

privada e em sua vida pública. Segundo, ele se ofereceu para esclarecer coisas na CPI. Terceiro, 

essa questão está girando em torno de supostos crimes eleitorais. É importante, mas não se pode 

confundir o caixa dois eleitoral com o caixa público, que é o desvio de dinheiro do governo para a 

corrupção e para a compra de votos. Não me oponho nem o PSDB a que se investigue a questão 

eleitoral. Mas não se pode confundir. Agora se trata de ver a roubalheira montada nos Correios, no 

IRB,  as  manipulações  nos  fundos  de  pensão,  nas  concorrências  da  Petrobras,  no  Banco  do 

Nordeste. Há um mundo de coisas no atual escândalo que não guarda relação com financiamento 

de campanhas eleitorais.
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A  resposta  de  Serra  é  altamente  persuasiva.  Ela  contém  vários  elementos 

argumentativos no nível metalinguístico tais como (i) a atribuição avaliativa positiva do 

comportamento do seu aliado (‘o Eduardo Azeredo é um homem extremamente decente, 
em  sua  vida  privada  e  em  sua  vida  pública’)  em  que  Serra  se  compromete  com  a 

verdade  da  proposição,  bem  como  com  valores  que  subjazem  a  essa  atribuição 

(decência  e  honestidade  na  vida  privada  e  pública),  (ii)  expressões  que  marcam  a 

sequencialidade  dos  fatos  (‘em  primeiro  lugar’,  ‘segundo’  e  ‘terceiro’)  indicando  a 

racionalização (validade cognitiva) na sua avaliação; (iii) a repetição de sentençaschave 

para manter o foco da audiência em uma  idéia ou claim principal como ‘mas não (se) 

pode confundir (...)’, seguido da distinção entre objetos como crimes eleitorais x crimes 

financeiros; e (iv) dêiticos temporais como ‘agora’ e adjetivos como ‘atual’ que marcam 

a circunstância do momento ou o presente daquele governo, distanciando/desviando a 

atenção da audiência de outros acontecimentos políticos anteriores, bem como de outros 

atores envolvidos naqueles eventos, tal como o seu aliado político. 

A forma como Serra predica negativamente o grupo de inimigos pressupõe que as 

atividades de corrupção tais como o ‘desvio de dinheiro do governo para a corrupção e 

para a compra de votos’ ou  ‘crimes  financeiros’  são atividades peculiares ao governo 

Lula.  Entretanto,  vale  relembrar  que  na  gestão  anterior  do  presidente  Fernando 

Henrique  Cardoso,  popularmente  conhecido  como  FHC  e  um  dos  cofundadores  do 

PSDB (19952002), o governo foi acusado da prática de corrupção (oferta de cargos, de 

favores,  de  obras  públicas,  de  isenções  fiscais,  de  anistias  de  dívida  e  de  socorro  a 

instituições  financeiras,  dentre  outros)  e  da  compra  de  votos  de  parlamentares  para 

aprovação da emenda da reeleição, o que viabilizaria legalmente seu segundo mandato. 

Hoje, essa emenda vem sendo criticada tanto por parlamentares da oposição quanto do 

governo, uma vez que  se cogitou a  idéia de modificar  novamente a Constituição para 

possibilitar um possível terceiro mandato do presidente Lula. 

Podemos verificar  no quadro anterior, que as atribuições avaliativas de aspectos 

negativos  referentes  ao  grupo  de  oponentes  ocorrem  principalmente,  na  forma  de 

sentenças  com  processos  relacionais,  de  adjetivos,  de  advérbios,  de  aposições,  de 

pressuposições (elementos avaliativos) e pela força semântica de alguns verbos usados 

no discurso de Serra.
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(i)  Sentenças com processos relacionais 

(76)  Mas  eu  fiquei  fascinado  com  outro  aspecto:  esse  [Henrique Pizzolato]  é  um burguês  do  capital 
alheio.  É  um  líder  sindical  discutindo  e  decidindo  sobre  os  grandes  investimentos.  Não  é 
preconceito contra líderes sindicais. Só que líder sindical não é burguês, que decide sobre rumos 
do capital nem político nem administrador público. 

No exemplo acima, os elementos dos eventos sociais representados são as pessoas 

‘eu’  (=  Serra)  e  ‘Henrique  Pizzolato’  (=  referido  como  ‘esse’),  com  suas  crenças, 

valores,  desejos  e  histórias,  formas  de  atividades  tais  como  ‘discutir’  e  ‘decidir’,  os 

objetos  relacionados  a  essas  formas  de  atividade  tais  como  ‘grandes  investimentos’  e 

‘rumos do capital’, relações sociais entre classes / grupos sociais distintos e em conflito 

tais  como  ‘burguês’  (=burguesia)  x  ‘líder  sindical’  (=  operariado  ou  proletariado)  x 

‘político’  x  ‘administrador  público’,  e  processos  como  ‘fiquei’  e  ‘é’.  Entretanto,  o 

elemento proeminente aqui são os processos relacionais e seus significados. 

Segundo  Cunha  e  Souza  (2007:58),  os  processos  relacionais  estabelecem  uma 

conexão  entre  entidades,  definindoas,  classificandoas,  caracterizandoas, 

generalizandoas  e  identificandoas,  na  medida  em  que  associam  um  fragmento  da 

experiência  a  outro.  Tais  processos  podem  ser  agrupados  basicamente  em  duas 

categorias,  a  saber,  os  processos  relacionais  atributivos  e  os  processos  relacionais 

identificadores. Nos processos relacionais atributivos, os participantes são classificados 

como  ‘portadores’  (carriers)  ou  ‘atributos’  (attributes),  sendo que o  portador  é  quem 
receber as qualificações e os atributos  são as qualidades  relacionadas ao portador. Na 

sentença ‘Mas eu fiquei fascinado com outro aspecto’, o participante ‘eu’ é relacionado 
ao  atributo  ‘fascinado’  através  do  processo  ‘fiquei’.  O  curioso  é  que  a  escolha  do 

enunciador para  representar os elementos dos eventos  sociais em questão desse modo 

denota  uma  reação  irônica  do  ator  José  Serra  diante  da  postura  ou  papéis 

desempenhados  pelo  ator  Henrique  Pizzolato  na  situação  em  questão.  A  ironia  é 

compreendida na explicitação do claim principal: ‘Líder sindical (...) não é burguês nem 
político nem administrador público’. 

Em  relação  aos  processos  relacionais  identificadores,  estes  predominam  na 

representação  do  enunciado  em  (76),  como  vemos  nas  sentenças:  (a)  ‘Mas  esse 

[Henrique  Pizzolato]  é  um  burguês  do  capital  alheio’,  (b)  ‘É  um  líder  sindical 
discutindo e decidindo sobre os grandes investimentos’, e (c) ‘Só que líder sindical não
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é burguês, que decide sobre rumos do capital nem político nem administrador público’ e 

(d) Não é preconceito contra líderes sindicais. De acordo com Cunha e Souza (2007:69), 
esses processos envolvem dois participantes, a saber, o participante ‘característica’ e o 

participante ‘valor’. Característica é o participante ao qual uma identificação, função ou 

significado  é  relacionado,  enquanto  valor  corresponde  à  identificação  atribuída  ao 

participante  característica.  Por  exemplo,  em  (a),  ‘esse’  (=  Henrique  Pizzolato)  é  o 

participante característica e ‘um burguês do capital alheio’ é o participante valor. Nessa 

representação, o ator enunciador instaura uma verdade que ele quer compartilhar com a 

opinião pública identificando negativamente seu opositor. 

Um  aspecto  significativo  nessa  representação  é  o  significado  das  entidades 

acionadas pelo enunciador para compor o participante valor nas sentenças relacionadas 

ao ator Henrique Pizzolato em (a) e (b), à generalização de uma identidade de grupo, ou 

seja, ‘líder sindical’ em (c) e à sua própria postura em (d). Para Serra, essas entidades 

são contraditórias e antagônicas, ou seja,  em (a), Henrique Pizzolato é definido como 

burguês, só que não do seu próprio capital, mas do capital alheio. Nessa construção fica 

implícita  a  percepção  de  que  o  errado  não  é  possuir  ou  manipular  o  capital,  mas  o 

condenável é  se apropriar do capital dos outros. Em (b), Serra não concebe a  idéia de 

que um líder sindical possa se envolver na discussão e na tomada de decisão no que diz 

respeito ao mercado e à economia. Em (c), a contradição fica mais latente quando Serra 

distingue  papéis,  ou  seja,  líder  sindical  x  burguês  x  político  x  administrador  público. 

Nesse  sentido,  ‘líder  sindical’  e  o  que  tradicionalmente  representa,  ou  seja,  a  classe 

trabalhadora  no  sistema  capitalista,  são  excluídos  da  participação  política  e  da 

governança do país. A diante, Serra tenta atenuar o efeito discriminatório de classes  / 

grupos  sociais  em  seu  discurso,  com  a  negação  categórica  de  que  sua  postura  ou 

posicionamento implica preconceito contra os líderes sindicais. 

Como podemos observar  nas  sentenças anteriores,  a escolha do enunciador pelo 

processo relacional  ‘ser’  (i) veicula  basicamente avaliações negativas  sobre opositores 

através de identificações / definições a ele atribuídas; (ii) mostra o caráter categórico e 

modalizante desse  tipo de processo, pois o ator enunciador  se compromete  totalmente 

com  a  verdade  e  os  valores  das  proposições  na  acusação  dos  seus  opositores  e  (iii) 

reforça a construção aparentemente racional do argumento através de silogismos. Esse 

uso  corrobora  com  a  avaliação  negativa  dos  integrantes  do  grupo  de  opositores  ao 

reprovar sua atuação no governo Lula.
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(ii)  Intensidade semântica dos verbos 

(77)  O PT se tornou a burguesia do capital alheio. 

(78)  Aqui [o governo do PT] virou uma espécie de utopia mercadista com o braço direito e stalinismo 
com o esquerdo. 

(79)  Na  prática,  [o  governo  do  PT]  resultou  no  revigoramento  do  patrimonialismo  numa  forma 
contraditória e combinada. 

Outro aspecto  significativo dos processos escolhidos para representar os eventos 

nos  textos  é  a  intensidade  semântica  de  alguns  verbos. Verbos  como  ‘se  tornou’  em 

(77),  ‘virou’  em  (78)  e  ‘resultou’  em  (79)  avaliam  negativamente  a  mudança  ou 

transformação  experimentadas  pelo  governo  petista  ao  subir  ao  poder.  Esses  verbos 

reforçam um dos claims principais do autor de que o PT, e por extensão, os partidos de 
esquerda são vulneráveis e incapazes de governar o país, deslegitimandoos. 

(iii)  Adjetivos 

(80)  Na  prática,  [o  governo  do  PT]  resultou  no  revigoramento  do  patrimonialismo  numa  forma 
contraditória  e  combinada.  De  um  lado,  o  patrimonialismo  tradicional  foi  reforçado    ele  que 
estava em decadência no governo FHC. De outro, o neopatrimonialismo sindicalistabolchevique 
sem nenhuma utopia de igualdade. O novo patrimonialismo pretendeu organizar uma classe social, 
inclusive com suas condições de reprodução. É a tentativa de formar uma nova classe para tomar 
conta do Estado. Com a diferença de que na Europa Oriental existia a utopia socialista. Aqui virou 

uma espécie de utopia mercadista com o braço direito e stalinismo com o esquerdo. (...) 

A classe gramatical dos adjetivos são marcadores e/ou modalizadores avaliativos 

por excelência e ocorrem com bastante  frequência nos textos analisados, sobretudo na 

predicação do grupo de oponentes ou dos eventos e atividades a ele relacionado, como 

nos mostra o exemplo  (80). A  seleção dos adjetivos que qualificam  certos objetos no 

discurso de Serra é bastante significativa, sobretudo pelo seu caráter avaliativo negativo, 

pelos valores e crenças que indexam.
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a)  revigoramento do patrimonialismo  de forma contraditória e combinada. 

b)  o reforço ao patrimonialismo  tradicional 
c)  o neo/novo patrimonialismo sindicalistabolchevique 
d)  nova  classe social 
e)  a utopia  socialista 

f)  uma espécie de utopia mercadista 

As adjetivações são elementos ideologicamente ricos, pois refletem o estado de 

alma  ou  posturas  afetivas  e  epistêmicas  do  enunciador  na  sua  avaliação  do  mundo 

social, sendo, portanto, muito mais que elementos descritivos dos objetos e/ou entidades 

que  compõem  esse  mundo.  Em  (80),  o  autor  associa  o  outgroup  a  certas  práticas 
consideradas  negativas  ou  ruins  para  a  sociedade,  a  saber,  o  revigoramento  do 

patrimonialismo  tradicional,  a  criação  do  novo/  neopatrimonialismo  sindicalista 

bolchevique,  a  criação  de  uma  nova  classe  social  e  a  propagação  ou  crença  em  uma 
utopia mercadista [e stalinista]. Desse modo, ‘tradicional’ caracteriza o reconhecimento 
da  existência  do  patrimonialismo  na  prática  política  brasileira  que  segundo  o  autor, 

estava em decadência no governo anterior (ingroup) e que fora retomado pelo governo 

atual (outgroup). ‘Novo’ ou ‘neo’ imprime ao patrimonialismo praticado pelo governo 
do PT, um caráter inédito e singular, pois estaria sendo exercido com a participação de 

sindicatos. Na sequência,  ‘bolchevique’ em  ‘sindicalistabolchevique’  faz alusão a um 

dos grupos socialistas de tradição marxista mais ortodoxa que caracterizou a Revolução 

Russa  (1917).  Liderados  por  Lênin,  os  bolcheviques  ou  ‘socialistas  vermelhos’ 

pregavam a luta revolucionária dos trabalhadores para a formação de uma ‘ditadura do 

proletariado’ para assumir o poder do Estado  na Rússia.  Fica  implícita  no exemplo, a 
constatação do autor da mudança no exercício do poder no Estado, ou seja, a classe de 

trabalhadores  na  pessoa  do  presidente  Lula,  outrora  líder  sindicalista.  Contudo,  tal 

mudança não teria trazido ou não significaria avanços sociais, políticos ou econômicos 

para  o  país. Na  percepção  do  autor  a  ‘nova  classe’  que  subiu  ao  poder  estaria  sendo 

guiada por uma utopia mercadista,  representando, portanto a manutenção de um certo 

status  quo  políticoeconômico  e  da  oposição  de  classes  sociais  (aqueles  que  estão  no 
poder x aqueles que não estão no poder). 

(iv)  Advérbios
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(81)  Da atual política econômica, o  lado mais correto é o  fiscal. É uma política  fiscal  razoavelmente 
austera. Mas a política monetária errada destrói a política fiscal, pois ela eleva brutalmente o gasto 
em juros, freia a atividade econômica e sobrevaloriza o câmbio. 

O uso dos advérbios caracteriza não apenas o modo como o autor vê ou descreve 

coisas no mundo social, mas também a intensidade da avaliação deste autor baseada em 

fatos  empíricos.  Em  (81),  ‘razoavelmente’  imprime  à  sentença  um  caráter  negativo  à 

avaliação  do  autor  quanto  ao  desempenho  dos  seus  opositores  no  campo  da  política 

econômica,  assim  como  menor  comprometimento  com  a  verdade  da  proposição.  Já 

‘brutalmente’, por sua força semântica, intensifica o sentido negativo do verbo ‘elevar’ 

contribuindo desse modo, para a avaliação negativa das ações do governo Lula. 

(v)  Aposições 

(82)  Eu acho que o Brasil pode e quer sair desse imbróglio. Sairá para melhor ou para pior? Não se 

sabe.  Isso  vai  depender muito  do  Lula.  Por  enquanto,  ele  só  está  defendendo  o  indefensável, 
dizendo  que  tudo  se  resume  a  problemas  de  campanha,  o  que  evidentemente  não  é  verdade. 
Além  disso,  está  criando  espantalhos,  essas  elites  secretas  que  estariam  conspirando.  E  se 
desvinculando do PT, como se nada tivesse a ver com as ações de seu partido e de seus homens 

de confiança. Nem a fada Morgana acreditaria nisso. Às vezes ele tenta passar a idéia de que os 
acontecimentos  atuais  refletem uma  luta  dos mais  abastados  contra  os mais necessitados,  dos 

mais cultos contra os menos cultos devido à falta de oportunidades na vida. É isso o que ele tenta 
fazer: como se tudo não passasse de uma espécie de trama para tirar um filho de analfabetos do 
poder. (...) 

As  aposições  são  introduzidas  nos  enunciados  com  a  finalidade  de  explicar, 

ampliar,  identificar,  resumir  e  avaliar  os  objetos  a  que  se  referem,  veiculando 

informações.  Em  (82),  podemos  observar  o  funcionamento  das  expressões  apositivas 

nos textos. Essas aposições são usadas basicamente de dois modos: 

(a)  para  intensificar  e  individualizar  a  ação  e  a  responsabilidade  de  atores 

particulares.  Por  exemplo,  ‘isso’  não  apenas  retoma  e  resume  a  informação  dada  na 

sentença que lhe precede (‘Eu acho que o Brasil pode e quer sair desse imbróglio. Sairá 

para melhor ou para pior? Não se sabe’), mas também intensifica e individualiza a ação
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e a responsabilidade pessoal do ator Lula diante da crise políticoeconômica brasileira 

naquele  momento.  Esse  tipo  geralmente  ocorre  como  pronomes  relativos  tais  como 

‘isso’, ‘tudo’, ‘nada’, etc..; e 

(b) para explicar objetos, geralmente avaliandoos negativamente. É o caso, por 

exemplo,  de  ‘essas  elites  secretas  que  estariam  conspirando’  que  está  elucidando  o 

significado do termo  ‘espantalhos’. Aqui,  a expressão apositiva é constituída por uma 

sentença. 

Em ambos os casos, as aposições são usadas para marcar a avaliação de aspectos 

negativos dos outgroups. 

(vi)  Pressuposições 

(83)  Na vida pública, especialmente quando você vem da esquerda, enfrenta um dilema quando chega 

ao governo. Tem de andar no fio da navalha para não perecer nem trair. O PT optou logo pela 

traição. 

Fairclough  (2000:163)  nos  lembra  que  textos  e  discursos  são  uma  mistura  de 

significados  explícitos  e  implícitos,  ou  seja,  do  que  é  dito  e  do  que  é  pressuposto  e 

tomado  como dito. Às  vezes,  o  que  é  pressuposto  está  no  campo do  sensocomum,  o 

que a princípio não seria questionável. Por outro lado, ocorre que o que é pressuposto é 

questionável,  pois  está  fundamentado  em um  sistema de  valores  e  crenças  dos  atores 

sociais e seus interesses. 

No  discurso  de  Serra,  o  uso  de  pressuposições  para  avaliar  negativamente  seus 

oponentes  é  bastante  sutil.  Por  exemplo,  ao  dizer  ‘na  vida  pública,  especialmente 

quando  você  vem  da  esquerda,  enfrenta  um  dilema  quando  chega  ao  governo’ Serra 

pressupõe e  toma como verdade que  (i) quem chega ao poder através do exercício de 

funções  públicas  enfrenta  um dilema,  dilema  este,  esclarecido  pela  sentença  apositiva 

‘Tem de andar no fio da navalha para não perecer nem trair’  a metáfora ‘andar no fio 

da navalha’ indica que a manutenção de uma conduta equilibrada, sóbria e cautelosa é o 

modo de se obter êxito na vida política; e (ii) quem vem da esquerda política está mais 

suscetível  a  traição  e/ou  conduta  imoral  ou  antiética  na  vida  pública.  A  sentença 

seguinte ‘O PT optou logo pela traição’ reforça essa segunda pressuposição do autor.
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A primeira  pressuposição  é  baseada  na  compreensão  de  sensocomum,  de  certo 

modo,  incontornável  e  inquestionável  de  que  aqueles  que  exercem  a  vida  pública 

deveriam manter  uma  conduta  ética  que  seria  compatível  com o  exercício  de  funções 

representativas no campo da política. Já a segunda pressuposição é questionável, pois, 

Serra  classifica  os  partidos  de  esquerda  como  potenciais  traidores  (do  povo  e  da 

representação  política)  corroborando  com um discurso  de deslegitimação  da oposição 

democrática.  O  autor  enuncia  a  partir  de  um  ponto  de  vista  autoritário  e  de 

distanciamento  em  sua  avaliação  do  outro,  criando  outra  pressuposição  de  caráter 

definitivo e conclusivo, isto é, de que apenas os partidos de direita são legitimados para 

exercer o poder na vida pública. 

Como a corrupção praticada pelos atores políticos no exercício de suas funções 

públicas  é  um  tópico  polêmico  e  de  certo  modo,  um  tabu,  os  diferentes  modos  de 

predicação  dos  atores,  que  carregam  atribuições  avaliativas  de  aspectos  positivos  ou 

negativos de suas ações, apontam para certos valores que são assumidos pelos autores e 

muitas  vezes  não  estão  explicitados  textualmente,  por  exemplo,  através  de  palavras 

chave como ‘bom’, ‘ruim’, ‘útil’, etc.. A captura dos valores ou sistema de valores que 

fundamentam  e  norteiam  as  práticas  sóciodiscursivas  é  de  extrema  relevância  no 

processo identificatório porque a avaliação moral é uma das categorias que constroem a 

legitimação e/ou deslegitimação discursiva de atores, de instituições e de suas práticas 

(van  Leeuwen  2008:169).  No  discurso  de  Serra,  por  exemplo,  o  autor  deslegitima  a 

atuação / ação dos políticos ou grupos políticos que fazem parte da esquerda política e 

legitima a atuação / ação dos políticos ou grupos políticos da direita no Brasil. 

É interessante notar que a compreensão do sistema de valores e de crenças dos 

grupos  políticos  (ingroups  e  outgroups),  bem  como  sua percepção  do mundo  social 

através  do  discurso  político,  permitem  a  elucidação  de  um  componente  ideológico 

significativo no exercício da governança, ou seja, a questão da lei, da ordem e de que o 

desenvolvimento  social  e  econômico  do  País  estaria  relacionada  e/ou  condicionada  à 

hegemonia e ao controle do poder pelos aliados políticos, mitigando assim, a verdadeira 

oposição democrática nesse processo. Entretanto, a discussão do problema da corrupção 

envolvendo agentes políticos não pode ficar somente no âmbito moral (valores morais), 

mas,  nos  conduzir,  enquanto  cidadãs  e  cidadãos,  à  diagnose  dos  elementos 

determinantes desse problema e à criação de mecanismos ou estratégias para combatêlo 

eficazmente na esfera pública política.
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Passemos  agora  à  observação  das  estratégias  de  predicação  do mensalão  e/ou 

dos outros eventos ou atividades a ele relacionadas. 

As  estratégias  mais  significativas  de  predicação  do mensalão  e/ou  dos  outros 

eventos  ou  atividades  de  corrupção  nos  textos  são  a  ativação  do  evento  em  si,  as 

atribuições avaliativas negativas ou deprecatórias, as metáforas e as comparações e/ou 

analogias. 

(a) Ativação do evento 

(84)  Lembro de  ter dito, no debate  final  [com Lula, em 2002]: ou  o Brasil vai  ter uma crise como 

nunca teve ou haverá o maior estelionato eleitoral da história. Esse estelionato aconteceu e virou 
um pecado de origem. (EP 2) 

(85)  [O mensalão] vai nos escravizar e vai nos desmoralizar. (EP 1) 

A  ativação  do(s)  evento(s)  de  corrupção  está  diretamente  relacionada  à 

antropomorfização e à naturalização do(s) evento(s) de corrupção como algo que existe 

fora  da  volição  humana,  ou  seja,  é  algo  que  simplesmente  ‘é’  independentemente  da 

ação de agentes humanos reais. A corrupção pública, ente abstrato, é convertido em um 

agente  concreto  com  características  humanas  próprias  para  existir  tais  como  a 

independência  de  ação  ou  de  condições  institucionais.  Em  (84),  por  exemplo,  os 

processos ‘haverá’, ‘aconteceu’ e ‘virou’ imprimem um caráter ontológico às atividades 

de  corrupção  como,  por  exemplo,  o  ‘estelionato  eleitoral’.  Já  em  (85),  o  ente 

‘mensalão’,  além  de  existir,  recebe  poder  agentivo  de  fazer  coisas  ruins  aos  entes 

humanos,  ou  seja,  ‘escravizar’  e  ‘desmoralizar’.  O  recurso  da  ativação  é  usado 

retoricamente pelo autor para mitigar a responsabilidade dos reais atores políticos neste 

cenário.  Consequentemente,  esses  atores  são  transformados  em  vítimas  das  ações  de 

corrupção  e  não  agentes  responsáveis  por  estas  ações.  Portanto,  se  não  há  agentes 

humanos concretos no Estado que pratiquem corrupção não há quem possa ser definido, 

nomeado, responsabilizado e punido propriamente por estas ações. 

(b) Atribuições avaliativas negativas ou deprecatórias
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(86)  Isso é coisa de Câmara de Vereadores de quinta categoria. (EP 1) 

(87)  Desde  o  primeiro  dia  dedicamos  todo  o  nosso  esforço  ao  combate,  sem  trégua,  a  essa  triste 
herança secular. (DP 1) 

(88)  Pergunto para cada líder que está aqui, da oposição e da base do governo, para cada deputado e 

deputada, para todos  os empresários do país, para  todos aqueles que  fizeram ou  receberam de 

mim 25 mil telefonemas, para todos aqueles que estiveram comigo em milhares de audiências, se 

alguém  recebeu  de  minha  parte  alguma  proposta  indecorosa,  ilícita,  que  ferisse  o  interesse 
público. (DP 2) 

Do  ponto  de  vista  ético,  a  apologia  explícita  às  práticas  de  corrupção  não  é 

aceitável  no  discurso  político.  O  que  se  espera  nesses  discursos  quanto  à  corrupção 

envolvendo os agentes públicos é justamente a condenação das práticas de corrupção e 

de seus autores e a defesa e/ou reafirmação de certos valores ou virtudes por parte dos 

políticos tais como a probidade, a inteireza, a sinceridade e a justiça. Com isto, o efeito 

perlocutório  pretendido  no  discurso  proferido  por  estes  agentes  é  justamente  o  de 

promover a credibilidade e causar a adesão de sua audiência (instância onde de situaria 

o contrapoder) a um projeto argumentativo e  interpretativo. Daí, a avaliação negativa 

dos  eventos  ou  atividades  de  corrupção  por  parte  dos  atores  políticos  através  de 

atribuições  predicativas  tais  como  a  sentença  ‘é  coisa  de  Câmara  de  Vereadores  de 

quinta  categoria’  em  (86),  ‘que  ferisse  o  interesse  público’  em  (88)  e  os  adjetivos 

‘triste’, ‘secular’ em (87), ‘indecorosa’ e ‘ilícita’ em (88) não causam nenhuma surpresa 

ou  quebra  de  expectativa  nos  interlocutores  pelo  papel  que  os  atores  enunciadores 

desempenham na cena política. 

A  questão  é  que  essa  representação  suscita  dois  aspectos  importantes,  porém, 

difíceis e problemáticos de serem  investigados discursivamente, a saber:  (i) o discurso 

político  como  um  lugar  de  simulação,  ou  nos  termos  de  Charaudeau  (2009:263),  de 

verdade capciosa onde o que importa não é a comprometimento com a verdade em si, 

enquanto valor, mas a força de verdade desse discurso enunciado através das condições 

de dramatização de seus autores para comover a audiência, positiva ou negativamente, e 

angariar aliados; e (ii) a ausência ou ocultamento da verdade no discurso político, o que 

parece  ser  aceitável  como  lugar  comum.  Entretanto,  esse  fato  corrobora  com  a 

manutenção das relações e grupos que exercem poder.
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No campo da política, descobrir a mentira e/ou as incongruências que o discurso 

político  pode  apresentar  não  é  tarefa  impossível,  mas  requer  tempo  e  um  trabalho 

hermenêutico exaustivo. Em seu trabalho de investigação sobre a mentira implícita e os 

acidentes discursivos nos discursos presidenciais, Montero (2009:357358) sugere pistas 

para  a  identificação  e  análise  da  mentira  e  de  outros  ‘acidentes’  discursivos  nos 

discursos políticos, a saber: 

(i)  o  encobrimento  de  um  feito  reprovável,  contraventor  da  lei,  em  geral 

negativo, com outro feito pior que pode ser atribuído aos inimigos políticos, ou ainda, 

criar  ou  revelar  outro  escândalo  que  faça  a  audiência  esquecer  a  mentira  que 

determinado ator deseja encobrir; 

(ii)  a  negação  da  existência  da mentira  e  se  isto não  for  possível,  a  atenuação 

desta mentira ou a atribuição da culpa ou responsabilidade a algum inimigo político; 

(iii) o deslocamento da falsidade em que se opõe ao discurso acusador, um outro 

discurso menos acusador, que distrai a opinião pública e também obriga os acusadores a 

defenderemse,  atraindo,  desse modo,  a  audiência  por meio  da  polêmica  e  da  dúvida 

sobre quem acusa; 

(iv)  a  distorção  dos  feitos  e  dos  fatos  de  tal  modo  que  mesmo  com  a 

apresentação  de  possíveis  provas  haja  dúvida  sobre  a  veracidade  dessas  provas  e  da 

própria existência do fato em si; 

(v) a não admissão da mentira sem uma negação formal da existência de um fato 

ou de certas atividades, acompanhada da calma e da atitude de  firmeza do enunciador 

num discurso em que busque apresentar provas ou argumentos de sua razão através, por 

exemplo, de testemunhos aparentemente sérios e irrefutáveis. 

Tomemos  como  exemplo  o  discurso  de Roberto  Jefferson  em  que  denuncia  o 

mensalão e o envolvimento de outros políticos neste esquema de corrupção (anexo D – 

texto  1).  Para  ocultar  suas  próprias  ações  de  corrupção  nos  Correios,  Jefferson  usa 

algumas das estratégias acima mencionadas. Por exemplo, quando  interpelado sobre o 

esquema de corrupção nos Correios em que seria um dos principais mentores, Jefferson 

atenua a existência do esquema de recebimento de dinheiro em seu nome nos Correios e 

no  IRB  (Instituto  de Resseguros  do Brasil)  para  ‘ajudar’  o PTB nas  eleições, mesmo 

diante  do  flagrante  de  imagens  revelando o  pagamento  de  propina  em  rede  nacional. 

Após a negação, este ator revela outro esquema de corrupção, o mensalão.
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(c) Metáforas 

As  predicações  metafóricas  do  evento  ou  das  atividades  de  corrupção  mais 

comuns  nos  textos  são aquelas que  transferem  aspectos do domínio da doença para o 

domínio  político,  aquelas  que  transferem  aspectos  do  domínio  religioso/  místico 

/sobrenatural  ou  superhumano  para  o  domínio  político  e  aquelas  que  transferem 

aspectos do domínio militar ou da guerra para o domínio político. O curioso é que esses 

tipos  de  metáfora  acentuam  o  tom  dramático  dos  atores  enunciadores  e  o  caráter 

negativo na representação do evento, o que de certo modo atenua a responsabilização de 

atores humanos nas práticas de corrupção. 

(i)  Metáforas  que  transferem  aspectos  do  domínio  da  doença  para  o  domínio 

político 

(89) Toda a pressão que recebi neste governo, como presidente do PTB, por dinheiro, foi em função 

desse "mensalão", que contaminou a base parlamentar. (EP 1) 

No exemplo  acima,  ao  caracterizar  o mensalão  como  algo  que  ‘contaminou’  a 

base  parlamentar,  o  ator  aciona  o  frame  da  doença  para  representar  o  evento  de 
corrupção. Doenças estão acima do desejo humano, pois racionalmente uma doença não 

é desejada por ninguém. Do mesmo modo, há uma expectativa da busca de remédios ou 

tratamentos que visem sua cura ou erradicação. No caso do exemplo acima, o autor não 

explicita  nem sugere um  ‘remédio’ ou um ‘tratamento’ para a doença  ‘mensalão’. Na 

visão do autor, o mensalão, como ente independente, teria contagiado e corrompido os 

atores políticos. O efeito retórico é a vitimação desses personagens, eximindoos assim, 

da responsabilidade e culpa pelo evento em si e pelas atividades que o caracterizaram. 

(ii)  Metáforas  que  transferem  aspectos  do  domínio  religioso/  místico 

/sobrenatural para o domínio político
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(90) Tudo o que você está vendo aí nessa quedadebraço é que o "mensalão" tem que passar para R$ 

50 mil, R$ 60 mil. Essa paralisia resulta da maldição que é o "mensalão". (EP 1) 

No  tipo  de  metáfora  que  o  exemplo  acima  tipifica,  o  ator  imagina  um  frame 
religioso,  do mundo  espiritual, místico,  sobrenatural,  algo  que  está  além  das  forças  e 

feitos  humanos  para  caracterizar  o  mensalão.  Neste  caso,  o  mensalão  é  visto  como 

resultante  da  ação  efetiva  negativa  de  uma  maldição.  Mesmo  assim,  a  opção  pela 

nominalização  pode  omitir  a  ação  de  pessoas  que  podem  amaldiçoar  outras  que  são 

consideradas  inimigas. O  fato é que esse  tipo de metáfora desafia a  racionalidade dos 

indivíduos e pressupõe que eventos de corrupção são sobrehumanos e de certo modo, 

não  podem  ser  combatidos  com  ações  humanas  concretas,  tais  como,  a  punição  dos 

agentes responsáveis. 

(iii)  Metáforas que transferem aspectos do domínio militar ou da guerra para 

o domínio político 

(91) Lá para  junho eu  fui ao Ciro Gomes. Falei:  "Ciro, vai dar uma zebra neste governo. Tem um 

"mensalão". Hoje eu sei que são R$ 3 mi, R$ 1,5 mi de mensal para o PL e para o PP. Isso vai 
explodir. (EP 1) 

Do mesmo modo que ocorre nas nomeações, as metáforas que transferem aspectos 

do domínio militar ou da guerra para o domínio  político acionam o  frame do conflito 

para  representar eventos de corrupção e as atividades a estes  relacionadas. Em (91),  a 

predicação ‘vai explodir’ tanto aciona um evento abstrato como agente de uma ação (= 

‘isso’)  quanto  potencializa  o  efeito  desastroso  dessa  ação  através  da  intensidade 

semântica do processo ‘explodir’. 

(iv)  Comparações / analogias 

(92)  (...) o doutor Delúbio o procura [referência ao deputado José Múcio]: “O Roberto é um homem 

difícil. Eu quero falar com você. O PP e o PL têm uma participação, uma mesada, eu queria ver 
se  vocês  aceitam  isso”.  O Múcio  respondeu  que  não  poderia  tomar  atitude  sem  falar  com  o
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presidente do partido. (...). Aí o Múcio voltou a mim. Eu respondi: "Isso desmoraliza. Tenho 22 

anos de mandato e nunca vi isso acontecer no Congresso Nacional". 

(93)  Nunca achei que o PT tinha o monopólio da ética, mas eu achava que ele era um grande reduto 

da ética. Eu achava, em 2002, que eles  seriam muito  incompetentes no governo, mas não que 

teriam essa performance ética. O caso Santo André está aí para demonstrar, é anterior a tudo 

isso. Eu mesmo sempre subestimei os eventos de Santo André, achava que eram localizados. (...) 

Reisigl e Wodak (2001) consideram as comparações e analogias como técnicas 

retóricas  usadas  pelos  atores  para  equacionar  as  estratégias  de  predicação  e  de 

argumentação. Ao dispor de comparações e analogias entre eventos  /  fatos  /  situações 

atuais  e  anteriores  reais  e/ou  fictícias,  os  atores designam exemplos  ilustrativos  como 

parte de sua argumentação. 

Outro  aspecto  interessante  dessas  técnicas  retóricas  é  destacado  por  Van 

Leeuwen  (2008:113)  ao  postular  que  as  comparações  ou  analogias  quase  sempre  são 

usadas  nos  discursos  para  expressar  avaliação  moral,  legitimando  ou  deslegitimando 

ações ou atividades que são relacionadas a valores positivos (comparação positiva) ou 

negativos  (comparação  negativa).  Neste  sentido,  a  pergunta  implícita  que  subjaz  às 

comparações  e  às  analogias  e  revela  o  seu  aspecto  deôntico  seria:  ‘Por  que  eu 

deveria/nós  deveríamos  fazer  isto  (ou  não)?’  ou  ainda  ‘Por  que  eu  deveria/nós 

deveríamos  fazer  isto  de  determinado  modo?’.  A  resposta  mais  pertinente  não  seria 

porque isto ou aquilo (ou fazer  isto ou aquilo de determinado modo) é bom, mas sim, 

fazer  isto  ou  aquilo,  e  de  determinado  modo,  é  como  uma  atividade  ou  situação 

genericamente semelhante que está associada a valores / ações avaliadas positivamente, 

e no caso das comparações negativas, a valores / ações avaliadas negativamente. 

As  comparações  ou  analogias  podem  ser  explícitas  ou  implícitas.  As 

comparações  ou  analogias  explícitas  podem  ser  marcadas  por  conjunções  de 

similaridade ou similitude (como, por exemplo, como, assim como, tal qual etc..) ou por 

circunstâncias  de  comparação  (como,  por  exemplo,  a  comparação  entre  eventos  da 

mesma natureza ou com os mesmos resultados ou conseqüências). Já nas comparações 

ou analogias  implícitas, o que ocorre é que uma  atividade que pertence a uma prática 

social x é descrita através de um termo ou elemento que, literalmente, se refere a uma 

atividade que pertence a outra prática social y e os valores positivos ou negativos que 

em  certo  contexto  sóciocultural  são  atribuídos  àquela  atividade  y  são  então
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‘transferidos’  para  a  atividade  original  x  (Van  Leeuwen  2008:112).  Vejamos  as 

comparações / analogias feitas em (92) e (93): 

(a) O PP e o PL têm uma participação, uma mesada, eu queria ver se vocês aceitam 

isso. 

(b) Nunca vi isso acontecer no Congresso Nacional. 

(c) O caso Santo André está aí para demonstrar, é anterior a tudo isso. Eu mesmo 

sempre subestimei os eventos de Santo André, achava que eram localizados. 

Em  nenhuma  das  situações  os  enunciadores  usam  marcadores  explícitos  de 

similaridade.  Eles  preferem  usar  eventos  específicos  para  serem  comparados.  Na 

situação  (a),  a  comparação  trás  à  cena  enunciativa  a  participação  de  outros  partidos 

políticos  da  base  aliada  do  governo  como  argumento  contundente  para  convencer  os 

dirigentes de outro partido, o PTB, a participarem do recebimento do mensalão, descrito 

aqui  como  ‘uma  participação’  ou  ‘uma  mesada’  oferecida  pelo  tesoureiro  do  PT, 

Delúbio Soares aos outros partidos. 

Na situação  (b), o ator  faz  referência ao  ineditismo da prática do mensalão no 

governo atual ao comparálo a outros governos anteriores. A comparação é feita através 

da  evocação  contextual  de  outro  momento  da  história  política  brasileira  no  que  diz 

respeito ao papel de suas instituições (por exemplo, o Congresso Nacional) e dos atores 

políticos  que  as  compõem  (os  parlamentares).  Esse  tipo  de  evocação  tomada  como 

pando  de  fundo  pelo  ator  releva  o  conhecimento  que  define  os  mundos  presumidos 

pelos  participantes  em  seus  discursos  (Chilton  2004:82). Contudo,  esse  conhecimento 

pode  ser manipulado  pelo  ator  para  construir  uma  imagem  positiva  dos  seus  aliados, 

bem como uma  imagem negativa dos  seus  inimigos políticos como vemos  nos  textos. 

Isso  fica  evidente  ao  resgatarmos  alguns  aspectos  curiosos  referentes  ao  ator Roberto 

Jefferson e sua participação política em governos anteriores de direita dos quais foi ator 

atuante.  Jefferson  foi  uma  figura  importante  no  governo  de  direita  anterior,  o  do 

presidente FHC, envolvido na compra de votos para garantir sua reeleição. Observando 

o contexto histórico e político mais amplo 33 , este político que acumulou seis mandatos 

33  Para mais  detalhes  sobre  a  trajetória política de Roberto Jefferson, a CPI  do Orçamento,  a CPI  dos 
Correios  e  os  partidos  políticos  no  Brasil,  confira,  por  exemplo,  os  endereços  abaixo: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u69620.shtml, 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=346ASP016,
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de deputado federal pelo PTB, começou sua carreira política em 1982 em decorrência 

da  popularidade  que  conquistou  atuando  em  um  programa  de  televisão  no  Rio  de 

Janeiro chamado O povo da TV. Com um discurso moralista, Jefferson exercia a função 
de advogado criminalista em defesa da população. Posteriormente, compôs a chamada 

‘tropa  de  choque’  do  governo  Collor  em  que  atuou  para  impedir  o  impeachment  do 

então  presidente  Fernando  Collor  de  Melo  (199092),  acusado  de  corrupção.  Na 

administração do então vicepresidente que assumiu o cargo em lugar de Collor, Itamar 

Franco  (199295),  Jefferson  teria  sido  implicado  na  CPI  dos  Anões  do  Orçamento 

(1993) que investigava um esquema de corrupção envolvendo parlamentares no desvio 

de  verbas  orçamentárias  da  União.  Já  no  governo  do  presidente  FHC,  Jefferson 

protagonizou  um  papel  fundamental  na  indicação  de  cargos  no  governo  e  contribuiu 

para  a  ruptura  da  aliança  entre  o  PSDB  e  o  PFL,  hoje  DEM,  o  que  provocaria  o 

enfraquecimento do candidato do PFL à presidência da Câmara dos Deputados. 

No  atual  governo,  Jefferson  e  seu  partido,  o  PTB,  passaram  a  compor  a  base 

aliada  do  governo  Lula  em  troca  de  indicações  de  cargos  nas  empresas  estatais  no 

chamado ‘loteamento’ de cargos. Como presidente do PTB (2003), Jefferson passou a 

exercer  mais  influência  política  no  governo,  chegando  inclusive  à  presidência  do 

Instituto de Resseguros do Brasília (IRB). Nesse ínterim foi implicado num esquema de 

arrecadação  ilícita  de  recursos  na  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos 

(Correios)  e  no  próprio  IRB  para  favorecimento  do  PTB.  Diante  das  acusações  de 

corrupção  nesses  órgãos,  da  perda  do  apoio  político  de  seus  aliados  e  do  próprio 

governo  e  da  iminência  da  cassação  de  seu  mandato  político,  Jefferson  trás  ao 

conhecimento público outro  suposto esquema de  corrupção envolvendo parlamentares 

da base aliada do governo, o chamado mensalão. Portanto, podemos concluir que esse 

tipo de comparação é falaciosa e não representa a realidade dos fatos. 

Já  na  situação  (c),  o  ator  José  Serra,  então  concorrente  de  Lula  nas  eleições 

presidenciais  de  2006,  evoca  outra  circunstância  para  comparação  e  ou  analogia,  a 

saber, ‘o caso Santo André’ ou ‘os eventos de Santo André’, para fundamentar e tornar 

mais plausível o  claim  implícito de que o PT ou o governo do PT não é um governo 
ético.  Esse  é  um  poderoso  instrumento  na  argumentação,  porque  exemplos  concretos 

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Comissoes/comCPI.asp, 
http://www.ptb.org.br/, 
http://www.tse.gov.br/partidos/partidos_politicos/historico.html
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como  este  tem  um  impacto  emocional  mais  forte,  portanto,  mais  persuasivo,  que 

argumentos  abstratos,  como  nos  lembram  Reisigl  e Wodak  (2001:109).  O  que  Serra 

aponta  como  ‘o  caso  Santo  André’  ou  ‘os  eventos  de  Santo  André’  diz  respeito  a 

suspeita  de  corrupção  em  gestões  municipais  petistas,  sobretudo,  num  dos  maiores 

colégios eleitorais do país, a cidade de São Paulo. O esquema de corrupção em questão 

diz  respeito  à  arrecadação  de  propina  de  empresários  da  cidade  para  financiar 

campanhas de políticos petistas. O dinheiro arrecadado seria levado pelo então chefe de 

gabinete de Lula ao então presidente do partido, o exministro José Dirceu. Durante as 

investigações, a promotoria de São Paulo sustentou que o assassinato pósseqüestro do 

prefeito  petista  Celso  Daniel  em  2002  estaria  relacionado  ao  suposto  esquema  de 

arrecadação  de  propina  em  Santo  André.  O  caso  ainda  repercute,  gerando  até  hoje 

turbulência política ao governo e ao PT, pois não foi totalmente esclarecido pela Justiça. 

Outro aspecto importante das comparações e analogias é o seu aspecto dêitico. 

Quanto a  isto, Chilton (2004:149) afirma que a analogia pode ser definida / entendida 

como  a  relação  entre  espaços  (ontológicos,  históricos,  geográficos,  etc.)  que  têm 

coordenadas  dêiticas.  Nos  elementos  usados  para  construir  as  comparações  nas 

situações anteriores, podemos observar que há uma mudança do argumento de um ponto 

de  vista  mais  geográfico  e  sincrônico  (o  mensalão)  para  um  ponto  mais  histórico, 

quando  outros  eventos  e  atividades  de  corrupção  do  passado  e  seus  atores  são  re 

editados  e  reinterpretados  para  relacionar,  sobretudo,  valores  ou  ações  valorizadas 

negativamente  a  eventos,  atividades  de  corrupção  do  presente  e os  atores  envolvidos. 

Esse aspecto pode ser usado por um lado, para compor a perspectiva dos atores políticos 

de  que  as  práticas  de  corrupção  são  realmente  uma  prática  comum  na  política  e  não 

eventos  situados  ou  isolados.  Por  outro  lado,  pode  ser  usado  pelos  ingroups  na 

apresentação positiva de si e na apresentação negativa dos outgroups na compreensão 

de que as práticas de corrupção são restritas a este grupo. 

As estratégias referenciais de nomeação e de predicação são, portanto, elementos 

relevantes  na  estrutura  argumentativa  dos  textos,  pois  estão  relacionadas  e  formam  a 

base  dos  esquemas  de  argumentação  desses  textos  no  processo  identificatório  dos  in 
groups, dos outgroups e do evento em si.
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4.2.2  Estratégias de argumentação: principais topoi, falácias e claims 

Nosso  foco  agora  recai  sobre  a  análise  dos  esquemas  de  argumentação 

propriamente  ditos  em  termos  dos  topoi  e  falácias  típicas  que  são  empregadas  pelos 
atores no discurso político sobre corrupção para justificar seus claims. Estes esquemas 
são usados com o propósito de persuadir a audiência  no que diz  respeito à  validade  / 

validação  de  certos  claims  de  verdade  (claims  of  truth)  e  de  certeza  normativa 

(normative  rightness).  Os  claims  de  verdade  dizem  respeito  à  afirmação  da  verdade 
proposicional ou ser verdadeiro ao afirmar / postular uma determinada representação de 

um estado de coisas (state of affairs). Já os claims de certeza normativa dizem respeito a 
estar normativamente correto ao enunciar o que se está enunciando, ao mesmo  tempo 

em que se afirma a autoridade de desempenhar o ato discursivo em questão. 

Segundo  Wodak  et  al  (1999),  Reisigl  e  Wodak  (2001),  Fairclough  (2003), 

Reisigl  (2008)  e  Reisigl  e  Wodak  (2008),  dentre  outros,  apesar  dos  topoi  e  falácias 
serem elementos obrigatórios constitutivos da estrutura argumentativa, analisálos não é 

tarefa fácil. Uma das dificuldades de análise desses elementos é que eles podem tomar a 

forma  de  premissas  implícitas  ou  explícitas  dependendo  dos  interesses  dos  atores 

enunciadores. Quando premissas  não  são  verbalmente  explicitadas,  uma possibilidade 

de  inferilas é através de paráfrases com formulações do tipo ‘se x..., então y’,  ‘desde 

que  x...,  então  y’,  ‘x  é  y’  e  assim  por  diante.  Neste  caso,  é  importante  considerar  o 

trabalho  ideológico  que  o  texto  está  fazendo  (elaboração  textual),  trabalho  este  que 

consiste,  por  exemplo,  em  tornar  certas  representações  contenciosas,  polêmicas, 

preconceituosas  etc.  em  senso  comum ou  representações  naturalizadas,  como no  caso 

dos parlamentares como sendo corruptos ou  ladrões do dinheiro público;  isto partindo 

da  perspectiva  de  que  a  argumentação  baseada  em  argumentos  contenciosos  e 

questionáveis  é  uma  argumentação  falha,  pois,  infringe  regras  básicas  para  disputas 

racionais, construtivas e emancipatórias, tais como, a liberdade de fala, a obrigação em 

dar  razões,  a  referência  correta  a  premissas  implícitas,  a  validade  lógica,  o  uso  de 

esquemas argumentativos plausíveis, dentre outros, como dissemos anteriormente. 

Outra dificuldade encontrada na análise dos topoi e falácias é que mesmo com a 
elucidação ou conhecimento do contexto pode ser difícil distinguir precisamente se um 

esquema de  argumentação  foi  construído  através  de  topos  razoáveis,  plausíveis  ou  se 
através do seu contraponto  ‘corrompido’, ou seja, os  topoi  falaciosos ou  falácias;  isto
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por  que  a  linguagem  é  opaca  e  apenas  hipoteticamente,  as  situações  ideais  de 

comunicação  existem,  sem  opacidade  e  total  compreensão  de  sentido.  Apesar  dessa 

problemática,  e  uma  vez  que  não  podemos  olhar  diretamente  dentro  do  pensamento 

humano  para  saber  com  certeza  e  total  nitidez  o  que  um  ator  tem  em mente  quando 

enuncia algo, como os autores acima citados, acredito que a  tentativa de  investigação 

desses elementos pode nos dar pistas para a compreensão de como ocorre a legitimação 

discursiva,  manipulativa  e  persuasiva  dos  participantes  num  determinado  contexto  ou 

situação. A questão  crucial  é  que  os  topoi  e  as  falácias  fundamentam e  justificam os 
claims dos autores em determinados eventos e atividades evidenciando assim, seu ponto 

de vista e posicionamento, bem como, corroborando para a construção de identidades de 

si e dos outros nas práticas discursivas e sociais. 

Falar  no  uso  de  certos  topoi  e  falácias  para  fundamentar  certos  claims  é 
reconhecer  também  o  uso  estratégico  da  linguagem  de  acordo  com  os  interesses  dos 

participantes  para  obter  certos  efeitos  ou  atingir  determinados  propósitos  no  locus  da 
interação social; interação esta que envolve uma multiplicidade de conhecimentos e está 

permeada  por  valores  sociais  e  políticos.  Neste  sentido,  Chilton  (2004:42)  destaca  a 

contribuição  da  reflexão  habermasiana  ao  enfatizar  que  não  há  neutralidade  na 

representação  do  conhecimento.  Tal  representação  se  dá  por  meio  da  linguagem  e  o 

comportamento linguístico que viabiliza a racionalidade humana. Esta racionalidade por 

sua vez, pressupõe que os seres humanos possuem a competência comunicativa a qual 

envolve os claims de validade (validity claims), dentre os quais destacamos os claims de 
verdade e de certeza normativa por se constituírem fundamentais no discurso político. 

De acordo com Chilton (2004:43), os claims de validade estão relacionados a um 
modelo  tripartite  de  mundo,  a  saber,  o  mundo  social  e  o  mundo  objetivo  que  juntos 

constituem  a  esfera  pública,  e  o mundo  subjetivo,  que  constitui  a  esfera  privada. No 

curso da  interação social, os claims geralmente estão  implícitos, mas podem se  tornar 
claros  se  ‘desafiados’.  Do  ponto  de  vista  da  teoria  e  do  criticismo  social,  o  que  é 

importante  é  que  a  verdade  racional  só  pode  vir  à  tona  se  os  claims  pressupostos, 

apresentados  e  defendidos  podem  ser  livremente  desafiados  e  testados  para  que  haja 

uma situação de compreensibilidade ou comunicação não distorcida. Esse é um objetivo 

emancipatório,  pois,  busca  compreender  as  condições  sóciopolíticas  sob  as  quais  as 

diferentes  características  da  linguagem  podem  ser  usadas.  Daí  a  crença  dos  analistas 

críticos  do  discurso  ao  postularem  que  a  análise  do  discurso  pode  ser  tanto  um
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instrumento para expor as desigualdades sociais e situações de dominação que marcam 

o  mundo  social  e  são  decorrentes  de  interesses  particulares  e  relações  de  poder 

assimétricas,  quanto  um  modo  de  oferecer  ferramentas  para  um  discurso  (ou  prática 

discursiva) mais equitativo e emancipatório. 

Quais  são  os  principais  argumentos  (topoi  e  as  falácias)  usados  no  discurso 
político sobre corrupção? Quais são os principais claims de verdade (no que diz respeito 

a existência, causas, efeitos e combate à corrupção) e de certeza normativa (no que diz 

respeito à ação humana no cenário de corrupção) que esses argumentos fundamentam? 

Os topoi e as falácias são elementos altamente convencionalizados e podem ser 
mais  ou  menos  formais    como  o  argumentum  ad  populum  (ou  falácia  patética  que 
indica o apelo ao apoio do povo ou das massas ao invés da apresentação de argumentos 

relevantes)  ou dependentes do conteúdo – como a falácia da vida pessoal ou da vida 

pública (para caracterizar uma vida incorruptível, baseada em fortes valores morais e no 

comprometimento  com  os  outros).  Nos  discursos  e  entrevistas  investigados,  há  uma 

série  de  topoi  e  falácias  usadas  pelos  políticos  para  justificar  seus  principais  claims  e 
legitimar  a  corrupção  política,  assim  bem  como  a  ação  dos  atores  políticos  nesse 

contexto,  tais  como,  os  topoi  ou  falácias  do  dever  moral,  da  responsabilidade,  da 
comparação/diferença,  dentre  outros.  A  seguir  selecionamos  alguns  dos  esquemas 

argumentativos  que  são  usados  extensivamente  nos  textos  para  analisar  seu 

funcionamento. 

(a)  dever moral 

(94)  No  princípio  de  2004,  liguei  para  o ministro Walfrido  (...)  e  disse  que  precisava  relatar  algo 

grave. (...) "Walfrido, está havendo essa história de "mensalão"." Contei desde o Martinez até as 

últimas conversas. "Em hipótese alguma. Eu não terei coragem de olhar nos olhos do presidente 

Lula. Nós não vamos aceitar." E eu passei a viver uma brutal pressão  (...). Fui ao ministro Zé 

Dirceu,  ainda  no  início  de  2004,  e  contei:  "Está  havendo  essa  história  de  mensalão.  Alguns 

deputados do PTB estão me cobrando. E eu não vou pegar. Não  tem  jeito"(...). Me  lembro de 

uma ocasião  em que  o Pedro Henry  tentou  cooptar dois  deputados  do PTB  oferecendo  a  eles 

"mensalão", que ele  recebia de  repasse do doutor Delúbio. E eu pedi ao deputado  Iris Simões 

(PTBPR) que dissesse a ele: se fizer, eu vou para a tribuna e denuncio. (...). Lá para junho eu fui 

ao Ciro Gomes. Falei: "Ciro, vai dar uma zebra neste governo. Tem um "mensalão". Hoje eu sei 

que são R$ 3 mi, R$ 1,5 mi de mensal para o PL e para o PP. Isso vai explodir  (...). Aí fui ao
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ministro  Miro  Teixeira,  nas  Comunicações  (...).  Falei:  "Conte  ao  presidente  Lula  que  está 

havendo o "mensalão'". Nessa época  o presidente não nos  recebia. Falei  isso ao Aldo Rebelo, 

que então era líder do governo na Câmara. (EP 1) 

O exemplo (94) ilustra o uso argumentativo do topos do cumprimento do dever 
moral e foi extraído da entrevista de Roberto Jefferson. O trecho consiste na resposta do 

autor quando indagado sobre a quem mais ele teria dado ciência sobre a negociação de 

compra e venda de votos no parlamento a favor do governo. Em sua resposta, o autor 

prefere usar narrativas ao invés de respostas diretas ou mais objetivas para reforçar seu 

posicionamento  através  da  fórmula  ‘isso  é  um  fato’  ou  ‘isso  aconteceu  desse modo’. 

Este  recurso  tem  vários  propósitos  discursivos  e  argumentativos:  (i)  acrescentar  sua 

experiência pessoal ao evento, narrando fatos da perspectiva do ‘eu  nós’ grupo como 

‘liguei  para  o  ministro Walfrido  (...)  e  ‘disse  que  precisava  relatar  algo  grave’;  (ii) 
trazer fatos concretos envolvendo outras pessoas e não situações hipotéticas ou cenários 

irreais, o que não lhe daria credibilidade, para reforçar seu ponto de vista como em ‘Lá 

para  junho eu fui ao Ciro Gomes. Falei: "Ciro, vai dar uma zebra neste governo. Tem 

um "mensalão". Hoje eu sei que são R$ 3 mi, R$ 1,5 mi de mensal para o PL e para o 

PP. Isso vai explodir (...)’; (iii) se colocar como testemunha e avaliador dos fatos, o que 

lhe  permite  chegar  a  algumas  conclusões  sobre  a  prática  de  corrupção  como  ‘Em 

hipótese alguma. Eu não terei coragem de olhar nos olhos do presidente Lula. Nós não 

vamos aceitar’; (iv) expor a ação de outros atores políticos envolvidos no esquema do 

mensalão,  bem  como  a  sua  própria  ação  em  alertar  outros  políticos,  denunciar  o 

esquema e apontar os atores envolvidos como em ‘Me lembro de uma ocasião em que o 

Pedro Henry tentou cooptar dois deputados do PTB oferecendo a eles "mensalão", que 

ele recebia de repasse do doutor Delúbio. E eu pedi ao deputado Iris Simões (PTBPR) 

que dissesse  a  ele:  se  fizer,  eu  vou  para  a  tribuna  e  denuncio’; e  (v)  se  vitimar  (este 

propósito é reforçado pela falácia explícita da pressão, que é intensificada pelo adjetivo 

avaliativo ‘brutal’ em ‘E eu passei a viver uma brutal pressão’). 

Neste trecho, podemos pressupor que o principal claim apresentado pelo autor é 

o de que o mensalão deve ser rejeitado e denunciado. Para sustentar este claim, o autor 
emprega principalmente, o topos ou falácia do dever moral que pode ser parafraseado da 
seguinte  forma:  não  devemos  aceitar  o  mensalão  porque  é  imoral  e  se  tal  prática  é 

imoral,  devemos  denunciála.  Esse  topos  é  usado  pelo  autor  como  justificativa  para
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condenar  a  negociação  da  compra  e  venda  de  votos  no  governo,  denunciar  a  outros 

líderes do governo a ação  ilícita de seus pares e  tentar mobilizar politicamente outros 

atores políticos contra o mensalão. Subseqüentemente, a este primeiro esquema segue 

se um segundo esquema casual de argumentação realizado pela  falácia da pressão que 

pode ser parafraseada do seguinte modo: uma vez que recusei o mensalão, passei a viver 

sob  pressão  tanto  dos  parlamentares  que  recebiam mensalão  quanto  dos membros  do 

meu partido que não recebiam e queriam receber. 

A  validade  desses  argumentos  é  questionável  à  luz  da  prática  política  de 

Jefferson, como elucidamos anteriormente, pois ao confrontarmos suas alegações com o 
topos da história, por exemplo, a análise da carreira política do referido ator evidencia 

que a denúncia do mensalão seria meramente uma manobra política e retórica sua para 

apresentarse positivamente como um político  íntegro, que não participaria de práticas 

de  corrupção, mitigando  sua  responsabilidade,  inclusive  no  caso  dos Correios. Nesse 

movimento, o ator não relaciona  fatos relacionados ao mensalão com fatos ou eventos 

anteriores,  como  a  cobrança  de  propina  nos  Correios,  o  que  comprometeria  a 

credibilidade do seu argumento. 

(b) responsabilidade 

O  topos  da  responsabilidade  é  usado  basicamente  com dois  objetivos  opostos. 

De  um  lado,  o  enunciador  busca  afirmar  a  responsabilidade  dos  atores  políticos  no 

desempenho  de  suas  funções  institucionais  e  representativas,  manter  ou  causar 

credibilidade em  sua  audiência,  ao mesmo  tempo em que  refuta as acusações de  seus 

oponentes (efeito positivo). Por outro lado, o enunciador pode dispor desse topos para 

acusar  e  responsabilizar  seus  oponentes  pelo  evento  ou  atividades  de  corrupção 

configurando  o  jogo  da  culpa  (efeito  negativo).  O  exemplo  a  seguir,  caracteriza  o 

primeiro uso. 

(95)  Meus  senhores  e minhas  senhoras, nosso  governo  está  firmemente  empenhado no  combate  ao 

mau uso dos recursos públicos e ao crime organizado. Transformamos a luta contra a corrupção 

numa atividade permanente ampla e que vai se intensificar cada vez mais. Mas para pôr fim à 

corrupção é preciso que a impunidade não proteja os corruptos, é importante que eles se sintam 
constantemente ameaçados e sintam que o governo e a sociedade estão vigilantes, que estamos
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tomando as medidas preventivas, fechando o cerco, apurando toda e qualquer denúncia, envolva 

quem envolver. (DP 1) 

No exemplo (95), o enunciador (presidente Lula) quer assegurar a uma audiência 

expandida,  que  inclui  desde  líderes  políticos  internacionais  a  população  brasileira,  na 

ocasião  do  IV  Fórum  Global  de  Combate  à  Corrupção,  de  que  seu  governo  está 

comprometido em combater a corrupção e não em tomar parte dela e/ou perpetuála. O 

trecho  acima  se  centra  no  topos  da  responsabilidade  que  pode  ser  resumido  pela 

seguinte  fórmula condicional:  se o Estado ou um grupo de pessoas é responsável pelo 

surgimento  de  certos  problemas,  esses  atores  devem  agir  de modo  a  solucionar  estes 

problemas. Neste caso, é esperado do governo ações que reprimam tais práticas como a 

punição de seus agentes. 

Aqui,  o  topos  da  responsabilidade  é  usado  para  fundamentar  o  seguinte  claim 
explicitado pelo autor: Mas para pôr  fim à corrupção é preciso que a  impunidade não 

proteja  os  corruptos.  É  importante  que  eles  se  sintam  constantemente  ameaçados  e 

sintam que o governo e a sociedade estão vigilantes, que estamos tomando as medidas 

preventivas,  fechando  o  cerco,  apurando  toda  e  qualquer  denúncia,  envolva  quem 

envolver. Este claim busca promover politicamente a mobilização de todos aqueles que 

são  responsáveis  pela  fiscalização  da  coisa  pública,  ou  seja,  governo  e  sociedade.  O 

apelo a essa mobilização política é intensificada pelo operador argumentativo ‘mas’ que 

antecede  ao  claim  e  pelas  expressões  modalizadoras  ‘é  preciso’  e  ‘é  importante’  que 
acentuam o caráter deôntico da ação dos agentes no combate à corrupção. 

A validade desse esquema de argumentação parece plausível  se comparado ao 

princípio da participação democrática de que governo e sociedade devem participar da 

gerência e fiscalização do Estado. Outro tipo de comportamento e relação entre governo 

e  sociedade  em  contextos  democráticos  seria  um  risco  à  democracia,  como  mostram 

outros exemplos de governos populistas  na América Latina. Nos governos populistas, 

grosso  modo,  os  líderes  políticos  buscavam  apoio  popular  para  vencer  eleições  e 
implementar  suas políticas e projetos. A contrapartida seria a concessão de benefícios 

sociais e econômicos para a sociedade em troca do consentimento (consciente ou não) 

da  manipulação  do  povo  que  prefere  confiar  a  defesa  de  seus  interesses  a  líderes
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políticos  carismáticos.  Isto  se  dá  devido  a  não  participação  política  e  a  falta  de 

compreensão do sistema de voto e da representação política por parte da população. 

(96)  Que singularidade temos agora? Bonança no quadro econômico externo,  inflação muito baixa, 

elites,  do  ponto  de  vista  econômico,  satisfeitíssimas  com  o  governo,  oposição  democrática, 

ninguém tentando alterar a institucionalidade, militares inteiramente afônicos do ponto de vista 

político, sindicatos mansos. Tudo saiu de dentro. Levouse o estelionato e o abuso a tal nível que 

fatalmente o balão iria explodir em algum lugar e em algum momento. É a crise do modelo que 

se quis implantar no Brasil, do modo petista de governar. Ao analisála, a gente vê o vazio das 

teorias  conspiratórias  desta  crise,  de  que  teria  sido  causada  pelas  elites,  pela  oposição,  pela 

imprensa. (EP 2) 

O exemplo (96) mostra o uso típico nos textos do topos da responsabilidade para 

causar o efeito negativo de acusar e/ou culpar os oponentes pela prática de corrupção. 

Neste caso, o enunciador  responsabiliza o governo atual de esquerda pela  situação de 

crise  que  se  instaurou  no  Brasil,  deslegitimandoo,  e  conduzindo  a  audiência  à 

conclusão de que o governo do PT é responsável e culpado pela crise atual. Esse claim 

também  é  reforçado  por  dois  outros  topoi  casuais,  a  saber,  a  falácia  da  questão 
manipuladora (rigged question) e o topos ou falácia da realidade dos fatos. O primeiro 
esquema  de  argumentação  é  representado  pela  pergunta  ‘Que  singularidade  temos 

agora?’  que  imputa  ao  governo  Lula  a  falsa  premissa  de  que  a  compra  de  votos  é 

singular  à  gestão  do PT  e  de que não  ocorreu  em governos  anteriores  (de  direita). O 

segundo  esquema,  por  sua  vez,  é  representado  através  da  descrição  de  um  cenário 

político  ideal  composto  por  fatos  avaliados  positivamente,  tais  como  a  bonança  no 

quadro  econômico  externo,  a  inflação muito  baixa,  a  oposição  democrática,  ninguém 

tentando alterar a institucionalidade, dentre outros. A questão é que o enunciador dispõe 

desses fatos como sendo entes autônomos, cuja existência independesse da ação política 

em uma realidade incontestável.  Isso implica que o governo atual não teria participação 

alguma  nesse  cenário  positivo  nem  tão  pouco  competência  para  gerir  o  país,  mesmo 

diante de um quadro de estabilidade política e econômica. 

Para  intensificar  o  topos  da  responsabilidade  e  continuar  avaliando 

negativamente  a  gestão  do  governo  do  PT,  o  autor  faz  uso  de  dois  outros  elementos 

linguísticos  de  reconhecida  significância  política  nos  discursos  (políticos),  a  saber,  a
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dêixis temporal e a modalização avaliativa. O uso do dêitico ‘agora’ requer da audiência 

uma  periodização  particular  da  história  que  depende  da  ativação  de  certos  frames 
cognitivos  para  que  certas  compreensões  da  realidade  sejam  compartilhadas  entre 

enunciador  e  audiência.  Isto  implica  que  a  audiência  deve  centralizar  seu  foco  no 

momento atual em que o governo petista está no poder e de que este governo é culpado 

pelos crimes de corrupção, pela crise de representação política e pela criação de teorias 

conspiratórias mirabolantes e mentirosas sobre a origem dessa crise. Portanto, o uso do 
topos da responsabilidade serve à estratégia do enunciador de criar ‘um bode expiatório’ 
(scapegoat) para explicar a crise e o mensalão. 

(c)  comparação / diferença 

(97)  Folha  Como entender e caracterizar a crise do governo Lula? 
José  Serra    A  crise  atual  tem  uma  singularidade  notável:  ela  não  teve  causas  externas  ao 
esquema de poder vigente. Se olharmos a crise do Getulio, em 1954, havia um enfrentamento 

claro,  inclusive  com  as  forças  que  haviam  sido  derrotadas  em  1946.  Havia  golpismo.  Havia 

mobilização militar. A tentativa de impedir o Jango de tomar posse estava no contexto da Guerra 

Fria.  Havia  um  tipo  de  enfrentamento.  E  em  1964  também.  O  Collor  era  um  outsider,  tinha 

perdido o controle da inflação  não tenho dúvida de que, se houvesse estabilidade econômica, a 

chance de ele sair teria sido menor. E o esquema de PC Farias parece um chá de senhoras diante 

dos escândalos atuais. (EP 2) 

Relacionado ao uso negativo do  topos da responsabilidade na apresentação dos 
oponentes,  o  topos  ou  falácia  da  comparação  /  diferença  é  utilizado  para  reforçar  a 

oposição antagônica entre os ingroups e os outgroups, atribuindo também ao grupo de 
oponentes o papel de bode expiatório.   No exemplo acima, o autor compara o governo 

petista a outros governos de direita que o antecederam, particularmente, em momentos 

cruciais de crise política, a saber, os governos de Getúlio Vargas, de João Goulart, da 

ditadura militar no Brasil que iniciou com o golpe militar que destituiu João Goulart da 

presidência, e o governo de Fernando Collor de Melo. 

Nesta comparação, o enunciador se coloca como avaliador da história política do 

país e recorre à simplificação de momentos e fatos complexos que marcaram governos 

passados  para  fundamentar  o  claim  de  que  a  crise  do  governo  atual  não  teve  causas
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externas  ao  poder  vigente.  O  topos  da  comparação  pode  ser  interpretado  da  seguinte 

forma: desde que  não houve causas externas ao  poder vigente  (tais como, a  incerteza 

quanto  a  forma  de  governo  a  ser  adotada  no  país,  se  presidencialismo  ou 

parlamentarismo,  o  golpe  militar,  o  crescimento  da  inflação,  dentre  outros)  como 

ocorrera  em  governos  anteriores  provocando  crises  políticas,  o  governo  atual  é  o 

culpado pela situação de crise atual. 

A validade desse  topos é questionável, pelo menos por duas  razões, a  saber,  a 
simplificação de momentos históricos complexos na história brasileira, como dissemos 

anteriormente, e a não problematização dos fatos citados e das circunstâncias políticas, 

econômicas e sociais que os situaram em um dado momento histórico. O que ocorre é 

uma  falsa  analogia,  pois  diferenças  significantes  entre  os  acontecimentos  e  fatos 

comparados  são  desprezadas  e  o  autor  controla  o  provimento  de  informações  a 

audiência. 

Outro aspecto contestável nesse argumento é a própria representação linguística 

dos  fatos  pelo  enunciador. O  enunciador  usa  processos  existenciais  como  ‘havia’  em 
‘havia  um  enfrentamento  claro’  e  a  nominalização  de  ações  como  ‘a  tentativa  de 

impedir  o  golpe’  para  mitigar  a  agência  humana,  e  consequentemente,  a 

responsabilidade de agentes políticos na execução dessas ações, provavelmente porque 

eram  de  direita.  Outro  exemplo  é  a  avaliação  tímida  e  atenuada  do  desempenho 

desastroso de um presidente (‘O Collor era um outsider (...))’ que recebeu impeachment 

pelo seu envolvimento num grande esquema de corrupção montado em seu governo. 

(d) falso dilema 

(98)  Folha  O que o sr. quer dizer com "modo petista de governar"? 

Serra    Na  vida  pública,  especialmente  quando  você  vem  da  esquerda,  enfrenta  um  dilema 
quando  chega  ao  governo. Tem de  andar no  fio  da navalha  para não  perecer nem  trair. O PT 

optou logo pela traição. Lembro de ter dito, no debate final [com Lula, em 2002]: ou o Brasil vai 

ter  uma  crise  como  nunca  teve  ou  haverá  o  maior  estelionato  eleitoral  da  história.  Esse 

estelionato aconteceu e virou um pecado de origem. (EP 2)
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A falácia do falso dilema é especialmente empregada pelos atores políticos para 

deslegitimar  seus  oponentes.  Tal  falácia  infringe  basicamente  a  regra  da  validade  ou 

conclusão lógica, pois induz ao erro de raciocínio e à emoção exacerbada ao apresentar 

uma  falsa  dicotomia.  Nesse  sentido,  a  realidade  é  retratada  num  quadro  em  preto  e 

branco e seus atores são posicionados em dois extremos, o sim ou o não, o ser ou o não 

ser, quando na verdade as opções e as possibilidades de escolha e posicionamentos são 

múltiplas. Linguisticamente,  o operador  lógico  ‘ou’ marca  a  construção  dessa  falácia, 

sendo usado erroneamente ou de forma ilegítima. 

Em (98), o autor restringe a conduta dos líderes políticos de esquerda no governo do 

País  a  duas  opções  nada  otimistas:  ou  eles/as  andam  no  fio  da  navalha ou  perecem e 

traem  e  ainda,  ou  o  Brasil  vai  ter  uma  crise  como  nunca  teve  ou  haverá  o  maior 

estelionato eleitoral da história. De acordo com a avaliação do autor, a única opção de 

conduta  esperada  dos  líderes  petistas  no  poder  é  a  traição  com  a  promoção  de 

estelionato eleitoral. Essas opções conduzem ao  claim de que o PT optou pela  traição 
(ao povo, aos outros partidos, etc.) porque veio da esquerda. Este claim confirma a falta 
de  uma  oposição  democrática  de  fato  na  política  brasileira  ao  legitimar  apenas  uma 

tendência  política,  ou  seja,  a  de  direita,  e  o  preconceito  contra  outras  posições, 

sobretudo, a esquerda. 

(e)  ataque  (verbal)  à  personalidade  e  ao  caráter  do  oponente  (argumentum  ad 
hominem) 

(99)  Folha  Em sua opinião, por que o esquema veio à tona? 

ACM Neto  Devido a um conjunto de fatores. Primeiro porque eles agiram acima do limite da 
irresponsabilidade.  Desconsideraram  qualquer  noção  ou  escrúpulo  e  fizeram  uma  coisa 
generalizada.  Mas  houve  também  um  problema  de  gerenciamento.  O  PT  fez  um  governo  de 
petistas. Chamados apenas a apresentar os votos, os partidos da base acabaram se insurgindo. O 
primeiro grande momento em que isso ficou exposto foi na disputa pela reeleição das Mesas do 
Congresso. Somese a isso a inabilidade do governo nas eleições municipais, que redundou na 
eleição de Severino Cavalcanti à presidência da Câmara. Por fim vieram o episódio dos Correios 
e as declarações do deputado Roberto Jefferson. (EP 3)
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Bastante  comum  nos  embates  políticos,  o  ataque  pessoal  à  credibilidade, 

integridade, honestidade, conhecimento, competência etc.. do oponente desconsidera a 

refutação  argumentativa  aos  argumentos  apresentados  pelo  antagonista  bem  como,  a 

natureza  dos  fatos  em  si  para  atacar  os  motivos,  as  circunstâncias  e  as  pessoas 

propriamente. Apesar de não possuir bases lógicas, esse tipo de falácia é uma poderosa 

‘arma’ retórica para conduzir erroneamente a audiência à uma certa avaliação negativa 

do opositor. 

O exemplo (99) é um fragmento da entrevista de ACM Neto em que fala sobre o 

envolvimento do PT e de seus líderes com o mensalão. Quando questionado sobre o que 

teria feito com que o esquema de corrupção viesse à tona, a autor elenca um conjunto de 

motivos de cunho emotivo que avaliam negativamente seu oponente político. Para isto, 

o autor centraliza seu argumento no ataque (verbal) à personalidade e ao caráter do seu 

opositor. Este argumento  justifica o seguinte conclusão do autor a respeito da atuação 

do PT: O mensalão veio à tona porque o PT agiu acima do limite da irresponsabilidade, 

desconsideraram qualquer noção ou escrúpulo, fizeram uma coisa generalizada, fez um 

governo de petistas, foi inábil nas eleições municipais, e também vieram o episódio dos 

Correios e as declarações do deputado Roberto Jefferson. 

Esse  esquema  argumentativo  é  reforçado  basicamente  por  3  estratégias  de 

intensificação  para  apresentar  negativamente  o  opositor,  a  saber,  (a)  a  atribuição  do 

papel agentivo como em ‘eles agiram’, ‘desconsideraram’, ‘fizeram’, dentre outros; (b) 

o  uso  de  hipérboles  como  em  ‘eles  agiram  acima  do  limite  da  irresponsabilidade. 

Desconsideraram qualquer noção ou escrúpulo e fizeram uma coisa generalizada’ e (c) a 

nominalização e a abstração de eventos complexos, como o ‘o episódio dos Correios’ e 

‘as  declarações  do  deputado  Roberto  Jefferson’  omitindo  assim,  a  agência  humana. 

Como esse esquema depende de razões que justifiquem a avaliação do autor sobre seu 

opositor baseada em uma refutação consistente que deve ser composta por argumentos 

lógicos, a validade do argumento do autor permanece incerta e inconsistente e corrobora 

com a deslegitimação do PT ao transformálo em bode expiatório da crise política. 

(f)  apelo à ignorância (argumentum ad ignorantium)
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(100)  Esta  Casa,  aliás,  está me  julgando, mas  também  está  se  colocando  em  julgamento,  porque  o 

Relator do Conselho de Ética, Deputado Jairo Carneiro, foi claro no seu parecer, deixando claro 

que não estava comprovada a existência do mensalão. Tivemos a CPI do Mensalão, da Compra 

de Votos,  que  não  comprovou  a  existência  do mensalão.  Jamais  tive  participação  alguma  em 

qualquer  negociação  escusa  para  votar  qualquer  projeto  do Governo.  Não  é  verdade  que  esta 

Casa votou as reformas do ano de 2003 a partir de compra de votos ou a partir de negociatas com 

o Governo,  até  porque  as  reformas  eram  suprapartidárias,  o  presidente  as  encaminhou  para  o 

Congresso  com  o  apoio  dos  governadores  e  dos  prefeitos,  ela  cortou  os  partidos  por  dentro. 

Havia mais oposição muitas vezes na bancada do meu partido, o PT, na bancada dos partidos de 

esquerda, do que na bancada da oposição. Não é verdade que houve compra de votos.  (DP 2) 

O  apelo  à  ignorância  tem  um  valor  importante  na  situação  de  corrupção, 

especialmente  porque  crimes  dessa  natureza  são  dificilmente  provados.  Essa  falácia 

ocorre quando um autor afirma que algo não é verdadeiro se não pode ser provado. No 

exemplo  (100),  que  é  um  trecho  do  discurso  político  de  José Dirceu  na Câmara  dos 

Deputados  antes  de  sua  cassação,  este  esquema  argumentativo  pode  ser  entendido 

como: o mensalão não existiu porque não foi comprovado. Essa falácia é apoiada por 2 

outros esquemas, a  saber, o  topos da ameaça e o  topos ou  falácia da autoridade. Esse 

argumento pode conduzir à inversão dos papéis de vítima e criminoso (victimvictimizer 
reversal).

O  topos  da  ameaça  pode  ser  baseado  na  condicional:  se  uma  ação  ou  decisão 

política  representa  algum  perigo,  risco  ou  traz  conseqüências  ameaçadoras,  então 

ninguém deveria  fazêla  ou  tomála. Ou  ainda,  se  há  perigo  ou  ameaça,  alguém deve 

fazer algo para evitálos ou combatêlos (Reisigl e Wodak 2001:77). O topos ou falácia 
da autoridade  indicam que o autor  se  refere a autoridades  tidas como competentes ou 

capazes  para  dar  suporte  ao  seu  argumento.  Esse  argumento  pode  ser  plausível  se  a 

autoridade citada realmente for um ‘expert’ na sua área de conhecimento ou é realmente 

apta  a  exercer  certo  cargo  ou  função.  Contudo,  esse  argumento  é  falacioso  quando  a 

autoridade citada não é competente ou apta, nem tão pouco real, ou ainda quando não é 

citada propriamente. 

No  exemplo  anterior,  o  ator  se  utiliza  do  topos  da  ameaça  ao  considerar  o 
julgamento dos seus pares como algo contraditório que põe em risco a credibilidade da 

instituição que representam. Na sequência, ele utiliza o  topos ou  falácia da autoridade 
ao fazer referência ao parecer favorável do relator do Conselho de Ética, deputado Jairo
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Carneiro, bem como a CPI do Mensalão  e da Compra de Votos para validarem a não 

existência  do  mensalão.  Na  sequência,  o  ator  usa  explicações  para  continuar 

argumentando  contra  a  inexistência  do  mensalão,  alegando  que  não  poderia  haver 

compra  de  votos  no  parlamento  porque  as  reformas  eram  suprapartidárias  e  porque 

havia oposição dos partidos de esquerda, incluindo o PT, e de direita. A validade lógica 

desses argumentos continua  incerta. Ao usar o  topos da ameaça ou do medo mesclado 
ao topos ou falácia da autoridade, o ator aponta um provável descrédito no parlamento 
ao  revogar decisões ou pareceres  já  tomados anteriormente no caso. A questão é que, 

como  até  os  dias  atuais  a  investigação  dos  envolvidos  e  do  próprio  esquema  de 

corrupção  em  questão  não  foi  concluída,  o  ator  não  pode  tomar  como  conclusivas 

afirmações  parciais  que  lhe  são  favoráveis,  mesmo  que  tenham  sido  feitas  por 

autoridades nas comissões de investigação. 

(g) apelo ao povo (argumentum ad populum) 

(101)  Pergunto  para  cada  Líder  que  está  aqui,  da  oposição  e  da  base  do  governo,  para  cada 

deputado e deputada, para todos os empresários do país, para todos aqueles que fizeram ou 

receberam  de  mim  25  mil  telefonemas,  para  todos  aqueles  que  estiveram  comigo  em 

milhares  de  audiências,  se  alguém  recebeu  de  minha  parte  alguma  proposta  indecorosa, 

ilícita, que ferisse o interesse público. O que fiz na minha vida pública até hoje que ferisse o 

interesse público? Do que sou acusado? Sou acusado de ser chefe do mensalão. A Câmara 

sabe que eu não sou chefe do mensalão. Cada deputado e cada deputada que está aqui sabe 

que isso não é verdade, que eu jamais propus para qualquer deputado ou deputada compra 

de voto. (DP 2) 

O  apelo  ao  povo  é  um  argumento  de  teor  populista  que  apela  para  as 

emoções, opiniões ou convicções de grupos de pessoas ou das massas ao invés de usar 

argumentos  relevantes para  sustentar  as afirmações apresentadas.   Neste caso, o autor 

apresenta o  seguinte claim: Não sou chefe do mensalão.  Jamais propus para qualquer 
deputado ou deputada a compra de votos. 

Com o uso dessa  falácia, o autor  se alinha e se  inclui  no grupo de poder e 

sugere que se seus pares sabem que não houve mensalão ou compra de votos e que ele 

não  é  o  principal  responsável  pelo  esquema de  corrupção,  então  essa  idéia  é  falsa. A 

validade desse esquema é facilmente contestada principalmente, pelo fato de que o ator
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não explicita nem discute fatos e apela para a  imagem de  líder político incorruptível e 

honesto em sua carreira representativa. 

Os topoi e falácias destacadas nos discursos políticos têm a função de justificar 
os claims dos atores (políticos) para persuadir sua audiência sobre claims específicos de 
verdade e de certeza normativa como vemos a seguir: 

(i)  O mensalão  deve  ser  rejeitado  e  denunciado  (certeza  normativa  =>  realização 

pelo topos do dever moral) 
(ii) Mas  para  pôr  fim  à  corrupção  é  preciso  que  a  impunidade  não  proteja  os 

corruptos. É  importante que eles  se sintam constantemente ameaçados e sintam que o 

governo e a  sociedade estão vigilantes, que estamos  tomando as medidas preventivas, 

fechando o cerco, apurando toda e qualquer denúncia, envolva quem envolver (claim de 
certeza normativa => realização pelo topos da responsabilidade) 

(iii)  A crise do governo atual não teve causas externas ao poder vigente (claim de 
verdade => realização pelo topos da comparação / diferença) 

(iv) O PT optou pela traição porque veio da esquerda.  (claim de certeza normativa 
=> realização pela falácia do falso dilema) 

(v) O mensalão veio à tona porque o PT agiu acima do limite da irresponsabilidade, 

desconsideraram qualquer noção ou escrúpulo, fizeram uma coisa generalizada, fez um 

governo de petistas, foi inábil nas eleições municipais, e também vieram o episódio dos 

Correios e as declarações do deputado Roberto  Jefferson.  (claim de certeza normativa 

=> realização pela falácia do ataque pessoal) 

(vi) A existência do mensalão não foi comprovada. (claim de verdade => realização 
pela falácia do apelo à ignorância) 

(vii)  Não  sou  chefe  do  mensalão.  Jamais  propus  para  qualquer  deputado  ou 

deputada a compra de votos. (claim de certeza normativa => realização pela falácia do 
apelo ao povo) 

No  conjunto  dos  textos,  a  maioria  dos  claims  é  fundamentada  por  falácias 
corroborando  assim,  com  a  mentira  e  a  dissimulação  dos  atores  políticos  quanto  ao 

evento de corrupção e seu envolvimento. 

Como podemos observar, os claims são basicamente formulados a partir de uma 
perspectiva populista, que busca despertar a solidariedade e o apoio da audiência através 

da  negação  da  existência  do  evento  de  corrupção  e  da  afirmação  da  inocência  dos
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aliados  políticos  e  da  culpa  dos  opositores  políticos  para  a  criação  de  um  bode 

expiatório a quem é atribuído a expiação da culpa pelos atos de corrupção, bem como a 

inversão dos papéis de vítima e criminoso ou de inocente e culpado. 

Os  esquemas  argumentativos  empregados  revelam  a  imaturidade  política  dos 

representantes  políticos  no  que  diz  respeito  à  adoção  (e  crença!)  de  princípios 

democráticos  para  gerir  sua  atuação  tais  como  a  oposição  partidária,  o  respeito  à 

pluralidade  de vozes  e  o  fortalecimento  da  cidadania.  Isto  se  evidencia,  por  exemplo, 

pela  deslegitimação  dos  partidos  de  esquerda,  pela  legitimação  da  direita  política 

(implícito) e pelo fato de que apenas um desses claims (claim 2) aponta para o que deve 
ser  feito  para  combater  a  corrupção  e  seus  agentes,  mobilizando  o  trabalho  e  a 

responsabilidade conjunta do governo e da sociedade civil para administrar e fiscalizar 

os interesses coletivos e apontando também para o  risco que a falta de participação da 

sociedade  e  da  probidade  nas  instituições  políticas  e  administrativas  podem  trazer  ao 

País com a perpetuação da corrupção e dos erros políticos. 

A  partir  da  análise  da  argumentação  usada  pelos  atores  políticos,  podemos 

concluir  que  em  parte  esses  atores  tocam  na  questão  atual  da  crise  na  representação 

política  e  do  abuso  de  poder  no  exercício  de  funções  públicas  representativas. Neste 

sentido,  os  discursos  estudados  preenchem  a  função  de  controle  político.  Entretanto, 

uma vez que os esquemas argumentativos desses atores se baseiam mais em falácias e 

buscam  causar  emoções  de  ansiedade, medo,  ameaça,  dentre outras,  contra oponentes 

políticos,  a  manobra  retórica  desses  atores  se  torna  um  perigo  para  a  democracia  no 

Brasil. 

Voltemos nosso foco agora sobre as estratégias de perspectivação na tentativa de 

identificar o posicionamento ideológico adotado pelos atores políticos nas situações de 

corrupção. 

4.2.3.  Estratégias de perpectivação: a legitimação de si e do modelo de comportamento 

político 

As estratégias de perspectivação utilizadas pelos atores nos textos nos ajudam a 

identificar a perspectiva, ângulo ou ponto de vista particular a partir do qual os atores
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representam  o  mundo  social  e  buscam  convencer  sua  audiência  sobre  a  verdade  e  a 

validade  dessa  representação  através  dos  vários  recursos  retóricos,  pragmáticos  e 

argumentativos  que  eles  utilizam  em  seus  discursos.  Do  mesmo  modo,  além  de 

representar,  os  textos  produzidos  a  partir  de  certo  posicionamento  dos  enunciadores 

servem  também para explicar e  legitimar  (ou deslegitimar, criticar) as práticas  sociais 

nas quais estes atores estão inseridos. (van Leeuwen 2008:20) 

Para ilustrar um modo de análise das estratégias de perspectivação usadas pelos 

atores políticos, restringirei minhas considerações a trechos de um texto em particular, a 

saber, a entrevista de Roberto Jefferson (cf. anexo D – texto 1). Isto se dá pelo fato de 

que esse texto tipifica perfeitamente o modo como o homo politicus brasileiro constrói 

discursivamente a  legitimação de si e do seu grupo de aliados em termos de valores e 

identidade  de  grupo  (através  de  razões,  causas,  propósitos,  etc.)  ao  dizer  algo  de 

determinado modo num determinado contexto, bem como prescreve e/ou  reafirma um 

modelo de comportamento político para estabelecer credibilidade. Ao  longo da análise 

será  quase  impossível  não  tocarmos,  mesmo  que  brevemente,  em  questões  como  a 

noção de credibilidade, a noção de um sistema de valores (morais), a noção de poder e a 

distribuição  de  recursos  (materiais  e  simbólicos)  que  permeiam  as  instituições  sócio 

políticas e as relações sociais entre os atores. 

No  texto  em  questão,  meu  foco  recairá  sobre  a  análise  de  duas  estratégias 

primordiais de perspectivação, a saber, o uso dos pronomes dêiticos ‘eu’ e ‘nós’ e o uso 

de  modalizações 34 ,  especificamente  na  fala  do  ator  político  em  questão,  apesar  da 

natureza cooperativa do gênero entrevista. O dêitico ‘eu’  introduz a perspectiva do eu; 

enquanto  que  as  modalizações  marcam  o  envolvimento  ou  distanciamento  do 

enunciador  quanto  ao  que  enuncia.  Ambos  os  recursos  servem  ao  uso  estratégico  da 

34  Como  nosso  objetivo  aqui  não  será  estabelecer  uma  tipologia  de  modalidade  nos  textos, 
remetemos  o  leitor  ao  nosso  trabalho  anterior,  Pontes  (2004),  item modalização,  para  uma  visão mais 
abrangente  e  detalhada  dessas  ocorrências.  Naquele  trabalho  e  no  presente,  reconhecemos  que  a 
modalização é um aspecto bastante problemático do significado e que vai além dos casos explícitos, ou 
seja,  casos marcados  tradicionalmente  por modalizadores  como  os  verbos modais  (poder,  dever,  etc..), 
advérbios (talvez, seguramente, etc..) dentre outros. Por isso, seguimos a proposta de Fairclough (2003) 
que distingue entre modalizações epistêmicas (que dizem respeito ao comprometimento do autor com a 
verdade  das  proposições  e  a  troca  de  conhecimento),  modalizações  deônticas  (que  dizem  respeito  ao 
comprometimento do autor com a obrigação e/ou necessidade e estão relacionadas à troca de atividades) e 
modalizações avaliativas (que dizem respeito aos modos explícitos ou implícitos pelos quais os autores se 
comprometem  com  certos  valores.  Também  incluem  a  expressão  da  emoção  do  autor  em  relação  ao 
conteúdo, não se referindo, necessariamente, ao teor nem condições de verdade da proposição).
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linguagem no contexto da comunicação política em função da legitimação e da coesão 

ou solidariedade emocional. No texto disposto no quadro a seguir, selecionamos cinco 

pares  de  pergunta  e  resposta  na  entrevista.  Os  dêiticos  serão  sinalizados  em  negrito 

juntamente  com  os  processos  a  que  são  relacionados. No  caso  dos  usos  elípticos,  os 

processos  verbais  serão  acrescidos  da  forma  pronominal  entre  parênteses.  As 

modalizações, por sua vez, aparecerão em itálico. 

Pares  pergunta 
resposta 

Texto: entrevista de Roberto Jefferson 

01  Folha   Na  tribuna  da Câmara,  o  sr.  disse  ter  sido  procurado  por  pessoas  que  lhe 

pediam  para  resolver  pendências  nos  Correios,  que  teria  se  recusado  a  traficar 

influência e que interesses contrariados estariam na origem da denúncia da revista 

"Veja". Por que o sr. não denunciou essas pessoas? 

Roberto  Jefferson    Não  se  faz  isso.  Se  você  for  denunciar  todo  lobista  que  se 
aproxima de você, vai viver denunciando lobista. 

02  Folha  Na contramão do que declarou à PF, o expresidente do IRB Lídio Duarte 

diz  em  gravação  [divulgada  pela  "Veja"]  que,  enquanto  esteve  no  cargo,  foi 

pressionado a destinar mesada de R$ 400 mil ao PTB. O que o sr. tem a dizer? 

Jefferson  É algo que ele terá de esclarecer à PF. Eu tenho dele uma carta em que 
ele  nega  ter  dado  a  entrevista.  (...).  Na  PF,  sob  juramento,  disse  que  não  disse. 
Quem tem de decidir é a Justiça. (Eu) Conheci o doutor Lídio no princípio de 2003 
(...).  (Eu)  Tive  excelente  impressão  (...).  O  Lídio  avisou  que  estava  perto  de  se 
aposentar. Eu então avisei que  iniciaria um processo para substituílo. (...) Aí  se 
instala uma quedadebraço entre o PTB e o PT.. O Palocci conversa comigo e diz 
o  seguinte:  Roberto,  vamos  fazer  uma  saída  por  cima.  Nós  temos  o  diretor 

administrativo, (...) A gente passa o Appolonio como sendo do PTB, e ele  sendo 

sobrinho  do Delfim,  que  é  do PP,  a  gente  r esolve  a  situação. Eu  falei: não  sou 

problema, está dada a solução. O doutor Appolonio foi uma indicação salomônica 

do ministro Palocci. 

03  Folha  O sr. deu ciência dessas conversas ao governo? 

Jefferson  No princípio de 2004, (eu) liguei para o ministro Walfrido [Mares Guia, 

Turismo, PTB] e disse que precisava  relatar algo grave. Conver samos num vôo
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para Belo Horizonte. "Walfrido, está havendo essa história de "mensalão"." Contei 

desde  o  Martinez  até  as  últimas  conversas.  "Em  hipótese  alguma.  Eu  não  terei 

coragem  de  olhar  nos  olhos  do  presidente  Lula.  Nós  não  vamos  aceitar."  E  eu 
passei  a  viver  uma brutal  pressão.  (...). As  informações  que  eu  tenho  são  que  o 
PMDB  estava  fora.  Não  teve  "mensalão"  no  PMDB.  (Eu)  Fui  ao  ministro  Zé 
Dirceu, ainda no início de 2004, e contei: "Está havendo essa história de mensalão. 

Alguns  deputados  do  PTB  estão  me  cobrando.  E  eu  não  vou  pegar .  Não  tem 
jeito". O Zé deu um soco na mesa: "O Delúbio está errado. Isso não pode acontecer. 
Eu  falei  para não  fazer". Eu pensei:  vai  acabar. Mas  continuou. Me  lembro em 

uma ocasião que o Pedro Henry tentou cooptar dois deputados do PTB oferecendo 

a  eles  "mensalão",  que  ele  recebia  de  repasse  do  doutor Delúbio.  E  eu  pedi  ao 

deputado Iris Simões (PTBPR) que dissesse a ele: se fizer, eu vou para a tribuna e 
denuncio. Morreu o assunto. (...). 

04  Folha  O que, em sua opinião, levou a essa situação? 

Jefferson   É mais barato pagar o exército mercenário do que dividir o poder. É 
mais fácil alugar um deputado do que discutir um projeto de governo. É por isso. 
Quem é pago não pensa. 

05  Folha  O que fez o presidente Lula diante de seu relato? 

Jefferson  Depois disso [da conversa] parou. (Eu) Tenho certeza de que parou, por 
isso está essa insatisfação aí [na base parlamentar]. Ele meteu o pé no breque. Eu 
vi  ele  muito  indignado.  Pressão,  pressão,  pressão,  pressão.  Dinheiro,  dinheiro, 
dinheiro, dinheiro, todo mundo  tem, todo mundo  tem.  (Eu) Acho que  foi o maior 
erro que o Delúbio cometeu. E o presidente agora, desde janeiro, quando soube, eu 
garanto a você [que o "mensalão" foi suspenso]. A insatisfação está brutal porque 
a mesada acabou. Serenamente eu já tenho o caminho traçado: não me preocupa 
mais o mandato. Não vou br igar  por ele. Só não vou sair disso como um canalha, 

porque não sou. 

Quadro 5: Estratégias de perspectivação: trechos da entrevista de Roberto Jefferson 

A  característica  mais  saliente  do  discurso  de  Roberto  Jefferson  é  o  uso  da 

perspectiva  do  eu,  através  do  uso  do  dêitico  eu,  para  recontextualizar  os  fatos 

relacionados ao evento de corrupção, o  seu envolvimento, bem como o envolvimento
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dos outros atores. Exemplos disso são enunciados tais como ‘eu tenho uma carta dele’, 

‘Tive  excelente  impressão’ e  ‘Se  fizer,  vou  para  a  tribuna  e  denuncio’. O  enunciador 

assume  essa perspectiva em quase  toda extensão do seu discurso,  interpolando com o 

uso  do  discurso  direto  em que  introduz  a  voz de outros  atores  e  em contraste  com o 

pouco uso que faz da perspectiva do nós para estabelecer uma identidade de grupo com 

seus  aliados.  Esta  identidade  de  grupo  é  acionada  apenas  em  situações  que  apontam 

simetria  e  consentimento  em  decisões  e  atividades  que  dizem  respeito  ao  grupo  de 

aliados. Como  exemplo  desse  uso,  temos  os  enunciados  ‘Conversamos  num  vôo para 

Belo Horizonte.’ e ‘A gente passa o Appolonio como sendo do PTB’. 

O  dêitico  eu  é  usado  pelo  autor  para  expressar  uma  postura  responsável  e 

pretensiosamente ética de uma típica oposição populista diante da prática do mensalão e 

da participação de outros atores políticos. Isso significa que baseado no topos do dever 
moral  ou  da  responsabilidade  implícitos  na  maioria  dos  seus  enunciados,  o  autor  se 

utiliza da perspectiva do eu para convencer seu interlocutor ou audiência de que atuou 

com responsabilidade ao tentar combater a prática do mensalão no governo, bem como 

assumiu  a  responsabilidade  por  suas  declarações,  intensificadas  pelo  lugar  de  onde 

foram enunciadas, ou seja, a partir do eu. 

Para continuar assegurando credibilidade a esse eu que enuncia e asseverando a 

postura  política  populista  do  worm´s  eye  view  (=   postura  humilde,  de  certo  modo 
impotente e que vê as coisas de baixo. Os atores políticos podem adotar esta postura em 

contraste com a bird´s eye view, ou seja, uma postura superior, que vê e avalia as coisas 
de cima), o autor faz uso de um recurso curioso, a saber, o relato dos fatos através de 

narrativas em alguns trechos de seu discurso. Nessas narrativas, os atores são dispostos 

como protagonistas  (e antagonistas!) e os  fatos apresentados em uma série de eventos 

lógica  e  cronologicamente  relacionados.  Os  protagonistas  são  aqueles  engajados  em 

legitimar ou restaurar práticas políticas relacionadas a valores morais positivos (como, 

por exemplo, a denúncia das práticas de corrupção aos líderes do governo) e em lutar a 

favor  da  deslegitimação  de  práticas  políticas  imorais  e  dos  atores  que  as  realizam 

(como,  por  exemplo,  a  cooptação  de  parlamentares  para  compra  e  venda  de  votos). 

Notadamente,  Jefferson  posiciona  a  si  mesmo  e  aos  seus  aliados  como  protagonistas 

nesse  cenário.  Por  outro  lado,  o  uso  de  narrativas  permite  ao  autor  mitigar  seu 

envolvimento,  bem  como  se  distanciar  da  responsabilidade  por  certas  ações.  Isso  se
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verifica,  por  exemplo,  na  alta  freqüência  de  verbos  dicendi 35  que o  autor  utiliza  para 

introduzir a fala de outros personagens imputandolhes a responsabilidade não somente 

pelo  dito  como  também  pelo  que  foi  feito.  É  o  caso,  por  exemplo,  do  enunciado  ‘O 

Pallocci conversa comigo e diz o  seguinte: Roberto, vamos  fazer uma saída por cima 

(...)’. Com o  uso  desse  recurso,  em que  procura  descrever  cenários  e  a  atuação  de  si 

mesmo  e  dos  outros  atores  como  personagens  num  enredo,  o  autor  busca  convencer 

sobre a irrefutabilidade de seus argumentos e sobre a veracidade e concretude dos fatos 

da forma que ele apresenta. 

A partir da perspectiva do eu, o autor também reconhece a hegemonia de certos 

grupos  na  distribuição  de  poder  e  de  recursos  materiais  e  simbólicos  nas  relações  e 

processos políticos, o que configura  a prática  institucionalizada de corrupção entre os 

agentes  políticos.  É  o  caso,  por  exemplo,  da  atuação  de  lobistas  no  governo  e  da 

distribuição  dos  cargos  públicos  interpartidos,  o  que  caracteriza  práticas 

patrimonialistas  e  clientelistas  no  sistema  político  brasileiro,  como  nos  mostram  os 

pares de perguntaresposta 1 e 2. No que diz respeito ao lobbying no governo brasileiro, 

essa  prática  tem  sido  marcada  pelo  estigma  da  marginalidade  e  da  ilegalidade,  pois 

parece  estar  relacionada  no  país  ao  tráfico  de  influência  e  à  corrupção,  geralmente 

exercido  por  grandes  empresas  de  capital  econômico  e  autoridades  públicas;  isso  se 

compararmos  o Brasil  a  outros  países  democráticos  como  os  Estados Unidos  onde  o 

lobbying é uma atividade legal e está relacionado a grupos de pressão da sociedade civil 

que  pleiteiam  demandas  do  interesse  público  e  não  pessoal.  Esse  caráter  negativo  ou 

mau  uso  do  lobbying  é  reconhecido  pelo  próprio  ator  político  em  questão.  Quando 

questionado na pergunta  1  sobre  o  porque não  teria  denunciado  pessoas  que  estariam 

exercendo o lobbying, provavelmente voltado para a defesa de interesses particulares e 

não coletivos, o ator afirma categoricamente que esse tipo de denúncia não se faz. E a 

explicação  para  isto  vem  na  condicional  ‘Se  você  for  denunciar  todo  lobista  que  se 

aproxima de você, vai viver denunciando lobista.’ Desse modo, pressupõese que apesar 

de  ilegal,  a  prática  do  lobbying  para  defender  interesses  privados  é  uma  prática  já 

consagrada e institucionalizada enquanto habitus nas instituições políticas brasileiras 36 . 

35 Os verbos dicendi são verbos que indicam o ato ilocutório de dizer, sendo introdutores da fala reportada 
como também, em alguns contextos, de opinião, tais como, dizer, falar, replicar, contar, negar, contestar, 
etc.. 
36 Para uma reflexão mais aprofundada sobre as várias facetas da prática do lobbying no Brasil, confira as 
teses  de  doutoramento  sobre  o  tema  de Werneck Vianna, M.  L.  T.  (1995).  Articulação  de  interesses,
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Quanto  à  distribuição  de  cargos  no  governo,  verificase  que  uma  das  facetas 

perversas e dramáticas da corrupção política brasileira é que do ponto de vista ético, ou 

pelo menos  da  ética  defendida mesmo que  não  explicitamente  pelos  parlamentares,  a 

corrupção está relacionada à distribuição de cargos e ao monopólio de recursos públicos 

pautados na  fidelidade e  na  retribuição de  favores prestados entre o grupo de aliados. 

Nessa ótica, tal prática é encarada como aceitável, correta e funciona como garantia da 

governança. No par  perguntaresposta  2,  quando  indagado  sobre  o  ator Lídio Duarte, 

expresidente do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) – empresa de controle estatal 

que atua no campo de resseguros, tem uma receita líquida em milhões de dólares e que 

no  ímpeto  privatista  do  governo FHC,  tentou  ser  privatiza  –  Jefferson  contesta  não  a 

legitimidade  ou  moralidade  da  prática  de  desvio  de  recursos  públicos  nas  estatais, 

desvio este orquestrado por agentes nomeados para o exercício de cargos de poder para 

beneficiar  certos  clientes  como  os  partidos  políticos, mas  questiona  a  veracidade  das 

declarações do ator imprensa. 

Na  sequência  dos  seus  argumentos,  Jefferson  atribui  uma  relação  causal  à 

distribuição dos cargos públicos, a saber, a disputa  interpartidos. Isso se evidencia no 

enunciado  ‘Aí  se  instala uma quedadebraço entre o PTB e o PT.’. Mas esta situação 

conflituosa é resolvida ou apaziguada com a negociata entre líderes partidários visando 

a  conciliação  política  de  interesses mútuos,  como nos mostra o  enunciado  ‘O Palocci 

conversa comigo e diz o seguinte: Roberto, vamos fazer uma saída por cima. Nós temos 

o  diretor  administrativo,  (...)  A  gente  passa  o  Appolonio  como  sendo  do  PTB,  e  ele 

sendo sobrinho do Delfim, que é do PL, a gente  resolve  a situação. Eu  falei:  não sou 

problema, está dada a  solução. O doutor Appolonio  foi uma  indicação salomônica do 

ministro  Palocci’.  Observamos  que  no  enunciado,  o  autor  avalia  tal  negociata  como 

positiva, sábia, servindo de arremate para a defesa de tal prática. Mas isto nos remete a 

outra questão, a saber, o caráter singular da distribuição do poder no governo. 

De  acordo  com  Jefferson,  no  par  perguntaresposta  4,  o  monopólio  e  a 

hegemonia dos grupos de poder no país tem um caráter peculiar, o que explica a crítica 

que  faz  a  continuidade  do  mensalão,  apesar  de  sua  mobilização  aparente  contra  tal 

prática  (cf.  par  perguntaresposta  3),  a  saber,  de  que  os  conflitos  entre  os  grupos  de 

estratégias de bemestar e políticas públicas: a americanização (perversa) da seguridade social no Brasil. 
Rio de Janeiro: Iuperj e Oliveira, A. C. de J. (2004). Lobby e representação de interesses: lobistas e seu 
impacto sobre a representação de interesses no Brasil. Campinas: UNICAMP.
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poder  são  facilmente  resolvidos  através  do  dinheiro. Estes  grupos  de  poder  na  esfera 

pública  são  classificados  por  Jefferson  como  aqueles  que  controlam  o  poder  e 

distribuem recursos e aqueles que ‘colaboram’ com a manutenção do status quo político 
e não representa ameaça alguma ao poder instituído, ou seja, o grupo a quem nomeia de 

‘exército mercenário’. A partir do enunciado ‘É mais barato pagar o exército mercenário 

do que dividir o poder. É mais fácil alugar um deputado do que discutir um projeto de 

governo.  É  por  isso.  Quem  é  pago  não  pensa’,  podemos  depreender  algumas 

considerações:  (a)  a  quase  equação  exército  mercenário  =  grupo  de  deputados 

(parlamentares), (b) a compra de votos garante e decide a agenda política, pois esta ação 

evita  conflitos,  e  (c)  a  inexistência  de  uma  verdadeira  oposição  democrática, 

representada pela  fragilidade e desconfiguração democrática nos  interesses partidários, 

uma  vez  que  o  interesse  destes  é  de  cunho  pecuniário  (lucro  privado)  e  não  a 

representação  e  a  defesa  dos  interesses  públicos.  Neste  ínterim,  as  práticas  políticas 

vigentes contradizem a veracidade de quaisquer críticas ao presente estado de coisas na 

política, bem como dos claims de dever moral, responsabilidade e assim por diante, que 
tais  atores  possam  fazer,  inclusive  o  próprio  Jefferson,  uma  vez  que  ele  faz  parte  do 

grupo de aliados e é beneficiário desse sistema. 

Passemos agora às escolhas modais feitas pelo autor. 

Como podemos perceber, o discurso de Jefferson é altamente modalizado. Esta 

modalização  nos  permite  observar  a  relação  do  autor  com  a  representação  de mundo 

(eventos, atores, processos, etc..) que  faz.  Isso não significa dizer que há uma relação 

privada  entre  o  self  racional  e  o  mundo,  mas  que  a  modalidade  é  um  dos  aspectos 
cruciais na tessitura das identidades sociais, pelo simples fato de que aquilo com o que 

nos comprometemos é uma parte importante daquilo que somos ou pelo menos, damos 

a  conhecer  pelos  outros.  Além  do  que,  modalidade  tem  a  ver  não  somente  com 

comprometimentos (deveres, obrigações, etc..), atitudes, julgamentos, mas também com 

ação e relações sociais (Fairclough 2003:166). 

No caso de Jefferson, este ator utiliza vários tipos e graus de modalidade como 

parte do seu projeto retórico e argumentativo orientado para o convencimento do outro 

–  a  função  interpessoal  da  linguagem. O modo  como  o  autor modaliza  resulta  numa 

certa identificação de si e dos outros. Considerando a análise do texto, notamos que o 

autor faz mais uso das modalizações avaliativas em detrimento dos outros dois tipos, a
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saber,  as  modalizações  deônticas  e  epistêmicas.  Comecemos  pelos  tipos  menos 

freqüentes para o mais freqüente. 

Modalizações epistêmicas. As modalizações epistêmicas quase não ocorrem no 
texto.  Quando  ocorrem,  estas  expressam  o  posicionamento  do  autor  sobre  o  teor  de 

verdade  da  proposição  e  diz  respeito  à  linguagem  enquanto  troca  de  informação  e 

conhecimento. Vejamos o exemplo a seguir: 

(102)  Não teve mensalão no PTB. (EP 1) 

O exemplo  (102)  sinaliza  factualidade, que algo é como é, neste caso, que o ator 

PTB não teria participado do mensalão. No caso da identificação do outro como sendo 

integrante do grupo de aliados, este é um aspecto  importante na  identificação positiva 

desse  outro. Aqui,  o  autor  assume  forte  comprometimento  com um claim de  verdade 
através de uma proposição categórica que beneficia esse outro, o ator PTB, seu partido 

político, com uma defesa contundente,  inocentandoo de qualquer responsabilidade ou 

participação no evento de corrupção. 

O  modo  como  o  autor  modaliza  põe  em  evidência  pelo  menos  dois  aspectos 

importantes da auto e heteroatribuição de identidade: (i) o autor enuncia de um lugar de 

autoridade, pois se coloca como detentor do conhecimento e informação sobre o outro, 

seu aliado político; e  (ii) o poder de  fazer declarações em benefício desse outro pode 

marcar  uma  distribuição  desigual  de  poder.  Com  isto  podemos  ver  que  as  escolhas 

modais que os atores fazem tem relação não apenas com a representação de mundo, mas 

também com as relações sociais e distribuição de poder. 

Modalizações deônticas. Quando ocorrem nos textos, as modalizações deônticas 
dizem respeito ao comprometimento do autor com ações ou com certas necessidades e 

obrigações como mostram os exemplos a seguir: 

(103)  E  eu  pedi  ao  deputado  Iris  Simões  (...)  que  dissesse  a  ele:  se  fizer,  eu  vou  para  a  tribuna  e 
denuncio (...). (EP 1) 

(104)  Quem tem que decidir é a Justiça. (EP 1)
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(105)  (...) liguei para o ministro Walfrido e disse que precisava relatar algo grave. (EP 1) 

No exemplo  (103),  a modalização é mais complexa. Tendo o  topos ou  falácia do 
dever moral como pando de fundo, o autor inicia seu enunciado com uma modalização 

hipotética  (‘se  fizer’)  que  faz  hipóteses  sobre  a  ação  do  seu oponente,  avaliada  como 

moralmente  errada,  marcando  assim,  o  baixo  comprometimento  desse  autor  com  a 

proposição.  Em  seguida,  o  autor  usa  uma  modalização  que  caracteriza  sua 

responsabilidade em agir contra a ação do outro (‘eu vou para a tribuna e denuncio’). 

Neste  caso  há  um  alto  comprometimento  do  autor  com  a  proposição.  O  efeito 

perlocutório do segundo tipo de modalização é a possível  interdição da ação do outro 

através da ameaça. 

No  conjunto,  a  segunda  forma  de  modalização  deôntica  se  opõe  a  primeira  e  é 

caracterizada pela  subjetividade do autor. Esta subjetividade é marcada pelo  pronome 

dêitico ‘eu’ que antecede os processos verbais que caracterizam as ações desse autor. O 

resultado dessas escolhas modalizantes é a identificação positiva de si e a identificação 

negativa do oponente político nas atividades de corrupção. 

O  exemplo  (104),  por  sua  vez,  marca  o  baixo  comprometimento  do  ator  com  a 

proposição. Esse tipo de modalização serve a dois propósitos do autor: por um lado, o 

autor quer mitigar sua responsabilidade diante de situações comprometedoras, como por 

exemplo, a pressão que o ator Lídio Duarte teria recebido para desviar dinheiro público 

em benefício do PTB. Por outro lado, o autor atribui a responsabilidade de julgamento e 

tomada de decisões diante de situações comprometedoras a outro ator abstrato, ou seja, 

a  Justiça. Esta modalização  é  construída  sob  a  falácia  do  apelo  às  autoridades,  que  é 

usada no lugar de argumentos plausíveis para sustentar o claim de verdade do autor. 

Finalmente, no exemplo (105), temos outro tipo de modalização deôntica usada 

pelo autor em que este se compromete com uma necessidade. Neste contexto, o autor 

associa  essa  modalização  ao  topos  ou  falácia  do  dever  moral  para  expressar  uma 
necessidade  pessoal  que  é marcada  subjetivamente  pelo  pronome dêitico  ‘eu’  elíptico 

(‘precisava’). Esta necessidade pede a realização de uma ação, ou seja, o relato de algo 

grave  a  outro  líder  de  governo. Na  sequência  do  texto,  este  ‘algo  grave’  se  refere,  a 

constatação  e/ou  conhecimento  do  autor  de  que  outros  parlamentares  estavam
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comprando e vendendo votos no governo. Com essa construção, o autor se coloca como 

vítima da situação de corrupção, mitigando qualquer participação no evento. 

Modalizações avaliativas. As modalizações avaliativas marcam um alto grau de 

comprometimento  do  autor  com  suas  proposições,  pois  além  de  avaliarem  o  mundo 

social e seus elementos, o ator se compromete com certos valores que subjazem a sua 

representação  de  mundo.  Este  é  o  tipo  de  modalização  mais  recorrente  nos  textos 

investigados. Vejamos os exemplos a seguir: 

(106)  O doutor Appolonio foi uma indicação salomônica do ministro Palocci. (EP 1) 

(107)  E eu passei a viver uma pressão brutal. (EP 1) 

(108)  É  mais  barato  pagar  o  exército  mercenário  do  que  dividir  o  poder.  É  mais  fácil  alugar  um 

deputado do que discutir um projeto de governo. É por isso. Quem é pago não pensa. (EP 1) 

Os 3 exemplos acima  caracterizam objetos distintos na avaliação do autor. No 

exemplo  (106),  o  autor  avalia  positivamente  a  atuação  de  um  aliado  político.  Com  o 

exemplo  (107),  o  autor  pressupõe  a  avaliação  negativa  dos  oponentes  políticos  e  a 

avaliação  positiva  se  si mesmo.  Já  no  exemplo  (108), o  autor  avalia  negativamente  a 

prática  política  dos  parlamentares  no  governo. Entretanto, o  elemento  comum a  esses 

exemplos é a marca de subjetividade mais ou menos explícita do enunciador nesse tipo 

de modalização. 

No exemplo (106), a modalização avaliativa é realizada através de uma sentença 

avaliativa. Nos casos mais óbvios, como nos exemplos acima, as  sentenças avaliativas 

são  realizadas  através  de processos  relacionais  tais  como  ‘foi’,  ‘passei  a  viver’  e  ‘é’. 

Nesses  casos,  o  elemento  avaliativo  é  um  atributo  como  ‘salomônica’,  que  pode 

implicar  semanticamente  numa  baixa  ou  alta  intensidade  na  avaliação.  Em  (106),  o 

elemento  avaliativo  aponta  tanto  para  a  alta  intensidade  na  avaliação  do  autor  quanto 

para o comprometimento mais ou menos explícito deste autor com o valor ‘sabedoria’, 

associado  à  decisão  política  de  um  aliado.  Essa  representação  valoriza  e  valida 

positivamente a ação deste aliado.
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No  exemplo  (107),  a  modalização  avaliativa  serve  ao  propósito  da  auto 

apresentação do autor como vítima da situação de corrupção. Essa posição de vítima é 

marcada  explicitamente  através  do  dêitico  ‘eu’  relacionado  a  um  processo 

gramaticalmente ativo  ‘passei  a viver’ que semanticamente,  infringe ao ator um papel 

passivo (incongruência entre papéis gramaticais e papéis sociais na representação), bem 

como pela nominalização da ação de outros (‘pressão’). Esta nominalização da ação dos 

oponentes é  intensificada pelo atributo  ‘brutal’, de alta  intensidade semântica, e  serve 

também para avaliar negativamente a ação desses outros. Desse modo, o autor identifica 

a  si mesmo  como vítima  e  aos  seus  oponentes  como  responsáveis  pela  sua  vitimação 

nesse cenário de corrupção. 

O exemplo (108) é realizado através de sentenças avaliativas que indicam o que 

é visto como desejável, bom, útil e importante na prática política. Nas sentenças ‘É mais 

barato pagar o exército mercenário do que dividir o poder’ e  ‘É mais  fácil  alugar um 

deputado  do  que  discutir  um  projeto  de  governo’,  o  autor  pressupõe  que  o  que  é 

assumido como desejável e menos contencioso na governança é a compra de votos dos 

parlamentares.  O  autor  pressupõe  que  conflitos  são  vistos  como  destrutivos  e  não 

construtivos, o que seria esperado num cenário de oposição democrática legítima. Desse 

modo, a razão lógica apresentada pelo autor para a continuidade dessa prática se dá nas 

sentenças seguintes ‘É por isso. Quem é pago não pensa’. 

Apesar  da  subjetividade  implícita  que  marca  este  tipo  de  modalização  no 

exemplo,  o  autor  se  compromete  fortemente  com  claims  de  verdade  e  apresenta  a 

realidade dos fatos de determinado modo. Ele generaliza a ação dos seus pares e avalia 

negativamente  esta  ação,  corroborando  assim,  com  a  perpetuação  do  ethos  típico 

(negativo) do político brasileiro. 

No exemplo a seguir, podemos observar como as escolhas de modalização feitas 

pelo  autor  trabalham  juntas  na  construção  de  identidades  do  personagem político,  no 

movimento retórico de inclusão (dos aliados) e de exclusão (dos oponentes). 

(109)  Depois  disso  [da  conversa]  parou.  (Eu)  Tenho  certeza  de  que  parou,  por  isso  está  essa 
insatisfação  aí  [na  base  parlamentar].  Ele meteu  o  pé  no  breque.  Eu  vi  ele muito  indignado. 
Pressão, pressão, pressão, pressão. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, todo mundo tem, todo 

mundo tem . (Eu) Acho que foi o maior erro que o Delúbio cometeu. E o presidente agora, desde
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janeiro, quando soube, eu garanto a você [que o "mensalão" foi suspenso]. A insatisfação está 
brutal porque a mesada acabou. Serenamente eu já tenho o caminho traçado: não me preocupa 
mais o mandato. Não vou brigar por ele. Só não vou sair disso como um canalha, porque não 
sou. (EP 1) 

O exemplo (109) consiste na resposta do ator à pergunta do interlocutor sobre a 

ação do presidente Lula diante da denúncia do mensalão (par perguntaresposta 5). As 

características mais  salientes desse extrato de texto  são:  (a)  a elucidação do propósito 

retórico  do  autor  ao  produzilo,  propósito  este  disposto  nos  enunciados  finais: 

‘Serenamente eu  já  tenho o caminho  traçado: não me preocupa mais o mandato. Não 

vou  brigar  por  ele.  Só  não  vou  sair  disso  como  um  canalha,  porque  não  sou’;  (b)  O 

comprometimento  implícito  do  autor  com  necessidades  e/ou  obrigações;  e  (c)  a  alta 

frequência de sentenças avaliativas para representar a gestão e prática política em casos 

específicos de corrupção. 

No que diz respeito à modalização epistêmica, há duas ocorrências. A primeira 

ocorrência está na sentença ‘Tenho certeza de que parou’ seguida por uma modalização 
avaliativa  explicativa,  ‘por  isso  está  essa  insatisfação  aí  [na  base  parlamentar]’.  A 

segunda ocorrência está na sentença ‘E o presidente agora, desde janeiro, quando soube, 
eu  garanto  a  você  [que  o  "mensalão"  foi  suspenso].  Em  ambos  os  casos,  as 
modalizações  são  asserções  do  autor  em  que  assume  forte  comprometimento  com  a 

verdade de que o mensalão teria parado depois de sua denúncia e de que o presidente 

Lula  teria  coibido  tal  prática.  A  conseqüência  dessas  ações  seria  a  insatisfação  dos 

parlamentares  da  base  aliada  que  na  segunda  ocorrência  no  trecho  é  intensifica  pelo 

adjetivo avaliativo ‘brutal’. Note que na percepção do autor, apenas ele e o presidente 

Lula são incluídos no grupo de aliados naquele momento. Os demais atores tais como ‘a 

base parlamentar’ e ‘Delúbio Soares’ são excluídos do grupo de aliados e agrupados no 

grupo de oponentes por praticarem o mensalão. 

Quanto à modalização deôntica, o único comprometimento  feito pelo autor em 

termos do que é necessário ou obrigatório é quanto a sua autodefesa. Na sentença ‘Só 

não  vou  sair  disso  como  um  canalha,  porque  não  sou’  não  há  marcadores  típicos 

explícitos  desse  tipo  de  modalização  como  os  verbos  dever  ou  poder;  contudo  essa 

compreensão  fica  clara  a  partir  do  topos  ou  falácia  do  dever  moral  que  subjaz  ao
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argumento do autor. Com esse uso, o autor quer ser visto como  inocente e  não como 

culpado, ou nos seus termos, como um ‘canalha’. 

No caso das modalizações avaliativas, mais  freqüentes no  trecho, estas  servem 

ao  duplo  propósito  do  autor  de  primeiro  avaliar  as  reações  dos  outros  para  consigo, 

entre  si,  e  para  com  a  situação  em  questão,  e  em  seguida,  expor  seus  sentimentos  e 

emoções  em  relação  a  esses  outros.  As  sentenças  avaliativas  ‘Eu  vi  ele  muito 

indignado’,  ‘(Eu) Acho que  foi o maior erro que o Delúbio cometeu’,  ‘A  insatisfação 

está  brutal  porque  a  mesada  acabou’  dizem  respeito  ao  primeiro  propósito.  Nelas,  o 

autor avalia negativamente a reação do presidente Lula ao saber do mensalão, a ação do 

ator Delúbio Soares em praticar o mensalão e a reação dos seus pares diante do fim do 

mensalão,  respectivamente,  e  assume  forte  comprometimento  com  a  verdade  dessas 

proposições. Dois índices desse forte comprometimento do autor são (a) os marcadores 

explícitos  desse  tipo  de  modalidade  como,  por  exemplo,  o  dêitico  eu  e  o  advérbio 

intensificador ‘muito’ na primeira e o dêitico eu + o processo mental ‘acho’ na segunda 

sentença, marcando a subjetividade do autor,  e (b) a avaliação negativa da  reação dos 

parlamentares  intensificada  pelo  atributo  ‘brutal’  na  terceira  sentença.  Neste  último 

caso,  a  figura  usada  pelo  autor  é  uma  hipérbole  cujo  propósito  é  intensificar 

negativamente a reação dos outros. 

A  propósito  da  expressão  de  emoções  e  sentimentos,  o  apelo  a  esse  tipo  de 

recurso  é  um  argumento  falacioso  bastante  usado  em  discursos  políticos  de  caráter 

populista.  Nas  sentenças  ‘A  insatisfação  está  brutal  porque  a  mesada  acabou. 

Serenamente eu já tenho o caminho traçado: não me preocupa mais o mandato. Não vou 

brigar por ele. Só não vou sair disso como um canalha, porque não sou’,  esse  tipo de 

apelo é usado pelo autor para provocar comoção e adesão da audiência ao seu projeto 

argumentativo  de  apresentar  a  si  e  aos  seus  aliados  como  inocentes  e  dos  oponentes 

como culpados e responsáveis pelo mensalão e, consequentemente, pela sua desistência 

do  mandato  político.  Nessa  avaliação  de  si,  implicitamente  o  autor  acentua  certos 

valores e atitudes de comportamento que considera importantes tais como a serenidade e 

a preocupação maior em afirmar que não é um canalha que antecede e supera em grau 

de  importância  a  defesa  do  seu mandato  político. A questão  é  que  como o  autor  não 

apresenta  nenhum  argumento  plausível  que  comprove  sua  inocência,  o  uso  da 

modalização  avaliativa  não  lhe  garante  sucesso  no  seu  empreendimento  retórico  de 

convencimento da audiência.
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De  modo  geral,  a  partir  dos  tipos  de  modalização  empregados  pelo  autor  , 

podemos  pressupor  que  as  identidades  dos  atores  políticos  podem  ser  concebidas  do 

seguinte  modo:  o  grupo  de  aliados,  no  qual  se  inclui,  é  composto  por  um  pequeno 

número de políticos honestos, responsáveis e intolerantes com a corrupção e como eles 

podem  ser  vitimados,  provavelmente  por  serem  minoria.  Por  outro  lado,  o  grupo  de 

oponentes seria formado por políticos corruptos e corruptores, verdadeiros algozes que 

detêm o controle político e dominam a distribuição de recursos materiais e simbólicos 

no governo. 

O uso de estratégias de perspectivação, como as que analisamos até então nos 

mostra  que  Jefferson  constrói  sua  avaliação  e  ponto  de  vista  sobre  o  mensalão  e  os 

atores  envolvidos  e  consequentemente,  da  prática  política  brasileira,  a  partir  de  uma 

perspectiva  que  oscila  entre  uma  postura  neoliberal  (ao  defender  /  constatar  que 

atividades políticas no governo são regidas por dinheiro e valores de mercado como a 

livre  concorrência,  a  compra  de  políticos,  a  prática  do  lobbying),  patrimonialista 

(quando confirma, por exemplo, a prática do fisiologismo na distribuição dos cargos no 

governo, independente de tendências políticas – se direita, esquerda ou outra), populista 

(quando usa argumentos falaciosos como o apelo às emoções da audiência ao invés de 

argumentos  plausíveis  para  compor  sua defesa)  e moralista  (ao  condenar  a  prática  de 

corrupção e atenuar ou negar o envolvimento de si mesmo e de seus aliados no presente 

governo  ou  em  governos  anteriores  nessas  práticas  e  responsabilizar  seus  inimigos 

políticos pela prática de corrupção). 

Numa visão geral, a análise do discurso político nas entrevistas e discursos nos 

permitem as seguintes conclusões: 

(i)  Os políticos, independente de sua orientação ideológicopartidária fazem 

uma  distinção  rígida  entre  o  grupo  de  aliados  e  o  grupo  de  inimigos 

respondendo a seus interesses; 

(ii)  A prática política  brasileira,  apesar dos avanços na democracia,  ainda  é 

permeada  por  um  discurso  populista  que  perpetua  práticas 

patrimonialistas e clientelistas no governo;
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(iii)  A prática política brasileira está orientada para uma visão de negócios ou 

princípios neoliberais em que o  lucro pessoal é o principal objetivo dos 

agentes políticos; 

(iv)  Há uma forte tendência personalista na caracterização da prática política 

do  governo,  ou  seja,  o  governo  não  é  exercido  por  seus  representantes 

políticos  e  suas  instituições  democráticas,  mas  por  um  indivíduo  e  seu 

partido, como por exemplo, o governo Lula e o PT; 

(v)  A  política  praticada  pelos  parlamentares  brasileiros  apresenta 

características antidemocráticas (nepotismo, fisiologismo, distribuição de 

cargos, caixa dois eleitoral, perpetuação da corrupção e impunidade dos 

atores políticos que a praticam, uma oposição que não faz uma oposição 

democrática,  mas  que  prioriza  a  retomada  do  poder  através  da 

depreciação do outro (partidos, candidatos a cargos eletivos, e assim por 

diante),  autoritárias  (tal  partido  ocupa  tal  cargo  no  governo,  político  x 

tem mais  influência do que político y, etc..) e hierárquicas (o partido da 

situação detém mais poder), e 

(vi)  As cidadãs e os cidadãos, bem como a participação democrática desses 

atores no governo, são deixados de fora da cena política pela (quase) não 

representação no discurso em questão. 

Numa  interpretação  geral  dos  resultados,  o  que  podemos  afirmar  quanto  à 

concepção  de  corrupção  política  no  discurso  em  questão  e  quanto  à  construção  de 

identidades sociais dos políticos envolvidos em corrupção? 

No  que  diz  respeito  à  compreensão  de  corrupção,  corrupção  é  vista  como 

corrupção políticoeconômica em que o grupo de atores políticos no geral procura lucro 

pessoal e benefício próprio e de seus aliados através do exercício do abuso de poder e 

do uso da influência política que seus cargos conferem. Apesar dos avanços na história 

política do país, como por exemplo, a mudança recente de uma ditadura militar para um 

estado democrático e a mudança da hegemonia dos governos de direita para o governo 

de esquerda, certas práticas como a corrupção se perpetuam, independente da orientação 

ideológica  e  partidária  dos  atores  políticos. A questão  crucial  nesse  processo  é  que  a 

prática  de  corrupção  continua  sendo um problema  social  e  a  conciliação  política  tem
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como  objetivo  a  garantia  da  governabilidade  e  não  a  manutenção  ou  garantia  da 

qualidade  da  governança.  A  corrupção,  portanto,  é  representada  como  naturalizada  e 

corriqueira, embora raramente assumida pelos agentes que a praticam. 

As principais características discursivas dessa representação são: 

(i)  eventos  de  corrupção  não  são  nomeados  objetivamente  ou  diretamente  como 

‘corrupção’ mas outras  formas de nomeação são usadas,  tais como metáforas, 

dêiticos,  generalizações,  dentre  outras,  evidenciando  certo  tabu,  bem  como  a 

minimização/intensificação do evento dependendo do enunciador e sobre o que 

e a quem ele quer persuadir. 

(ii) a  predicação  do  evento  é  construída  negativamente  através  de  predicações 

deprecatórias,  atribuições  avaliativas,  metáforas,  dentre  outros,  e  relacionadas 

ao grupo dos outros, inimigos políticos. 

(iii) a argumentação é feita mais através de argumentos falaciosos (falácia do dever 

moral,  falácia  das  conseqüências  negativas)  do  que  através  de  esquemas 

plausíveis  de  argumentos  para  reforçar  no  final  um discurso  patrimonialista  e 

populista que representa, portanto, uma ameaça à prática democrática legítima. 

(iv) a perspectiva do eu é o lugar mais comum para representar o mundo político, o 

que  imprime  um  caráter  subjetivo  a  essas  representações  para  explicar  e 

legitimar certos modos de ser e agir. 

No  que  diz  respeito  ao  modo  como  as  identidades  sociais  dos  políticos 

envolvidos  em  corrupção  são  construídas  para  justificar  a  prática  de  corrupção  e 

legitimar  o  abuso  de  poder,  podemos  verificar  que  de  imediato,  há  uma  crise  de 

credibilidade, do ethos político na política  brasileira.  Isto  se dá  basicamente porque o 

modo como esses atores fazem política no exercício de seus mandatos e deveres com a 

coletividade  contradiz  seus  discursos  de  servir  a  população  e  administrar  o  país  com 

compromisso  e  ética.  Ao  se  envolverem  em  práticas  de  corrupção,  os  parlamentares 

brasileiros  reforçam  esse  ethos  político  com  traços  ou  características 

predominantemente negativas (todo político é corrupto,  todo político é ladrão e assim 
por diante). Um dos modos de reafirmação desse ethos é justamente através do discurso 
produzido  pelos  atores  para  ocultar  e/ou  negar  seus  atos.  Atos  de  corrupção  são 

omitidos, ocultados e subtendidos nos discursos desses atores. A questão é que quando
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esses  atos  significam  como  palavras  se  tornam  também  discursos  (Charaudeau 

2009:255). 

Essa  compreensão  é  marcada  por  alguns  princípios  retóricos  presentes  na  fala 

dos atores políticos no discurso sobre corrupção: (a) a divisão interna do próprio grupo 

de  políticos  entre  inimigos  e  aliados,  (b)  o  insulto  ou  descrédito  da  oposição,  (c)  a 

dramatização  dos  eventos  e  dos  participantes  e  (d)  a  vitimização  de  certos  atores  e  a 

criminalização dos outros, dentre outros. 

Desse modo, tendo como principal estratégia retórica a representação positiva de 

si e a representação negativa do outro, as características discursivas que se destacam na 

representação dos atores sociais são: 

(i)  a nomeação que divide o grupo de políticos em aliados e inimigos. 

(ii) a predicação positiva do eu/nós (aliados) e de suas ações, de um lado. Do outro, 

a predicação negativa dos outros (inimigos) e de suas ações. 

(iii) a argumentação usada estrategicamente para inocentar o grupo eu/nós e culpar 

os outros, baseadas mais no uso de argumentos falaciosos do que em argumentos 

plausíveis, lógicos e racionais. 

(iv) o uso de nomeações, predicações e esquemas  argumentativos é  feito do ponto 

de vista neoliberal, patrimonialista, populista e antidemocrático. 

Com  isto,  podemos  afirmar,  mesmo  que  de  forma  não  definitiva,  pois  esta 

análise está restrita a um corpus em particular, e a um evento específico historicamente 
situado,  que  o  uso  de  certas  estratégias  linguísticodiscursivas  utilizadas  para 

representação dos atores  sociais  e do evento em questão de determinado modo e com 

determinado  propósito  retórico  servem  basicamente  para  a  manutenção  do  controle 

político  e  a  legitimação  de  certo  modo  de  ser  e  de  fazer  política  no  cenário  sócio 

político brasileiro. 

As  principais  características  do  discurso  político  e  dos  textos  analisados  neste 

capítulo  incluem  a  persuasão  da  audiência  sobre  as  opiniões  e  pontos  de  vista  do 

enunciador enquanto representante de um grupo político e de seus  interesses, ao invés 

de meramente transmitir informação, a mobilização de audiências para a adesão a certo 

projeto argumentativo do enunciador, a promoção de emoções, a produção de alianças e
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de consenso, o exercício de poder através da mentira, distorção ou ocultamento de fatos, 

assim como da inclusão / exclusão de atores sociais no processo político, da reafirmação 

tanto de uma identidade individual quanto coletiva do ator político corroborando, assim 

para  a  justificação  das  práticas  de  corrupção  e  para  a  legitimação  da hegemonia  e  do 

abuso de poder pela elite de políticos. 

No  próximo  capítulo,  meu  interesse  estará  voltado  para  a  mídia, 

especificamente,  a  mídia  impressa,  pois  claramente,  ela  tem  um  papel  crucial  no 

processo de disseminação, na (des)  legitimação do discurso político e na apresentação 

de  um  possível  contradiscurso,  e  consequentemente,  nos  processos  de  mudança  ou 

perpetuação das instituições, práticas, valores, atitudes e identidades.
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5.  A RECONTEXTUALIZAÇÃO DO CASO MENSALÃO E A CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES NA MÍDIA 

“O discurso é constitutivo do político.” 

(Charaudeau, O discurso político, 2006) 

A relação entre os campos sociais da política e da mídia tem sido redesenhada 

nas  sociedades  democráticas  ocidentais  contemporâneas  nas  últimas  décadas.  Essa 

mudança produziu uma nova síntese ou  intersecção entre os dois campos, através, por 

exemplo,  de  ações  tais  como  o  debate  político  e  a  persuasão,  a  realização  e  a 

implementação de políticas e a adoção da mídia pela política como meio para tratar de 

‘assuntos’  ou  questões  relacionadas  ao  governo.  Isto  significa  que  muitos  eventos 

importantes da política são transformados em eventos da mídia, havendo o que alguns 

chamam de midiatização da política e do governo. Esta é uma tendência global e duas 

conseqüências imediatas desse processo de midiatização são a transformação de líderes 

políticos  em  personalidades  da  mídia  ao  ganharem  visibilidade  pública,  e  os  eventos 

políticos,  como  os  escândalos  de  corrupção  envolvendo  agentes  públicos,  são 

transformados em produtos de consumo (cf. Fairclough 2000, 2001 e 2008). 

Por outro lado, a cobertura da mídia sobre os acontecimentos e fatos políticos é 

um  dos  instrumentos/canais  mais  poderosos  para  os  partidos  de  oposição  e  os 

movimentos  sociais  influenciarem  e  controlarem  tanto  a  opinião  pública  quanto  os 

processos  de  tomada  de  decisão  política.  Entretanto,  para  que  a  mídia  seja  um 

instrumento  genuíno  e  eficiente  de  controle  político  através  do  qual agentes  públicos 

sejam  constrangidos  não  somente  a  tomar  conhecimento  das  demandas  sociais,  bem 

como tomar posicionamentos e reagir a estas demandas no exercício dos seus papéis, é 

necessário  que  esta  instituição  seja  guiada  pelos  mesmos  princípios  que  devem 

constituir e organizar a esfera pública nas sociedades democráticas. 

De  acordo  com Reisigl  e Wodak  (2001:233),  alguns  desses  princípios  básicos 

seriam:  o  acesso  livre  e  igualitário  aos  diferentes  atores  sociais,  a  discursividade  (no 
sentido habermasiano de um debate  racional  sobre a validade dos claims nos quais  ‘a 
adoção do melhor argumento’ seja o que oriente as decisões políticas) e a efetividade da
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influência  exercida  nos  processos  de  tomada  de  decisão  política  (tanto  no  sentido  de 

uma percepção  imediata  e  consideração  das  demandas  sociais  da  população  por  parte 

dos  atores  políticos  que  foram  democraticamente  eleitos  para  exercerem  papéis 

representativos e administrativos, quanto  influência  na  formação de opinião política  e 

no  exercício  do  voto  pelas  cidadãs  e  cidadãos).  A  observação  desses  princípios 

norteadores serve para evitar situações em que a esfera pública se torne um mero espaço 

virtual de informações (infotainement) e entretenimento (entertainment). 

Apesar  dos  campos  da  política  e  da  mídia  influenciaremse  mutuamente, 

observamos  que  esta  relação  é  bastante  complexa.  Com  base  em  estudos  realizados, 

Wodak  e  van  Leeuwen  (1999:111)  chamam  a  atenção  para  o  fato  de  que  essa 

complexidade  se  dá  porque  de  um  lado,  os  argumentos  usados  pelos  políticos  –  em 

termos  dos  claims  em  relação  a  determinado  macrotópico,  como  por  exemplo,  o  da 
corrupção  política  –  são  reportados  pela  mídia  e  então  se  tornam  disponíveis  aos 

leitores/ouvintes para serem usados/reproduzidos/contestados. Por outro lado, a agenda 

da mídia usa/reproduz/contesta as opiniões do senso comum, bem como os argumentos 

coletivos  desses  leitores/ouvintes.  A  mídia  é,  portanto,  a  arena  onde  muito  da 

comunicação e dos conflitos políticos acontecem. 

Do  ponto  de  vista  da  AHD,  a  complexidade  da  relação  entre  os  campos  da 

política  e  da  mídia  pode  ser  entendida  como  uma  cadeia  de  recontextualizações.  O 

processo  de  recontextualização  pode  envolver  a  supressão  e  o  filtro  de  significados 

potenciais,  mas  também,  pode  resultar  na  expansão  desses  significados  através  da 

adição  ou  da  reelaboração  de  um  texto  ou  discurso  anterior  (Busch  2006:613), 

apontando então, para os fenômenos da interdiscursividade e da intertextualidade. Van 

Leeuwen e Wodak (1999:96) e van Leeuwen (2008: 1719) postulam que o processo de 

recontextualização  sempre  envolve  alguma  transformação  e  o  que  é  transformado 

depende  dos  interesses,  objetivos,  prioridades  e  valores  do  contexto  no  qual 

determinada prática é recontextualizada. 

No  caso  do  discurso  político,  as  transformações  típicas  dizem  respeito  a 

presença / ausência, a substituição e a adição 37 de elementos nas práticas sociais. Como 

37  Para descrever as transformações ou mudanças que podem ocorrer na recontextualização das práticas 
sociais, como van Leeuwen e Wodak 1999, Fairclough 2003 e van Leeuwen 2008 identificamos alguns 
princípios  clássicos  de  transformação,  a  saber,  a  presença  /  ausência,  a  substituição  e  a  adição  de 
elementos nesse processo. A presença / ausência de elementos diz respeito à identificação dos elementos
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nem  todos  os  elementos  de  uma  prática  social  são  representados  integralmente,  esse 

processo  pode  envolver  a  seleção  (inclusão  ou  exclusão)  de  certos  elementos  nos 

eventos.  Isto  suscita  a  questão  da  verdade,  do  préconceito  e/ou  préjuízo,  e  da 

manipulação  de  quem  recontextualiza.  Por  isso  é  importante  distinguir  entre  práticas 

sociais  e  os  discursos  sobre  essas  práticas  (CaldasCoulthard  2003:276).  Resta  saber, 

portanto,  quais  são  os  elementos  selecionados  /  transformados  em  uma  determinada 

representação e por que. 

Neste  sentido,  o  processo  de  recontextualização  pode  ter  um  efeito  de 

transformação  numa  prática  em  particular  ou  produzir  uma  nova  prática  (Busch 

2006:613).  Tendo  em  mente  esse  pressuposto,  algumas  questões  que  norteiam  nossa 

reflexão no presente capítulo são as seguintes: As estratégias analisadas nos discursos e 

entrevistas  políticas  têm  seu  contraponto  (counterpart)  no  discurso  da mídia? Há  um 
contradiscurso? Se há, como a prática social da corrupção e os atores envolvidos  são 

recontextualizados  nas  notícias?  Que  transformações  ou  mudanças  ocorreram  nesse 

gênero quanto ao evento em si e quanto aos participantes em termos do que ou de quem 

foi incluído ou excluído, substituído ou adicionado? 

Nesse  ínterim,  entendo  que  a  mídia  desempenha  um  papel  fundamental  na 

formação  da  opinião,  atitudes,  valores,  vontade  pública,  bem  como,  no  campo  do 

controle  político,  e  consequentemente,  na  construção  de  identidades  de  determinado 

modo,  inclusive de  si mesmo e do seu papel  social e político na sociedade através do 

seu discurso. Por isso, meu objetivo neste capítulo é refletir sobre o modo pelo qual o 

discurso  da  mídia  recontextualiza  o  caso  mensalão  e  constrói  as  identidades  dos 

políticos  nesse  cenário,  tomando  como  base  notícias  publicadas  sobre  o  caso  como 

gênero  noticioso  prototípico  e  dominante  na  mídia  impressa.  Acredito  que  a  mídia, 

enquanto  instituição  da  esfera  pública  nãogovernamental  pode  apoiar  o  discurso  de 

instituições que ‘fornecem’ notícias como, por exemplo, o próprio governo, bem como 

construir e sustentar um contradiscurso, enquanto instrumento de contestação política, 

através do modo como ela representa/recontextualiza, avalia e legitima os atores sociais 

e os eventos em sua agenda. 

que  foram  incluídos  /  excluídos,  são  mais  ou  menos  proeminentes  e  assim  por  diante.  Isso  porque 
nenhuma  representação  de  alguma  prática  social  pode  representar  todos  os  elementos.  A  substituição 
ocorre  quando  elementos  de  uma prática  social  são  substituídos  por  outros  elementos  semióticos.  Já  a 
adição  de  elementos  diz  respeito  ao  fato  de  que  novos  elementos  podem  ser  adicionados  à 
recontextualização  de  uma  dada  prática  social.  Adições  importantes  são  as  explicações,  reações, 
propósitos, avaliações e legitimações.
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A  análise  das  notícias  sobre  o  caso  mensalão  mostra  uma  similaridade 

considerável  entre  essas  notícias,  enquanto  práticas  sociais,  com  os  discursos  e 

entrevistas,  também  práticas  sociais,  em  termos  do  uso  de  tópicos  discursivos  e  das 

estratégias  linguísticodiscursivas  verificadas  no  capítulo  anterior.  Entretanto,  a 

diferença está no propósito da mídia ao usar tais elementos de determinado modo para 

construir  as  identidades  dos  participantes,  bem  como,  apresentar  a  compreensão  do 

evento  e  das  atividades  a  eles  relacionadas.  Para manter  o  texto menos  denso  e mais 

fluido  neste  capítulo,  não  analisarei  as  estratégias  em  questão  e  sua  realização  em 

detalhes  como  o  fiz  no  capítulo  anterior,  mas  destacarei  algumas  transformações  ou 

mudanças  mais  relevantes  e/ou  proeminentes  que  ocorreram  no  processo  de 

recontextualização das notícias. 

Antes de considerarmos propriamente as estratégias linguísticodiscursivas e sua 

realização nas notícias, convém considerarmos de modo geral, a alocação do discurso da 

mídia  nos  campos  da  ação  política,  bem como,  a  compreensão  do  que  envolve o  seu 

discurso público sobre corrupção e a construção de identidades no caso mensalão, pois 

estes justificam o porquê da escolha e da realização dessas estratégias. A figura a seguir 

ilustra os campos de ação onde se situam o discurso da mídia e as  intersecções tópicas 

nos textos.
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quadrilha 

responsabilização de 
Delúbio Soares  instalação de 

CPI 
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financeiro de 

deputados do PMDB 
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desenvolvimento 
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opinião e 
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PL às denúncias 

Figura 8: Campos de ação e tópicos discursivos selecionados nas notícias 

Como  podemos  observar,  o  discurso  da  mídia  sobre  corrupção  se  situa  nos 

campos da formação de atitude, opinião, vontade pública e auto e heteroapresentação, 

da  formação  de  atitude,  opinião,  vontade  interna  do  partido,  da  formação  de  atitude, 

opinião, vontade interpartidos, do controle político e em parte, também está situado no 

campo da propaganda política.
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A  maioria  dos  tópicos  discursivos  diz  respeito  à  compra  de  votos,  ao 

beneficiamento  de  empresas  e  parlamentares,  ao  afastamento  de  líderes  partidários  e 

institucionais de seus cargos após as denúncias de corrupção, ao agravamento da crise 

política no governo, à desqualificação das denúncias de corrupção, à instauração de CPI 

dentre outros. Os  tópicos apontam para  a  interpretação das atividades  relacionadas ao 

evento, como por exemplo, o agravamento da crise política no governo, bem como para 

uma cadeia de eventos relacionados ao mensalão, como por exemplo, o caixa 2 do PT. 

Do  mesmo  modo,  os  tópicos  dizem  respeito  aos  efeitos  do  mensalão,  como,  por 

exemplo, o racha do PT, e as reações às denúncias de corrupção, como por exemplo, a 

instalação de CPI. 

Em  comparação  aos  discursos  e  entrevistas  analisadas  no  capítulo  anterior,  os 

tópicos discursivos mais recorrentes nas notícias podem ser agrupados de acordo com as 

seguintes áreas temáticas: 

  a construção do  homo politicus  brasileiro  – que se  baseia principalmente em 
estereótipos de comportamento, como por exemplo, a desqualificação das denúncias de 

Jefferson, a  responsabilização de Delúbio Soares,  isenção de Lula em  irregularidades, 

favorecimento  financeiros  de  deputados  do  PMDB,  influência  de  Marcos  Valério  na 

distribuição de cargos públicos, etc.. 

 a manutenção de uma cultura ou habitus político – que se manifesta no poder e 
influência  exercida  por  empresários  na  gestão  do  governo,  como  por  exemplo,  na 

distribuição de cargos e nas transações financeiras dos partidos, a manutenção de caixa 

2  para  financiamento  de  campanhas  eleitorais,  o  pagamento  de mesadas  (propinas)  à 

base aliada em troca de votos na Câmara, dentre outros. 

  a  ruptura  /  negação  de  um  passado  político  em  comum  –  que  envolve 

elementos  como  o  agravamento  da  crise  política  no  governo,  a  isenção  de  Lula  em 

irregularidades,  a  reestruturação  e  fortalecimento  do  PT  e  a  preservação  da 

governabilidade, dentre outros. 

  a construção e a transformação de um presente e  futuro em comum – que  se 

manifesta  em  termos  dos  principais  objetivos  do  Governo,  como  por  exemplo,  o 

desenvolvimento econômico do País.
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 a (re) ação política dos parlamentares e a dinâmica interna dos partidos – que 

abrangem  tópicos  como  o  afastamento  de  políticos  envolvidos  nos  escândalos,  a 

instalação  de  CPI,  a  apuração  de  ações  (ilícitas)  pela  Corregedoria,  a  exoneração  de 

agentes  públicos  como o  presidente  dos Correios,  o  racha  no  PT,  a  recomposição  da 

nova  bancada  petista,  dentre  outros.  Esses  tópicos  apontam  para  a  interpretação  do 

evento e das atividades em que os atores estão envolvidos. Essa interpretação é crucial 

na definição de estratégias e respostas políticas diante da situação, configurando a ação 

e  destacando  a  agência  desses  atores.  Por  um  lado,  os  atores  envolvidos  fazem  o 

movimento (positivo) de reagir e contestar de determinado modo as ações ou atividades 

ilícitas  dos  pares  envolvidos  promovendo,  por  exemplo,  a  instalação  de  CPI´s  e  a 

cassação  de  parlamentares,  como  resposta  à  opinião  pública.  Por  outro,  os  atores 

envolvidos  em  corrupção  procuram  desqualificar  tanto  os  opositores  quanto  as 

acusações feitas por eles, sobretudo, através da falácia do argumentum ad hominen 

 valores / moralidade e/ou obrigação moral – os tópicos sob essa temática dizem 

respeito,  por  exemplo,  à  isenção  de  Lula  em  irregularidades,  ao  fortalecimento  da 

unidade  do  PT  e  a  preservação  da  governabilidade  de  Lula,  à  quebra  do  decoro 

parlamentar, dentre outros. 

Parecenos que os princípios ou ideias que subjazem aos tópicos discursivos nos 

discursos e entrevistas políticas são retomados nas notícias, tais como, o uso do poder e 

da  influência  política  por  parte  dos  políticos  e  outros  atores  na  administração  pública 

para satisfazer seus interesses e gerar benefícios para si mesmos, a prática do lobbying 

na gestão pública, a manutenção do corporativismo e do personalismo, a continuidade 

de práticas populistas, nepotistas, fisiologistas, etc.. e a ênfase no lucro privado. 

Passemos agora à análise das transformações ou mudanças mais relevantes e/ou 

proeminentes  no  processo  de  recontextualização  das  notícias  tendo  como  foco  as 

estratégias  linguísticodiscursivas  propostas.  De  modo  geral,  as  estratégias  de 

nomeação,  predicação,  argumentação  e  perspectivação  são  retomadas  com  algumas 

diferenças. Comecemos pelas estratégias de nomeação.
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5.1. Estratégias de nomeação 

O aspecto mais importante que a nomeação permite observar é a identificação de 

quem e do que será incluído ou excluído na representação das práticas sociais (princípio 

da  presença  /  ausência).  Na  produção  de  notícias  isso  não  é  diferente.  Na 

recontextualização do caso mensalão, os principais atores  sociais  incluídos continuam 

sendo  aqueles  que  são  pertencentes  aos  grupos  que  exercem  o  poder  político  e 

econômico  no  Brasil,  sobretudo  os  parlamentares  e  os  empresários,  bem  como  as 

atividades relacionadas a estes. É o que nos mostra o exemplo a seguir. 

(110)  Valério avalizou empréstimo para o PT. (NP 7) 

No exemplo (110), os principais atores sociais são ‘Valério’, um empresário que 

exerce grande influência políticoeconômica no governo e ‘PT’, o partido do governo. A 

atividade  relacionada  a  esses  atores  é  representada  pelo  processo material  ‘avalizou’, 

destacando  o  poder  e  a  influência  do  ator  ‘Valério’  sobre  o  PT.  Tal  representação 

corrobora com a identificação desse grupo de atores como aqueles que exercem o poder 

agentivo,  ou  seja,  aqueles  que  fazem  as  coisas  acontecerem  ou  controlam  os  outros 

nesta situação. 

Por  outro  lado,  observamos  que  nos  textos  como  um  todo,  o  ator  ‘povo’  ou 

‘povo brasileiro’ continua extensamente excluído ou inadequadamente representado na 

prática política, o que não deveria acontecer por princípio nas sociedades democráticas. 

Quando  este  ator  social  é  incluído  na  representação,  a  realização  ocorre  de  forma 

indireta, discreta ou genérica, sem poder agentivo de fato, no contexto de um discurso 

populista na forma, por exemplo, de estruturas possessivas como em ‘representante do 

povo’. Essa exclusão é social e politicamente relevante tal como no exemplo a seguir. 

(111)  "É claro e evidente que cabe uma CPI", disse Severino. "Você acha que um deputado 

que está extorquindo merece continuar como representante do povo?" (NP 2)
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Na  nomeação  dos  atores,  a  mídia  também  segue  os  dois  processos  básicos 

utilizados para este fim, a saber, a individualização dos atores, como em ‘Valério’, e a 

coletivização,  como  em  ‘PT’  no  exemplo  (110).  Esses  processos  serão  realizados 

através de várias estratégias como vistas nos discursos e entrevistas políticas no capítulo 

anterior,  como  por  exemplo,  através  de  pronomes  dêiticos,  nomes  próprios, 

categorizações  de  grupo,  funcionalizações,  dentre  outros.  Destas,  destacarei  as  que 

considero socialmente significantes na representação e construção do grupo de políticos 

pelo discurso da mídia. 

Na  construção  do  grupo  de  políticos,  o  discurso  da  mídia  reproduz  a  divisão 

categórica entre ‘nós’ e ‘os outros’, como no exemplo a seguir: 

(112)  Ao  ser  questionado  se  o  empréstimo  prova  os  vínculos  do  PT  com  o  publicitário, 

[Delúbio] disse: “São públicos os vínculos do Marcos Valério com o tesoureiro do PT. Isso não 

foi negado. Como presidente do PT nunca tive reuniões com Marcos Valério nem participei de 

qualquer relação dele com Roberto Jefferson”. (NP 7) 

Ao  reportar o  fato,  num primeiro momento, o  autor  posiciona  no  ingroup, os 
atores ‘PT’ e ‘o publicitário’. Posteriormente, ao reportar a fala do ator ‘Delúbio’, outras 

divisões são feitas de acordo com os interesses desse ator, a saber, a primeira associação 

não  muito  clara  e  evasiva  entre  ‘Marcos  Valério’  e  ‘o  tesoureiro  do  PT’  e 

contraditoriamente,  a  dissociação  desses  dois  atores  e  um  outro,  ‘Roberto  Jefferson’. 

Claramente,  a  partir  da  análise  do  evento  de  corrupção  como  todo,  o  movimento 

retórico  de  inclusão  e  de  exclusão  de  atores  no  ingroup  e  no  outgroup,  tem  como 
propósito a mitigação do envolvimento direto do ator ‘Delúbio’ com os atores ‘Marcos 

Valério’ e ‘Roberto Jefferson’, implicados diretamente no escândalo de corrupção. 

Diretamente relacionada a essa divisão dicotômica entre o grupo de oponentes e 

o  grupo  de  aliados  políticos  está  um  tipo  de  nomeação  que  avalia  negativamente  os 

componentes dos outgroups. É o que observamos no exemplo a seguir:
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(113)  “Um camarada  que  é  acusado  de  extorsão  em vários  órgãos  do  governo  ia dispensar 

uma mesada? Um mensalão? Ia exigir que fosse muito mais (...). Pegar a mesada dos colegas e 
por no bolso. Não combina que um cara que pratica extorsão possa dispensar mesada”. (NP 1) 

No exemplo (113), a fala reportada pelo autor é do ator ‘Valdemar Costa Neto’, 

então  presidente  nacional do PL que  foi  implicado  no mensalão. Com o  propósito  de 

desqualificar as denúncias sobre o mensalão e o próprio autor dessas denúncias (falácia 

do ataque verbal ao inimigo político), o ator Valdemar nomeia seu oponente através dos 

antropônimos depreciativos ‘um camarada’ e ‘um cara’. 

Outra  forma de nomeação  encontrada nas  notícias que acirra a divisão política 

entre o grupo de políticos é aquela que  identifica esses atores pelo partido, posição ou 

tendência  políticoideológica  que  adotam,  tais  como  ‘governo’,  ‘oposição’,  ‘petista’, 

‘tucanos’, etc. É o caso do exemplo a seguir. 

(114)  Para  criar  a  comissão,  governo  e  oposição  cederam. O governo  queria  que  a CPI  do 
Mensalão  funcionasse  somente  na  Câmara,  já  que  lá  o  requerimento  abrangia  não  só  o  atual 

suposto esquema de "mensalão", mas também a compra de votos para a aprovação da emenda da 

reeleição, em 1997, o  terceiro ano da gestão  tucana no governo  federal. A oposição  forçava a 
criação da CPI mista, mas somente com foco no suposto "mensalão", denunciado pelo deputado 

Roberto Jefferson (PTBRJ). (NP 10) 

Finalmente,  outro  tipo  de  nomeação  bastante  comum  na  representação  das 

notícias  é  a  categorização  dos  atores  políticos  pela  funcionalização,  acrescida  da 

identificação  do  partido  político  (sigla)  e  da  indicação  ou  não  de  região  geográfica, 

indicando  ou  o  Estado  de  origem  do  ator  ou  o  lugar  em  que  este  teria  se  filiado  ao 

partido político que integra. 

(115)  O relator [da CPI], deputado Osmar Serraglio (PMDBPR), disse que o depoimento de 
José Dirceu (Casa Civil) na comissão é inevitável. (NP 6)
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No exemplo (115), a funcionalização ‘relator’ indica que um parlamentar que é 

deputado pode exercer outras funções além daquela para a qual originalmente teria sido 

eleito. Essas novas  funções surgem diante de demandas específicas de certas ações ou 

atividades institucionais como, por exemplo, a relatoria da CPI ou CPMI em função da 

investigação da compra de votos no parlamento. Um aspecto que a análise dos textos e 

da situação política nos mostra, é que o exercício de certas funções nas atividades que 

integram a rotina administrativa  interna ou externa dos parlamentares é a manipulação 

de quem é indicado para exercer tais funções, respondendo a certos interesses políticos. 

No  caso  da  relatoria  de  uma  CPI  ou  CPMI,  o  relator  tem  o  poder,  por  exemplo,  de 

incluir  ou  excluir  elementos  na  redação  de  documentos,  de  descrever  o  plano  de 

trabalho  da  Comissão,  de  sugerir  o  número  de  testemunhas  e  depoentes  por  caso 

investigado,  dentre  outros,  determinando  assim,  o  direcionamento  das  atividades  que 

podem comprovar ou não a existência de um esquema de corrupção específico ou ainda, 

promover  a  inocência  ou  a  culpa  de  parlamentares  de  acordo  com  o  evento  que  se 

investiga. 

Acrescida ao nome próprio do ator está a sigla do partido político e de um estado 

da Federação  (sigla)  como em ‘PMDBPR’. Esse  tipo de  identificação é um ponto de 

referência importante que o autor dispõe para situar o leitor tanto sobre a qualidade da 

representação partidária quanto a origem do parlamentar, podendo servir como forma de 

controle e/ou acompanhamento do desempenho da função representativa do parlamentar 

eleito. 

Quanto ao evento e às atividades relacionadas a esse evento, uma das coisas que 

as notícias podem oferecer na representação é a elucidação de fatos geralmente omitidos 

pelos  parlamentares  para  evitar  comprometimento,  pois  raramente  estes  expõem 

negativamente  a  si  ou  aos  seus  aliados.  Aqui  entra  em  cena  uma  das  formas  de 

manifestação da suposta politização da mídia,  fenômeno que caracteriza o papel dessa 

instituição como possível agente político na sociedade contemporânea. De acordo com 

Piovezani Filho  (2003:59), neste papel, pressupondo  legitimidade, a mídia  inscrevese 

num lugar de enunciação próprio daquele que fala para e em nome dos outros (o povo) 

que,  por  seu  turno,  no  campo  político,  não  podem  falar  por  si  mesmos.  A  mídia, 

portanto, representaria a fala desse povo, ou pelo menos se tornaria seu simulacro.
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Considerando  os  princípios  de  recontextualização,  observamos  que  duas 

transformações são mais preponderantes nos textos, a saber, a substituição do nome do 

evento ‘mensalão’ por outros elementos e a adição de novos elementos. 

A  substituição  (princípio  da  substituição)  do  nome  do  evento  ‘mensalão’  por 

outros elementos semióticos acrescenta novos significados à prática social representada. 

É o que nos mostra o exemplo a seguir. 

(116)  Os afastamentos de Genoino e Sereno seguem as renúncias de Delúbio Soares e Silvio 

Pereira, que ocupavam os respectivos cargos de tesoureiro e secretáriogeral do partido. Todos 

tiveram seus nomes envolvidos com o escândalo do "mensalão", suposto pagamento de mesada 
a parlamentares da base aliada em troca de apoio ao governo (...). (NP 11) 

A  substituição  de  ‘mensalão’  pela  hipérbole  ‘o  escândalo  do  mensalão’  no 

exemplo (116) intensifica negativamente o significado do evento, ou seja, mensalão não 

é  apenas  um  evento  político,  mas  um  fato  de  natureza  escandalosa,  espetacular,  pois 

envolve atividades ilegais exercidas por parlamentares em suas funções. Esta atividades 

que vieram ao conhecimento público pela mídia, de certo modo também alimentam essa 

mesma instituição enquanto indústria de consumo. 

(117)  A  oposição  quer  relacionar  as  nomeações  políticas  feitas  por  Dirceu  para  cargos  no 

governo com o suposto desvio de recursos para o PT e partidos da base. (NP 6) 

Outro  tipo  de  substituição  bem  comum  nos  textos  se  dá  através  da 

nominalização das ações dos atores. No exemplo (117), ‘desvio de recursos’ substitui a 

ação  ‘desviar  recursos’, ou seja,  aqui a ação é objetivada. O efeito desse processo é a 

omissão  dos  agentes  públicos  que  promoveram  o  desvio  de  recursos  para  o  partido 

político, chamando a atenção do leitor para o fato em si e não para a responsabilização 

dos atores humanos. 

No  que  diz  respeito  à  adição  de  novos  elementos  à  representação  do  evento, 

observamos  que  esse  processo  traz  à  cena  enunciativa,  novas  nuances  ou
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desdobramentos  do  evento  fornecendo  ao  leitor,  a  particularização  de  outros  fatos 

envolvidos ou que compõem o evento como um todo. 

(118)  O  empréstimo  no  BMG  foi  realizado  no  dia  17  de  fevereiro  de  2003.  Segundo  a 
documentação  apresentada  pela  “Veja”,  três  pessoas  assinaram o  documento: Delúbio Soares, 

José  Genoíno,  presidente  do  PT  e Marcos  Valério.  O  empresário  aparece  como  “avalista”  e 

“devedor solidário”. (NP 13) 

No exemplo  (118),  a  adição  do  antropônimo  ‘o  empréstimo  no BMG’  elucida 

uma das fontes privadas do mensalão, ou seja, empréstimos bancários realizados sob a 

influência e prestígio junto àquela instituição financeira do empresário Marcos Valério. 

Do mesmo modo evidencia a ciência, consentimento e participação de líderes do PT na 

transação financeira que beneficiaria o partido. 

5.2. Estratégias de predicação 

Assim como nas entrevistas e discursos políticos analisados, as estratégias mais 

significativas de predicação dos atores sociais e do evento de corrupção na mídia são a 

alocação de papéis e as atribuições avaliativas de aspectos positivos ou negativos. 

Quanto  à  alocação  de  papéis,  no  discurso  da  mídia,  os  atores  políticos 

geralmente são ativados como agentes em processos que acentuam sua  força agentiva, 

fazendo coisas, fazendo com que coisas aconteçam ou ainda exercendo controle e poder 

decisório sobre outros atores. Observemos o exemplo a seguir: 

(119)  “A  CPI  vai  demonstrar  quais  as  razões  pelas  quais  entende  que  o  "mensalão"  está 

comprovado. Vai ratificar as razões pelas quais entendeu que há o "mensalão". Já disse que tem 

[o esquema] e vai confirmar", disse Serraglio. (NP 19) 

No  exemplo  (119),  dois  atores  de  destaque  no  processo  de  investigação  do 

mensalão  recebem papéis  ativos. O primeiro  deles  é  o  ator  ‘CPI’  que  é  acionado  em
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relação aos processos materiais  ‘vai demonstrar’, ‘vai  ratificar’ e  ‘vai confirmar’ e ao 

processo mental  ‘entender’.  Já  o  segundo  ator,  ‘Serraglio’,  é  acionado  em  relação  ao 

processo verbal ‘disse’. Essa representação enfatiza a autonomia, a responsabilidade, a 

autoridade e a capacidade de avaliação e autoconsciência desses atores. 

(120)  O pedido de cassação foi protocolado pelo PL (NP 17) 

(121)  Em conseqüência, ministros deixaram os cargos, dois deputados já renunciaram, toda a 

direção do PT foi afastada e uma série de diretores de estatais perderam o emprego. (NP 18) 

Os dois  exemplos  acima  tipificam  as  realizações  passivadas  usadas  nos  textos 

para  representar  os  atores  sociais  e  as  ações  ou  atividades  a  ele  relacionadas.  Essas 

realizações  são  mais  freqüentes  nas  notícias  se  comparadas  às  entrevistas  e  aos 

discursos políticos. 

No  exemplo  (120),  a  nominalização  ‘o  pedido  de  cassação’  está  claramente 

relacionada ao processo ‘pedir cassação’. Semanticamente, o que ocorreu neste caso é a 

transformação  de um processo  em uma  entidade  e  o  elemento  ‘perdido’,  ocultado ou 

que recebeu menos ênfase na representação foi o agente responsável pela ação, a saber, 

o ‘PL’, que funciona aqui como agente da passiva. Esta, segundo Fairclough (2003:143) 

é uma das formas mais significativas de representação metafórica ou incongruente dos 

processos. Já no exemplo (121), o ator coletivo ‘toda a direção do PT’ é quem é posto 

em evidência, provavelmente para destacar a sujeição desse ator a ação de outros atores 

hierarquicamente mais poderosos na estrutura do governo e do próprio partido, uma vez 

que foram responsabilizados por ações ou atividades ilícitas no mensalão. 

No que diz respeito às atribuições avaliativas de aspectos positivos ou negativos 

dos atores e suas atividades, o que ocorre é que na produção de notícias, a mídia pode 

tentar  reportar  ou  reproduzir  as  atribuições  feitas  por  outros  atores  e/ou  inserir  sua 

própria avaliação, explicitamente pela crítica, ou implicitamente, através de  formas ou 

estruturas  em que  exprime opinião. Essa  segunda perspectiva  se  acentuará  através  do 

uso  de  estruturas  modalizantes  e/ou  que  apontem  seu  posicionamento  em  relação  a 

determinado  fato  ou  elemento,  evidenciando  assim,  a  insustentabilidade  do  mito  da 

imparcialidade  da  mídia.  Isto  significa  que  a  atividade  jornalística  tem  uma
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intencionalidade  interpretativa e analítica com características  ideológicas e não apenas 

expositiva.  Este  aspecto  retomaremos  a  diante,  na  análise  das  estratégias  de 

perspectivação nas notícias. 

(122)  Líderes do PP e PL, partidos acusados de serem beneficiários de suposta "mesada" de 

R$ 30 mil do governo, foram ontem ao ataque, prometendo processar o presidente nacional do 

PTB, deputado Roberto Jefferson (RJ). Na irritada reação de líderes dos partidos, Jefferson foi 

chamado de "irresponsável", "mentiroso", "louco", "chantagista" e "covarde". (NP 2) 

No exemplo (122), o autor da notícia tenta reproduzir a atribuição avaliativa dos 

atores  ‘líderes  do  PP  e  PL’  ao  ator  ‘Roberto  Jefferson’.  Isso  se  dá  através  das 

qualificações  depreciativas  postas  entre  aspas  ("irresponsável",  "mentiroso",  "louco", 

"chantagista"  e  "covarde").  Tal  escolha  marca  também  o  não  comprometimento  e  o 

distanciamento  deste  autor  quanto  à  verdade  da  proposição.  Contudo,  em  outros 

fragmentos  do  texto,  como  na  sentença  apositiva  ‘partidos  acusados  de  serem 

beneficiários de  suposta "mesada" de R$ 30 mil  do governo’ e  no sintagma adverbial 

(circunstância)  ‘na  irritada  reação  de  líderes  dos  partidos’,  o  autor,  mesmo  que 

discretamente, não se exime de atribuir juízo de valor aos atores políticos como parte do 

processo identificatório. 

A  questão  é  que o  emprego  dessas  estratégias  de  predicação  na  produção  das 

notícias  nos  permite  uma  compreensão  maior  de  aspectos  significantes  da  prática 

política, sobretudo no que diz respeito à adição de outros elementos na representação da 

prática social em si e das ações e atividades dos atores. Desses elementos, ressaltamos a 

adição  de  (i)  reações  negativas  dos  atores,  (ii)  propósitos,  (iii)  explicações  /  (des) 

legitimações (razões, causas) de determinadas ações ou atividades e (iv) repetições. 

Comecemos  pelas  reações. Van  Leeuwen  e Wodak  (1999:98)  e  van  Leeuwen 

(2008:19) ressaltam que as reações subjetivas dos participantes às atividades ou ações 

que constroem ou fazem parte de uma determinada prática social nos textos representam 

os  sentimentos  íntimos  ou  posturas  afetivas  desses  participantes,  suas  preocupações  e 

medos, suas expectativas e desejos, assim como suas alegrias e lamentações. Entretanto, 

não fica claro de imediato nos textos e/ou discursos se tais reações deveriam ser vistas 

como  parte  da  estrutura  da  prática  social  em  si  ou  como  elementos  adicionados  na
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recontextualização.  Por outro  lado,  reações  podem  ser  relacionadas  com os  interesses 

em torno de certa prática social recontextualizada. 

(123)  Citado por Jefferson como sendo um "operador" de Dirceu, Janene negou a acusação e 

disse que o petebista é "louco", "canalha" e "maníacodepressivo". "Ele tem que apresentar um 

mínimo de evidências. E precisa fazer um exame de sanidade mental." Janene negou também ter 

feito  gestões  junto  ao  governo  para  impedir a mudança na  diretoria  de Engenharia  de Furnas, 

para  que  o  posto  fosse  destinado a  um apadrinhado  de  Jefferson. O  líder afirmou que  sempre 

tratou  com  Dirceu  de  maneira  institucional  e  que  entrará  com  ação  criminal  no  Supremo 

Tribunal Federal. "Ele [Jefferson] tem que apresentar provas ou terá que responder na Justiça." 

(NP 5) 

Nas  notícias  geralmente  são  incluídas  muitas  das  reações  negativas  que 

envolvem os participantes, sobretudo em situações conflituosas como os escândalos de 

corrupção.  É  o  que  nos  mostra  o  exemplo  (123).  No  fragmento  acima,  os  principais 

atores  sociais  são  os  políticos  ‘Jefferson’,  o  acusador,  e  ‘Janene’,  o  acusado  por 

Jefferson. Como podemos observar,  as reações negativas de ‘Janene’ giram em torno 

de  três  movimentos  retóricos,  a  saber,  a  negação  da  acusação,  a  desqualificação  do 

acusador  através  do  ataque  verbal  (falácia  do  ataque  verbal)  e  a  ameaça.  Esses 

movimentos  retóricos  são  representados  por  predicações  que  se  realizam basicamente 

através de processos tais como ‘negar’ (‘Janene negou a acusação’), ‘ter que’ (‘Ele tem 

que  apresentar  provas’),  dentre  outros.  Parece  que  essas  reações  são  particularizadas 

para causar um efeito mais dramático no leitor. 

A questão é que o modo como o autor representa as reações dos atores aponta 

para o fato de que instituições sociais como a própria mídia dão importância às reações 

de  certos  atores,  sobretudo  àquelas  elites  que  exercem  poder  e  controle  social. 

Provavelmente,  isto ocorra devido ao impacto que as ações ou atividades dessas elites 

têm na vida das pessoas enquanto cidadãs/os, eleitoras/es, consumidoras/es e assim por 

diante. Por esta razão, a representação do que essas elites pensam, sentem, gostam etc. 

ou do que deveriam pensar, sentir, gostar, etc. tem proeminência em detrimento do que 

a opinião pública pense, sinta, goste, etc. Aqui vemos mais um  indício da  legitimação 

dos  grupos  de poder  como os  políticos  e  a  deslegitimização  da  instância  cidadã,  uma
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vez que as reações da população diante das situações de corrupção envolvendo políticos 

não recebem proeminência ou são indevidamente representadas nos textos. 

Neste sentido, apenas uma notícia dá  lugar  /  voz à  instância cidadã através de 

movimentos  sociais  que  a  compõe  como,  por  exemplo,  a  CUT  (Central  única  dos 

Trabalhadores,  a  UNE  (União  Nacional  dos  Estudantes  e  o  MST  (Movimento  dos 

Trabalhadores sem Terra). É o que evidencia o exemplo a seguir. 

(124)  Em busca de apoio para sair da crise, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já poderá 

ter uma boa idéia nesta semana sobre se poderá ou não contar com os movimentos sociais. Duas 
manifestações  rivais  em Brasília, ambas  centradas na  figura  do  presidente Lula,  evidenciam o 

racha  na  esquerda  brasileira  no  momento  em  que  um  de  seus  líderes  históricos  luta  pela 

sobrevivência  política. Na  terçafeira,  um  ato  próLula,  liderado  por  CUT  (Central Única  dos 
Trabalhadores), UNE (União Nacional dos Estudantes) e MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra), pretende levar 30 mil pessoas à Esplanada dos Ministérios. No dia seguinte, 

é a vez da esquerda nãolulista PSTU, PSOL, PDT, PPS tentar dar a resposta, assumindo para 

valer  o  slogan  "Fora  Lula"    eco  do  "Fora  FHC"  que  parte  do  PT  encampou  em  1999.  As 

legendas  de  esquerda  de  oposição  ao  presidente  já  conversam  reservadamente  sobre  uma 

possível  candidatura  única  de  legendas  com  graus  variados  de  radicalismo.  Como  em  toda 

negociação  que  envolve  a  esquerda,  há  muitas  dificuldades.  Uma  delas  é  o  excesso  de  pré 

candidatos  a  presidente.  Há  também  obstáculos  de  caráter  ideológico.  O  bloco  é  bastante 

heterogêneo. O único traço comum é a repulsa ao PT. (NP 15) 

Entretanto, como podemos observar, a visibilidade dada aos movimentos sociais 

é  genérica  e  vinculada  a  uma  divisão  interna  da  esquerda  política.  Notadamente,  a 

esquerda  política  e  os  movimentos  sociais  a  ela  vinculados  são  predicados 

negativamente de vários modos, como nos mostram os trechos do texto a seguir 

 Duas manifestações rivais (atributo), ambas centradas na figura do presidente 
Lula (aposto) 

  esquerda nãolulista  (atributo ) PSTU, PSOL, PDT, PPS (aposto)  tentar dar 

a  resposta  (predicado),  assumindo  para  valer  o  slogan  "Fora  Lula"  eco  do  "Fora 
FHC" que parte do PT encampou em 1999 (aposto)
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  As  legendas  de  esquerda  de  oposição  ao  presidente  já  conversam 

reservadamente  sobre  uma  possível  candidatura  única  de  legendas  (predicado)  com 
graus variados de radicalismo (circunstância) 

  Como  em  toda  negociação  que  envolve  a  esquerda  (aposto),  há  muitas 
dificuldades. Uma delas é o excesso de précandidatos a presidente (predicado). 

  Há também obstáculos de caráter ideológico (atributo). 

  O bloco é bastante heterogêneo (atributo intensificado por ‘bastante’). 

  O único (atributo) traço comum (atributo) é a repulsa ao PT (predicado). 

Desse modo, podemos pressupor que o efeito desse texto é a legitimação de uma 

concepção  conservadora,  autoritária  e  direitista  da  esquerda  política  defendida 

explicitamente ou por pressuposição, pois esta é vista como complicada, desorganizada, 

em conflito, incapaz de articulação política, e assim por diante. 

Outro aspecto curioso e  ideologicamente significante das reações representadas 

nos  textos  é  que o  que  parece  ser  importante  não  é  o  que os  participantes  realmente 

sentem mas, se eles reagem de acordo ou não com as expectativas sociais. No exemplo 

(123),  a  reação  ratificada  institucionalmente  por  parte  dos  políticos  acusados  por 

corrupção é que estes neguem e se mostrem inocentes de atividades que não condizem 

ou são moralmente condenáveis se relacionadas aos papéis que desempenham. 

No  que  diz  respeito  aos  propósitos  da  recontextualização  da  mesma  prática 

social,  van  Leeuwen  e Wodak  (1999:98)  e  van  Leeuwen  (2008:20)  alegam  que  estes 

podem ser construídos diferentemente, em diferentes recontextualizações dessa mesma 

prática.  Esses  propósitos  parecem  não  ser  partes  intrínsecas  das  atividades  ou 

sequências de atividades nos discursos, pelo menos não explicitamente, e como tal estão 

sujeitos  à  controvérsia  e  à  discussão.  Para  elucidarmos  um  pouco mais  essa  questão, 

tomemos  como  exemplo  a  recontextualização  da  denúncia  do  mensalão  em  duas 

situações. A primeira situação consiste num trecho da entrevista em que o ator político 

Roberto  Jefferson  denuncia  publicamente  o  mensalão  e  os  atores  envolvidos  no 

esquema.  A  segunda  situação  diz  respeito  a  um  trecho  de  uma  notícia  em  torno  das 

reações dos atores envolvidos diante da denúncia de Jefferson.
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(125)  (...)  Pressão,  pressão,  pressão,  pressão.  Dinheiro,  dinheiro,  dinheiro,  dinheiro,  todo 
mundo tem, todo mundo tem. Acho que foi o maior erro que o Delúbio cometeu. E o presidente 
agora,  desde  janeiro,  quando  soube,  eu  garanto  a  você  [que  o  "mensalão"  foi  suspenso].  A 
insatisfação  está brutal porque a mesada acabou. Serenamente eu  já  tenho o caminho  traçado: 
não  me  preocupa  mais  o  mandato,  não  vou  brigar  por  ele.  Só  não  vou  sair  disso  como  um 
canalha, porque não sou. (EP 1) 

(126)  O  ministrochefe  da  Casa  Civil,  José  Dirceu,  afirmou  na  noite  de  ontem  que  as 
acusações  feitas  pelo  presidente  do  PTB,  Roberto  Jefferson  (RJ),  em  entrevista  à  Folha,  são 
"absolutamente infundadas". (...) Ele [Jefferson] quer se transformar em vítima, mas ele é réu. A 
sociedade  não  pode  aceitar  que  ele  faça  essas  declarações  sem  provas,  como  ele mesmo diz, 
testemunhais ou documentais, que ele acuse a Polícia Federal, um jornal e uma rede de TV de 
estarem  sendo  utilizados  por  mim",  disse  o  ministro,  que  afirmou  estar  "absolutamente 
tranqüilo". (...) Vamos continuar governando, como é o nosso dever. O Congresso vai continuar 
legislando,  e  a  sociedade,  fiscalizando",  afirmou.  "Mas  eu  não  posso  aceitar  em  hipótese 
nenhuma o  que  o  deputado  está  colocando  para  o  país  sem provas  e  nem que  faça  acusações 
absolutamente infundadas contra a minha pessoa e integrantes do governo." (NP 5) 

Nos  exemplos  (125)  e  (126),  os  propósitos  da  mesma  prática  social 

recontextualizada  parecem  ser  explícitos.  Em  (125),  o  ator  que  denuncia  o  mensalão 

explicita seu propósito no trecho ‘Serenamente eu já tenho o caminho traçado: não me 

preocupa mais  o  mandato.  Não  vou  brigar  por  ele.  Só  não  vou  sair  disso  como  um 

canalha, porque não sou’. Aparentemente, o ator se compromete com a sua autodefesa e 

tenta  se  apresentar  como  um  indivíduo  íntegro  no  desempenho  do  seu  papel  como 

político. Já em (126), o propósito é explicitado em ‘Ele [Jefferson] quer se transformar 

em vítima, mas ele é réu’. Isto significa que para o ator José Dirceu, um dos acusados de 

corrupção, a denúncia de Jefferson tem como objetivo a sua própria vitimização e o faz 

através basicamente da atenuação do  seu envolvimento em práticas de corrupção e da 

intensificação da culpabilidade dos seus oponentes no esquema. 

Em ambos os casos, observamos que os propósitos das recontextualizações são 

antagônicos  e  reafirmam  a  apresentação  positiva  de  si  e  a  apresentação  negativa  do 

outro através das predicações. Essas predicações são  realizadas através da alocação de 

papéis que semanticamente impigem um caráter negativo à ação ou à identificação dos 

atores  que  compõem  o  outgroup  e  positivo  aos  que  compõem  o  ingroup.  É  o  que 

evidencia  os  enunciados  a  seguir  extraídos  do  exemplo  (126).  Os  processos 

relacionados  ao  outgroup  estarão  em  itálico,  enquanto  aqueles  relacionados  ao  in 
group estarão sublinhados.
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  O ministrochefe da Casa Civil, José Dirceu, afirmou na noite de ontem que as 

acusações feitas pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson (RJ), em entrevista à Folha, 
são "absolutamente infundadas". 

 (...) Ele [Jefferson] quer se transformar em vítima, mas ele é réu. 

 A sociedade não pode aceitar que ele faça essas declarações sem provas, como 
ele mesmo diz, testemunhais ou documentais, que ele acuse a Polícia Federal, um jornal 
e uma rede de TV de estarem sendo utilizados por mim", disse o ministro, que afirmou 

estar "absolutamente tranqüilo". (...) 

  Vamos  continuar  governando,  como  é  o  nosso  dever.  O  Congresso  vai 

continuar  legislando, e a  sociedade,  fiscalizando", afirmou.  "Mas eu não posso aceitar 

em hipótese nenhuma o que o deputado está colocando para o país  sem provas e nem 
que  faça  acusações  absolutamente  infundadas  contra  a minha pessoa  e  integrantes  do 
governo. 

Como  podemos  observar,  o  ator  Roberto  Jefferson  é  representado  aqui  como 

oponente.  José  Dirceu  e  outros  integrantes  do  governo  acusados  por  Jefferson  são 

aliados.  Nos  enunciados,  Jefferson  é  acionado  como  agente  em  relação  a  processos 

materiais  de  valor  negativo  nesse  contexto  tais  como  ‘fazer’,  ‘acusar’  e  ‘colocar’  e 

também a processos mentais como ‘querer’ e processos relacionais como ‘ser’. Mesmo 

em  nominalizações  como  ‘as  acusações’,  fica  subtendido  um  processo  de  caráter 

avaliativo  e  interpretativo  negativo  (acusar).  Em  contraposição,  o  grupo  de  aliados  é 

ativado  positivamente  em  processos  como  ‘afirmar’,  ‘continuar’,  ‘governar’  dentre 

outros,  que  caracterizam  não  só  a  subjetividade  do  ator  e  a  opinião  do  autor,  como 

também  o  discurso  oficial,  ou  seja,  o  discurso  de  poder,  uma  vez  que  o  ingroup  é 

constituído por líderes ou membros do governo, com exceção do ator ‘sociedade’, que 

parece ser incluído no ingroup apenas numa tentativa de angariar apoio no contexto de 
um discurso populista. 

Além  de  propósitos  que  podem  tornar  claro  o  ‘para  quê’  de  certas 

recontextualizações,  esse  processo  também  pode  envolver  o  ‘porquê’  dessas 

representações  de  práticas  sociais.  Esse  ‘por  que’  também  não  está  intrínseco  à 

determinada prática, mas deve ser construído no discurso. Isso ocorre através da adição 

de (des) legitimações, razões, causas ou ainda explicações à prática como um todo ou a
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partes dessa prática.  Isto  significa que os textos não apenas  representam práticas, mas 

também as  reafirmam ou  as  criticam. Do mesmo modo,  legitimações  também podem 

servir  para  construir  novas  práticas  sociais,  perpetuálas,  justificálas  ou  ainda 

transformar  práticas  existentes,  reestruturálas  ou  destruílas,  uma  vez  que  estas  não 

estejam  atingindo  ou  não  sirvam  mais  aos  seus  propósitos.  (van  Leeuwen  e  Wodak 

1999:98 e van Leeuwen 2008:20). 

Outro  aspecto  curioso  destacado  pelos  autores  é  o  fato  de  que  o  grau  de 

importância  dada  a  essas  legitimações  nos  textos  pode  variar  dependendo  de  fatores 

como,  por  exemplo,  o  grau  de  conhecimento  de  certa  prática,  as  relações  sociais 

acionadas ou ainda a natureza da própria prática. Desse modo, alguns textos podem ser 

inteiramente  sobre  legitimações  ou  deslegitimações  ou  fazer  referências  parcas  ou 

discretas às práticas sociais que legitimam ou deslegitimam. 

Vejamos como essa legitimação pode ocorrer nos textos investigados. 

(127)  O deputado Jairo Carneiro (PFLBA) leu ontem no Conselho de Ética da Câmara o seu 

parecer  recomendando  a  cassação  do  mandato  de  Roberto  Jefferson  (PTBRJ),  autor  das 

denúncias  sobre  o  suposto  "mensalão" no Congresso.  (...) O  relator  sofreu  enorme pressão  da 

oposição  e acabou  incluindo um adendo no qual reconhece a existência de "atos de corrupção 

por formas e contornos os mais distintos". (...) Em seu relatório de 67 páginas, Carneiro listou ao 

menos cinco ações de Jefferson que caracterizariam a quebra do decoro parlamentar: 1) não ter 

comprovado o "mensalão" nos moldes descritos; 2) ter feito a denúncia apenas para "tirar de si 

mesmo o foco das atenções"; 3) ter confessado o recebimento de caixa dois para a campanha de 

2004; 4) ter se omitido ao não revelar o suposto "mensalão" assim que soube; e 5) ter admitido 

tráfico de influências em estatais, especialmente no IRB (Instituto de Resseguros do Brasil). (NP 

17) 

No exemplo  (127),  as  legitimações  são  baseadas  no  conhecimento  especial  do 

ator  ‘Jairo  Carneiro’  sobre  o  caso  (ele  foi  designado  para  ser  o  relator  da  CPI  que 

investigou o caso naquele momento), no lugar de poder que ele ocupa e autoridade que 

representa  (ele  deu  parecer  recomendando  a  cassação  de  Roberto  Jefferson)  e  na 

oposição  feita  por  outros  atores,  neste  caso,  ‘a  oposição’.  Tais  legitimações  são 

apresentadas  como  razões  que  justificam  algumas  das  posições  tomadas  e/ou  ações 

realizadas pelo referido ator.
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A  primeira  razão  que  justifica  o  porquê  da  inclusão  do  reconhecimento  no 

relatório de que houve ‘atos de corrupção’ no caso investigado vem em decorrência da 

pressão  exercida  pela  oposição  sobre  Carneiro.  Aqui  não  fica  claro  se  podemos 

pressupor  que  se  não  houvesse  tal  pressão  a  ação  de  reconhecer  a  existência  de 

corrupção não teria  sido  feita /  incluída na confecção do relatório, uma vez que o ator 

faz  parte  da  do  governo.  Contudo,  a  prática  política  nos  revela  que  a  disputa  entre 

políticos para ocupar cargos nas comissões de investigação é ferrenha, uma vez que essa 

é uma estratégia comumente adotada por estes para beneficiar  aliados,  inocentandoos 

ou  atenuando  sua  culpabilidade.  Mais  adiante  Carneiro  apresenta  cinco  razões  para 

justificar a cassação de Jefferson pela quebra do decoro parlamentar,  a  saber,  ‘não  ter 

comprovado o "mensalão" nos moldes descritos’, ‘ter feito a denúncia apenas para "tirar 

de si mesmo o foco das atenções"’, ‘ ter confessado o recebimento de caixa dois para a 

campanha  de  2004’,  ‘ter  se  omitido  ao  não  revelar  o  suposto  "mensalão"  assim  que 

soube’ e  ‘ter admitido tráfico de  influências em estatais’. O problemático neste caso é 

saber se tais razões são baseadas em argumentos plausíveis ou falácias que viabilizem a 

estratégia  da  criação  ou  identificação  de  um  bode  expiatório,  que  neste  caso,  seria 

Jefferson.

A propósito das repetições nos textos, estas podem causar um efeito de ‘eco’ na 

representação  de  certos  elementos  e  do  ponto  de  vista  da  referência,  podem  agregar 

novos  ângulos  ou  novas  características  semânticas  a  estes  elementos.  Nos  textos 

investigados, as repetições que mais ocorrem são as seguintes: 

(a)  O mensalão e os antropônimos usados como  sinônimos  (mesada,  esquema de 

corrupção, irregularidades, propina, dentre outros) são predicados com o atributo 
suposto. 

(b)  O  mensalão  é  definido  como  compra  de  votos  ou  a  compra  do  apoio  de 

parlamentares 

(c) O  mensalão  é  relacionado  a  certos  atores  diretamente,  tais  como  o  deputado 

Roberto  Jefferson,  o  tesoureiro  do  PT  Delúbio  Soares,  o  empresário  Marcos 

Valério, dentre outros. 

O exemplo a seguir tipifica a ocorrência dessas repetições.
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(128)  O presidente  da Câmara,  Severino Cavalcanti  (PPPE),  afirmou ontem,  em Fortaleza, 

que "cabe uma CPI" para investigar a denúncia feita pelo presidente do PTB, deputado Roberto 

Jefferson (RJ), de que parlamentares da base aliada teriam recebido uma "mesada" de R$ 30 mil, 

pagos pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para votar a favor do governo. (NP 2) 

No que diz respeito à situação (a), podemos interpretar que a alta incidência do 

atributo  ‘suposto’  e  suas  variações  nos  textos  pode  ocorrer  para marcar  a  cautela  do 

jornalista  para  se  abster  de  um  tom  acusatório  em  seu  discurso  diante  de  um  tema 

polêmico  como  corrupção  política,  evitando  desse  modo,  o  comprometimento  com  a 

verdade da proposição. A questão é que tal atributo imprime ao evento que predica um 

elemento  avaliativo  que  pode  gerar  dúvida  quanto  à  credibilidade  ou  veracidade  do 

evento em si e das atividades a ele relacionadas. Em (b), a definição de mensalão como 

compra de votos ou de apoio político particulariza e torna objetiva a prática. Daí, essa 

repetição  ‘fixa’  o  significado  do  evento.  Em  (c),  a  relação  entre  mensalão  e  atores 

específicos parece desviar um pouco a atenção ou a especificidade do evento em si para 

indivíduos, personalizando o evento como parte de um processo metonímico em que um 

elemento  toma  o  lugar  de  outro.  O  resultado  disto  é  a  consolidação  da  estratégia  da 

identificação de um bodeexpiatório. A questão é que a prática da compra de votos ou 

do  apoio  político  não  é  uma prática  individual, mas  uma prática  institucionalizada  na 

política  brasileira  que  perpassa  vários  governos,  independentemente  da  tendência  ou 

orientação, como afirmamos anteriormente. 

Ideologicamente,  a  adição  de  repetições  nos  textos  tem  um  mecanismo 

legitimador, pois quando algo é repetido pode se fixar como verdade no senso comum. 

E  como  van  Leeuwen  (2008:20)  alerta,  práticas  baseadas  no  senso  comum  são 

fortemente  ideologizadas,  pois  estas  um  dia  passaram  por  disputas  antes  de  serem 

naturalizadas e/ou institucionalizadas. 

5.3. Estratégias de argumentação: principais claims, topoi e falácias 

As  notícias  são  produzidas  e  consumidas  sob  o  claim  da  facticidade  ou  do 
realismo  perceptual  (topos  da  força  dos  fatos).  Isto  significa  que  as  pessoas  que
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produzem  ou  consomem  notícias  pensam,  postulam,  defendem  que  ‘notícias’  dizem 

respeito  à  realidade  dos  fatos  no  mundo  social.  A  implicação  imediata  desta 

compreensão  é  a  de  que  quando  expostas  às  notícias,  as  pessoas  se  tornam  mais 

conscientes ou conhecedoras dos fatos sociais. Vejamos o exemplo a seguir. 

(129)  Mais de seis meses depois de iniciada a investigação, um balanço preliminar divulgado 

ontem  pela  CPI  dos  Correios  concluiu  pela  existência  de  quatro  padrões  de  "mensalão"  (...) 

Divulgado pelo deputado Osmar Serraglio  (PMDBPR), o  relatório  incluiu empresas privadas, 

como  o  Grupo  Opportunity  e  a  Usiminas,  como  possíveis  fontes  do  mensalão. 

"Lamentavelmente,  reconheço  que  temos  um  sistema de  corrupção  de  parlamentares",  disse  o 

relator. A sistemática do "mensalão" foi objeto de um balanço específico. Os quatro "padrões" 

apontados  são:  repasse  de  recursos  semanais  ao  PL;  uso  de  recursos  para  supostamente 

arregimentar deputados para PTB e PP; coincidência de saques de parlamentares com votações 

importantes no Congresso; e, finalmente, uso da corretora BônusBanval como intermediária de 

verbas para o PP. Os integrantes do PT na comissão de inquérito pediram cautela na análise dos 

dados e disseram que eles, por si só, não provam o suborno de deputados em troca de apoio no 

Congresso.  O  PT  acusou  ainda  o  relatório  de  ser  parcial,  por  não  ter  dado  espaço  maior  ao 

esquema semelhante usado pelo PSDB de Minas Gerais na campanha eleitoral de 1998. Em nota 

à imprensa, Marcos Valério voltou a afirmar que a única fonte do esquema do caixa dois petista 

foram os seis empréstimos contraídos por suas empresas. (NP 20) 

Observamos  que  no  exemplo  (129),  as  informações  apresentadas  são 

prototipicamente expostas e dispostas pelo autorjornalista como verdades categóricas. 

Isso  ocorre,  por  exemplo,  através  da  seleção  do  que  é  reportado/recontextualizado 

(evento ou série de eventos, participantes, atividades, relações, dentre outros), do modo 

como determinado tópico é tratado, de quem é escolhido para comentar, dar opinião ou 

apresentar um ponto de vista e do que vale a pena ser noticiado, portanto, consumível. 

No  exemplo  em  questão,  o  conteúdo  selecionado  pelo  autor  diz  respeito  ao 

diagnóstico dos resultados preliminares da investigação da CPI sobre o mensalão e das 

reações  de  certos  atores  a  esses  resultados  apresentados.  Os  principais  atores 

representados  são  a  ‘CPI  dos  Correios’,  o  ‘deputado  Osmar  Serraglio’,  ‘empresas 

privadas’  (o  Grupo  Opportunity,  a  Usiminas  e  a  corretora  BônusBanval), 

‘parlamentares’,  partidos  políticos  como  o  ‘PL’,  o  ‘PP’,  o  ‘PTB’,  o  ‘PSDB’  etc.  e 

‘Marcos Valério’. Esses atores são dispostos como aliados ou oponentes de acordo com
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as relações entre os participantes e os  interesses da representação. Quanto ao lugar de 

autoridade e  fonte oficial  do discurso  reportado, os atores destacados  são o  relator da 

CPI  dos Correios,  o  ‘deputado Osmar  Serraglio’  do PMDB  (oposição)  que  apresenta 

uma avaliação sobre a situação e caso investigado e em contrapartida, os ‘integrantes do 

PT’ (governo) que reagem negativamente a essa avaliação e posição oficial do opositor. 

Também, a  fala do ator ‘Marcos Valério’ é destacada como fala oficial e  seu objetivo 

aqui  é atenuar as atividades de corrupção de seus aliados  naquela  situação através do 

enunciado ‘Marcos Valério voltou a afirmar que a única fonte do esquema do caixa dois 

petista foram os seis empréstimos contraídos por suas empresas’. 

A  implicação dessa representação é que o modo como a mídia dispõe os fatos, 

os participantes e suas relações corrobora com a consolidação de um frame de conflito 
de conotação negativa na prática política, resultando na naturalização de identidade dos 

parlamentares como atores engajados na defesa de  interesses privados e não coletivos. 

Essa representação chama a atenção, implicitamente, para certos elementos, tais como, a 

desestabilização  das  relações  pessoais  e  institucionais  dos  participantes  resultando  na 

dificuldade de se determinar e atingir propósitos interacionais em comum, estabelecidos 

mutuamente,  a  percepção  de  que  a  natureza  da  interação  no  comportamento 

comunicativo  entre  os  participantes  é  mais  competitiva  do  que  cooperativa 38 ,  a 

manutenção de uma atmosfera emocional em que atitudes são baseadas em sentimentos 

negativos como a  irreverência, a raiva, a antipatia, o medo, a ameaça, etc. que serve a 

interesses individuais / egocêntricos de proteger a si e ao grupo de aliados e de condenar 

o grupo de oponentes, e a (re) afirmação de relações de poder baseadas mais em atitudes 

emocionais em detrimento de argumentos plausíveis. 

Nesse ínterim, podemos perceber que notícias são práticas sociais e como tal não 

são entidades naturais ou independentes que emergem diretamente ou objetivamente de 

fatos  da  vida  real;  ao  contrário,  notícias  são  fenômenos  que  são  social,  política  e 

38 Seguimos Kienpointer 1997: 25 na sua tentativa de distinguir entre os modos cooperativo e competitivo 
dos argumentos polidos ou nãopolidos. O autor enfatiza que na sua compreensão,  ser cooperativo está 
diretamente relacionado a ser razoável na construção de uma argumentação plausível. Desse modo, ele 
postula que as pessoas interagem cooperativamente se elas (i) tentam atingir um determinado objetivo em 
comum, objetivo este aceito mutuamente; (ii) tentam fazer isto através de meios justos e eficientes, e (iii) 
estão igualmente interessadas em atingir o propósito em comum definido ou em ao menos, compartilhar 
algum interesse e alcançar  tal objetivo. Cooperação, num sentido  restrito,  seria alcançada se  todos os 3 
critérios fossem seguidos. Entretanto, algum grau de cooperação poderia ser alcançada, legitimamente, se 
um  ou  dois  desses  critérios  fossem  observados  pelo  participantes.  Do  mesmo  modo,  na  interação 
competitiva há a ausência de alguns ou de todos esses critérios.
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culturalmente  determinados  /  investidos  e  os  produtores  das  notícias  são  por  sua vez, 

agentes sociais em uma rede de relações que revelam seu próprio posicionamento sobre 

os  eventos  que  reportam  ao  recontextualizálos  de  determinado  modo  (cf.  Caldas 

Coulthard  2003:274).  Sendo  assim,  as  notícias  não  apenas  representam  as  práticas 

sociais, mas também as explicam e as  legitimam, colocando em cheque a validade dos 

claims  de  imparcialidade  e  neutralidade  alegados  /  defendidos  pelos  produtores  desse 
gênero. 

Tendo isso em mente, podemos nos questionar então, como as notícias, em seu 

trabalho de elaboração textual, recontextualizam os principais claims e argumentos dos 
atores  políticos  envolvidos  em  corrupção,  sendo  a  própria  mídia  um  agente  político. 

Quais  são  os  principais  claims  mantidos,  modificados,  pressupostos  ou  explícitos  no 
discurso  da  mídia  sobre  corrupção  para  sustentar  determinado  modo  de  construir 

identidades sociais dos políticos envolvidos no mensalão? Quais são os claims que estão 
orientados  para  certo  posicionamento  políticopartidário  e  ideológico,  uma  vez  que 

entendemos  que  os  diferentes  participantes  em  dado  discurso,  inclusive  a  mídia, 

assumem diferentes claims dada a sua afiliação ideológica? 

Certamente não poderemos responder todos esses questionamentos aqui, porém, 

o que a análise dos textos nos mostra é que os principais claims recontextualizados no 
discurso da mídia são  claims que mostram como os atores políticos agem e  reagem a 

certas  situações,  e  não  claims  de  natureza  normativa  que mostram como  esses  atores 
deveriam agir. Do mesmo modo, os claims vão reforçar a oposição entre protagonistas e 
antagonistas num cenário de conflito, ofuscando a diferença entre os grupos de políticos 

(ingroups  e  outgroups)  e  dando mais  proeminência  à  polêmica. Como  resultado,  as 

identidades  dos  atores  não  ficam  tão  nítidas.  De  certo  modo,  esse  posicionamento  é 

ambivalente, pois não fica claro se esta postura da mídia deve ser entendida como uma 

postura críticohermenêutica  (contradiscurso) ou se  trivializa e  legitima um estado de 

coisas,  como  por  exemplo,  o  modo  pelo  qual  as  identidades  dos  políticos  são 

construídas. 

Observemos agora, os principais claims e argumentos utilizados pelo discurso da 
mídia na recontextualização do caso mensalão. 

(i) ataque (verbal) à personalidade e ao caráter do oponente (argumentum ad hominem)
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(130)  Citado por Jefferson como sendo um "operador" de Dirceu, Janene negou a acusação e 

disse que o petebista é "louco", "canalha" e "maníacodepressivo". "Ele tem que apresentar um 

mínimo de evidências. E precisa fazer um exame de sanidade mental." Já Genoino disse ontem 

que  as  acusações  feitas  por  Jefferson,  a  quem  chamou  de  "um  poço  cheio  de  ódios",  são 

mentirosas.  O  partido,  afirmou  ele,  entrará  na  Justiça  contra  o  parlamentar.  "Ele  [Jefferson] 

mente. São acusações infundadas, mentirosas, agressivas e cheias de ódio. Ele não tem limites 

para acusar as pessoas sem provas. (NP 5) 

A  divisão  maniqueísta  dos  atores  sociais  num  grupo  de  aliados  x  oponentes 

políticos é reforçada pela mídia através, por exemplo, da recontextualização de um dos 

esquemas argumentativos mais  recorrentes  nos  textos que concretizam essa divisão, a 

saber, a falácia do ataque verbal ao oponente. 

No  exemplo  (130),  o  empreendimento  argumentativo  que os  atores  ‘Janene’  e 

‘Genoíno’  realizam é a  negação das acusações  seguida da  tentativa de desqualificar o 

oponente  para  então,  invalidar  sua  acusação,  e  não  em  dar  explicações  sobre  estas 

acusações que os envolvem, ignorando completamente argumentos racionais plausíveis. 

Essa desqualificação sem pudores e de cunho emocional é realizada através de atributos 

derrogatórios tais como ‘louco’, ‘canalha’ e ‘maníacodepressivo’ que enfatizam traços 

negativos do caráter do oponente quanto à sua capacidade cognitiva e desvio de conduta 

ou comportamento; de atribuições avaliativas tais como ‘um poço cheio de ódio’ e ‘Ele 

não tem limites para acusar as pessoas sem provas’; e da atribuição de papéis agentivos 

em situações modalizadas deonticamente em que a responsabilidade ou dever de  fazer 

algo, neste caso de apresentar o ônus da prova, cabe a este oponente e não a quem foi 

acusado. Exemplos dessa última situação são sentenças do tipo ‘Ele tem que apresentar 

o mínimo de evidências’ e ‘E precisa  fazer um exame de sanidade mental’. Depois de 

desqualificar  e  atacar  a  credibilidade  do  oponente,  os  atores  fazem  outro  movimento 

argumentativo  que  tem  como  objetivo  o  descrédito  das  ações  desse  oponente.  Esse 

movimento  se  concretiza  através  da  nominalização  do  processo  ‘acusar’,  ou  seja,  ‘as 

acusações’,  intensificada  pelos  atributos  avaliativos  negativos  ‘infundadas’, 

‘mentirosas’, ‘agressivas’ e ‘cheias de ódio’. 

Desse  modo,  o  esquema  argumentativo  principal  empregado  pelo  grupo  de 

aliados (Janene e Genoíno) contra o opositor (Jefferson) pode ser entendido da seguinte 

forma: Se Jefferson não tem credibilidade e não apresentou provas de suas acusações,
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essas  acusações  não  são  verdadeiras.  Logo,  o  mensalão  não  existe.  Diante  disso,  os 

atores  procuram  convencer  a  audiência  de  que  os  motivos  prováveis  que  levaram 

Jefferson  a  fazer  acusações  contra  seus  oponentes  são  de  cunho  emocional  e  não 

racional,  portanto,  não  teriam  validade.  Esse  claim  é  sustentado  por  dois  outros 
esquemas  argumentativos  secundários,  a  saber,  o  apelo  à  ignorância  (argumentum ad 

ignorantiam), em que se quer convencer a audiência de que se não há provas, então a 
acusação  é  falsa,  e  da  associação  da  falácia  do  dever moral com a  falácia  da  ameaça 

(argumentum  ad  baculum),  em  que  os  aliados  justificam  a  ação  de  entrar  na  Justiça 
contra o oponente, uma vez que este não apresentou provas e supostamente, eles seriam 

inocentes e estariam sendo difamados e injustiçados pelo oponente. 

(ii) dever moral 

A  falácia  do  dever  moral  é  recontextualizada  pela  mídia  para  destacar  dois 

movimentos  dos  atores  políticos.  Por  um  lado,  os  textos  procuram  mostrar  respostas 

para questões políticas em termos do que deveria ser  feito (practical reasoning) pelos 
parlamentares para enfrentar a crise política que o problema de corrupção causou e/ou 

teria contribuído para seu agravamento. Por outro, essa falácia serve para demonstrar o 

cumprimento do dever por parte desses parlamentares. 

A primeira circunstância, que mostra uma ação de caráter mais prognóstico dos 

parlamentares  no  que  diz  respeito  ao  desempenho  de  seus  papéis,  é  ilustrada  pelo 

exemplo a seguir. 

(131)  O presidente  da Câmara,  Severino Cavalcanti  (PPPE),  afirmou ontem,  em Fortaleza, 

que "cabe uma CPI" para investigar a denúncia feita pelo presidente do PTB, deputado Roberto 

Jefferson (RJ), de que parlamentares da base aliada teriam recebido uma "mesada" de R$ 30 mil, 

pagos pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para votar a favor do governo. "É claro e evidente 

que cabe uma CPI", disse Severino. "Você acha que um deputado que está extorquindo merece 

continuar como representante do povo?" Mas o presidente da Câmara, em seguida, ressaltou que 

acredita que a própria corregedoria da Casa pode tomar as providências para "apurar e punir" as 

supostas  irregularidades.  "Se  forem  verdadeiras  [as  denúncias],  tem  que  cassar  todos  os 

mandatos dos deputados que estão enriquecendo ilicitamente", afirmou. "Deputado tem que lutar 

pela equivalência salarial, e não roubar a nação. (NP 2)
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No  exemplo  (131),  o  então  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  Severino 

Cavalcanti  interpreta  a  denúncia  de  corrupção  como  algo  passível  de  investigação 

interna  pelo  próprio  parlamento,  destacando  uma  das  funções  administrativas  dessa 

instituição. Em outras palavras, o dever da  instituição é o de  investigar os  fatos como 

algo  esperado.  Contudo,  o  autor  registra  uma  mudança  de  postura  do  ator,  marcada 

inicialmente pelo operador argumentativo  ‘mas’,  seguida da mudança de modalização 

deôntica  implícita  no  claim  do  autor  para  uma  modalização  epistêmica  em  que  um 
menor  comprometimento  com  o  teor  de  verdade  da  proposição  é  exposto.  Nesse 

movimento, o ator mitiga a importância ou abrangência da investigação quando destina 

ou  delega  a  ação  de  investigação  e  de  sanção  das  ações  dos  atores  envolvidos  na 

denúncia para um órgão específico da Câmara, ou seja, a Corregedoria. Desse modo, o 
claim explícito do autor de que cabe uma CPI para investigar a denúncia de corrupção 
aponta para o que deve (e pode!) ser feito pelas várias instâncias do parlamento. 

Note  que  o  claim  principal  (anterior)  do  ator  é  seguido  de  outro  claim 
condicional,  de  caráter  avaliativo  e  intervencionista  na  ação  dos  pares,  a  saber,  ‘se 

forem verdadeiras [as denúncias], tem que cassar todos os mandatos dos deputados que 

estão enriquecendo ilicitamente (...). Deputado tem que lutar pela equivalência salarial, 

e  não  roubar  a  nação’. Este  claim  exalta  o  dever moral  dos  parlamentares  de  lutarem 
pela  equivalência  salarial  ao  invés  de  ‘roubar  a  nação’,  em  alusão  a  administração 

imprópria dos recursos públicos em benefício pessoal. A questão é que os claims do ator 
são sustentados por uma argumentação falaciosa, facilmente contestável à luz do topos 
da história. Esse topos indica que tais claims estão situados no contexto de um discurso 
populista  e  neoliberal  do  ator  em  questão.  Como  ilustramos  na  introdução  deste 

trabalho, Severino Cavalcanti, como presidente da Câmara, foi avaliado negativamente 

pela mídia e opinião pública ao negar seu envolvimento em outro esquema de corrupção 

posterior ao mensalão, a saber, o ‘mensalinho’, mesmo diante dos indícios apresentados 

sobre  seu  envolvimento  como  principal  beneficiário  deste  esquema.  Claims  dessa 

natureza apontam para o fato de que os atores políticos estão mais preocupados com o 

aspecto estético de suas identidades, ou seja, a projeção de uma imagem idônea e crível 

diante da audiência, do que propriamente com a verdade e com valores democráticos no 

exercício dos seus papéis representativos. 

A  segunda  circunstância  em  que  a  falácia  do  dever  (moral)  é  empregada  nas 

notícias se dá como no exemplo a seguir.
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(132)  “Deixo o partido com o sentido de dever cumprido", afirmou Genoino, olhos marejados, 

em  um  depoimento  de  oito minutos  à  imprensa,  depois  de  anunciar  sua  decisão  ao  diretório. 

Estava  cercado  pela  cúpula  do  partido,  como  os  líderes  do  governo  no  Senado,  Aloizio 

Mercadante (SP), e na Câmara, Arlindo Chinaglia (SP) e o exministro José Dirceu (Casa Civil). 

"Vamos dar a volta por cima", declarou, esclarecendo que sua saída poderia fortalecer a unidade 

do partido e preservar a governabilidade do presidente Lula. Genoino disse que estes "valores" 

estariam  acima  de  sua  carreira.  "Temos  que  colocar minhas  pretensões  e  minhas  opções  em 

segundo  plano  e  em  segundo  lugar",  declarou.  Ele  presidia  o  PT  havia  30 meses,  desde  que 

Dirceu  licenciouse  do  cargo  para  ser  ministro  da  Casa  Civil.  Era  um  dirigente  próximo  ao 

presidente Luiz  Inácio Lula  da Silva  e  sofreu  críticas  por atrelar  excessivamente  o  partido  ao 

Palácio do Planalto. (NP 11) 

No  exemplo  (132),  o  topos  ou  falácia  do  dever  (moral)  é  empregado  com  a 
conotação de que uma ação foi realizada em decorrência do ‘cumprimento do dever’ no 

exercício de uma função, neste caso de presidente do partido. No exemplo em questão, 

o claim explícito do ator Genoíno aponta para este aspecto ao alegar ‘Deixo o partido 
com  o  sentido  de  dever  cumprido’.  Esta  alegação  é  explicada  por  duas  razões 

compartilhadas pelos  integrantes do ingroup. A primeira razão que explica a saída do 

ator  da  presidência  do  partido  está  pautada  na  defesa  de  dois  valores,  a  saber,  o 

fortalecimento  do  partido  e  a  preservação  da  governabilidade  do  presidente  Lula.  A 

segunda razão é a preservação da unidade do partido em detrimento do indivíduo. 

Aqui,  o  curioso  é  que  o  esquema  argumentativo  apresentado  pelo  grupo  de 

aliados tem como objetivo a consolidação da estratégia do bode expiatório que assume a 

culpa para  ‘salvar’ os outros. Note que na  recontextualização desse esquema,  a mídia 

reforça esse uso basicamente de dois modos: (a) ao selecionar a  informação, o autor a 

reporta  a  partir  da  perspectiva  de  um  discurso  oficial  dos  atores,  subjetivando  sua 

opinião, através de verbos que introduzem opinião, tais como ‘afirmou’ e ‘declarou’; e 

(b)  ao  avaliar  o  ator  Genoíno  através  de  expressões  tal  como,  ‘olhos  marejados’  e 

sentenças do tipo ‘Era um dirigente próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 

sofreu críticas por atrelar excessivamente o partido ao Palácio do Planalto’. 

A  validade  lógica  desse  esquema  argumentativo  para  este  fim  pode  ser 

contestada tanto do ponto de vista da representação linguística quanto do ponto de vista 

da análise do contexto histórico que situa o  fato. O que se percebe é que há mais um 

caso  de  incongruência  entre  a  representação  textual  e  papéis  sociais  desempenhados
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pelos  atores. No  caso  de Genoíno,  a  análise  dos  textos  como  um  todo  e  do  contexto 

histórico  mais  amplo  evidencia  que  este  ator  foi  ‘forçado’  pelo  partido  a  deixar  a 

presidência  da  legenda  (PT)  em  virtude  da  insustentabilidade  de  sua  permanência  no 

referido cargo. Isto se deu devido a alguns fatores tais como (a) a defesa e a sustentação 

iniciais da  inocência de Marcos Valério e Delúbio Soares na organização de qualquer 

esquema de corrupção, posição esta que foi revertida com o próprio depoimento desses 

atores  confirmando  as  transações  financeiras  e  o  jogo  de  influência  política  que 

viabilizaria o recebimento de recursos pelo partido, formando o chamado ‘caixa 2’; (b) a 

associação com Marcos Valério em transações financeiras para o partido; (c) a prisão do 

assessor  parlamentar  do  irmão  de  Genoíno  que  portava  numerário  em  dólares  não 

declarados, dentre outros. Esses fatos indicam que apesar de Genoíno ser representado 

com  força  agentiva  introduzindo  processos  como  ‘deixar’,  semanticamente  ele  está 

sujeito a ação, ou melhor, à pressão para atuar de determinado modo por parte do seu 

grupo  de  aliados  em  nome  da  conciliação  política  para  manter  a  unidade  do  partido, 

defendida aqui como valor implícito. 

(iii) responsabilidade 

Relacionado ao uso falacioso do argumento do dever encontramos nos textos a 

falácia da responsabilidade. Esta falácia também será empregada na recontextualização 

do  caso  para  viabilizar  a  escolha  de  um  bode  expiatório  que  trará  para  si  a 

responsabilidade  e  a  culpa  das  ações  dos  outros  (aliados),  visando  à  preservação  do 

grupo  e  a  governabilidade  em  situação  de  crise.  Certamente,  esse  bode  expiatório 

responde  a  interesses  pessoais  e  coletivos  do  grupo  de  aliados  políticos.  Vejamos  o 

exemplo a seguir. 

(133)  Em  depoimentos  na  Procuradoria  Geral  da  República,  o  publicitário Marcos  Valério 

Fernandes de Souza e o extesoureiro do PT Delúbio Soares admitiram que as empresas DNA e 

SMPB foram usadas como caixa 2 do partido, mas procuraram isentar o presidente Luiz Inácio 

Lula  da  Silva  de  envolvimento  em  irregularidades.  Ontem,  um  dia  após  prestar  depoimento, 

Valério  divulgou  nota  em  que  revela  que  o  dinheiro  de  empréstimos  para  suas  empresas  foi 

direcionado  para  o  pagamento  de  dívidas  de  campanha  do  PT.  Apontou  Delúbio  como 

responsável pelas operações e voltou a negar a existência do "mensalão" (...) .Em entrevista ao 

"Jornal Nacional", Valério também fez questão de afirmar que não obteve vantagens no governo
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em  razão  dos  empréstimos  ao  partido  e  de  sua  proximidade  com  o  então  tesoureiro  petista. 

Delúbio,  ouvido  ontem  pelo  procuradorgeral  da  República,  Antônio  Fernando  de  Souza, 

confirmou  a  versão  dos  empréstimos  e  disse  que  todas  as  campanhas  petistas  operaram  com 

caixa 2, menos a de Lula. (...) Diante da suspeição de favorecimento às empresas de Valério, o 

governo também agiu ontem: o Banco do Brasil anunciou a rescisão de contrato com a DNA e os 

Correios  anunciaram  a  suspensão  das  campanhas  com  a  SMPB.  A  Eletronorte,  outro  cliente 

estatal, vai discutir o assunto na segundafeira. O PT tratou de se manifestar. Na TV, defendeu a 

apuração de "todos os fatos e denúncias que eventualmente envolvam o partido e alguns de seus 

militantes". (NP 12) 

No exemplo (133), o principal claim dos atores Marcos Valério e Delúbio Soares 

é a confirmação de que as empresas do empresário Marcos Valério foram usadas como 

caixa 2 nas campanhas do PT, com exceção da campanha do presidente Lula. Este claim 
é  sustentado  pelo  topos  ou  falácia  da  responsabilidade  que  pode  ser  parafraseada  na 
seguinte condicional: se alguém ou um grupo é responsável pela emergência de algum 

problema, este alguém ou grupo deve agir para sanálo. No caso do mensalão, os atores 

acima assumem a prática ilegal do financiamento de campanhas políticas, mas procuram 

atenuar tal prática para principalmente, preservar o governo. A estratégia de atenuação é 

a negação do favorecimento das empresas de Marcos Valério e a existência do próprio 

mensalão. Contudo, no confronto dos dados e na análise da prática política  brasileira, 

observamos  que  tal  afirmação  não  se  sustenta,  pois  o  empresário  já  participava 

ativamente da gestão pública no governo presente e anterior através da intermediação de 

empréstimos  bancários,  da  negociação  de  cargos públicos,  dentre outros,  em  troca  do 

seu beneficiamento. Veja que nesta recontextualização, a fala reportada situa o referido 

ator  como  um  agente  político,  que  não  é  um  parlamentar,  mas  que  exerce  grande 

influência no governo. 

Outro movimento retórico de importância significativa neste contexto é o poder 

que  o  ator  Marcos  Valério  exerce  na  indicação  de  outro  ator  como  bode  expiatório 

(poder  agentivo),  neste  caso,  o  ator  Delúbio  Soares.  Aqui  Delúbio  é  apontado 

explicitamente  por  Marcos  Valério  como  responsável  pelo  esquema  de  arrecadação 

financeira.  Na  situação  de  crise  política  e  de  comprometimento  do  partido  diante  da 

opinião  pública/audiência,  o  ator  indicado  como  responsável  assume  para  si  a  culpa 

(mea culpa), mesmo que por algumas ações, inocentando seus aliados. É o que confirma 
o exemplo a seguir.
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(134)  Apontado  como  cabeça  do  suposto  "mensalão",  Delúbio  Soares  pediu  ontem 

afastamento da tesouraria do PT, tornandose o segundo integrante da cúpula partidária a cair em 

dois  dias.  (...).  Em  sua  carta  de  demissão,  Delúbio  negouse  a  admitir  erros  no  processo  que 

levou  à maior  crise  da história  do PT.  "Não  temo. Tenho a  plena  consciência de nunca haver 

transgredido  os  princípios  éticos  da  prática  política.  Prova  eloqüente  disso  é  meu  reduzido 

patrimônio",  diz  a  nota.  O  extesoureiro  também  disponibilizou,  pela  segunda  vez,  seu  sigilo 

fiscal,  telefônico e bancário. Aos 21 integrantes da Executiva, ele admitiu um único equívoco: 

não ter descrito o empréstimo de forma detalhada a Genoino. O presidente do PT é avalista do 

financiamento.  "Levei  ao  Genoino  muitos  documentos  naquele  dia  e  não  o  informei 

completamente sobre o que ele estava assinando. Induzi o companheiro a erro, e isso me leva a 

renunciar", afirmou. (NP 9) 

Em  (134),  o  autor  reforça  o  reconhecimento  do  ator  como  bode  expiatório 

através  (a) da avaliação  negativa deste ator pela  expressão  apositiva  ‘Apontado como 

cabeça do  suposto  "mensalão"’iniciando o  trecho;  (b)  da  atribuição  de papel  agentivo 

como em ‘Delúbio Soares pediu ontem afastamento (...)’ e ‘Delúbio negouse a admitir 
erros no processo que levou à maior crise da história do PT’ e (c) da confissão explícita 

do  ator  na  responsabilização  de  si  em  algumas  ações  como  em  ‘Levei  ao  Genoino 

muitos documentos naquele dia e não o informei completamente sobre o que ele estava 

assinando.  Induzi o companheiro a erro, e  isso me  leva a  renunciou’, mostrando  total 

comprometimento  deste  ator  com  a  verdade  das  proposições,  marcadas  também  por 

verbos que retratam o discurso oficial como ‘afirmou’. 

O  ator  explicita  seu  claim  da  seguinte  forma:  ‘Não  temo.  Tenho  a  plena 

consciência de  nunca  haver  transgredido os princípios éticos da prática política’. Esta 

afirmação é uma afirmação vaga através da qual o autor tenta justificar seus atos através 

de duas  razões,  a  saber,  o  seu patrimônio  reduzido  e  a  disponibilização  do  seu  sigilo 

fiscal,  telefônico,  bancário,  o  que  em  sua  concepção,  são  provas  irrefutáveis  de  sua 

honestidade e  integridade no exercício de sua  função política. O aspecto problemático 

dessas  justificativas  é  que  os  esquemas  de  corrupção  são  esquemas  sofisticados, 

raramente  documentados  e os  recursos  ilegais,  desviados  e/ou  adquiridos  pelos  atores 

envolvidos são comumente legalizados através, por exemplo, da lavagem de dinheiro.
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5.4. Estratégias de perspectivação 

No que diz  respeito às estratégias de perspectivação, a principal  transformação 

que ocorre  no  processo  de  recontextualização  das  notícias  é  a  adição  de  avaliações  à 

prática  social.  Entretanto,  a  forma  como  essas  avaliações  são  adicionadas  às 

recontextualizações  não são sempre  tão explícitas.  Isto vai depender dos participantes 

envolvidos  no  processo,  das  relações  sociais  entre  eles,  dos  interesses  em  questão,  e 

assim por diante, pois os atores e o evento (ou série de eventos) serão representados de 

acordo com os objetivos, valores e prioridades da situação comunicativa. 

Obviamente, essa questão traz à tona o problema de quem controla o discurso da 

mídia e da  relação altamente assimétrica entre os produtores de notícias e a audiência 

pretendida.  A  questão  é  que  esses  agentes  podem  controlar  a  produção  linguística  e 

semiótica sem serem questionados, e deste modo, estabelecer  certas normas e  valores 

(CaldasCoulthard 2003:276) conduzindo o leitor a certa interpretação e construção de 

sentido. Talvez seja na análise das estratégias de perspectivação que possamos ver com 

mais  nitidez  a  perspectiva  ou  o  ponto  de vista  adotado  pela mídia  sobre  determinada 

prática através do modo como ela avalia os atores sociais e o evento que representa, no 

nosso caso, situações de corrupção política e os atores (políticos) envolvidos. 

Porém, antes de considerarmos as principais realizações da avaliação no discurso 

midiático  no  contexto  do  nosso  problema de pesquisa,  convém enfatizarmos  uma  vez 

mais  que  as  notícias  não  são  meras  reproduções  ou  relatos  de  fatos  sociais  ou  da 

realidade, mas práticas sociais investidas ideologicamente. Para que um evento se torne 

‘noticiável’, o autor precisa organizálo de modo que ‘valha a pena’ ser noticiado. Isto 

remonta  a  certos  critérios  gerais  que  funcionem  como  paradigma  na  produção  de 

notícias.  Neste  sentido,  Galtung  e  Ruge  (1965)  apud  CaldasCoulthard  (2003:277) 
elenca uma série de critérios gerais usados pelos jornalistas na seleção e na produção de 

notícias,  tais  como,  frequência  ou  tempo  do  evento,  continuidade,  referência  a  elites, 

personalização,  negatividade,  dentre  outros.  Nas  notícias  sobre  corrupção  política,  o 

critério da negatividade parece sobrepujar os demais. Isto veremos a diante na análise de 

uma notícia.
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No  âmbito  da  produção  de  notícias,  entendemos  avaliação  num  sentido  mais 

amplo,  incluindo  os  diversos  modos,  mais  ou  menos  explícitos  ou  implícitos,  pelos 

quais os autores se comprometem com determinados valores ou sistema de valores. Daí, 

podemos  nos  questionar  quais  são  os  valores  ou  sistema  de  valores  que  subjazem  à 

produção  de  notícias.  Chibnall  (1997  apud  CaldasCoulthard  2003:277)  postula  que 

alguns desses valores dominantes, positivos e negativos, que conduzem a avaliação das 

formas  de  comportamento  social  na  construção  ideológica  das  notícias  seriam  os 

seguintes.

Valores positivos legitimados  Valores negativos legitimados 

legalidade                                        ilegalidade 

moderação                                      extremismo 

compromisso                                  dogmatismo 

cooperação  confronto 

ordem                                             caos 

paz                                                  violência 

tolerância  intolerância 

honestidade                                    corrupção 

imparcialidade  preconceito 

igualdade                                        diferença, dentre outros 

A  avaliação  positiva  da  mídia  de  determinado  evento  e  de  seus  participantes 

parece  derivar  dos  valores  legitimados  positivamente,  enquanto  a  avaliação  negativa 

está  associada  a  problemas  e  isto  semanticamente,  contribui  para  a  construção  de 

interpretações e sentidos negativos pela audiência (CaldasCoulthard 2003:278). 

O trabalho de elaboração textual das notícias é feito sob os claims de verdade e 
de  credibilidade  e  uma  das  evidências  desses  claims  é  a  presença  de  instituições 
políticas, como o Congresso, e elites, como os próprios parlamentares, que são tomados 

pelos jornalistas como referências, fontes confiáveis e fidedignas para o provimento de 

informação;  tanto  que  o  discurso  desses  atores  é  considerado  oficial  e  representa 

simbolicamente os valores de uma ordem estabelecida.
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Podemos  pensar  num  dado  discurso  enquanto  representação  de  uma  parte 

específica  do  mundo  e  enquanto  representação  desse  mundo  de  uma  perspectiva  em 

particular. Correspondentemente, na análise textual (representação linguística) teríamos 

(i)  a  identificação  das  partes  principais  do mundo,  incluindo  áreas  da  vida  social  que 

estão  sendo  representadas  (através  dos  principais  tópicos,  por  exemplo),  e  (ii)  a 

identificação  da perspectiva  em particular  a  partir  da  qual  a  representação  é  feita  (cf. 

Fairclough 2003:129). O que constatamos na recontextualização do evento de corrupção 

investigado  e  dos  atores  envolvidos  é  que o  discurso  da mídia  sobre  esses  elementos 

adiciona  um  componente  ideológico  significativo  na  forma  que  percebe  o  mundo,  a 

saber,  o  uso  da  avaliação. Neste  sentido,  a  avaliação  pode  servir  como  ferramenta  de 

legitimação  ou  de  contestação  /  deslegitimação  do  discurso  político  vigente  sobre 

corrupção. 

Passemos  então  ao  exame  das  realizações  da  avaliação  nos  textos,  tomando 

como  exemplo  a  notícia  nº  15  (cf.  anexo  D  –  texto  20).  Neste  texto,  o  foco  da 

representação recai sobre o possível conflito interno existente na esquerda e no governo 

em virtude da situação de corrupção. No texto, destacamos como principais realizações 

da avaliação, a alta incidência das modalizações avaliativas e dos verbos introdutores de 

opinião. 

No que diz respeito às modalizações avaliativas, estas podem ser marcadas, por 

(i)  sentenças  avaliativas,  (ii)  atributos  avaliativos  e  (iii)  advérbios  ou  construções 

adverbiais. Os casos que tipificam (i) serão sublinhados, os que tipificam (ii) estarão em 

negrito e os que tipificam (iii) estarão em itálico no exemplo a seguir. 

(135)  As legendas de esquerda de oposição ao presidente já conversam reservadamente sobre 
uma possível candidatura única de legendas com graus variados de radicalismo. Como em toda 
negociação  que  envolve  a  esquerda,  há  muitas  dificuldades.  Uma  delas  é  o  excesso  de  pré 

candidatos  a  presidente.  Há  também  obstáculos  de  caráter  ideológico.  O  bloco  é  bastante 

heterogêneo. O único traço comum é a repulsa ao PT. 

As  sentenças  avaliativas,  independentemente  do  modo  como  se  realizam  (se 

asserções, exclamações ou outros) são sentenças sobre o que é desejável ou indesejável, 

sobre o que é bom ou ruim, sobre o que é útil ou inútil e assim por diante (Fairclough
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2003:172). Um  dos  casos  mais  óbvios  e  recorrentes  de  realização  dessas  sentenças  é 

através de processos relacionais, como em ‘Uma delas é o excesso de précandidatos a 
presidente’,  ‘O bloco  é bastante heterogêneo’ e  ‘O único  traço comum é a  repulsa ao 
PT’.  No  exemplo,  as  sentenças  avaliam  os  partidos  de  esquerda  negativamente,  seja 

através  da  relação  entre  o  portador  e  atributo  (como  em  ‘O  bloco’  +  ‘bastante 

heterogêneo’) ou entre a característica e o valor (como em ‘Uma delas’ + ‘o excesso de 

précandidatos  a  presidente’).  Casos  menos  explícitos  são  as  avaliações  realizadas 

através  de  outros  tipos  de  processos  como  os  processos  existenciais.  É  o  que 

constatamos  em  ‘Como  em  toda  negociação  que  envolve  a  esquerda,  há  muitas 

dificuldades’  e  em  ‘Há  também  obstáculos  de  caráter  ideológico’  em  que  os 
participantes são dados como elementos existentes ou que acontecem em dada prática. 

Com isto pressupomos que em relação aos partidos que compõem a esquerda, do ponto 

de vista do autor, os elementos presentes ou que ocorrem nas atividades ou ações desses 

partidos  são  elementos  como,  por  exemplo  ‘muitas  dificuldades’  e  ‘obstáculos  de 

caráter  ideológico’  que  neste  contexto,  trazem  uma  conotação  negativa  pelo  próprio 

valor do léxico escolhido na representação. 

Outros  marcadores  bastante  comuns,  porém  significativos,  que  caracterizam  a 

modalização avaliativa são os atributos avaliativos. Adjetivos como ‘possível’, ‘única’, 

‘heterogêneo’ e ‘ideológico’ são as formas mais explícitas dessa categoria de atributos. 

Apesar  da  alta  incidência  desses  elementos,  sobretudo  na  forma  de  adjetivos,  os 

atributos avaliativos podem  trazer uma significação problemática e  não consensual de 

acordo  com  o  ponto  de  vista  do  autor,  do  discurso  e  do  contexto  onde  ocorrem. 

Tomemos como exemplo os adjetivos destacados anteriormente. No texto e na situação 

em  questão,  avaliar  as  atividades  ou  ações  relacionadas  à  esquerda  política  brasileira 

com tais adjetivos implica que os valores assumidos não são desejáveis, bons ou úteis. 

Outro  aspecto  relevante  nos  atributos  avaliativos  é  a  escala  de  intensidade 

semântica embutida na representação. Por exemplo, o autor pode se referir aos partidos 

de  esquerda  como  moderados  /nãoconsensuais  /  truculentos  /  radicais  e  assim  por 

diante.  Isto  quer  dizer  que  as  escolhas  que  são  feitas  pelo  autor  para  representar 

determinado  elemento,  como  o  bloco  político  de  esquerda,  podem  evidenciar  a 

intensidade  emocional,  afetiva  ou os  juízos  de  valor  com os  quais  o  autor  avalia  este 

elemento.
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Finalmente,  destacamos  os  advérbios  ou  construções  adverbiais  como 

marcadores de modalizações avaliativas nos textos. ‘já’, ‘reservadamente’ e ‘com graus 

variados  de  radicalismo’  ilustram  essa  categoria.  Do  mesmo  modo  que  os  atributos 

avaliativos,  os  advérbios  ou  construções  adverbiais  também  trazem  uma  carga  de 

intensidade  semântica  em  sua  substância,  intensificando ou mitigando um  significado 

em particular, indicando circunstâncias ou o modo como as coisas foram / são feitas por 

determinados participantes. Note que na sentença onde estes marcadores ocorrem  ‘As 

legendas  de  esquerda  de  oposição  ao  presidente  já  conversam  reservadamente  sobre 
uma possível candidatura única de legendas com graus variados de radicalismo’, estes 

estão  relacionados  diretamente  às  ações  desempenhadas  pelo  ator  ‘As  legendas  de 

esquerda de oposição ao presidente’, atribuindolhe um valor negativo na representação. 

A propósito dos verbos introdutores de opinião, endossamos a tese de Marcuschi 

(1991), de que estas  formas  linguísticas, num conjunto de outras possibilidades, agem 

seletivamente  sobre  os  conteúdos  trazidos  à  representação,  dandolhes  uma 

intencionalidade  interpretativa,  analítica  e  avaliativa  com  características  ideológicas  e 

não tendo, portanto, um caráter meramente estilístico. A estrutura lógica interna desses 

verbos  ou  processos  terá  a mesma  configuração,  ou  seja,  através  do  seu  uso,  o  autor 

desempenhará o papel de mediador, de  filtro entre a  informação que quer veicular e a 

audiência  idealizada  sob  a  alegação  de  introduzir  opiniões  alheias  com  pretensão  de 

fidelidade ao pensamento do autor. 

Notadamente,  quando produz notícias,  o  autor  buscará  fontes  fidedignas  e  que 

ocupem posição de destaque, poder ou autoridade como uma  forma de  fidelização ou 

cumprimento dos claims de verdade e credibilidade como afirmamos anteriormente. No 
caso da apropriação da mídia do discurso político dos políticos sobre corrupção, o autor 

reporta, freqüentemente, as vozes representativas do discurso de poder, como discurso 

oficial.  Esta  também  pode  ser  uma  forma  de  manter  distanciamento  e,  portanto,  não 

comprometimento, ou ainda uma forma de legitimar ou deslegitimar esse discurso. 

A  questão  central  nessas  estruturas,  como Marcuschi  (1991:8384)  destaca,  é 

que  o  uso  de  determinados  verbos  para  introduzir  opiniões  dos  participantes  em 

determinada situação implica num certo tipo de ação que pode agir diretamente sobre o 

discurso  relatado,  atuar  sobre a compreensão do discurso ou ainda,  tornar os próprios 

verbos o relato da forma como o discurso relatado atuou ou deveria atuar. Desse modo,
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a ação desses verbos pode hierarquizar, reforçar, discriminar, classificar, etc. os atores 

participantes das respectivas opiniões relatadas. Somese a esta ação desempenhada, o 

aspecto de que os verbos  também exercem uma  função na organização argumentativa 

do texto. 

Vejamos o exemplo a seguir. 

(136)  Lula não ficará totalmente imune na manifestação de seus aliados. Alguns movimentos 

denunciarão a  política  econômica. Mas no  essencial,  a  corrupção,  as  cr íticas  serão  feitas  de 

forma  genérica.  Qualquer  coisa  mais  contundente  é  impossível  para  a  CUT,  nascida  sob  a 

inspiração do sindicalismo de Lula e que acaba de emplacar  seu presidente, Luiz Marinho, no 

Ministério do Trabalho. 

No exemplo (136), o frame ativado por esta representação é o frame do conflito 

interno  entre  o  próprio  governo  e  seus  aliados  políticos. De  antemão,  o  autor  não  se 

exime  da  avaliação  explícita  sobre  a  relação  (conflituosa)  entre  esses  dois  atores, 

assumindo  assim,  forte  comprometimento  com  a  verdade  da  proposição,  através  da 

sentença avaliativa ‘Lula não ficará totalmente imune na manifestação de seus aliados’ 

que  inicia  o  trecho  e  gera  uma  expectativa  negativa  no  leitor.  Esta  expectativa  será 

confirmada não só com a escolha dos verbos  introdutores de opinião na  sequência do 

relato, como também com outra sentença avaliativa que fecha o trecho, subjetivando tal 

avaliação:  ‘Qualquer  coisa mais  contundente  é  impossível  para  a CUT,  nascida  sob  a 

inspiração  do  sindicalismo  de  Lula  e  que  acaba  de  emplacar  seu  presidente,  Luiz 

Marinho, no Ministério do Trabalho’. 

Quanto aos verbos em si, a acepção de ‘denunciar’ é o de se fazer conhecer algo 

errado que está implícito ou que não é do conhecimento público. ‘Criticar’ e sua forma 

nominalizada ‘as críticas’, por sua vez, retomam o caráter opositivo ou conflituoso da 

relação  entre  os  atores  e  das  ações  em  curso  de  um  ator  contra  o  outro.  Ambas  as 

estruturas  são  estruturas  fortes  que  intensificam  a  avaliação  negativa  dos  atores  em 

questão. A questão problemática aqui é que parece haver uma sobreposição da opinião 

do autor com o relato de uma  intenção pretendida pelo ator ‘seus aliados’ que o autor 

atribui.
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Tomemos mais  um  exemplo  para  reforçar  a  idéia  de  que  existe  uma diferença 

substancial  na  forma  como  o  autor  relata  /  representa  o  discurso  do  autor  sobre  a 

esquerda na situação em questão. 

(137)  Se  para  os  governistas  falar na  queda  de Lula  é  golpismo,  para  os  demais a  saída  do 

primeiro  presidente metalúrgico  da  América  Latina  não  é  mais  tabu.  "A  responsabilidade  do 

presidente ficou evidente, mesmo antes do depoimento de Duda Mendonça. Queremos a cabeça 

de Lula", diz o deputado paraense João Batista Araújo, o Babá, do PSOL, que está na linha de 

frente  da  manifestação  de  quartafeira.  A  dúvida  é  como  decapitar  o  governo  e  isso, 

ironicamente, acaba indiretamente o ajudando. A opção pelo impeachment, hoje a maior ameaça 

contra Lula, é rejeitada por PSTU e PSOL. Não por alguma recaída de militantes que se criaram 

no PT e depois romperam (ou foram expulsos) do partido, mas porque o afastamento teria de ser 

aprovado por um Congresso sob suspeição. "A saída de Lula não pode ser constitucional, mas 

fruto de um movimento de massas", diz Almeida. 

No  exemplo  (137),  a  disputa  entre  o  governo  e  seus  aliados  é  mais  nítida  e 

agressiva. Para legitimar esse quadro, o autor intercala como recursos argumentativos o 

relato da opinião alheia + sua própria avaliação. Ambos contribuem para a construção 

de uma identidade e imagem negativas do governo (de esquerda). 

Como  podemos  observar,  o  trecho  é  iniciado  com  o  claim  ‘Se  para  os 
governistas  falar  na  queda  de  Lula  é  golpismo,  para  os  demais  a  saída  do  primeiro 
presidente metalúrgico da América Latina não é mais tabu’. Neste claim, a avaliação do 

autor sobre a situação política conflituosa e de certo modo, moralmente contestável,  é 

mesclada  com  a  tentativa  de  endosso  da  opinião  tida  como  oficial  através  das 

construções  que  remontam  a  opinião  alheia  ‘se  por  um  lado’  e  ‘para  os  demais, 

respectivamente. O verbo  ‘falar’ que aqui aparentemente  faz uma remissão genérica à 

ação dos aliados contrários ao governo bem como, dos que o apóiam tem uma função 

especial. Acredito que esta forma não significa uma tentativa de neutralidade ou recurso 

estilístico, mas traduz uma opinião  importante, ou seja, a opinião do próprio grupo de 

aliados que, na visão do autor, teria se enfraquecido com esta divisão interna quanto a 

gestão eficiente e ética do governo.  Isto nos  levaria à pressuposição de que um claim 
implícito a este pensamento poderia ser  interpretado na condicional, ‘se o governo não
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tem apóio ou aprovação absoluta dos seus próprios aliados, não seria  legítimo ou forte 

para continuar administrando o País’. 

Na  construção  da  argumentação  do  autor,  este  sobrepõe  a  ação  do  grupo  de 

aliados à sua própria avaliação, endossando o que foi dito por estes outros. Isto ocorre 

através  da  retomada  do  verbo  ‘decapitar’,  de  forte  conotação  negativa,  disposto  no 

discurso  oficial  dos  atores  reportados.  Esta  forma  verbal  é  imbuída  de  uma  grande 

emocionalidade circunstancial, pois quem quer decapitar tem a  intenção de destruir ou 

aniquilar por completo o inimigo, metaforicamente, cortando fora sua cabeça. A questão 

é  que  se  olharmos  para  o  contexto  político mais  amplo,  esse  verbo  aponta  para  uma 

autocontradição performativa dos atores ‘PSTU’ e ‘PSOL’, pois antes faziam parte da 

coalizão  de  esquerda  e  agora  fazem  oposição  ao  governo,  ocupando  uma  ala  mais 

radical de esquerda, se dispostos em um espectro. 

Na  representação,  o  autor  intercala  sua  avaliação  com  a  fala  dos  atores  que 

representam  o  discurso  oficial  reportado,  introduzido  pelo  verbo  dizer  em  dois 
momentos, a saber, ‘A responsabilidade do presidente  ficou evidente, mesmo antes do 

depoimento de Duda Mendonça. Queremos a cabeça de Lula, diz o deputado paraense 

João  Batista  Araújo,  o  Babá,  do  PSOL  (...)’,  e  ‘A  saída  de  Lula  não  pode  ser 

constitucional, mas fruto de um movimento de massas, diz Almeida’. 

Parece que o modo de representar opinião, interpretar e avaliar do autor reforça a 

manutenção  de  um  estereótipo  negativo  da  esquerda  política,  talvez  imaginada  ainda 

como anárquica, malarticulada,  incapaz de exercer a governança pública. Este tipo de 

legitimação desvia ou mitiga a discussão críticohermenêutica sobre o problema em si, 

postura esta provavelmente esperada pela natureza do próprio gênero notícia, uma vez 

que é produzido na esfera pública nãogovernamental. A questão é que, como o próprio 

Marcuschi (1991) sugere, o exame mais acurado desses verbos introdutores de opinião 

no relato / representação da opinião política nas notícias poderia nos dar mais elementos 

para  empreendermos  uma  investigação  mais  sistemática  para  checarmos  a  resultados 

mais  conclusivos  e  satisfatórios.  Entretanto,  a  única  certeza  que  estes  exemplos  nos 

permitem imprimir é que tais verbos são bastante significativos pelo papel que exercem 

no  projeto  argumentativo  do  próprio  autor  na  representação  de  determinada  prática 

através  da  avaliação,  sendo,  portanto,  um  recurso  que  nos  permite  afirmar  a 

impossibilidade de neutralidade do autor na produção de quaisquer textos ou discursos.
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A interpretação geral de alguns resultados evidenciados pela análise das notícias 

sobre o caso mensalão nos permite  identificar, resumidamente, algumas características 

do discurso da mídia neste cenário, a saber, 

(i)  a  reafirmação  da  crise  de  representação  política,  e  por  extensão,  da  crise  de 

credibilidade, de ethos dos parlamentares brasileiros. Esse descrédito também se estende 
a  outros  grupos  de  poder  que  atuam  na  governança  pública,  como  por  exemplo,  os 

empresários  e  banqueiros,  pois  estes  exercem  grande  influência  manipulatória  e 

decisória nas questões políticas; 

(ii)  a  simplificação  do  sistema  político  em  disputas  interpartidos,  com  distinções 

rígidas entre grupos de aliados e grupos de inimigos; 

(iii)  uma  forte  tendência  de  personalização  e/ou personalismo  no  trato  dos  problemas 

e/ou  questões  políticas  (o mensalão  enquanto  problema de  corrupção, por  exemplo,  é 

peculiar ao governo de esquerda); 

(iv)  a  apresentação  de  uma  identidade  política  coletiva,  geralmente  negativa,  que 

contribui para a percepção dos parlamentares como políticos não profissionais ou não 

burocratas, mas  indivíduos que quando  chegam ao poder não mantêm  suas promessas 

de  campanha,  agem  em  benefício  próprio  e  de  seus  aliados,  não  produzem  políticas 

profissionais e efetivas para combater as práticas de corrupção por agentes públicos nem 

para atender às demandas e necessidades sociais, e assim por diante; 

(v)  o papel da oposição continua obscuro; 

(vi)  a deslegitimação do governo de esquerda através, por exemplo, da representação 

de  fatos  avaliados  negativamente  como  a  disputa  interna  entre  aliados,  da  crítica 

violenta e dos insultos agressivos entre partidários, etc. Neste caso, podemos pressupor 

que há implicitamente a legitimação do governo de direta. 

Nesse quadro, as características discursivas mais salientes da recontextualização 

da mídia sobre o mensalão e os atores envolvidos seriam: 

(i)  as  nomeações  reconhecem  a  ação  /  presença  de  dois  grupos  de  atores  sociais  no 

cenário  político,  o  grupo  de  aliados  e  o  grupo  de  oponentes,  reproduzindo  a  divisão 

categórica entre ‘nós’ e  ‘os outros’. Ocorre que a mudança  identificada pelo exercício 

do  poder  político  pela  esquerda  é  vista  como  uma  transição  problemática.  Primeiro,
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porque o governo estaria enfrentando dificuldades em manter a  integração do próprio 

grupo  de  aliados  para  garantir  a  governança.  Segundo,  porque  a  perda  do  inimigo 

anterior (direita x esquerda) e a mudança de papéis (hoje direita é oposição e a esquerda, 

o  governo)  geram  certa  confusão  no  exercício  desses  papéis  e  da  distinção  entre 

questões  políticopartidárias  e  governamentais.  Para  mitigar  esse  estado  de  coisas, 

ambos, governo e oposição usam a estratégia retórica da criação de um bode expiatório 

dentro  e  fora  do  governo  para  assumir  a  culpa pelos  erros  políticos  na  administração 

pública.  No  caso  do  evento  de  corrupção,  as  nomeações  adicionam  à  representação 

novos elementos semânticos ampliando a compreensão do caso e a avaliação do autor. 

(ii)  as  predicações  apresentam  uma  característica  relevante.  Estas  são  direcionadas 

àqueles  que  estão  no  poder,  ou  seja,  à  esquerda.  Tanto  a  alocação  de  papéis  ativos 

quanto a atribuição de aspectos negativos acentuam a  responsabilidade dos atores que 

representam  essa  tendência  política  nas  atividades  de  corrupção  em  questão.  Desse 

modo,  as  predicações  dizem  respeito,  grosso  modo,  a  promessas  quebradas,  a 
contradições  éticas  e  programáticas,  a  falta  de  competência  para  governar,  a 

incapacidade  de  resolver  conflitos  internos  no  partido  e  entre  aliados,  e  assim  por 

diante. No que diz respeito ao evento de corrupção, as predicações imprimem ao evento 

uma conotação negativa, uma particularização e uma personalização ao  relacionálo  a 

certos atores. 

(iii)  os  esquemas  de  argumentação  que  se  encontram  no  centro  da  argumentação  do 

discurso midiático são os topos ou falácias do argumentum ad hominem, do dever moral 
e  da  responsabilidade,  todos  estes  empregados  para  construir  /  identificar  um  bode 

expiatório  no  cenário  de  crise.  Estes  esquemas  se  utilizam  mais  de  argumentos 

falaciosos  do  que  de  argumentos  plausíveis  e  sustentam  claims  mais  de  natureza 
valorativa (value claims) do que aqueles que apontem para respostas a questões políticas 
cruciais no processo político, tais como o que está sendo feito ou o que deveria ser feito 

pelos  parlamentares  para  sanar  o  problema  da  corrupção  na  esfera  pública.  Como  os 

próprios esquemas argumentativos recontextualizados mostram, a preocupação ou foco 

do  discurso  da  mídia  continua  sendo  a  disputa  políticopartidária  e  não  questões 

governamentais propriamente.
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos refletido até aqui sobre um fato inegável, próprio da condição humana, a 

saber,  de  que  identidade  social  é  uma  categoria  básica  da  nossa  existência  enquanto 

indivíduos e atores sociais. O processo identificatório basicamente  inclui a negociação 

de  identidade  /  diferença,  constituindo  assim,  o  movimento  retórico  de  inclusão  (in 
groups =  identidade  como  semelhança)  e  de  exclusão  (outgroups =  identidade  como 
diferença) dos atores sociais nas mais variadas práticas sociais e discursivas. Mas,  isto 

não  implica num movimento harmonioso. Pelo  contrário, a construção e atribuição de 

identidades é um fenômeno marcado por confrontos, tensões e disputas. Desse modo, a 

construção de identidades sociais é um problema político que caracteriza o mundo pós 

moderno, em seus conflitos e contradições, em escala global, sobretudo nas sociedades 

democráticas. Analisar como, por que e para que este processo ocorre pode contribuir 

significativamente  para  a  compreensão  das  mudanças  sócioculturais  pelo  argumento 

inicial de que as identidades sociais são essencialmente resistentes à homogeneização. 

A  construção  de  identidades  sociais  é  mediada  pela  linguagem.  Precisamente, 

essas identidades são produzidas, reproduzidas, transformadas, legitimadas, contestadas 

no e pelo discurso, sobretudo no âmbito das instituições sociais marcadas por relações 

de  poder. A  questão  é  que  diferentes  identidades  são  construídas  discursivamente  de 

acordo  com  variáveis  tais  como,  os  participantes,  a  audiência,  as  práticas  sociais  no 

contexto  institucional,  o  macrotópico  selecionado,  o  propósito  retórico  da  prática 

comunicativa, dentre outros. 

À  compreensão  de  identidade  enquanto  construto  sóciodiscursivo  subjaz  uma 

concepção de discurso como uma entidade semiótica que independe da relação objetiva 

com o mundo, que consiste no uso da  linguagem enquanto prática  social e  não  como 

atividade  puramente  individual  ou  reflexo  de  variáveis  institucionais  (Fairclough 

(2001:9091).  Algumas  implicações  imediatas  dessa  concepção  seriam  as  de  que:  (i) 

discurso é ação, uma forma dos atores sociais agirem sobre o mundo, como também um 

modo de  representação;  (ii)  discurso  está  em  relação  dialética  com a  estrutura  social; 

(iii) discurso é uma prática não apenas de representação do mundo, mas de significação, 

construindo e constituindo o mundo em significado. Desse modo, o discurso contribui
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não  só  para  a  construção  de  identidades  sociais  mas  também  para  a  construção  das 

relações sociais e dos sistemas de conhecimento e crença (Fairclough 2001:91). 

Como  MacIntyre  (1984  apud  Fairclough  2003:161),  acredito  que  uma  parte 
significante do que faz uma cultura ou sociedade distinta das demais é o seu estoque ou 

acervo  de  ‘personagens’,  suas  identidades  mais  salientes  ou  em  evidência,  como  a 

identidade  coletiva  dos  políticos,  comumente  avaliada  negativamente  pela  opinião 

pública. Daí, neste estudo, meu interesse principal foi refletir o processo de construção 

identitária em práticas institucionais específicas que giram em torno de um escândalo de 

corrupção  e  são  desempenhadas  por  certos  atores  sociais,  a  saber,  os  parlamentares 

brasileiros,  no  contexto  das  instituições  políticas  públicas.  Em contrapartida,  também 

analisamos o papel da mídia e o modo como recontextualizou o evento de corrupção e 

os  atores  envolvidos.  Para  isto,  partimos  do  pressuposto  de  que  pode  haver 

manifestações  identitárias  legitimadoras  que  são  produzidas  por  instituições  sociais 

dominantes  na  sociedade,  no  intuito  de  expandir  e  racionalizar  sua  dominação  e  de 

perpetuar a manutenção de um estado de coisas específico (Castells 2006:24). 

No  estudo  proposto  e  diante  do  que  foi  explicitado  pela  análise  dos  dados, 

operacionalizada  pelo  aporte  teóricometodológico  da  abordagem  históricodiscursiva 

de análise crítica do discurso, acredito ter caminhado em direção ao esclarecimento das 

questões de pesquisa que nortearam a presente  investigação, mesmo que de forma não 

definitiva  e  generalizada,  pois  os  resultados  estão  restringidos  a  um  corpus  em 

particular,  a  um  dado  momento  histórico  e  a  uma  realidade  sóciopolítica  e  cultural 

específica.  Heuristicamente,  as  seguintes  questões  orientaram  este  estudo:  O  que 

significa corrupção no contexto público  investigado? Como  as  identidades  sociais dos 

políticos envolvidos em escândalos de corrupção são construídas de modo que possam 

justificar a prática de corrupção e  legitimar o abuso de poder por parte desses atores? 

Tentarei,  portanto,  sintetizar  e  sistematizar  a  seguir,  a  interpretação  dos  resultados  de 

acordo com as questões levantadas. 

Para responder à primeira  indagação, do ponto de vista discursivo, pelo menos 

na perspectiva de análise do discurso que abraçamos, partimos da captura do discurso 

público  sobre  corrupção  (campo  da  ação  política)  através  de  gêneros  textuais 

produzidos  nas  esferas  públicas  governamentais  e  nãogovernamentais  e  situados  em 

certas  instituições  sociais,  como  o  Parlamento  e  a  mídia  brasileira,  em  torno  de  um 

evento  específico,  o  caso  mensalão.  Com  isto  pudemos  observar  que  os  discursos
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realmente são abertos e híbridos, não sendo, portanto, sistemas fechados em si mesmos. 

Como entidades semióticas dinâmicas estão abertos à reinterpretação e à continuação e 

fazem parte de sua constituição elementos tais como a relação com um macrotópico, a 

pluriperspectividade e a argumentatividade (Reisigl e Wodak (2008:5). 

No movimento recursivo de análise do cotexto interno dos textos até a  leitura 

mais abrangente dos contextos histórico, sóciopolítico e cultural mais amplos nos quais 

os  textos  e  o  discurso  político  público  sobre  corrupção  se  situam,  pudemos  construir 

uma interpretação críticohermenêutica mais plausível. A partir da noção de instituições 

sociais (com seus hábitos, rotinização, atores etc.) e do seu papel na realidade da vida 

cotidiana,  bem como da compreensão do que envolve a  corrupção política  no cenário 

nacional, podemos concluir que a corrupção nas instituições políticas públicas, praticada 

por  alguns  atores  políticos  específicos  (certos  parlamentares)  e  que  reafirmam  certo 
habitus, tornase um evento políticocultural naturalizado. Nesse sentido, Van Leeuwen 

(2008:7)  afirma  que  diferentes  práticas  sociais  são  ‘reguladas’  e  regulamentadas  de 

diferentes modos e em diferentes graus, como por exemplo, através de  tradições, pela 

influência de experts ou modelos / figuras carismáticas ou ainda, pelos limites impostos 

pelos  recursos  tecnológicos  e  assim  por  diante.  No  caso  da  corrupção  política,  esta 

prática  parece  ser  regulada  principalmente,  pela  tradição  patrimonialista,  pelo 

corporativismo do  grupo de políticos,  pelos  limites  legais  e  jurídicos  que permitem  a 

impunidade  dos  agentes  corruptos  e  corruptores  pela  própria  dinâmica  do  sistema 

presidencialista como praticado no Brasil. 

Um dos  resultados  imediatos desta percepção de  corrupção  é a  legitimação de 

um ethos político negativo com a construção e a reafirmação de certo tipo de identidade 
social  dos  parlamentares. Este  fato  nos  conduz  a  nossa  segunda pergunta  de  pesquisa 

que  envolve  o  como,  o  porquê  e  com  que  propósito  tais  identidades  sociais  são 

construídas. 

As  escolhas  representacionais  que  usamos  para  representar  o  mundo  social  e 

seus  objetos  são  inúmeras  dentro  do  repertório  linguísticodiscursivo  que  dispomos. 

Essas  escolhas  são  determinadas  por  vários  fatores  tais  como  o  nosso  conjunto  de 

valores,  os  nossos  sistemas  de  conhecimento  e  crença,  as  nossas  posturas  afetivas  e 

epistêmicas, os papéis  sociais que desempenhamos, dentre outros. Na  investigação do 

escândalo  do  mensalão,  as  escolhas  social  e  politicamente  significantes  que  os 

principais  atores  sociais  fizeram  para  representar  a  si  mesmos  e  aos  outros,  como 

também  ao  evento  de  corrupção,  no  processo  identificatório,  foram  as  estratégias
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operacionalizadas  nas  categorias  de  nomeação,  predicação,  argumentação  e 

perspectivação. No caso da mídia,  essas categorias  são  retomadas através do processo 

de  recontextualização.  A  seguir,  frisarei  apenas  alguns  aspectos  no  que  tange  cada 

categoria  comparando  o  significado  das  ocorrências  nas  duas  instâncias,  a  saber,  no 

discurso dos políticos e no discurso midiático. 

No  que  diz  respeito  à  nomeação,  notamos  que  no  discurso  público  sobre 

corrupção,  os  principais  atores  sociais  representados  tanto  no  discurso  dos 

parlamentares quanto no discurso midiático continua sendo o grupo de políticos e seus 

aliados  (empresários  e  instituições,  por  exemplo),  em  detrimento  do  povo  ou  da 

instância  cidadã.  As  variadas  realizações  das  estratégias  de  nomeação  configuram  os 

processos básicos de individualização e de coletivização dos atores para diferenciarem 

se  ou  identificaremse  uns  dos  outros  e  uns  com  os  outros.  Essa  categoria  é 

extensamente  utilizada  nos  textos  representando  um  ponto  primordial  no  processo  de 

identificação dos atores e dos eventos sociais no mundo objetivo. 

Convencionalmente,  a  nomeação  tem  papel  essencial  na  representação,  pois  é 

fonte  primordial  de  significado  no  processo  identificatório  ao  construir  indivíduos  e 

grupos. Nos  textos, as diferentes  realizações dessa estratégia  são usadas extensamente 

como pudemos constatar. O modo como os atores sociais se utilizam das estratégias de 

nomeação  identificandose  com ou  diferenciandose  dos  outros  serve  ao  propósito  da 

apresentação  positiva  de  si  e  do  grupo  de  aliados  e  da  apresentação  negativa  dos 

oponentes, sobretudo no tocante a um macrotópico tão delicado e controverso como o é 

a  corrupção  política. Um exemplo  disso  são  as  identificações  relacionais  no  contexto 

político. Esse tipo de nomeação pode ser usada para garantir o acesso ao poder político 

de indivíduos através das relações pessoais ou de amizade, como também para garantir a 

conciliação intra ou interpartidos na esfera governamental. 

Quanto à predicação, no conjunto dos textos observamos que as estratégias de 

predicação  trazem  uma  forte  carga  avaliativa  dos  atores  e  do  evento  como  também 

servem  ao  propósito  da  apresentação  positiva  de  si  e  dos  aliados  e  da  apresentação 

negativa  dos  oponentes  políticos.  As  duas  formas  mais  recorrentes  de  predicação  se 

realizam  através  da  alocação  /  distribuição  de  papéis  e  das  atribuições  avaliativas  de 

aspectos positivos ou negativos.
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Quando um ator quer apresentar positivamente a si mesmo ou ao seu grupo de 

aliados,  de  modo  que  possa  convencer  sua  audiência  sobre  sua  inocência  ou  não 

envolvimento  nas  práticas  de  corrupção  e  afirmar  valores  positivos  tais  como  sua 

probidade, honestidade, etc., este ator pode tanto dispor da ativação de papéis ativos ou 

passivos  quanto  se  autovitimar  ou  se  autoafirmar.  O  movimento  oposto  também 

acontece. Quando  um  ator  intenta  acusar  seu  oponente  e  desacreditar  ou  enfraquecer 

seus argumentos, fazendo com que sua audiência se engaje nesse projeto argumentativo, 

este ator atribui papéis ativos ao seu oponente para ressaltar sua agência, portanto, sua 

responsabilidade  nos  atos  ou  atividades  de  corrupção.  O  resultado  desta  ação  é  a 

avaliação negativa do oponente e sua consequente deslegitimação. 

No  que  diz  respeito  às  estratégias  de  argumentação,  estas  têm  um  papel 
fundamental  no  projeto  argumentativo  dos  atores  sociais.  Através  dos  esquemas  de 

argumentação  (topoi e  falácias) dispostos para  justificar  seus  claims, os atores  sociais 
buscam persuadir sua audiência no que tange à validade de certos claims de verdade e 
de certeza normativa. 

Basicamente,  observamos  que  os  topoi  e  as  falácias  mais  recorrentes  na 

representação dos discursos são os topoi ou falácias do dever moral, da responsabilidade 
e  do  argumentum ad  hominem. O  topos  ou  falácia  do  dever moral  serão  empregados 
para  sustentar  a  alegação  de  inocência,  integridade  e  conduta  ética  do  ator  nas  suas 

ações, apresentandose positivamente. Relacionado a este,  seguese o uso do  topos ou 

falácia da responsabilidade que, de acordo com os interesses do enunciador, podem ser 

usados  para  reforçar  valores  positivos  (probidade,  responsabilidade,  etc.)  na 

apresentação  positiva  de  si  e  do  grupo  de  aliados  ou  para  reforçar  valores  negativos 

(improbidade,  irresponsabilidade,  etc.)  na  apresentação  do  grupo  de  oponentes.  Já  a 

falácia do argumentum ad hominem, bastante comum nas situações de conflito político, 
vai  servir  para  desqualificar  e  desacreditar  o  oponente,  dispensando,  assim,  uma 

argumentação racional e plausível. 

A  questão  é  que  como  o  discurso  político  é  um  espaço  para  encenação  dos 

atores,  a  maioria  dos  claims  é  sustentada  por  argumentos  falaciosos,  ao  invés  de 
argumentos  consistentes  e  racionais,  que  vão  trabalhar  para  criarem  /  reforçarem 

aspectos  estéticos  da  identidade  pública  dos  parlamentares,  criando  determinadas 

imagens.
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Finalmente,  a  análise  das  estratégias  de  perspectivação  nos  ajudou  a 

compreender  o  ponto  de  vista  ou  perspectiva  a  partir  dos  quais  os  atores  sociais 

constroem a representação do mundo social e de seus objetos, bem como o modo como 

buscam convencer a audiência sobre a verdade e a validade dessa representação, através 

dos  vários  recursos  retóricos,  pragmáticos  e  argumentativos  que  utilizam  em  seus 

discursos. No  caso  do  discurso  dos  políticos,  essa  representação  e  o  empreendimento 

retórico de convencimento da audiência é  feito notadamente a partir da perspectiva do 

eu  /  nós  grupo  como  lugar  da  verdade  e  da  certeza  normativa  e  das  modalizações, 

especialmente,  as  modalizações  avaliativas  que  acentuam  a  subjetividade  do  ator 

enunciador em suas posturas afetivas. Com  isto, podemos alegar que os parlamentares 

têm como  objetivo  principal  a  legitimação  de  si  e  do  seu  grupo  de  aliados  e  de  um 

modelo específico de comportamento político. 

No caso do discurso da mídia, a principal transformação que ocorre no processo 

de recontextualização do discurso político sobre corrupção na produção de notícias é a 

adição de avaliações, o que aparentemente seria contraditório diante da pretensa postura 

ou  alegação  deste  ator  de  neutralidade  e  de  imparcialidade  no  relato  dos  fatos. 

Obviamente, para avaliar, o ator mídia o faz a partir de certos valores e posicionamentos 

ideológicos. Notadamente, a avaliação feita pela mídia reafirma e intensifica o frame de 
conflito nas questões políticas, deslegitima a atuação da esquerda política e não oferece 

um  contradiscurso  que  reflita  e  critique  o  modelo  de  comportamento  político  dos 

parlamentares e incentive a participação democrática da instância cidadã. 

O  modo  como  as  estratégias  de  nomeação,  predicação,  argumentação  e 

perspectivação  foram  usadas  pelos  atores  sociais  em  seus  discursos,  tanto  na  esfera 

pública  governamental  quanto  na  esfera  pública  nãogovernamental,  comprova  a 

hipótese  defendida  neste  trabalho  de  que  a  macroestratégia  dos  atores  sociais 

investigados consiste na representação positiva de si mesmo e do grupo de aliados, bem 

como na representação negativa do outro no propósito retórico de persuadir a audiência, 

em  especial  da  opinião  pública,  sobre  a  inocência  e  não  envolvimento  do  ingroup  e 

sobre  a  culpabilidade  dos  outros,  o  outgroup,  nos  atividades  de  corrupção  política. 
Basicamente, os atores se empenham para transferir a culpa e a responsabilidade pelas 

ações  ilícitas  de  corrupção  para  este  outro,  através  da  manipulação  da  inversão  dos 

papéis de vítimaculpado (victim perpetrator reversal), da construção discursiva de um 

bodeexpiatório (scapegoat), do ataque moral aos oponentes, do ataque à racionalidade
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e  sanidade  do  outro,  do  autoelogio,  da  autoapologia,  da  autoafirmação,  da  auto 

identificação  como  fonte    de  autoridade,  dentre  outros.  Chilton  (2004:47)  sugere  que 

essas ações podem ser melhor entendidas  se dispostas como extremos num continuum 
ou espectro de legitimação e deslegitimação dos atores e de suas ações. É o que temos 

mais ou menos na figura a seguir: 

legitimação de si 
(ingroups) 

deslegitimação do outro 
(outgroups) 

defesa 
louvor 
apologia 
explicação 
justificação 
identificação como fonte de autoridade, 
visão, razão e sanidade, 
etc. 

acusação 
criação do bodeexpiatório 
marginalização 
exclusão 
desqualificação 
ataque ao caráter moral 
ataque à  racionalidade e sanidade 
etc. 

Figura 9: Continuum legitimação / deslegitimação 

Como  podemos  observar,  a  legitimação  dos  ingroups  ocorre  através  da 
apresentação positiva do eu / nós e inclui atos tais como a defesa, o louvor, a apologia, a 

explicação, da justificação, etc. Do outro lado do continuum, a deslegitimação dos out 

groups  se  manifesta  através  da  acusação,  da  criação  do  bodeexpiatório,  da 
marginalização, da desqualificação, etc. 

Do mesmo modo, a corrupção é  representada como um evento naturalizado na 

prática  política  brasileira,  como  sendo  causada  por  fatores  exógenos  –  tal  como  a 

herança  patrimonialista  na  prática  política  –  e  endógenos  –  tal  como  a 

institucionalização  da  corrupção  –  e  portanto,  não  pode  ser  combatida,  nem os  atores 

políticos que a praticam, punidos propriamente.
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A macro  estratégia  da  apresentação  positiva  de  si  e  do  grupo  de  aliados  e  da 

apresentação negativa do grupo de oponentes contribui para a construção de um tipo de 

identidade  coletiva  negativa  para  os  políticos  que  é  naturalizada.  Esse  processo  de 

naturalização de identidades é um mecanismo legitimador da elite de políticos que está 

no  poder  e  da  deslegitimação  do  povo  e  da  ação  ou  instância  cidadã.  O  resultado 

imediato deste processo é a mitigação do  interesse, da credibilidade e da  participação 

democrática  no  campo da  ação  política,  levando  a  consideramos  a  existência  de  uma 

crise da noção de democracia política na sociedade brasileira
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ANEXO A – Discurso de renúncia do então presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti  
 

Meus prezados companheiros de representação popular, minhas prezadas deputadas, minhas senhoras, 
meus senhores, as palavras de Euclides da Cunha em "Os Sertões" ecoam ainda nas terras mais 
longínquas do Nordeste: O sertanejo é antes de tudo um forte. Todos nós já ouvimos certamente essa 
frase ao longo da vida.  

E diante do que estou vivendo no momento, diante das circunstâncias que me cercam de ameaças, de 
escárnio, de contestação, de processos sem causa, eu me recordo de que o sertanejo é, antes de tudo, um 
forte e tento me lembrar do que isso queria dizer para mim. 

Pobreza da terra, pobreza do homem. João Vicente Ferreira, meu pai, sustentava com dificuldade a 
família e, logo cedo, como todos os meninos pobres do Nordeste, eu devia ganhar meu próprio sustento e 
ajudar a família. Não consegui ir além do primeiro grau, pois devia arranjar logo um emprego. Devia 
contribuir, sobretudo, para a educação das quatro irmãs, que assim puderam se formar. 

Não encontrei, portanto, as agruras do Nordeste pelos livros ou pela literatura, nasci ali, cresci no meio 
das durezas dos que são pobres, na terra onde as crianças, desde cedo, são sertanejos fortes, pois já 
experimentaram tudo, da inclemência implacável da paisagem e da desigualdade social que segrega 
nossa humanidade, excluindo os despossuídos do convívio da economia e da cidadania. Fui para São 
Paulo, em busca de trabalho e de esperança. Deus me ajudou. O nordestino tornou-se um caixeiro-
viajante e essa alquimia permitiu-lhe estabelecer-se como próspero comerciante. 

Eu relembro esses fatos neste momento, porque eles são indicadores de um rumo, uma orientação 
fundamental em minha vida: pois o político levou o bem-sucedido comerciante à bancarrota. E arrastou 
na correnteza também o patrimônio de Catharina Amélia, uma mulher rica antes de casar-se com o 
comerciante que tomou a decisão de assumir a política como vocação e como destino. 

Conheci Amélia e me casei com ela em Aparecida, a cidade que é um farol para a cristandade brasileira. 
É assim que a vejo: como a companheira inseparável, a conselheira de todas as horas, o farol da minha 
vida. 

Senhoras e senhores, diante de tantas falsas acusações, falo a verdade: Severino Cavalcanti empobreceu 
com a política e voltaria a fazer o que fez durante toda a sua vida. 

Senhoras e senhores: executem a devassa. Revolvam minha vida. Exponham minha memória. Consultem 
minhas contas. Façam e refaçam os cálculos. E chegarão à mesma conclusão inevitável: Severino 
Cavalcanti empobreceu com a política.Esse, sim, o verdadeiro empobrecimento ilícito! 

Sou hoje a imagem de muitos companheiros que aqui chegaram e chegam sem posses, pela vontade do 
povo, e daqui vão sair ainda mais pobres, ainda mais devedores. 

A vocação política, entretanto, permaneceu intacta. Os propósitos, os objetivos, os desejos mais 
acalentados da alma, com ajuda de Deus, tornaram-se realidade. 

Desde que tomei a decisão de unir meu destino ao de meu povo tenho colecionado alegrias e esse povo 
jamais me tem faltado. Fui prefeito de João Alfredo; deputado estadual por sete mandatos, 28 anos; 
deputado federal por três mandatos, e a votação praticamente dobrando a cada eleição 22 mil votos em 
2002. 

Na Câmara dos Deputados tive a mesma ampla aceitação. Desde o primeiro mandato, tomei lugar à Mesa 



 

 

da Casa, e para ela fui reconduzido três vezes. O pernambucano do agreste tornou-se, assim, o deputado 
federal com mais tempo de mandatos consecutivos na Mesa Diretora da Casa nos últimos 48 anos: oito 
anos. 

Há oito meses, o coroamento de uma carreira política de mais de 40 anos consecutivos: o menino pobre 
de João Alfredo tornou-se o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente depois de uma eleição 
disputadíssima, limpa, democrática; presidente, com 300 votos; presidente eleito para mudar uma Casa 
cheia de donos, os donos do Congresso, onde pontificava uma elite distanciada da maioria dos deputados, 
chamada desdenhosamente de baixo clero e praticamente ignorada em todas as decisões importantes do 
Parlamento. 

Como em quase todos os países do mundo, o governo impunha sua vontade ao Legislativo com a quebra 
permanente da independência dos Poderes; a violação sistemática do calendário das votações, por meio 
das medidas provisórias, instrumento autoritário pelo qual o governo substitui o Parlamento na 
elaboração das leis. 

Há muitos anos as medidas provisórias estão aqui nesta Casa. Lutamos com todas as nossas forças contra 
essa violação sistemática do princípio da separação dos Poderes e várias vezes derrotamos o governo, 
criando e alimentando uma esperança de um Legislativo independente e soberano. 

Lutamos, ao mesmo tempo, por uma ampla democratização interna: a Câmara sem igrejinhas, sem 
grupos privilegiados. A Câmara para todos os deputados. 

Em um jornal que, às vezes, me reserva os piores adjetivos, se escreveu semana passada: "Muitos dos 
(deputados) que passaram a ter acesso direto ao gabinete do presidente da Câmara antes nunca tinham 
tido o nome lembrado para relatorias de projetos ou para integrar comissões mais importantes". 

Vou reproduzir dois depoimentos de meus pares, dentre tantos outros do mesmo teor colhido pelo jornal. 
Disse um deputado: "Nesses sete meses, para mim foi instaurada a democracia na Casa. O Severino 
ouvia todo e qualquer parlamentar, sendo cacique ou não. Acabou aquela coisa de somente meia dúzia de 
privilegiados mandar na pauta e nas comissões". 

Disse outro deputado: "Severino representa muito o sentimento de que na Casa existe uma elitezinha que 
não quer largar o osso. A queda do presidente do baixo clero, lógico, é a vitória dessa elitezinha que fez 
tudo para derrubá-lo e ridicularizá-lo". 

Essa política é conseqüente com minha eleição. Não fui eleito por um partido, não fui eleito pelo 
governo. Pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados, o presidente foi eleito pelos deputados. 
Tudo, portanto, aos deputados: que tenham todas as condições para exercer seu mandato. E se o 
Legislativo não é independente do governo, o que pode fazer pelo povo? 

Mostramos que a Câmara dos Deputados pode, sim, ser independente. Quando o governo tentou impor 
aumento de impostos, por meio da Medida Provisória 232, mobilizamos o país, ouvimos o povo, 
ampliamos o debate e rejeitamos a medida, que era injusta. Pela primeira vez na história da Câmara, um 
relator do projeto deu o seu parecer e pediu que os senhores deputados votassem contra a Medida 
Provisória número 232. Isso quem fez foi Severino Cavalcanti, que deu independência a este Poder. 

Projetos de lei que dormiam nas gavetas, mas eram de interesse da população, foram desengavetados, 
votados e tornados leis. A lei sobre o uso de células-tronco abriu novos horizontes para o tratamento de 
doenças crônicas. Aprovamos a PEC Paralela da Previdência, que beneficia servidores e trabalhadores de 
baixa renda. Pela primeira vez na história, as donas de casa foram reconhecidas como trabalhadoras e 
ganharam o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. As mães agora têm direito a 



 

 

acompanhante na hora do parto. No caso de violência doméstica, as mulheres já podem recorrer a 
juizados especiais. Regulamentamos os consórcios públicos e aprovamos benefícios fiscais para o 
biodiesel, a criação do Programa Nacional de Microcrédito e o repasse de R$ 900 milhões para os 
Estados e os municípios, em incentivo às exportações. Nesses sete meses, a Câmara trabalhou pela paz e, 
apesar das divergências, aprovamos o projeto que prevê um referendo sobre a proibição do comércio de 
armas. 

Àqueles que, por desconhecimento ou má-fé, nos acusam de perdulários, uma lembrança: como 
primeiro-secretário, devolvi R$ 100 milhões que deixamos de gastar, sem prejudicar nenhum dos 
senhores deputados nos seus gabinetes. Nesses últimos sete meses, economizamos R$ 120 milhões, R$ 
10 milhões apenas para cortes de verbas de publicidade. Talvez eu esteja pagando por isso, senhores 
deputados, porque não liberei essas verbas. Nessa tarefa de mudar a Câmara, de torná-la um poder 
independente e soberano, de democratizá-la, de acabar com os grupinhos e privilégios de poucos, 
consolidei, claro, apoios inestimáveis, mas também, e infelizmente, atraí forças antagônicas poderosas e 
destruidoras. 

A elitezinha, essa que não quer jamais largar o osso, insuflou contra mim seus cães de guerra, 
arregimentou forças na academia e na mídia e alimentou na opinião pública a versão caluniosa de um 
empresário que precisava da mentira para encobrir as dívidas crescentes de seus restaurantes, que 
necessitavam da extorsão para equilibrar a desastrosa administração de suas empresas. 

Denunciei, de imediato, o esquema da extorsão. Pedi ao ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
honrado, que abrisse inquérito contra o denunciante, e o senhor ministro acionou com presteza a Polícia 
Federal. Determinei ao diretor-geral da Casa que prestasse todos os esclarecimentos sobre os contratos 
dos restaurantes da Câmara e solicitei auditoria urgente e especial do Tribunal de Contas em todos os 
contratos que envolvem a empresa. Mesmo assim, a fúria denunciatória não cessou. A escalada para 
substituir o presidente continuou, como se fosse a coisa mais natural do mundo ignorar os direitos de um 
presidente eleito dentro da ordem, da democracia e da legalidade. A luta pela sucessão tornou-se mais 
importante que as provas da sua inocência. 

Quero reiterar que as acusações contra mim são inconsistentes, falsas e mentirosas, o que comprovarei 
nos tribunais. Resistirei. Jamais fui acusado de nada. Portanto, agora não me curvarei à pressão dos 
poderosos, não me renderei às necessidades da mídia, que me tem ultrajado com manchetes mentirosas, 
que me tem alvejado com textos caluniosos por alguns exemplares a mais. 

Sempre defendi a liberdade de imprensa. Estou convencido de que nenhum sistema político aberto e 
democrático pode viver sem ela, mas, em nosso país, liberdade de imprensa tem sido a porta aberta para 
suspeitas sem comprovação, para acusações sem provas, para destruição de reputações. Liberdade de 
imprensa, sim, mas o rigor da lei para os que enxovalham, sem qualquer limite, a honra e a dignidade 
alheias. Resistirei! Devo isso à minha família, que me conhece, apoia-me e sabe da minha inocência. 
Devo isso ao povo pernambucano, que jamais me faltou com o entusiasmo, o carinho e os votos, que me 
permitiram permanecer na vida púbica por 43 anos. Devo isso à Câmara dos Deputados, aos que me 
elegeram e confiaram em mim. Não vou decepcioná-los. Aos companheiros que me outorgaram o 
honroso mandato de presidente da Câmara dos Deputados, peço que jamais esmoreçam. Ninguém lhes 
poderá tirar a dignidade conquistada. 

A Câmara lhes pertence, como legítimos representantes do povo brasileiro. Não permitam que um 
Deputado possa ir ao exterior seis, oito vezes ao ano representar o Brasil e que os outros fiquem à 
margem. Isso não pode mais acontecer na Casa! Vossas excelências serão os responsáveis pelo amanhã. 
Não permitam que qualquer presidente que ocupe a Casa faça o que faziam anteriormente, quando os 
deputados do baixo clero não tinham vez nem oportunidade. 



 

 

Devo isso a Severino Cavalcanti Júnior, meu filho, que foi prefeito de minha terra, João Alfredo, e 
faleceu tragicamente em companhia de sua mulher, Surama, quando estava em campanha para obter o 
seu mandato de deputado estadual. Vou repetir ainda que deixo a Câmara como entrei, não apenas como 
deputado pobre, mas político endividado. Vou viver de minha aposentadoria no Estado de Pernambuco, 
por onde fui deputado por sete mandatos. Para pagar as dívidas de campanha, saquei o saldo de minha 
contribuição para a aposentadoria na Câmara dos Deputados. Portanto, não tenho aposentadoria da 
Câmara dos Deputados, porque saquei o dinheiro para pagar as minhas dívidas de campanha. Pedi 
audiência com o presidente da República para comunicar como chefe de um dos Poderes minha saída da 
Presidência da Câmara. Apenas isso. Para me antecipar às eventuais acusações de fisiologia, já pedi ao 
meu filho, José Maurício, que deixasse imediatamente seu posto no Ministério da Agricultura de 
Pernambuco, o posto mais importante naquele Estado. 

Cumpre-me agradecer a todos: aos valorosos companheiros da Mesa Diretora, sempre preocupados com 
a boa administração da Casa e com os interesses superiores do Brasil;  ao funcionalismo da Casa, que 
sempre combina competência com dedicação; aos que trabalharam comigo, antes e depois da presidência, 
compartilhando planos, metas e realizações importantes; aos pernambucanos que nos dedicaram suas 
orações; a todos, reconhecimento e gratidão. Devo agradecer ao meu partido, o Partido Progressista, a 
oportunidade e o apoio que recebi em todo esse período de realizações e conquistas. 

Confio em Deus, a quem nunca deixei de entregar o meu destino. Confio na justiça divina e espero, com 
tranqüilidade, a justiça dos homens. O sertanejo continua forte como um velho carvalho no agreste, 
fustigado pelo vento e pela tempestade, e continua determinado a não recuar diante das imensas 
dificuldades. Vou provar minha inocência. Vou demonstrar que as acusações contra mim são calúnias 
sem fundamento. Vou tornar evidente que aqueles que hoje me apontam o dedo em riste, aqueles que me 
atiram as primeiras pedras, aqueles que resistem a me escutar não estão preocupados em apurar a 
verdade, mas apenas em fazer sangrar a vítima diante dos clamores de sangue e de vingança.  

Muitos estranharam minha demora em tomar a decisão de renunciar. É que o senso comum consolidou 
como verdade a idéia de que renúncia é confissão de culpa. Ora, em meu caso, isso significaria admitir 
atos que definitivamente não pratiquei e pelos quais não tenho qualquer responsabilidade. Meus 
acusadores, entretanto, não me deixaram alternativa. Optei, sim, pela renúncia porque já me sabia 
condenado de antemão. Minha culpabilidade foi declarada sem apelação, antes das provas e mesmo do 
processo, e minha condenação veio antes de qualquer sentença. 

Veio pela imprensa, pela voz de alguns poucos, pela voz daqueles interessados em tomar, o mais rápido
possível, a cadeira de presidente da Câmara. Voltarei. O povo pernambucano mais uma vez não me 
faltará. Minha querida João Alfredo e outros municípios de minha base não me faltarão. Vou rebater as 
acusações. Vou provar que estou sendo condenado pela palavra de um empresário desastrado, mentiroso 
e devedor dos cofres públicos. Voltarei. Já anunciava o profeta Jó: "O júbilo dos ímpios é breve, e a 
alegria dos hipócritas apenas um momento". Todos seremos muito breve julgados pelo povo. Para quem 
dedicou sua vida à política, esse é o julgamento que conta, a sentença que importa. Voltarei, o povo me 
absolverá, não tenho a menor dúvida. 

Saio daqui com o semblante de um homem feliz, que sacrificou a sua posição para que esta Casa volte a 
funcionar, para que a Câmara não continue parada, para que o povo possa sair às praças públicas e elevar 
o nome da nossa Instituição, porque sei que, se ficasse e continuasse como presidente iria atravancar o 
funcionamento da Casa. Portanto, entre a Casa e o meu sacrifício prefiro a Casa, que merece o respeito 
da população. Os senhores deputados não têm culpa de o funcionamento não ter havido em toda a sua 
plenitude.A todos os senhores deputados o meu abraço fraterno. Sr. vice-presidente, comunico à Câmara 
dos Deputados, por este ato formal e para que se produza os efeitos legais, que renuncio o mandato de 
deputado federal. 
 



 

 

ANEXO B – Lei nº 8.429 de 02/06/1992 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992. 

 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

        Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para 
cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

        Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 
órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com 
menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 
patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. 

        Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no 
artigo anterior. 

        Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta. 

        Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos 
que lhe são afetos. 

        Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou 
de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

        Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens 
ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

        Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, 
para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 
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        Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 
enriquecimento ilícito. 

        Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está 
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança. 

CAPÍTULO II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito 

        Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, 
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: 

        I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público; 

        II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço 
superior ao valor de mercado; 

        III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação 
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

        IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

        V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração 
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra 
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem; 

        VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração 
falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 
medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

        VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente 
público; 

        VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade; 

        IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza; 

        X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 



 

 

        XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei; 

        XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário 

        Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

        I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa 
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 

        II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

        III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins 
educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à 
espécie; 

        IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de 
qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por 
preço inferior ao de mercado; 

        V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado; 

        VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea; 

        VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

        VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

        IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento; 

        X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público; 

        XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 
forma para a sua aplicação irregular; 

        XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente; 

        XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas 
entidades. 



 

 

        XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos 
por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107, 
de 2005) 

        XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, 
ou sem observar as formalidades previstas na lei. (Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005) 

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública 

        Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente: 

        I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 

        II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

        III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo; 

        IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

        V - frustrar a licitude de concurso público; 

        VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo; 

        VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação 
oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

CAPÍTULO III 
Das Penas 

        Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações: 

        I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos 
de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de dez anos; 

        II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 
prazo de cinco anos; 

        III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor 
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 
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        Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano 
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

CAPÍTULO IV 
Da Declaração de Bens 

        Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 
competente. (Regulamento) 

        § 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer 
outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, 
abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que 
vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso 
doméstico. 

        § 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o 
exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

        § 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou 
que a prestar falsa. 

        § 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à 
Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza, com as necessárias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° 
deste artigo . 

CAPÍTULO V 
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial 

        Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

        § 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do 
representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha 
conhecimento. 

        § 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não 
contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao 
Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei. 

        § 3º Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos 
fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os 
respectivos regulamentos disciplinares. 

        Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou 
Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de 
improbidade. 

        Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, 
designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. 

        Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério 
Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do seqüestro dos 
bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 
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        § 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código 
de Processo Civil. 

        § 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados 
internacionais. 

        Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 

        § 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. 

        § 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do 
ressarcimento do patrimônio público. 

        § 3o  No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, 
o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 
1996) 

        § 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como 
fiscal da lei, sob pena de nulidade. 

        § 5o  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001) 

        § 6o  A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de 
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 
do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

        § 7o  Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 
requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 
justificações, dentro do prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

        § 8o  Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a 
ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação 
da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

        § 9o  Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

        § 10.  Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

        § 11.  Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz 
extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

        § 12.  Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o 
disposto no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 2001) 

        Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos 
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da 
pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. 
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CAPÍTULO VI 
Das Disposições Penais 

        Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

        Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 

        Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos 
danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. 

        Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 

        Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o 
afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução processual. 

        Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 

        I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; 

        II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho 
de Contas. 

        Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a 
requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o 
disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. 

CAPÍTULO VII 
Da Prescrição 

        Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: 

        I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de 
confiança; 

        II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com 
demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

        Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de 1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 
1958 e demais disposições em contrário. 

        Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da Independência e 104° da República. 

FERNANDO COLLOR 
Célio Borja  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.6.1992 

 



 

 

ANEXO C – Lei nº 9.613 de 03/03/1998 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. 

 

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema 
financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho 
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras 
providências. 

        O  PRESIDENTE  DA   REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores 

    Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 

        I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 

        II - de terrorismo; 

        II – de terrorismo e seu financiamento; (Redação dada pela Lei nº 10.701, de 9.7.2003) 

        III - de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção; 

        IV - de extorsão mediante seqüestro; 

        V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos 
administrativos; 

        VI - contra o sistema financeiro nacional; 

        VII - praticado por organização criminosa. 

        VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-
D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal). (Inciso incluído pela Lei nº 
10.467, de 11.6.2002) 

        Pena: reclusão de três a dez anos e multa. 

        § 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores 
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo: 

        I - os converte em ativos lícitos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 9.613-1998?OpenDocument
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        II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, 
movimenta ou transfere; 

        III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 

        § 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem: 

        I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem 
provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; 

        II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal 
ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

        § 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal. 

        § 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a VI do caput 
deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa. 

        § 5º A pena será reduzida de um a dois terços e começará a ser cumprida em regime aberto, podendo 
o juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, co-autor ou partícipe 
colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das 
infrações penais e de sua autoria ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. 

CAPÍTULO II 

Disposições Processuais Especiais 

        Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 

        I – obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da 
competência do juiz singular; 

        II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no artigo anterior, ainda 
que praticados em outro país; 

        III - são da competência da Justiça Federal: 

        a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento 
de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; 

        b) quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. 

        § 1º A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo 
puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime. 

        § 2º No processo por crime previsto nesta Lei, não se aplica o disposto no art. 366 do Código de 
Processo Penal. 

        Art. 3º Os crimes disciplinados nesta Lei são insuscetíveis de fiança e liberdade provisória e, em 
caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. 

        Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade 
policial, ouvido o Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes, poderá 
decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores 
do acusado, ou existentes em seu nome, objeto dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma 
dos arts. 125 a 144 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 



 

 

        § 1º As medidas assecuratórias previstas neste artigo serão levantadas se a ação penal não for 
iniciada no prazo de cento e vinte dias, contados da data em que ficar concluída a diligência. 

        § 2º O juiz determinará a liberação dos bens, direitos e valores apreendidos ou seqüestrados quando 
comprovada a licitude de sua origem. 

        § 3º Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, 
podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, nos 
casos do art. 366 do Código de Processo Penal. 

        § 4º A ordem de prisão de pessoas ou da apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores, poderá 
ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata possa comprometer 
as investigações. 

        Art. 5º Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará 
pessoa qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados, 
mediante termo de compromisso. 

        Art. 6º O administrador dos bens: 

        I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens objeto da 
administração; 

        II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua 
administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. 

        Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens apreendidos ou seqüestrados serão 
levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá o que entender cabível. 

CAPÍTULO III 

Dos Efeitos da Condenação 

        Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: 

        I - a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto de crime previsto nesta Lei, 
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; 

        II - a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de 
membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º, pelo dobro 
do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. 

CAPÍTULO IV 

Dos Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Crimes Praticados no Estrangeiro 

        Art. 8º O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por 
solicitação de autoridade estrangeira competente, a apreensão ou o seqüestro de bens, direitos ou valores 
oriundos de crimes descritos no art. 1º, praticados no estrangeiro. 

        § 1º Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, 
quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocidade ao Brasil. 

        § 2º Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou valores apreendidos ou seqüestrados por 
solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação serão 



 

 

repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de metade, ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa-fé. 

CAPÍTULO V 

Das Pessoas Sujeitas À Lei 

        Art. 9º Sujeitam-se às obrigações referidas nos arts. 10 e 11 as pessoas jurídicas que tenham, em 
caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não: 

        I - a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira; 

        II – a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial; 

        III - a custódia, emissão, distribuição, liqüidação, negociação, intermediação ou administração de 
títulos ou valores mobiliários. 

        Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 

        I - as bolsas de valores e bolsas de mercadorias ou futuros; 

        II - as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de 
capitalização; 

        III - as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as 
administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços; 

        IV - as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, 
magnético ou equivalente, que permita a transferência de fundos; 

        V - as empresas de arrendamento mercantil (leasing) e as de fomento comercial (factoring); 

        VI - as sociedades que efetuem distribuição de dinheiro ou quaisquer bens móveis, imóveis, 
mercadorias, serviços, ou, ainda, concedam descontos na sua aquisição, mediante sorteio ou método 
assemelhado; 

        VII - as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil qualquer das atividades 
listadas neste artigo, ainda que de forma eventual; 

        VIII - as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador dos 
mercados financeiro, de câmbio, de capitais e de seguros; 

        IX - as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que operem no Brasil como agentes, 
dirigentes, procuradoras, comissionárias ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro 
que exerça qualquer das atividades referidas neste artigo; 

        X - as pessoas jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de 
imóveis; 

        XI - as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de 
arte e antigüidades. 

        XII – as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor ou exerçam 
atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie. (Incluído pela Lei nº 10.701, de 
9.7.2003) 
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CAPÍTULO VI 

Da Identificação dos Clientes e Manutenção de Registros 

        Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 

        I - identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado, nos termos de instruções emanadas das 
autoridades competentes; 

        II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores 
mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que 
ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas; 

        III - deverão atender, no prazo fixado pelo órgão judicial competente, as requisições formuladas pelo 
Conselho criado pelo art. 14, que se processarão em segredo de justiça. 

        § 1º Na hipótese de o cliente constituir-se em pessoa jurídica, a identificação referida no inciso I 
deste artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. 

        § 2º Os cadastros e registros referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser conservados durante 
o período mínimo de cinco anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo 
este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. 

        § 3º O registro referido no inciso II deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou 
jurídica, seus entes ligados, houver realizado, em um mesmo mês-calendário, operações com uma mesma 
pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade 
competente. 

        Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e 
clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. (Incluído pela Lei nº 10.701, de 
9.7.2003) 

CAPÍTULO VII 

Da Comunicação de Operações Financeiras 

        Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º: 

        I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das 
autoridades competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com 
eles relacionar-se; 

        II - deverão comunicar, abstendo-se de dar aos clientes ciência de tal ato, no prazo de vinte e quatro 
horas, às autoridades competentes: 

        a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse 
fim, pela mesma autoridade e na forma e condições por ela estabelecidas; 

        a) todas as transações constantes do inciso II do art. 10 que ultrapassarem limite fixado, para esse 
fim, pela mesma autoridade e na forma e condições por ela estabelecidas, devendo ser juntada a 
identificação a que se refere o inciso I do mesmo artigo; (Redação dada pela Lei nº 10.701, de 9.7.2003) 

        b) a proposta ou a realização de transação prevista no inciso I deste artigo. 

        § 1º As autoridades competentes, nas instruções referidas no inciso I deste artigo, elaborarão relação 
de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de 
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realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a 
hipótese nele prevista. 

        § 2º As comunicações de boa-fé, feitas na forma prevista neste artigo, não acarretarão 
responsabilidade civil ou administrativa. 

        § 3º As pessoas para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador farão as 
comunicações mencionadas neste artigo ao Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF e 
na forma por ele estabelecida. 

CAPÍTULO VIII 

Da Responsabilidade Administrativa 

        Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9º, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que 
deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, 
pelas autoridades competentes, as seguintes sanções: 

        I - advertência; 

        II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por 
cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa 
de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 

        III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador 
das pessoas jurídicas referidas no art. 9º; 

        IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento. 

        § 1º A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas 
nos incisos I e II do art. 10. 

        § 2º A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9º, por negligência ou dolo: 

        I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade 
competente; 

        II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10; 

        III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10; 

        IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11. 

        § 3º A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao 
cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente 
caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. 

        § 4º A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações 
anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo. 

        Art. 13. O procedimento para a aplicação das sanções previstas neste Capítulo será regulado por 
decreto, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CAPÍTULO IX 

Do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 



 

 

        Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e 
identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência 
de outros órgãos e entidades. 

        § 1º As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9º, para as quais 
não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para 
esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12. 

        § 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de 
informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, 
direitos e valores. 

        § 3o O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais 
bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. (Incluído pela Lei nº 10.701, de 
9.7.2003) 

        Art. 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos 
cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua 
prática, ou de qualquer outro ilícito. 

        Art. 16. O COAF será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida 
competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de 
pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de 
Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de órgão 
de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério das Relações 
Exteriores, atendendo, nesses três últimos casos, à indicação dos respectivos Ministros de Estado. 

        Art. 16. O COAF será composto por servidores públicos de reputação ilibada e reconhecida 
competência, designados em ato do Ministro de Estado da Fazenda, dentre os integrantes do quadro de 
pessoal efetivo do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários, da Superintendência de 
Seguros Privados, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Secretaria da Receita Federal, de órgão 
de inteligência do Poder Executivo, do Departamento de Polícia Federal, do Ministério das Relações 
Exteriores e da Controladoria-Geral da União, atendendo, nesses quatro últimos casos, à indicação dos 
respectivos Ministros de Estado. (Redação dada pela Lei nº 10.683, de 28.5.2003) 

        § 1º O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Fazenda. 

        § 2º Das decisões do COAF relativas às aplicações de penas administrativas caberá recurso ao 
Ministro de Estado da Fazenda.  

        Art. 17. O COAF terá organização e funcionamento definidos em estatuto aprovado por decreto do 
Poder Executivo. 

        Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 3 de março de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Iris Rezende 
Luiz Felipe Lampreia 
Pedro Malan 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 4.3.1998 
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ANEXO D – Corpus ampliado 
 
 
TEXTO 1 (EP 1) 

São Paulo, segunda-feira, 06 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
EXCLUSIVO 
Jefferson afirma que foi "informando a todos do governo" sobre a 
mesada a deputados paga por Delúbio e que Lula chorou ao saber do 
caso 
 
Contei a Lula do "mensalão", diz deputado  

DO PAINEL  
 
Em sua entrevista à Folha, Roberto Jefferson afirma que levou a questão 
do "mensalão" a vários ministros do governo Lula e ao próprio 
presidente. Ele acredita que a prática só foi interrompida após Lula ser 
informado por ele, o que teria acontecido em duas conversas no princípio 
deste ano. 
(RENATA LO PRETE)    

Folha - Na tribuna da Câmara, o sr. disse ter sido procurado por 
pessoas que lhe pediam para resolver pendências nos Correios, que teria 
se recusado a traficar influência e que interesses contrariados estariam 
na origem da denúncia da revista "Veja". Por que o sr. não denunciou 
essas pessoas? 
Roberto Jefferson - Não se faz isso. Se você for denunciar todo lobista 
que se aproxima de você, vai viver denunciando lobista. 

Folha - O consultor Arlindo Molina, uma das pessoas que o procuraram 
para tratar dos Correios, afirma que, ao contrário do que o sr. disse no 
pronunciamento, o conhece há anos. Essa versão procede? 
Jefferson - A entrevista dele está completamente equivocada, até nas 
datas. Eu o conheci em março de 2005. Não é verdade que nos 
conhecíamos antes disso. 

Folha - O sr. fala em guerra comercial. Mas não está em curso nos 
Correios, também, uma guerra por espaço entre os partidos? 
Jefferson - Não. Mas eu entendo o Fernando Bezerra [senador pelo PTB 
e líder do governo no Congresso] porque, na primeira matéria da "Veja", 
está dito que ele indicou o Ezequiel Ferreira para a diretoria de 
Tecnologia dos Correios. Mas o Ezequiel nunca assumiu. Por que não 
mostraram quem está no cargo, se 60% daquela fita [a que registra a 
cobrança de propina] se refere às operações da diretoria de Tecnologia? 
Esconderam o atual, indicado pelo Silvio Pereira [secretário-geral do 
PT]. O Policarpo [Júnior, repórter de "Veja"] protegeu o PT. 

Folha - Na contramão do que declarou à PF, o ex-presidente do IRB 
Lídio Duarte diz em gravação [divulgada pela "Veja"] que, enquanto 
esteve no cargo, foi pressionado a destinar mesada de R$ 400 mil ao 
PTB. O que o sr. tem a dizer? 
Jefferson - É algo que ele terá de esclarecer à PF. Eu tenho dele uma 
carta em que ele nega ter dado a entrevista. Em carta à "Veja", disse que 
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não disse. Na PF, sob juramento, disse que não disse. Quem tem de 
decidir é a Justiça. 
Conheci o doutor Lídio no princípio de 2003, na casa do José Carlos 
Martinez [presidente do PTB morto em outubro daquele ano em acidente 
aéreo]. Sabendo que o PTB indicaria o presidente do IRB, ele veio para 
se apresentar. Tive excelente impressão. 
Depois da morte do Martinez ele se distanciou completamente do PTB. 
Por volta de agosto de 2004, eu o chamei ao meu escritório no Rio e 
disse: quero que você me ajude, procurando essas empresas que 
trabalham com o IRB, para fazerem doações ao partido nesta eleição, 
porque estamos em situação muito difícil. Ele ficou de tentar. Em 
setembro, ele voltou a mim e disse: deputado, não consegui que as 
doações sejam "por dentro", com recibo; querem dar por fora, e isso eu 
não quero fazer. Eu falei: então não faça. 
Na conversa, o Lídio avisou que estava perto de se aposentar. Eu então 
avisei que iniciaria um processo para substituí-lo. Levei aos ministros 
José Dirceu [Casa Civil] e Antonio Palocci [Fazenda] o nome do doutor 
Murilo Barbosa Lima, diretor técnico do IRB. O nome ficou meses em 
aberto. A imprensa começou a dizer que havia dossiê contra ele. E o 
doutor Lídio, que dissera que iria se aposentar, se agarra com o doutor 
Luiz Eduardo de Lucena, que é o diretor comercial indicado pelo José 
Janene [líder do PP na Câmara], para ficar na presidência. 
Aí se instala uma queda-de-braço entre o PTB e o PT. O Palocci 
conversa comigo e diz o seguinte: Roberto, vamos fazer uma saída por 
cima. Nós temos o diretor administrativo, um homem de altíssimo 
gabarito, o Appolonio Neto, sobrinho do Delfim Netto, fez um dos 
melhores trabalhos de modernização do IRB. A gente passa o Appolonio 
como sendo do PTB, e ele sendo sobrinho do Delfim, que é do PL., e a 
gente resolve a situação. Eu falei: não sou problema, está dada a solução. 
O doutor Appolonio foi uma indicação salomônica do ministro Palocci. 

Folha - O sr. considera correta, legítima, essa forma de partilha dos 
cargos do governo? 
Jefferson - Você entrega aos administradores dos partidos que compõem 
o governo a administração do governo. O PT tem participação muito 
maior que a dos outros partidos da base. Tem 20% da base e 80% dos 
cargos. 
Mesmo o IRB: o PTB tem a presidência, mas todos os cargos abaixo são 
do PT. A Eletronorte: o presidente, doutor Roberto Salmeron, é um dos 
melhores quadros do PTB. Mas, de novo, toda estrutura abaixo é do PT. 
O diretor mais importante, o de Engenharia, é o irmão do ministro 
Palocci. O doutor Salmeron é uma espécie de rainha da Inglaterra. A 
ministra [Dilma Rousseff, das Minas e Energia] despacha com o irmão 
do Palocci. Tudo isso foi construído lá atrás, com o Silvio Pereira, o 
negociador do governo. 

Folha - Qual é a sua relação com Henrique Brandão, da corretora de 
seguros Assurê? 
Jefferson - Pessoal. Meu amigo fraterno há 30 anos. Era um homem 
pobre. Por seu mérito, transformou-se no maior corretor privado do 
Brasil. O Henrique é grande há muito tempo. Está em Furnas há 12, 15 
anos. 

Folha - De volta à gravação, o sr. rejeita a afirmação de que Henrique 
Brandão pedia contribuições em seu nome no IRB? 
Jefferson - Nunca foi feito tal pedido. Volto a dizer: a única coisa que 
houve foi um pedido, feito por mim ao Lídio, de ajuda para o PTB na 
eleição. E eu compreendi as razões de ele não poder ajudar. 
Eu quero contar um episódio. Na véspera de eu fazer meu discurso no 



 

 

plenário da Câmara, havia uma apreensão muito grande dos partidos da 
base, em especial o PL e o PP, e do próprio governo. 
Dez minutos antes de eu sair para falar chega aqui, esbaforido, Pedro 
Corrêa (PE), presidente do PP: "Bob, cuidado com o que você vai falar. 
O governo interceptou uma fita de você exigindo do Lídio dinheiro para 
o PTB". Eu dei um sorriso e disse: "Pedrinho, se era essa a sua 
preocupação, pode ficar tranqüilo, essa conversa nunca existiu. Não sou 
assim, nem o doutor Lídio é assim". Aí ele rebateu: "Mas pode ter sido 
seu genro [Marcus Vinícius Ferreira]". Eu falei: "Meu genro é um 
homem de bem. E eu vejo, Pedrinho, que você não tem convicção de fita 
nenhuma. Fica calmo que eu não vou contar nada do que eu sei a respeito 
de "mensalão'". 

Folha - E o que o sr. sabe? 
Jefferson - Um pouco antes de o Martinez morrer, ele me procurou e 
disse: "Roberto, o Delúbio [Soares, tesoureiro do PT] está fazendo um 
esquema de mesada, um "mensalão", para os parlamentares da base. O 
PP, o PL, e quer que o PTB também receba. R$ 30 mil para cada 
deputado. O que você me diz disso?". Eu digo: "Sou contra. Isso é coisa 
de Câmara de Vereadores de quinta categoria. Vai nos escravizar e vai 
nos desmoralizar". O Martinez decidiu não aceitar essa mesada que, 
segundo ele, o doutor Delúbio já passava ao PP e ao PL. 
Morto o Martinez, o PTB elege como líder na Câmara o deputado José 
Múcio (PE). Final de dezembro, início de janeiro, o doutor Delúbio o 
procura: "O Roberto é um homem difícil. Eu quero falar com você. O PP 
e o PL têm uma participação, uma mesada, eu queria ver se vocês 
aceitam isso". O Múcio respondeu que não poderia tomar atitude sem 
falar com o presidente do partido. 
Aí reúnem-se os deputados Bispo Rodrigues (PL-RJ), Valdemar Costa 
Neto [SP, presidente do PL] e Pedro Henry (PT.-MT) para pressionar o 
Múcio: "Que que é isso? Vocês não vão receber? Que conversa é essa? 
Vão dar uma de melhores que a gente?". Aí o Múcio voltou a mim. Eu 
respondi: "Isso desmoraliza. Tenho 22 anos de mandato e nunca vi isso 
acontecer no Congresso Nacional". 

Folha - O sr. deu ciência dessas conversas ao governo? 
Jefferson - No princípio de 2004, liguei para o ministro Walfrido [Mares 
Guia, Turismo, PTB] e disse que precisava relatar algo grave. 
Conversamos num vôo para Belo Horizonte. "Walfrido, está havendo 
essa história de "mensalão"." Contei desde o Martinez até as últimas 
conversas. "Em hipótese alguma. Eu não terei coragem de olhar nos 
olhos do presidente Lula. Nós não vamos aceitar." 
E eu passei a viver uma brutal pressão. Porque deputados do meu partido 
sabiam que os deputados do PL e do PP recebiam. 
As informações que eu tenho são que o PMDB estava fora. Não teve 
"mensalão" no PMDB. 
Fui ao ministro Zé Dirceu, ainda no início de 2004, e contei: "Está 
havendo essa história de mensalão. Alguns deputados do PTB estão me 
cobrando. E eu não vou pegar. Não tem jeito". O Zé deu um soco na 
mesa: "O Delúbio está errado. Isso não pode acontecer. Eu falei para não 
fazer". Eu pensei: vai acabar. Mas continuou. 
Me lembro de uma ocasião em que o Pedro Henry tentou cooptar dois 
deputados do PTB oferecendo a eles "mensalão", que ele recebia de 
repasse do doutor Delúbio. E eu pedi ao deputado Iris Simões (PTB-PR) 
que dissesse a ele: se fizer, eu vou para a tribuna e denuncio. Morreu o 
assunto. 
Lá para junho eu fui ao Ciro Gomes. Falei: "Ciro, vai dar uma zebra 
neste governo. Tem um "mensalão". Hoje eu sei que são R$ 3 mi, R$ 1,5 
mi de mensal para o PL e para o PP. Isso vai explodir". O Ciro falou: 
"Roberto, é muito dinheiro, eu não acredito nisso". 



 

 

Aí fui ao ministro Miro Teixeira, nas Comunicações. Levei comigo os 
deputados João Lyra (PTB-AL) e José Múcio. Falei: "Conte ao 
presidente Lula que está havendo o "mensalão'". Nessa época o 
presidente não nos recebia. Falei isso ao Aldo Rebelo, que então era líder 
do governo na Câmara. 

Folha - A quem mais no governo o sr. denunciou a situação? 
Jefferson - Disse ao ministro Palocci: "Tem isso e é uma bomba". Fui 
informando a todos do governo a respeito do "mensalão". Me recordo 
inclusive de que, quando o Miro Teixeira, depois de ser ministro, deixou 
a liderança do governo na Câmara, ele me chamou e falou: "Roberto, eu 
vou denunciar o "mensalão". Você me dá estofo?". Eu falei: "Não posso 
fazer isso. Vamos abortar esse negócio sem jogar o governo no meio da 
rua. Vamos falar com o presidente Lula que está havendo isso". Me 
recordo até que o Miro deu uma entrevista ao "Jornal do Brasil" 
denunciando o "mensalão" e depois voltou atrás. 
No princípio deste ano, em duas conversas com o presidente Lula, na 
presença do ministro Walfrido, do líder Arlindo Chinaglia, do ministro 
Aldo Rebelo, do ministro José Dirceu, eu disse ao presidente: 
"Presidente, o Delúbio vai botar uma dinamite na sua cadeira. Ele 
continua dando "mensalão" aos deputados". "Que "mensalão'?, perguntou 
o presidente. Aí eu expliquei ao presidente. 

Folha - Qual foi a reação dele? 
Jefferson - O presidente Lula chorou. Falou: "Não é possível isso". E 
chorou. Eu falei: É possível sim, presidente. Estava presente ainda o 
Gilberto Carvalho [chefe-de-gabinete do presidente]. 
Toda a pressão que recebi neste governo, como presidente do PTB, por 
dinheiro, foi em função desse "mensalão", que contaminou a base 
parlamentar. Tudo o que você está vendo aí nessa queda-de-braço é que o 
"mensalão" tem que passar para R$ 50 mil, R$ 60 mil. Essa paralisia 
resulta da maldição que é o "mensalão". 

Folha - Isso não existia também no governo passado? 
Jefferson - Nunca aconteceu. Eu tenho 23 anos de mandato. Nunca antes 
ouvi dizer que houvesse repasse mensal para deputados federais por parte 
de membros do partido do governo. 

Folha - O que, em sua opinião, levou a essa situação? 
Jefferson - É mais barato pagar o exército mercenário do que dividir o 
poder. É mais fácil alugar um deputado do que discutir um projeto de 
governo. É por isso. Quem é pago não pensa. 

Folha - O que fez o presidente Lula diante de seu relato? 
Jefferson - Depois disso [da conversa] parou. Tenho certeza de que 
parou, por isso está essa insatisfação aí [na base parlamentar]. Ele meteu 
o pé no breque. Eu vi ele muito indignado. 
Pressão, pressão, pressão, pressão. Dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro, 
todo mundo tem, todo mundo tem. Acho que foi o maior erro que o 
Delúbio cometeu. 
E o presidente agora, desde janeiro, quando soube, eu garanto a você 
[que o "mensalão" foi suspenso]. A insatisfação está brutal porque a 
mesada acabou. 
Serenamente eu já tenho o caminho traçado: não me preocupa mais o 
mandato, não vou brigar por ele. Só não vou sair disso como um canalha, 
porque não sou.  

 
Colaborou EDUARDO SCOLESE, da Sucursal de Brasília  



 

 

TEXTO 2 (EP 2) 

São Paulo, domingo, 31 de julho de 2005 
 

 

Folha - Como entender e caracterizar a crise do governo Lula? 
José Serra - A crise atual tem uma singularidade notável: ela não teve 
causas externas ao esquema de poder vigente. Se olharmos a crise do 
Getulio, em 1954, havia um enfrentamento claro, inclusive com as forças 
que haviam sido derrotadas em 1946. Havia golpismo. Havia 
mobilização militar. A tentativa de impedir o Jango de tomar posse 
estava no contexto da Guerra Fria. Havia um tipo de enfrentamento. E 
em 1964 também. 
O Collor era um outsider, tinha perdido o controle da inflação -não tenho 
dúvida de que, se houvesse estabilidade econômica, a chance de ele sair 
teria sido menor. E o esquema de PC Farias parece um chá de senhoras 
diante dos escândalos atuais. 
Que singularidade temos agora? Bonança no quadro econômico externo, 
inflação muito baixa, elites, do ponto de vista econômico, satisfeitíssimas 
com o governo, oposição democrática, ninguém tentando alterar a 
institucionalidade, militares inteiramente afônicos do ponto de vista 
político, sindicatos mansos. 
Tudo saiu de dentro. Levou-se o estelionato e o abuso a tal nível que 
fatalmente o balão iria explodir em algum lugar e em algum momento. É 
a crise do modelo que se quis implantar no Brasil, do modo petista de 
governar. Ao analisá-la, a gente vê o vazio das teorias conspiratórias 
desta crise, de que teria sido causada pelas elites, pela oposição, pela 
imprensa. 

Folha - O que o sr. quer dizer com "modo petista de governar"? 
Serra - Na vida pública, especialmente quando você vem da esquerda, 
enfrenta um dilema quando chega ao governo. Tem de andar no fio da 
navalha para não perecer nem trair. O PT optou logo pela traição. 
Lembro de ter dito, no debate final [com Lula, em 2002]: ou o Brasil vai 
ter uma crise como nunca teve ou haverá o maior estelionato eleitoral da 
história. Esse estelionato aconteceu e virou um pecado de origem. 

Folha - Pode explicar melhor? 
Serra - Na prática, resultou no revigoramento do patrimonialismo numa 
forma contraditória e combinada. De um lado, o patrimonialismo 
tradicional foi reforçado -ele que estava em decadência no governo FHC. 
De outro, o neopatrimonialismo sindicalista-bolchevique. Sem nenhuma 
utopia de igualdade. 
O novo patrimonialismo pretendeu organizar uma classe social, inclusive 
com suas condições de reprodução. É a tentativa de formar uma nova 
classe para tomar conta do Estado. Com a diferença de que na Europa 
Oriental existia a utopia socialista. Aqui virou uma espécie de utopia 
mercadista com o braço direito e stalinismo com o esquerdo. 
Qual é o símbolo dos tempos? É a gravata borboleta do Henrique 
Pizzolato [petista recém-afastado da diretoria de marketing do BB], com 
o lencinho no bolso, junto com a Land Rover do Silvio Pereira [ex-
secretário-geral do partido]. O PT se tornou a burguesia do capital alheio. 

Folha - Que papel joga nessa suposta tentativa de controlar o Estado a 
gestão dos fundos de pensão? 
Serra - O papel dos fundos é chave. Em geral, foram enfatizadas as 
denúncias da luta interna do PT pela manipulação dos fundos [Serra 
comentava a entrevista de Pizzolato à Folha, publicada no domingo 
passado]. Mas eu fiquei fascinado com outro aspecto: esse é um burguês 



 

 

do capital alheio. É um líder sindical discutindo e decidindo sobre os 
grandes investimentos. Não é preconceito contra líderes sindicais. Só que 
líder sindical não é burguês, que decide sobre rumos do capital nem 
político nem administrador público. 
A República sindicalista que a direita tanto temia em 1964 acabou 
acontecendo no Brasil. Ela combina dois modos de patrimonialismo com 
a exaltação do mercadismo e o aparato de controle. 

Folha - A extensão da crise não tende a produzir a sensação de que 
todos os partidos estão comprometidos do ponto de vista ético? 
Serra - Nunca achei que o PT tinha o monopólio da ética, mas eu achava 
que ele era um grande reduto da ética. Eu achava, em 2002, que eles 
seriam muito incompetentes no governo, mas não que teriam essa 
perfomance ética. O caso Santo André está aí para demonstrar, é anterior 
a tudo isso. Eu mesmo sempre subestimei os eventos de Santo André, 
achava que eram localizados. 
O PT virou uma espécie de Luís 15 da ética, e os outros eram tratados 
como súditos. O Silvio Pereira ter aceito o carro mostra isso. Foi porque 
ele não é inteligente? Não. Fez por achar que tinha o monopólio da ética 
e que então podia fazer o que quisesse. 

Folha - Na semana que passou, descobriu-se que também o tucano 
Eduardo Azeredo utilizou, em campanha eleitoral, recursos vindos das 
empresas de Marcos Valério. 
Serra - Em primeiro lugar, o Eduardo Azeredo é um homem 
extremamente decente, em sua vida privada e em sua vida pública. 
Segundo, ele se ofereceu para esclarecer coisas na CPI. Terceiro, essa 
questão está girando em torno de supostos crimes eleitorais. É 
importante, mas não se pode confundir o caixa dois eleitoral com o caixa 
público, que é o desvio de dinheiro do governo para a corrupção e para a 
compra de votos. 
Não me oponho -nem o PSDB- a que se investigue a questão eleitoral. 
Mas não pode confundir. Agora se trata de ver a roubalheira montada nos 
Correios, no IRB, as manipulações nos fundos de pensão, nas 
concorrências da Petrobras, no Banco do Nordeste. Há um mundo de 
coisas no atual escândalo que não guarda relação com financiamento de 
campanhas eleitorais. 

Folha - Trata-se de controlar o Congresso, de optar pelo exército 
mercenário em vez de partilhar poder, como disse Roberto Jefferson? 
Serra - Eu já ouvi justificativas para o "mensalão" do tipo "compram-se 
os parlamentares para votar coisas boas para o país". Mas até desse ponto 
de vista a análise não resiste, porque essa maioria foi fútil. O que se 
votou no Congresso? Uma reforma previdenciária não-concluída. Não se 
votou reforma tributária nenhuma. Não precisaria de "mensalão" para 
isso. "Mensalão" para votar Lei de Falências? Ridículo. 
Na verdade, por trás do "mensalão" esteve a idéia totalitária do controle 
absoluto de todos os mecanismos de poder. E a criação, em todo o país, 
das condições de reprodução daquela nova classe, ocupando toda a 
máquina. 

Folha - Mesmo após as privatizações, não teria sobrado um número 
excessivo de cargos no governo federal para lotear entre os políticos? 
Serra - Eu fui presidente do Programa Nacional de Desestatização e me 
lembro de uma palestra na Câmara em que sublinhei o fato de que 
enxugar o Estado enfraqueceria o patrimonialismo. Porque no regime 
democrático aberto, com o peso e a heterogeneidade do Congresso, com 
esse sistema político-partidário, com o sistema eleitoral superado e 
deficiente que temos, as empresas estatais estarão sempre sob a tensão do 



 

 

loteamento. Imagina o que teria feito o PT agora se tivesse à disposição 
todas as nomeações na área de telecomunicações? 

Folha - A sua restrição ao "mercadismo" petista embute uma crítica aos 
fundamentos da política econômica do governo Lula? 
Serra - A área da Fazenda foi relativamente preservada no governo Lula. 
Hoje os ministros com mais credibilidade são o Palocci [Fazenda] e o 
Márcio Thomaz Bastos [Justiça]. Para o Lula, o Palocci foi um achado. 
Mas, em relação à economia, acho melancólico o Brasil ter uma taxa de 
juro real de 15%. É uma espécie de preço que se paga para ter o PT 
governando em condições razoáveis de estabilidade. 
Muita coisa certa que vinha do passado foi deixada de lado, e coisas que 
mereciam ser revisadas foram reforçadas, por exemplo, a atual política de 
metas de inflação, muito primitiva e que, no futuro próximo, dará origem 
a teses de mestrado e doutorado e a mais uma autocrítica do FMI. Da 
atual política econômica, o lado mais correto é o fiscal. É uma política 
fiscal razoavelmente austera. 
Mas a política monetária errada destrói a política fiscal, pois ela eleva 
brutalmente o gasto em juros, freia a atividade econômica e sobrevaloriza 
o câmbio. Aliás, uma coisa saudável nessa discussão sobre o déficit 
nominal zero é que ela coloca na mesa o papel dos juros como gasto. 
Porque, no Brasil, parece que os encargos decorrentes dos juros passaram 
a ser uma substância misteriosa cujo pagamento pelo governo não 
representa gasto. 
O Brasil ter o maior juro do mundo com déficit nominal entre 2% e 3% é 
absurdo. Não há razão para isso, exceto o círculo vicioso que se criou e a 
própria fragilidade do governo do PT, que tem de pagar um preço 
altíssimo por ela. 
Mais melancólico ainda é constatar que o risco internacional do Brasil é 
hoje semelhante ao da Argentina, apesar da moratória dos conterrâneos 
do Tevez, e seria patético atribuir esse fato ao déficit público brasileiro. 
Mas, ao contrário do que diz a esquerda petista, a crise atual não decorre 
da política econômica. Não que ela esteja certa, mas não decorre. A crise 
política não tem conexão com a política econômica. Não é ela que 
explica o "mensalão" e o assalto aos cofres públicos. 

Folha - Que saída política o sr. vislumbra para a crise? 
Serra - Eu acho que o Brasil pode e quer sair desse imbróglio. Sairá para 
melhor ou para pior? Não se sabe. Isso vai depender muito do Lula. Por 
enquanto, ele só está defendendo o indefensável, dizendo que tudo se 
resume a problemas de campanha, o que evidentemente não é verdade. 
Além disso, está criando espantalhos, essas elites secretas que estariam 
conspirando. E se desvinculando do PT, como se nada tivesse a ver com 
as ações de seu partido e de seus homens de confiança. Nem a fada 
Morgana acreditaria nisso. 
Às vezes ele tenta passar a idéia de que os acontecimentos atuais refletem 
uma luta dos mais abastados contra os mais necessitados, dos mais cultos 
contra os menos cultos devido à falta de oportunidades na vida. É isso o 
que ele tenta fazer: como se tudo não passasse de uma espécie de trama 
para tirar um filho de analfabetos do poder. Na verdade, tem faltado ao 
Lula a humildade que a vitória deve alimentar e a altivez a que a derrota 
deve nos conduzir. 
Para que o Brasil saia bem desse imbróglio, o Lula terá de ser maior do 
que a crise. Mas ele está sendo bem menor do que ela. 

 
 

 



 

 

TEXTO 3 (EP 3) 

São Paulo, segunda-feira, 01 de agosto de 2005 
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ENTREVISTA DA 2ª 
 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO  
 
Deputado não vê base para impeachment e diz que Lula ou foi conivente 
com corrupção ou não governa o país  
 
Com "acordão", Congresso será cassado pela opinião pública  

RENATA LO PRETE 
EDITORA DO PAINEL  
 
VERA MAGALHÃES 
DO PAINEL, EM BRASÍLIA  
 
Para os defensores de uma negociação que encerre os escândalos em 
curso com uma lista modesta e previamente acertada de cassações, o 
deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (PFL-BA) tem um alerta: "Se 
fizermos qualquer tipo de acordo, o Congresso Nacional como um todo 
será cassado pela opinião pública". 
Em sintonia com o coro tucano-pefelista dos dias recentes, ACM Neto 
não vê base, "ainda", para o impeachment de Lula, mas solta a mão ao 
sacar contra o presidente: "De duas, uma: ou sabia de tudo e concordou, 
ou não governou o Brasil nos últimos 31 meses". 
Responsável pelo episódio até agora campeão de audiência da CPI dos 
Correios -a revelação da Land Rover dada ao ex-petista Silvio Pereira 
pela empresa GDK em retribuição a facilidades obtidas na Petrobras-, 
ACM Neto faz parte do grupo de parlamentares cujo passe foi valorizado 
com a visibilidade oferecida pela CPI. 
Aos 26 anos, o mais jovem integrante da CPI trabalha para voltar à 
Câmara em 2006 e, em futuro mais distante, governar a Bahia. No 
gabinete do deputado, onde foi feita a entrevista abaixo, destaca-se um 
quadro em que, pela montagem de três fotos, ele aparece ao lado do tio 
Luís Eduardo, morto em 1998, e do avô e senador Antonio Carlos 
Magalhães. 
   

Folha - A fase de depoimentos da CPI está se esgotando? 
Antonio Carlos Magalhães Neto - Apenas a primeira parte deles. Existe 
uma série de denúncias de corrupção em órgãos do governo federal que 
sequer chegou perto de apreciação pela CPI. Esses órgãos começarão a 
ser investigados, e os dirigentes ou ex-dirigentes precisarão ser ouvidos. 
Com relação aos Correios, defendo que, no máximo até o final de agosto, 
apresentemos versão definitiva das investigações. 

Folha - O sr. acredita que o governo ainda tentará impedir a ampliação 
das investigações da CPI? 
ACM Neto - O fato de o governo ter maioria na comissão faz com que 
consiga postergar decisões, mas não impede que as coisas aconteçam. 
Um exemplo é a convocação de José Dirceu. É inevitável, mas o PT 
ganhou tempo. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0108200528.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0108200530.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/inde01082005.htm


 

 

Folha - A descoberta de que Marcos Valério irrigou a campanha do 
tucano Eduardo Azeredo em Minas refreou o ânimo oposicionista na 
CPI? 
ACM Neto - Tenho absoluta convicção de que o senador Azeredo 
apresentará suas explicações. Somos a favor de que se investigue tudo, 
mas não se pode querer relacionar financiamento de campanhas do 
passado à corrupção do presente e ao "mensalão". 

Folha - Com as informações já obtidas pela CPI dos Correios é possível 
afirmar que o "mensalão" existiu? 
ACM Neto - Ainda não é possível identificar com clareza quais foram os 
destinatários de todo o dinheiro movimentado pelo Marcos Valério. Mas 
de que o "mensalão" existiu não há mais dúvida. 

Folha - Sempre na forma de repasses regulares ou eram vários os tipos 
de pagamento? 
ACM Neto - De maio de 2003 até mais ou menos novembro de 2004, 
houve saques sistemáticos. As variáveis eram quanto cada partido recebia 
e quais as pessoas contempladas dentro de cada partido. Havia, parece, 
um certo poder discricionário dos distribuidores. Mas há configuração 
clara de movimento contínuo. 

Folha - Também no que diz respeito aos parlamentares do PT? 
ACM Neto - Não se pode generalizar no caso de nenhum partido e talvez 
principalmente no caso do PT. Muito provavelmente, a maioria da 
bancada petista, além de não ter recebido, sequer tinha conhecimento de 
que as negociações entre os partidos da base se davam nesses termos. 
Mas parece claro que um núcleo do PT agia em conjunto e repartia o que 
competia ao partido. 

Folha - O sr. acredita no envolvimento do governo com as atividades 
desse núcleo? 
ACM Neto - Esse esquema não poderia acontecer sem o envolvimento de 
pessoas importantes do governo. Ninguém acredita que tenha se dado a 
base de empréstimos para pagar dívidas de campanha ou o preparo da 
eleição de 2004. 
Até o final da CPI ficará demonstrado que empresários com negócios no 
governo, ou interessados em fazer negócios com o governo, tiveram de 
pagar pedágio para ter esses interesses defendidos. E então ficará 
configurado claramente o tráfico de influência. 

Folha - A participação do ex-ministro José Dirceu está delineada? 
ACM Neto - Antes de tudo, o ex-ministro José Dirceu tem de aceitar a 
convocação da CPI. Tem de comparecer à comissão e ser muito claro 
sobre todos os objetivos de sua atuação na Casa Civil. 

Folha - O sr. acha possível que ele ignorasse o que se passava no PT? 
ACM Neto - Impossível. 

Folha - Qual era, em sua opinião, o objetivo final dessa engenharia? 
ACM Neto - O projeto era ambicioso. Talvez os 20 anos de poder tucano 
profetizados pelo Sergio Motta [ministro e figura central do primeiro 
governo FHC, morreu em 1998] virassem fichinha perto do que o PT 
pretendia fazer. 
E eu não tenho dúvida de que, se tudo isso não aparecesse, eles seriam 
exitosos. Não sei se por tanto tempo, mas o efeito seria devastador na 
eleição do ano que vem. 



 

 

Folha - Em sua opinião, por que o esquema veio à tona? 
ACM Neto - Devido a um conjunto de fatores. Primeiro porque eles 
agiram acima do limite da irresponsabilidade. Desconsideraram qualquer 
noção ou escrúpulo e fizeram uma coisa generalizada. 
Mas houve também um problema de gerenciamento. O PT fez um 
governo de petistas. Chamados apenas a apresentar os votos, os partidos 
da base acabaram se insurgindo. O primeiro grande momento em que 
isso ficou exposto foi na disputa pela reeleição das Mesas do Congresso. 
Some-se a isso a inabilidade do governo nas eleições municipais, que 
redundou na eleição de Severino Cavalcanti à presidência da Câmara. 
Por fim vieram o episódio dos Correios e as declarações do deputado 
Roberto Jefferson. 

Folha - O sr. considera que as cassações serão inevitáveis? Quantas e 
em quais partidos? 
ACM Neto - Serão inevitáveis, mas me parece irresponsável, a esta altura 
das investigações, arriscar qualquer palpite sobre quantos e quais serão 
os cassados. 

Folha - Há condições políticas para negociar um acordo que limite o 
número de cassados? 
ACM Neto - Se fizermos qualquer tipo de acordo, o Congresso Nacional 
como um todo será cassado pela opinião pública. 

Folha - É convicção corrente que CPIs sempre terminam em acordo e 
que, embora fisguem alguns corruptos, jamais chegam aos corruptores. 
Por que esta seria diferente? 
ACM Neto - Gostaria de destacar duas coisas. Primeiro, o compromisso 
da oposição de investigar a fundo. Segundo, o compromisso do 
presidente e do relator. São da base do governo, mas tenho certeza de que 
jamais seriam coniventes com uma operação-abafa. 
Nós, membros da CPI, teremos de chegar a resultados objetivos. 
Podemos estar experimentando agora algum dividendo pela exposição de 
nossas imagens na mídia, mas, se ao final do trabalho não traduzirmos 
isso em resultados concretos, vamos pagar um preço alto. 

Folha - Além de chegar às origens do esquema operado por Marcos 
Valério, que mudanças a CPI poderia propor para coibir o desvio de 
dinheiro público? 
ACM Neto - Não adianta, neste momento, apresentarmos projetos 
pontuais. Sou a favor de que, antes mesmo da conclusão da CPI, 
iniciemos negociação para aprovar uma proposta de emenda à 
Constituição que conceda ao próximo Congresso amplos poderes de 
revisão constitucional. 
Deputados e senadores eleitos em 2006 estariam investidos do poder 
constituinte originário, com a possibilidade de oferecer mudanças 
consistentes. Uma Constituição enxuta, que ficaria livre de constantes 
mudanças. 

Folha - O sr. enxerga responsabilidade do presidente da República nos 
fatos investigados? 
ACM Neto - Existem três pré-requisitos para configurar um quadro de 
impeachment: viabilidade política, adequação jurídica e respaldo 
popular. Nenhum dos três ainda se verifica. Portanto, seria prematura 
qualquer articulação nesse sentido agora. 

Folha - O sr. acredita que o presidente Lula não soubesse de nada? 
ACM Neto - Em relação ao presidente, de duas, uma: ou sabia de tudo e 



 

 

concordou, ou não governou o Brasil nos últimos 31 meses. 

Folha - Vamos supor que o presidente atravesse o pior da crise e 
concorra mesmo à reeleição. Que tipo de candidato ele será? 
ACM Neto - A força do presidente não pode ser desprezada. Se ele reunir 
condições para disputar, será um candidato forte. Lula tem um carisma 
que o diferencia da maioria dos políticos. E tem, ainda hoje, uma 
penetração muito expressiva nas classes C, D e E. 

Folha - Com 26 anos, o sr. vê algum traço que diferencie a sua geração 
de políticos das anteriores? Diria que ela é mais profissional? 
ACM Neto - Eu enxergo uma distinção. Acho que a renovação tem 
apresentado quadros que se mostram preparados para assumir a liderança 
do processo político brasileiro, para dar perenidade às instituições 
democráticas. 
Mas não diria que é uma geração inteiramente desprovida de 
romantismo. Quem opta pela política como única atividade tem de se 
abastecer um pouco de sonhos. 

Folha - O que a CPI dos Correios representa na sua carreira política? 
ACM Neto - Sem dúvida, é um grande marco. Em primeiro lugar, 
significa a legitimação da minha atuação parlamentar. Em um mês de 
CPI, aprendi tanto quanto nos dois anos anteriores que passei na Câmara 
dos Deputados. 

Folha - No início do mandato do presidente Lula, o comando do PFL já 
fazia oposição contundente ao governo, enquanto seu avô era mais 
próximo ao Planalto, em especial do então ministro José Dirceu. O sr. 
enfrentou dificuldades dentro do partido por causa disso? 
ACM Neto - O senador Antonio Carlos nunca negociou cargos, liberação 
de recursos ou interesses de qualquer natureza com este governo. Ele 
orientou sua bancada a votar a favor de determinadas coisas que julgava 
importantes para o país, como foi o caso da reforma da Previdência. 
Nesse período ele manteve interlocução com o governo, mas nunca 
houve adesão. 

E quanto a seu futuro político? É sabido que seu tio Luís Eduardo só a 
contragosto aceitou ser candidato a governador, porque preferia ficar 
em Brasília. E o sr.? 
ACM Neto - Na eleição de 2006, pretendo ser candidato a deputado 
federal, voltar para Brasília com novo mandato. Até a idade me impede 
de pensar em qualquer outra coisa. E tenho humildade para reconhecer 
que ainda tenho muito o que aprender no Congresso. Agora, a longo 
prazo, meu projeto é a Bahia. Tenho o sonho de ser governador do meu 
Estado e vou trabalhar para que isso aconteça no tempo certo. 
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Excelentíssimo Senhor José Alencar, vice-presidente da República e ministro da Defesa, Senhores 

embaixadores acreditados junto ao meu governo, 

Meu caro Antônio Maria Costa, subsecretário das Nações Unidas, 

Senhores chefes de delegações estrangeiras, participantes do IV Fórum Global de Combate à Corrupção, 

Meu caro Waldir Pires, ministro do Controle e da Transparência, 

Meu caro Márcio Thomaz Bastos, ministro da Justiça, 

Meu caro Cláudio Fonteles, procurador-geral da República, 

Meu caro Eros Grau, ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Meus companheiros ministros, aqui presentes, 

Caros deputados federais, senadores, governadores, 

Meus caros agraciados do Concurso de Monografias e Redações sobre Corrupção, 

Senhoras e Senhores, 

É preciso tomar cuidado para não brigar aqui com o espaço para colocar os papéis. 

Antes, na homenagem que eu fiz aos nossos queridos embaixadores, aqui presentes, eu queria citar um 

para pedir desculpas, porque nós somos muito amigos do povo argentino, mas amanhã, certamente, 

iremos ganhar o jogo contra a Argentina, e eu espero que seja uma vitória tranqüila e pacífica. Mas se 

perdermos, saberemos reconhecer o mérito do adversário. 

Meus caros comandantes das Forças Armadas, meus amigos e minhas amigas, 

Um dos maiores desafios que enfrentam as democracias contemporâneas é o de dar plena transparência à 

gestão do Estado na definição e na fiscalização dos investimentos e dos gastos públicos. 

Para que esse desafio seja devidamente enfrentado, são necessários dois requisitos: a ação articulada e 

equilibrada dos Poderes da República e uma maior participação da sociedade civil no trato da coisa 

pública. 

Essas questões são preocupantes, na medida em que a globalização econômica foi acompanhada, em 

muitas partes do mundo, de um enfraquecimento dos Estados nacionais e de suas formas democráticas de 

controle social. 

Com isso, aumentaram consideravelmente os riscos de apropriação privada da coisa pública e da 

proliferação da corrupção. 

Enfrentar essas situações exige, de cada país, muito esforço, criatividade e determinação política nas 

questões internas, mas requer também que nos unamos para planejar e realizar ações abrangentes e 

integradas internacionalmente. 

É com esse espírito que apoiamos, com entusiasmo, o IV Fórum Global de Combate à Corrupção, 

confiantes na qualidade das experiências que aqui serão debatidas e mais confiantes, ainda, nos seus 



 

 

resultados que, certamente, vão fortalecer e tornar, cada vez mais eficazes, as medidas de combate à 

corrupção em todo o mundo. 

É com esse mesmo espírito que o Brasil decidiu ratificar a Convenção das Nações Unidas contra a 

corrupção, aprovada na Reunião de Mérida, no México, em 2003. 

O tema, muito bem escolhido do Fórum “Das palavras à ação”, é um convite para que nos concentremos 

nas realizações concretas que têm marcado o empenho dos nossos países na luta contra a corrupção. 

Ao longo de nossa história, foram muitos os que dedicaram suas vidas à luta contra a corrupção, elemento 

essencial para a consolidação da democracia. 

Depois de duas décadas de regime autoritário, durante as quais não se pôde falar publicamente em 

corrupção, o Estado e a sociedade civil vêm amadurecendo politicamente, aperfeiçoando suas instituições 

democráticas. 

Privatizações inadequadas, sucateamento da máquina governamental e terceirização da gestão estatal 

corroeram, no entanto, um patrimônio público construído por gerações, expondo mais o país aos riscos da 

corrupção. Era necessário seguir um outro caminho. 

Um Estado pouco permeável à cidadania é, com certeza, um Estado débil, vulnerável aos que se 

apropriam do dinheiro e dos bens públicos, ou são omissos e tolerantes com eles. 

Se a corrupção causa danos aos países desenvolvidos, que têm recursos fartos para investir em programas 

sociais, no caso dos países pobres e em desenvolvimento as conseqüências são muito mais graves. 

Ao assumir o governo, em 2003, sabíamos que a luta seria dura e exigiria muita firmeza e persistência. 

Desde o primeiro dia dedicamos todo o nosso esforço ao combate, sem trégua, a essa triste herança 

secular. Decidimos, assim, aperfeiçoar os mecanismos institucionais já existentes e criar novos, para 

defender ao máximo os bens e os recursos públicos. 

Tem sido intensa a participação da sociedade civil em nosso governo. Realizamos conferências nacionais 

para definir as principais políticas públicas do país. O Plano Plurianual de Investimentos foi discutido em 

mais de dois mil encontros por todo o território nacional. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social debate, constantemente, as grandes opções da administração. 

Nosso governo passou a planejar e a agir de modo integrado, na luta contra a corrupção. Mudamos a 

qualidade da Controladoria-Geral da União, dando-lhe o status de ministério e novos instrumentos de 

atuação. Fortalecemos o Ministério da Justiça e determinamos o reaparelhamento da Polícia Federal, 

capacitando-a a agir de modo muito mais intenso e eficaz. Foram contratados, por concurso, 3 mil 

servidores, entre delegados, agentes, escrivães e técnicos. 

Em dois anos e quatro meses, a nova Controladoria-Geral da União já realizou 7.500 auditorias em órgãos 

federais, encaminhando ao Tribunal de Contas da União cerca de 3 mil processos de tomadas de contas 

especiais, com retorno potencial de 850 milhões de reais aos cofres do Estado. Estão em curso, por 

exemplo, 70 apurações de casos de servidores públicos que apresentaram sinais exteriores de riqueza 



 

 

incompatíveis com a renda declarada. Por meio de concurso público, acrescentamos 450 novos auditores 

aos 1.800 existentes, e continuaremos nesse caminho até a inteira recomposição de todos os cargos que a 

Controladoria-Geral da República necessita, para bem fiscalizar o país. 

Todos os recursos federais repassados a estados e municípios estão sendo fiscalizados, o que significa 

mais de 90 bilhões de reais por ano. Atualmente, são cobertos 60 municípios por mês e, no total, já foram 

inspecionadas 741 cidades brasileiras. 

Esse trabalho tem, também, um forte caráter preventivo e educativo. Várias das irregularidades detectadas 

não decorrem da má-fé, mas da falta de preparo dos responsáveis, que passam a receber treinamento para 

melhor cumprirem suas funções. Quando há indícios de culpa, damos publicidade aos resultados das 

fiscalizações e enviamos ao Ministério Público e à Advocacia-Geral da União para as ações penais e civis 

correspondentes. São também encaminhadas ao Tribunal de Contas da União e aos Ministérios 

ordenadores das despesas, à Polícia Federal e ao Congresso Nacional.  

Outra realização importante foi a criação do Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção, 

com metade dos seus membros indicados por entidade da sociedade civil. A CGU criou ainda o Portal da 

Transparência, iniciativa inédita no Brasil, que divulga pela internet, em linguagem acessível, os gastos e 

investimentos federais em todo o território nacional.  

O Ministério da Justiça, além de monitorar a ação da Polícia Federal, lançou o programa piloto 

Transparência que está disponível para qualquer cidadão ou cidadã desde dezembro de 2004. Esse 

programa divulga todos os gastos, licitações, contratos, convênios, despesas com viagens, entre outras, 

possibilitando que sejam conhecidos e fiscalizados publicamente. Com o sucesso e aperfeiçoamento da 

experiência, todos os Ministérios passarão a adotá-lo.  

Por determinação minha e do Ministério da Justiça, a Polícia Federal, de agosto de 2003 a maio de 2005, 

realizou 46 operações dirigidas especificamente ao combate à corrupção. O saldo dessas ações é 

simplesmente impressionante e inédito no país: foram efetivadas 1.234 prisões, sendo formalmente 

acusadas 819 pessoas. A lista dos detidos incluiu políticos, sem distinção partidária, empresários, juízes, 

servidores públicos, muitos deles indiciados em crimes que vão do superfaturamento na compra de 

derivados de sangue, a chamada “máfia dos vampiros”, que atuava há mais de 12 anos no Ministério da 

Saúde, com adulteração do leite em pó e desvios de recursos da merenda escolar. Em apenas 12 dessas 

operações foram apuradas fraudes no valor de muitos bilhões de reais.  

A Operação Curupira, realizada na semana passada, a pedido da ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva, teve por objetivo combater o desmatamento e a exploração ilegal da Floresta na Amazônia, 

redundou em 124 prisões preventivas. Para isso, foi preciso desmontar todo um esquema de fraude e 

corrupção, instalado no Ibama do Mato Grosso, desde o início da década de 90.  

Além de tudo isso, o Ministério da Justiça criou, em 2003, o Departamento de Recuperação de Ativos 

Ilícitos e Cooperação Jurídica Internacional, que no âmbito da Encla está voltado para a repressão e 

lavagem de dinheiro. Em pouco mais de um ano de atuação, esse Departamento já conseguiu rastrear e 

bloquear mais de 300 milhões de dólares. 



 

 

Meus senhores e minhas senhoras, 

Nosso governo está firmemente empenhado no combate e no mau uso dos recursos públicos e ao crime 

organizado. Transformamos a luta contra a corrupção numa atividade permanente ampla e que vai se 

intensificar cada vez mais. Mas para pôr fim à corrupção é preciso que a impunidade não proteja os 

corruptos, é importante que eles se sintam constantemente ameaçados e sintam que o governo e a 

sociedade estão vigilantes, que estamos tomando as medidas preventivas, fechando o cerco, apurando 

toda e qualquer denúncia, envolva quem envolver. 

A população, no nosso governo, tem tomado conhecimento, pelos meios de comunicação, de muitas 

notícias de corrupção. Esse trabalho da imprensa é meritório e indispensável. A grande maioria são casos 

antigos que não foram combatidos. Agora estão sendo descobertos, investigados e punidos. 

O que tem aumentado, no Brasil, não é a corrupção, mas o constante combate que o governo faz à 

corrupção. 

Em um governo com democracia, com imprensa livre e com o Ministério Público funcionando 

corretamente, com liberdade, sem intromissão do Poder Executivo, com o Ministério da Justiça 

funcionando corretamente, com a Controladoria funcionando corretamente e com a sociedade civil 

vigilante, certamente nós iremos vencer páginas e mais páginas de denúncias de corrupção, até que um 

dia nós vamos acordar e descobriremos que os corruptos estão na cadeia porque acabou a impunidade. 

Essa é a solução para os países em desenvolvimento. 

Vamos prosseguir nesse caminho, fazendo com rigor e constância, junto com a sociedade, a parte que nos 

cabe, com plena consciência de que a luta é difícil e requer outras reformas no Estado, na política, e 

mudanças de comportamento, de valores e de cultura. 

Há duas semanas, por exemplo, determinamos que, a partir de 1º de julho, todas as compras de bens e 

serviços comuns da Administração Pública Federal sejam feitas pelo pregão eletrônico. Isso vai trazer 

mais rapidez, maior agilidade e uma transparência muito maior que os demais tipos de concorrência. 

Meus amigos e minhas amigas, sei que vocês passarão alguns dias no Brasil, debatendo esse assunto que 

é um mal, é uma chaga no mundo inteiro, mas que penaliza mais os países mais pobres do mundo. 

Eu não poderia concluir minhas palavras sem mencionar fatos que já foram mencionados pelo 

representante do nosso querido Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, que tem sido objeto de 

atenção pública nas duas últimas semanas, particularmente nos últimos dias. 

Refiro-me à denúncia sobre corrupção que estaria afetando os poderes Executivo e Legislativo. 

Independentemente do uso político-eleitoral que alguns estejam fazendo dessas denúncias, quero deixar 

claro que no meu governo, que o meu governo levará as investigações até as últimas conseqüências. 

Por isso, jurei à Constituição do Brasil, por isso, sou o principal guardião das instituições deste país. 

Estou plenamente confiante de minhas atribuições como primeiro mandatário e, como disse no meu 

discurso, como funcionário público número um do país. 

Tenho, sobre meus ombros, responsabilidades que vão mais além da preservação das instituições. Sou o 

responsável maior pelos rumos de nossa economia e não esqueci, em momento algum, dos compromissos 



 

 

que assumi com mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que me trouxeram à Presidência da 

República e, também, com todo o povo brasileiro. 

Estamos conduzindo um grande projeto de transformação social que assegurará um longo ciclo de 

desenvolvimento sustentável, ampliando nossas fronteiras sociais, aprofundando a democracia e 

garantindo um novo lugar para o Brasil no mundo. Tenho, ademais, uma biografia a preservar, um 

patrimônio moral, uma história de décadas em defesa da ética na política. Por isso, não iremos acobertar 

ninguém, seja quem seja que esteja envolvido. 

No dia de hoje, determinei aos ministros uma solução definitiva para os problemas envolvendo os 

Correios e o Instituto de Resseguros do Brasil, resultando no afastamento dos diretores de ambas as 

instituições, sem prejuízo da continuidade das investigações. Digo que cortaremos na própria carne, se 

necessário. Sem prejulgar ninguém, e respeitando o direito a defender-se, que todo cidadão ou cidadã 

possui, não vamos vacilar um segundo na defesa do interesse da coisa pública. 

O que está em jogo não são alguns parlamentares, funcionários, ministros. O que está em jogo é a 

respeitabilidade de nossas instituições, das quais sou o principal guardião, neste país. 

Não faltarei às minhas responsabilidades, estejam certos. O Governo está investigando. Não se opõe, ao 

contrário, estimulará, que o Poder Legislativo desenvolva suas investigações com o equilíbrio que 

sabemos possuir o Congresso Nacional. Esse Congresso, que não pode estar sujeito à compra. E, quero 

repetir, esse Congresso – e estou vendo muitos parlamentares aqui – esse Congresso que não pode, de 

forma nenhuma, estar sujeito à compra. O momento exige, de todos nós, a máxima transparência. 

Meus amigos e minhas amigas, 

Os obstáculos, por maiores que possam parecer, sempre oferecem alternativas, soluções. Estou seguro que 

nosso país sairá mais fortalecido dessa conjuntura. Este não é o momento de anunciar um conjunto de 

medidas administrativas. Não serão panacéias que nos ajudarão a enfrentar problemas que se arrastam por 

décadas, quando não por séculos. 

É evidente que nossas instituições têm que ser reforçadas. É evidente que uma reforma política se faz 

imprescindível e urgente. É evidente que ela não poderá ser obra de uma só vontade, mas o resultado de 

uma conjunção de vontades republicanas. É evidente que todos terão que abrir mão de algumas de suas 

posições, para que o Brasil seja o ganhador. 

Serão todos os poderes da República, seus partidos, as expressões da sociedade civil que, juntos, se 

debruçarão sobre um projeto de reforma institucional que assegurará mais transparência à nossa política e 

que fará da corrupção uma triste lembrança de um passado que não voltará. 

Na recuperação da máquina pública estamos adotando medidas que terão efeito duradouro De forma que, 

meu sucessor, e o sucessor de meu sucessor, encontre bases sólidas para sua ação político-administrativa. 

Mas não esperem de mim nenhuma medida simplesmente populista, somente porque estamos um ano e 

meio antes das eleições. Não quero construir um Brasil apenas para um ano. O Brasil que estamos 



 

 

construindo é um legado que eu, que vocês e que o povo brasileiro certamente deixaremos para as 

próximas gerações. 

Meus amigos e minhas amigas, eu tenho viajado o meu país nesses últimos anos. Tenho viajado o mundo 

e, em todos os lugares que vou, a questão da corrupção é quase que uma doença incurável, parece 

incurável às vezes, uma doença que parece que ataca os mais pobres, porque a corrupção não prejudica os 

mais ricos. Ela prejudica sempre aqueles que mais precisam que o Estado possa lhes beneficiar com 

políticas públicas. 

Durante muito tempo, e eu lembro da primeira vez que fui à Davos, muita gente costuma culpar os países 

ricos pela sua pobreza, muita gente costuma encontrar o culpado em outrem, no seu vizinho. Desde o 

tempo de dirigente sindical, eu dizia que, enquanto os países em desenvolvimento não resolverem o 

problema da corrupção, enquanto os países pobres não resolverem o problema da corrupção, nós não 

iremos nos transformar em um país definitivamente desenvolvido. E o nosso povo não atingirá a 

plenitude da cidadania que nós precisamos que ele conquiste. 

Portanto, o combate à corrupção tem que ser, primeiro, determinante do comportamento ético de todos os 

que estão na máquina pública, de funcionários ao Presidente da República. Segundo, tem que ter uma 

vigilância sistematizada e cotidiana da sociedade civil e da imprensa. Terceiro, o Poder Judiciário tem que 

ser um parceiro excepcional para dar guarida ao trabalho do Estado e das suas instituições, para que os 

culpados sejam, definitivamente, presos. Quarto, eu sei, Cláudio Fonteles, que às vezes incomoda a 

atuação do Ministério Público, mas eu quero te dizer uma coisa: quando eu te indiquei para ser 

Procurador-Geral da República, eu disse que você estava sendo indicado, não pela nossa relação de 

amizade que até então eu só o conhecia de nome, e que não estava fazendo nenhum favor, apenas estava 

reconhecendo o mérito de você se transformar no Procurador-Geral da República. 

E hoje eu posso, quase perto do final do teu mandato, dizer que feliz o país que tem um Ministério 

Público como o Ministério Público brasileiro, que muitas vezes faz o papel da imprensa, faz o papel da 

polícia, e muitas vezes faz até mais do que deveria fazer, mas que é extremamente importante para o 

nosso país.  

Quero dizer ao companheiro Márcio Thomaz Bastos, e não falo para elogiá-lo, porque a sua biografia 

antecede a sua participação no Ministério da Justiça, eu não conheço nenhum momento na história do 

Brasil, independentemente de quem seja o governo, um momento em que o Ministério da Justiça teve 

uma atuação tão forte, através do seu braço mais eficaz, que é a Polícia Federal, para investigar denúncia 

de corrupção neste país, na Amazônia e em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no estado do Amapá. 

Onde teve uma denúncia, a Polícia Federal, sem querer fazer pirotecnia, conseguiu fazer um trabalho de 

causar inveja a muita polícia de países desenvolvidos no mundo inteiro. 

E quero dizer ao meu companheiro Waldir Pires, esse nosso velho, sempre novo, querido guerreiro das 

boas causas: todo mundo sabe a mudança que houve na Controladoria-Geral da República; e todo mundo 

sabe que a determinação do nosso companheiro Waldir Pires, a credibilidade que ele tem, junto à 

sociedade, os passos que ele tem dado, sem querer transformar a investigação num show para a imprensa 

ou para, quem sabe, a sua própria pessoa. Porque, como eu disse no meu discurso, muitas vezes 



 

 

detectamos falhas numa prefeitura e, antes de denunciarmos, se descobrimos que a falha não é corrupção, 

mas apenas falta de informação, nós preferimos corrigir aquela administração, para que ela possa fazer, a 

partir dali, as coisas boas. 

Eu estou convencido, Waldir, que o Brasil será agradecido – e, muitas vezes, os agradecimentos não vêm 

no momento em que a gente espera, vêm depois – mas o Brasil será agradecido. A lição de democracia 

que você deu, quando instituiu um sorteio em que as bolinhas não têm nome de partido, não têm perfil 

ideológico, as bolinhas são números que sorteiam cidades. E, independentemente de que partido seja, de 

esquerda, de direita, do centro, partido do governo ou de oposição, a bolinha que cair será investigada, 

sem o objetivo de caluniar ninguém, mas com o objetivo, apenas, de transformar a administração pública 

brasileira num exemplo que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos e para futuras gerações. 

E quero fazer esse agradecimento, Waldir, porque também não sei se existe no mundo essas coisas. Sabe 

o ministro Waldir Pires que o meu partido foi o introdutor, neste país, de uma coisa chamada “orçamento 

participativo”. Quando, a partir de 82, introduzimos, no Brasil, e ficou muito marcado a partir de Porto 

Alegre, o povo elaborar o orçamento, definir prioridades e fiscalizar as obras que estavam sendo 

construídas. A ONU pegou isso como exemplo, traduziu em vários idiomas e foi divulgado por muitos 

países do mundo. 

Estamos perto de acabar a corrupção? Certamente que não, porque ela é uma coisa crônica, ela está 

incrustada, muitas vezes, na alma; ela está incrustada, muitas vezes, na consciência do corrupto; ela está 

incrustada, muitas vezes, na impunidade que os corruptos sempre tiveram, na história deste país. São 

raros os casos, muitas denúncias, muitas manchetes, muitos discursos, e o resultado é pouco. 

No Brasil, nós fomos mais longe. Este país já fez um impeachment de um Presidente da República, há 

pouco tempo atrás. Neste país, juiz já foi preso. Neste país, delegado de polícia também é preso. Será que 

os presos são todos que nós queríamos? Não. Certamente, ainda falta muita gente. 

E a solução para combater a corrupção significa mais democracia, significa mais transparência, significa 

mais vontade política e significa a determinação que, certamente, não apenas os meus ministros estão 

colocando em prática, mas o comportamento de cada ministro deste governo. 

Quero terminar dizendo aos congressistas que estão aqui: podem estar certos de que se tiver uma 

contribuição que o Brasil pode dar ao mundo, além das coisas boas, o futebol e do samba, que nós 

fazemos muito bem, podem ficar certos que nós queremos ser para o mundo também exemplo de combate 

à corrupção e de fim da impunidade num país em desenvolvimento como o nosso querido Brasil. 

Muito obrigado e boa sorte a todos vocês.  

 

 

 

 



 

 

 
TEXTO 5 (DP 2) 
 

Discurso do então Chefe da Casa Civil, ministro José Dirceu 

 

Senhor presidente, deputado Aldo Rebelo, senhoras e senhores deputados, brasileiras e brasileiros que nos 

acompanham na Câmara dos Deputados, em suas casas, em seus locais de trabalho, de todo esse imenso 

Brasil, imprensa, servidores, funcionários e assessores da Câmara dos Deputados, depois de cinco meses 

volto à tribuna da Câmara dos Deputados. 

O país e esta Casa, todas as senhoras e os senhores são testemunhas de que travei um combate de peito 

aberto. Não renunciei ao meu mandato de deputado federal. Não critico quem o fez, mas, como disse ao 

país naquele momento, eu não poderia fazê-lo. Não teria condições de olhar hoje, como estou olhando, 

para cada deputada e deputado e para todo o Brasil, porque depois de 40 anos de vida pública, que o país 

conhece --todos nós temos nossas vidas públicas, cada deputada e deputado, que a sua comunidade, a sua 

cidade, o seu Estado conhece --, eu, do dia para a noite, fui transformado em chefe do mensalão, em 

bandido, o maior corrupto do país. 

Evidentemente, eu tinha como dever, para honrar o mandato que o povo de São Paulo me deu, honrar 

cada deputada e deputado e honrar esta Casa, lutar até provar a minha inocência. Digo e repito, não como 

bravata, mas como compromisso de vida: qualquer que seja o resultado que esta Casa decida hoje, vou 

continuar lutando até provar minha inocência.  

Por que eu me insurgi contra o processo a que fui submetido, de linchamento público, de prejulgamento? 

Porque isso viola os mais elementares direitos de todos os brasileiros e brasileiras. Todos nós aqui 

presentes juramos defender a Constituição brasileira. 

Quando bati às portas da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando apelei para o Plenário 

desta Casa soberana do povo, quando fui à corte máxima do país, o Supremo Tribunal Federal, não o fiz 

apenas para defender meus direitos e quero repetir o fiz na obrigação que todos nós temos, deputados e 

deputadas, de defender os direitos individuais inscritos na Constituição.  

Na condição de cidadão tenho o direito da presunção da inocência e não da culpa, como aconteceu no 

meu caso. Assim como todos que estão aqui, sabemos que o ônus da prova cabe ao acusador e não ao 

acusado. Temos de defender o processo legal e o direito de defesa. Isso não estava acontecendo. 

Tanto é verdade e todo o Brasil sabe disso que tanto a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

como o Supremo Tribunal Federal adotaram decisões que restabeleceram o devido processo legal, o 

direito de defesa e também os prazos processuais. Não só impuseram suas decisões ao Conselho de Ética, 

como à própria Mesa da Câmara dos Deputados, a mim e aos outros deputados que respondem processos 

neste momento. 



 

 

Nunca me neguei ser investigado. Não é verdade que fui aos tribunais ou à Comissão de Constituição e 

Justiça para ganhar mais tempo, quero repelir isso. Não temo o julgamento dos meus pares, como não 

temi os Conselhos de Ética ou as CPIs mistas. Não temi o depoimento na Polícia Federal. Não temo, 

porque acredito que é um dever meu, uma obrigação de cidadão e de homem público, ser investigado. 

Eu quero ser investigado. Eu quero que antes que termine o ano de 2006 que o inquérito da Polícia 

Federal, que o Ministério Público, que as CPIs apresentem para a Justiça brasileira os relatórios, os 

pedidos de indiciamento ou não, e que a Justiça se pronuncie. 

Não pedi impunidade. Discuti no Supremo Tribunal Federal o foro em que eu deveria ser julgado. E o fiz 

baseado na jurisprudência. Nada que fiz foi feito de forma leviana ou chicana como muitos afirmaram e 

disseram de forma indevida. 

O Supremo Tribunal Federal, na década de 80, quando vários Deputados e Ministros bateram às portas do 

Supremo para exigir imunidade parlamentar porque estavam sendo acusados de crime contra a honra, 

disse a eles: Vocês, senhores deputados, têm foro privilegiado, mas não imunidade parlamentar. 

Foi baseado nesta jurisprudência que solicitei não que não fosse investigado, não que não fosse 

processado e julgado, mas que o Supremo Tribunal Federal, através do Ministério Público Federal, 

através de indiciamento, a partir dos relatórios da CPI, ou a partir de inquérito policial e da polícia 

judiciária, e não Polícia Federal, me processasse se considerasse necessário e me julgasse. 

Restabelecerei essa verdade para que não fique nem na minha biografia, nem nesta Casa que um deputado 

procurou se escusar da impunidade ao discutir o foro privilegiado. 

Repito o que disse durante esses 6 meses ao Brasil: não há provas contra mim; eu não quebrei o decoro 

parlamentar.  

Os deputados e as deputadas desta Casa, pelo menos grande parte, conviveram comigo durante 11 anos 

em mandatos parlamentares. O Brasil me conhece como deputado estadual e federal, servidor da 

Assembléia Legislativa de São Paulo, candidato a governador. Fui empresário no Paraná, líder estudantil. 

Vivi na clandestinidade nos anos da ditadura. Nunca fui processado na minha vida. Não que isso seja uma 

desonra, porque muitos e muitas foram processados e inocentados, mas eu, repito, nunca fui processado. 

Nunca respondi a processo nem na qualidade de Deputado Estadual e Federal nem de Ministro de Estado. 

Fiquei 30 meses na Casa Civil. Não tenho ação por improbidade administrativa, por tráfico de influência, 

por crime de responsabilidade. Tive minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Nunca 

recebi sequer uma advertência da Comissão de Ética Pública ou da Controladoria-Geral da União. 

Todos e todas que estão aqui sabem que fui Ministro do presidente Lula com dupla atribuição.  

Pergunto para cada Líder que está aqui, da oposição e da base do governo, para cada deputado e deputada, 

para todos os empresários do país, para todos aqueles que fizeram ou receberam de mim 25 mil 

telefonemas, para todos aqueles que estiveram comigo em milhares de audiências, se alguém recebeu de 

minha parte alguma proposta indecorosa, ilícita, que ferisse o interesse público. O que fiz na minha vida 



 

 

pública até hoje que ferisse o interesse público? Do que sou acusado? Sou acusado de ser chefe do 

mensalão. A Câmara sabe que eu não sou chefe do mensalão. Cada deputado e cada deputada que está 

aqui sabe que isso não é verdade, que eu jamais propus para qualquer deputado ou deputada compra de 

voto. 

Esta Casa, aliás, está me julgando, mas também está se colocando em julgamento, porque o Relator do 

Conselho de Ética, Deputado Jairo Carneiro, foi claro no seu parecer, deixando claro que não estava 

comprovada a existência do mensalão. Tivemos a CPI do Mensalão, da Compra de Votos, que não 

comprovou a existência do mensalão. Jamais tive participação alguma em qualquer negociação escusa 

para votar qualquer projeto do Governo. Não é verdade que esta Casa votou as reformas do ano de 2003 a 

partir de compra de votos ou a partir de negociatas com o Governo, até porque as reformas eram 

suprapartidárias, o presidente as encaminhou para o Congresso com o apoio dos governadores e dos 

prefeitos, ela cortou os partidos por dentro. Havia mais oposição muitas vezes na bancada do meu partido, 

o PT, na bancada dos partidos de esquerda, do que na bancada da oposição. Não é verdade que houve 

compra de votos.  

O país sabe que houve repasse de recursos de dívidas para campanha eleitoral. E o PT, meu partido, já 

está respondendo por isso na Justiça Eleitoral e comum. Já tomou medidas disciplinares, já assumiu seus 

erros, já pediu desculpas ao País. 

E sabemos também que a origem dos recursos até agora, a não ser que a CPMI dos Correios comprove e 

depois a Justiça prove, julgue e condene, não há prova alguma que houve recurso público, não há prova 

alguma que houve recurso de fundos de pensão, não há prova alguma que houve recursos de origem 

ilícita, são recursos de empréstimos tomados pelas empresas conhecidas de publicidade nos bancos BMG 

e Rural repassados para o PT e desse para os partidos aliados. 

Não participei em momento algum de qualquer decisão do meu partido. O Brasil, os senhores e as 

senhoras me conhecem, se eu tivesse participado de alguma decisão que hoje está sob análise e 

julgamento, teria assumido no primeiro dia, porque sempre agi desse modo. Mesmo quando minha vida 

corria risco, disse àqueles que me prenderam, àqueles que me processaram que eu não havia praticados os 

atos de que me acusavam. Respondi a processos, fiquei condenado à morte neste país e voltei clandestino 

porque tinha assumido uma luta contra a ditadura, da resistência armada. 

Não sou cidadão --não vou dizer homem porque seria machismo --de negar o que pratiquei, não participei 

das decisões da direção nacional do PT, da executiva, não era membro. A sede do PT nacional em 

Brasília e em São Paulo têm paredes, telefones, assessores, funcionários, seguranças, motoristas. Vossas 

Excelências me conhecem e sabem que se tivesse participado de tais atos, todos ficariam sabendo. 

Não vou assumir aquilo que não fiz! Não vou! Não fiz e não assumo! Quem fez está respondendo na 

Justiça Eleitoral e comum e, se não é parlamentar, não está respondendo nesta Casa. 

Não tive participação direta ou indireta em repasse de recursos para campanha eleitoral. Todos os 

senhores e as senhoras sabem. Quais acusações que me são feitas então que eu deveria saber? Essa 



 

 

acusação não pode ser aceita por nenhum juiz, por nenhum tribunal. E lembro que não existe mais 

cassação política neste país, nesta democracia sob a égide da Constituição sobre a qual juramos. 

Não aceito e vou lutar até o fim da minha vida se for cassado por razões políticas! Não posso ser cassado 

porque fui presidente do PT! Não posso ser cassado porque coordenei a campanha do presidente Lula! 

Não posso ser cassado porque fui ministro da Casa Civil! Não posso ser cassado pela minha história e 

nem acredito que a Casa o faça! A Casa o fará se encontrar prova material contra mim, não pedaços 

contraditórios de depoimentos, como mostrarei. Não há nexo, materialidade, prova material. 

Não sou réu confesso! Jamais assumi minha culpa naquilo que não fiz! Cometi muitos erros políticos, 

estou pagando por eles e os já reconheci de público. Mas não será aqui e agora desta tribuna, com o 

tempo que tenho para me expor, exporei no congresso do meu partido, e, se for necessário, nesta Casa. 

Mas são erros políticos, jamais algo que seja ilícito, que envergonhe a mim ou a esta Casa. Repito:tenho 

as mãos limpas. 

Vamos às acusações. Ligações com Marcos Valério. O Brasil sabe que o senhor Marcos Valério declara 

que é meu inimigo. Eu não sou amigo do senhor ministro José Dirceu. Vossa excelência dele então 

considera-se inimigo? Diria que sim, hoje. 

Todos sabem que não fiz um telefonema para o Marcos Valério, nem participei de reunião sozinho com 

ele. Ele foi à Casa Civil prestar serviço para o Banco Espírito Santo, o Banco Rural e a Usiminas. Eu 

nunca tratei com ele nada que não fosse público. Aliás, tratei nada, porque tratei com a Usimas, com o 

Banco Rural e o Banco Espírito Santo. 

Havia, sim, na Casa Civil, a sala de infra-estrutura e a sala de investimento, onde recebi centenas de 

empresários --Febraban, CNI, Fiesp, quase todas as empresas do setor petroquímico, da siderurgia deste 

país --, porque o Presidente me delegou essa função. Tenho recebido apoio de todos eles neste momento 

de minha vida, porque jamais tratei algo que não pudesse ser divulgado publicamente. 

Sou acusado de favorecer o BMG e os fundos de pensão. Não há nada que comprove isso. Na CPI dos 

Correios não há sequer uma citação do meu nome, a não ser nos depoimentos de Roberto Jefferson. Os 

membros da referida comissão sabem que estou dizendo a verdade. Nada me liga aos fundos de pensão, 

ao BMG ou ao Banco Rural, nem ao Banco Mercantil de Pernambuco, muito menos ao crédito 

consignado. Não é verdade que o BMG foi beneficiado pelo crédito consignado. Sou obrigado a tecer 

detalhes. A Caixa Econômica Federal um ano depois iniciou o BMG, que tem tradição, nicho de mercado, 

know-how e trabalha com agentes, com crédito consignado, que já tinha experiência em Minas Gerais e 

conquistou posição no país. 

Pelo contrário, a primeira medida provisória do governo, que foi aprovada por unanimidade nesta Casa, 

dava reserva de mercado para os bancos onde os aposentados recebiam seus salários e prejudicava o 

BMG e os bancos comerciais. Foi depois que esta Casa e o Senado mudaram a legislação e quebraram a 

reserva de mercado. Não há nada que prove que fiz qualquer tráfico de influência, que tive qualquer 

relação escusa com o BMG e o Banco Rural. 



 

 

Fico constrangido de ter que explicar a relação comercial da minha ex-esposa, mãe de minha filha, 

Ângela Saragoça, porque não participei --e todos os depoimentos de todos que participaram dizem 

expressamente que não participei. Ela diz em sua carta, e o relatório ocultou isso, que me procurou, e eu 

disse a ela: não posso, não devo, não a ajudo e não tenho condições, pelas condições de todos nós, de 

aumentar a pensão; você tem que procurar resolver esse problema pessoalmente. Ela buscou seu círculo 

de amigos --estou separado dela há 15 anos.  

Não posso aceitar isso. É uma ignomínia contra uma mulher que trabalha no BMG, que paga 

corretamente o empréstimo que fez junto ao Banco Rural e que não fez nada de má-fé nem com intenção 

de dolo. Não posso aceitar, repilo isso. Aceito as acusações políticas, aceito discutir se tenho culpa ou 

não, mas não aceito isso que foi feito, como não aceitarei jamais o que foi feito com meu filho e o país 

assistiu.  

Meu filho era Secretário da Indústria e Comércio e Turismo de Cruzeiro do Oeste, era Secretário Adjunto, 

no escritório de Umuarama, da Secretaria de Emprego e Renda do Governo do Paraná. Tinha o direito e o 

dever de vir a Brasília, de percorrer todos os Ministérios e a Casa Civil para buscar recursos para suas 

cidades, para o seu Estado, e o fez legitimamente sem traficar influência, sem ilegalidade. Mas fizeram 

uma devassa na vida dele; publicaram antes o processo administrativo; anunciaram que fariam a 

denúncia, que depois fizeram, e me envolveram sem ter uma citação a meu respeito no processo 

administrativo, sem ninguém me envolver, para agravar a minha situação no Conselho de Ética. 

Não é verdade que participei de negociações financeiras com o senhor Duda Mendonça e nem com o 

senhor Valdemar Costa Neto. É só olhar o depoimento dos 2 nas CPMIs; é só quebrar sigilo bancário e 

telefônico. Repetiram à exaustão que eu telefonava para o Genoino a partir de telefonemas do tesoureiro 

do PTB; quando quebraram o sigilo telefônico, não acharam nada. Não posso aceitar denúncias vazias, 

tenho que repeli-las. 

O saque do senhor Roberto Marques no Banco Rural é mais caricato: não tem o número do RG dele, não 

tem a assinatura dele, não tem o número do CPF dele, o documento não é reconhecido como autêntico 

pela CPI e outro cidadão retirou no mesmo dia, o mesmo cheque, com mesmo número, no mesmo valor, 

mas uma revista disse que o cidadão repassou recursos para ele.  

Aí é a lei da suspeição do terror francês! Aí não há mais legalidade nenhuma! E eu sou culpado por quê, 

se o senhor Roberto Marques mantém relações públicas comigo mas não é meu assessor nem é meu 

funcionário, mas funcionário da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo? Não há nenhuma prova 

que eu tenha qualquer relação com essa questão. 

Estou disposto, senhor presidente, senhoras e senhores. Deputados --e peço desculpas pela veemência --, 

a continuar respondendo cada acusação, cada denúncia que surgir contra mim em qualquer instância deste 

País. Porém, onde quero lavar a minha honra, onde quero ser inocentado é nesta Casa. 

Como cada um de Vossas Excelências, recebi um mandato e o honrei. Não desonrei o mandato que o 

povo de São Paulo me concedeu. Todos os que me conhecem sabem que isso é verdade. 



 

 

Repito: servi ao Governo do Presidente Lula durante 30 meses com honra, orgulho e paixão. A pior coisa 

da minha vida foi sair do Governo. Saí porque entendi que não ajudaria o Governo nem o Brasil ficando 

depois de todas as denúncias que foram feitas.  

Eu tinha de fazer o que fiz nesses 5 meses, e todos aqui sabem o que eu passei durante nesse período. Não 

foi fácil chegar aqui hoje em condições de me defender. Foi graças ao apoio de centenas de milhares de 

brasileiras e brasileiros anônimos, das pessoas do meu gabinete, do meu advogado --e peço desculpas por 

ter usado o tempo dele --, de centenas de Deputadas e Deputados, de Governadores e Prefeitos, de amigos 

e amigas, no Governo e fora dele, do meu partido, enfim, da minha bancada, que fiquei de pé e cheguei 

até aqui. Sou um sobrevivente. Não tenho valor pessoal próprio, qualidades especiais. Aprendi tudo o que 

sei em diferentes fases da vida política, social e cultural do nosso País. 

Por razões da vida, não fui assassinado, não caí em combate, não virei um desaparecido. Por razões da 

vida, quando cheguei em São Paulo, aos 14 anos, consegui emprego como office-boy e consegui estudar. 

Não virei mais um brasileiro no crime, na delinqüência. Cheguei até aqui graças ao nosso povo, porque o 

Brasil só vem melhorando, só vem avançando. 

A consolidação da democracia talvez seja a maior dádiva que temos. O que precisamos fazer é evitar o 

que aconteceu. Denúncias de corrupção na administração pública as CPIs têm que investigar, punir os 

culpados e tomar medidas para impedir que volte a ocorrer, mas não aceito que haja corrupção no 

Governo, do Governo, ou promovida pelo Governo. 

O meu partido cometeu erros, mas se colocarmos na balança tudo que o PT fez --como fizeram muitos 

partidos, cada um a sua maneira --pela vida política, social e econômica; pelos avanços sociais, 

econômicos e políticos do Brasil, veremos que ele tem mais crédito que débito, e o povo saberá julgar 

isso nas próximas eleições.  

Para resolver esse problema sério neste País temos que fazer uma reforma político-administrativa, e me 

penitencio por não ter trabalhado mais para fazê-la no primeiro ano do governo presidente Lula, como já 

disse várias vezes. Talvez o grande desafio do Brasil --desafio que o povo vai decidir em 2006, porque 

vai confrontar os 4 anos de governo do presidente Lula com os governos anteriores, particularmente com 

o anterior --seja fazer essa reforma política administrativa.  

Como não temo as investigações, sei que o presidente não as teme, nem do Ministério Público, nem da 

Polícia Federal e nem das CPIs, porque, no final, ficará provado que o presidente, os ministros, enfim, o 

governo não tem participação direta, seja por omissão ou por autorização, nos fatos que estão sendo 

analisados. Repito: se há corrupção, ela precisa ser apurada, comprovada e os responsáveis punidos. 

Da mesma maneira, se queremos enfrentar o problema do financiamento ilegal de campanha, do caixa 

dois, só o faremos se fizermos a reforma política. Não basta esta Casa ou o Senado fazer uma parte da 

reforma política. O país espera e demanda do Congresso Nacional uma profunda reforma política; o país 

sabe que não haverá eficiência de gestão, eficiência de recursos humanos, não haverá um Estado eficiente 



 

 

nem planejado se não fizer uma reforma administrativa.Essa é uma pauta que devemos assumir, a qual me 

proponho, como cidadão e/ou como Parlamentar, a apoiar e ajudar o Congresso a fazê-lo. 

Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cheguei a um ponto que a minha situação se 

transformou em agonia, em degola, em inferno, em fuzilamento político. Degola política existia na 

República Velha. Não podemos permitir, e peço vênia para me expressar assim, que esta Casa se 

transforme num tribunal de degolas políticas. 

Se houver uma prova contra mim no relatório, como disse o Relator no caso Sandro Mabel, que seja 

robusta e cabal para me levar à condenação por quebra de decoro parlamentar. Aí, sim, aceito que a 

Câmara dos Deputados discuta e casse o meu mandato. Eu mesmo já disse de público, e por isso fui 

criticado, que a cada dia mais acreditava na minha inocência. Quando disse isso, foi porque o ônus da 

prova tinha sido invertido, a produção da culpa tinha sido invertida. 

Refleti muito, nesses últimos cinco meses, sobre os erros que tinha cometido, sobre cada ação praticada 

na Casa Civil, sobre as relações que mantive com empresas, com os partidos e com a Câmara dos 

Deputados, mas não encontrei nada que me levasse à quebra do decoro parlamentar. 

Não podemos transformar esta Casa num tribunal de exceção. Não pode haver --e não concordo com o 

Conselho de Ética e com o Relator --relaxamento processual nem rito sumário sobre matéria que não 

consta da Constituição ou dos códigos. 

O que aconteceu, por pressão da opinião publicada? Formou-se uma opinião pública neste País que exigia 

desta Casa a cassação, o mais rápido possível, de Deputados acusados, independente do devido processo 

legal. Essa é a verdade. Não a esconderei. Já mostrei ao País, desde a carta que enviei às senhoras e 

senhores deputados, o papel que determinados setores da imprensa vêm desempenhando neste país. 

Muitas vezes, a imprensa tem sido de oposição ou partidarizada, mas ela precisa assumir que é de 

oposição ou partidarizada. Já que temos o direito de dar entrevistas e responder a ela, que assuma sua 

posição. 

Não vejo nenhum problema de a imprensa assumir determinado partido, bandeiras ou campanhas, como 

aconteceu no plebiscito do desarmamento, quando alguns órgãos de imprensa apoiaram o sim e outros o 

não. É melhor para o País que seja de maneira transparente, clara, aberta. Quero ter o direito de dizer que 

muitas denúncias que surgiram e passaram a ser investigadas eram vazias e foram promovidas por setores 

da imprensa. Muitas conclusões foram tomadas pela imprensa antes ou mesmo sem que investigações 

fossem feitas. 

Não temo a imprensa livre, porque seria antidemocrático. Pelo contrário, sempre defendi e sustentei a 

liberdade de imprensa, inclusive com risco de vida, até que a conquistamos com a promulgação da 

Constituição de 1988. 

Senhor Presidente, senhoras e senhores. Deputados, não posso ser cassado porque era o todo-poderoso, 

porque não atendia telefonemas, não marcava audiências ou por causa de minha personalidade. Minha 

cassação significa a cassação de meus direitos políticos por dez anos, até 2016. 



 

 

Isso é uma violência contra meu direito de cidadão e Parlamentar eleito e contra as eleitoras e os eleitores 

que me elegeram, a não ser que haja prova robusta e cabal de que quebrei o decoro parlamentar. Também 

considero uma violência contra 40 anos de vida pública de alguém que dedicou sua vida ao País. Lamento 

e me sinto constrangido em ter de afirmar isso aos senhores e senhoras. Sou obrigado a fazê-lo, porque é 

minha vida, minha biografia e minha história que estão em jogo hoje. 

Falo isso com serenidade e tranqüilidade. Todos aqui sabem que acatarei qualquer resultado e continuarei 

minha vida de cidadão na política do país. Não me dobrarei, não cairei, continuarei lutando, de maneira 

simples e humilde, sem as condições de um parlamentar ou dirigente político. Terei de refazer minha vida 

por cinco ou dez anos. Peço a cada Deputada e Deputado que se coloque no meu lugar. Como é possível 

cassarem meus direitos políticos sem provas e até 2016, quando estarei com 70 anos de idade? É bem 

verdade que, com a medicina atual, devo ter ainda 30 anos de vida, pois estou com 59, mas é uma 

ignomínia, uma violência política sem precedentes. 

Todos os Deputados e Deputadas sabem que sou um defensor do governo do presidente Lula e considero 

este Governo o que mais avançou no Brasil nos últimos 20 anos. Cometeu erros, tem insuficiências, não 

cumpriu muitas de suas tarefas, mas tem avanços importantes que estão sendo discutidos e debatidos 

neste momento e serão julgados nas urnas no próximo dia primeiro de outubro. 

Sempre respeitei a alternância de poder. Neste momento, restabeleço a verdade: não é fato que, em 1999, 

eu tenha apoiado o Fora FHC. Isso precisa ser restabelecido no País, apesar da Oposição sempre 

intransigente, da disputa política que fiz com a coalizão que sustentou o Governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso e da oposição que sustentei ao Governo durante dois anos. Só aceitei ser candidato a 

Presidente do PT quando a tese do Fora FHC foi derrotada por mais de 60% dos delegados. Digo isso 

para restabelecer uma verdade, porque sempre fui democrata. 

Todas as minhas eleições foram diretamente, desde a época do Centro Acadêmico 11 de Agosto, quando, 

enfrentando a força pública de São Paulo, com gás lacrimogêneo e cassetete, fizemos uma eleição na rua 

Monte Alegre, na PUC de São Paulo, e fui eleito Presidente da União Estadual dos Estudantes, sob as 

balas e as patas dos cavalos da ditadura. Fui eleito Deputado Estadual, candidato a Governador, três vezes 

eleito Deputado Federal, Presidente do PT por três vezes, trabalhei junto com a maioria do partido para 

estabelecer a eleição direta no PT e fui eleito diretamente. 

Não é verdade que sou stalinista, porque o PT é um partido profundamente democrático. Nunca nenhuma 

decisão do PT foi tomada por rolo compressor. Todas as decisões que propus ao partido levaram meses 

para se transformar em realidade e foram aprovadas por maioria, muitas vezes de 2 ou 3%. Fui eleito 

Presidente do PT com 18 votos. 

A tese que sustentou a mudança do PT, que levou o presidente Lula ao governo, foi eleita com 2 votos. O 

PT, que não tem maioria no país, elegeu o presidente, 91 Deputados nesta Casa e 14 Senadores. O PT 

compôs, sim, uma base ampla, primeiro com o PL, que deu o vice, depois com o PSB e com o PC doB, 

aliados históricos nossos, depois com o PL, o PP, o PTB e o PMDB. Não é verdade que essa base de 



 

 

apoio foi composta com base em favores não legítimos, que houve compra de votos, que houve barganhas 

que envergonhassem esta Casa, que esta Casa votou a partir da compra de votos.  

Quando saiu o relatório das CPIs, fiz meu contraditório. No outro dia, meu advogado entregou minha 

defesa lá. Quando saiu o relatório do Conselho de Ética, também o fiz, assim como na Corregedoria. No 

Conselho de Ética, nunca deixei uma acusação sem resposta, inclusive contra o governo. Não tinha 

autorização nem delegação para defender o governo, pois não era mais Ministro, mas sou filiado ao PT e 

deputado da base do Governo. Por isso defendi o governo contra as acusações de mensalão, de que os 

recursos vieram de fontes que não foram os empréstimos com os bancos, de superfaturamento, de 

empresas privadas ilegais, de contratos fictícios ou de fundos de pensão. Se eu aceitasse isso, aceitaria 

que o governo do presidente Lula montou um sistema de corrupção no país, autorizado pelo Presidente ou 

por sua delegação. Isso não é verdade! Essa verdade tem de ser restabelecida no País. Para isso existem as 

CPIs, o Congresso Nacional, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça. 

Defendi com a consciência tranqüila, porque participei do governo, vivo o governo e sei que não é 

verdade.Sei que existe corrupção na administração pública federal. Sei que é preciso combatê-la e a 

combati. Entreguei ao Conselho de Ética --e todos os Deputados e Deputadas podem ter acesso --um 

relatório de mais de 100 páginas da Casa Civil, da Ciset. Toda denúncia que chegou à Casa Civil contra 

quem quer que seja --estatal, autarquia ou Ministério --, contra qualquer diretor, presidente ou Ministro, 

fosse ou não denúncia --muitas vezes era pedido de informação - , encaminhei ao Ministério Público, 

encaminhei à Contadoria Geral da União, encaminhei ao Tribunal de Contas da União. Portanto, tenho a 

consciência tranqüila de que não me omiti, de que não prevariquei na Casa Civil. 

Fui Ministro da Casa Civil. Não era presidente do PT. Não era deputado. Portanto, não aceito ser 

responsabilizado pelas decisões do PT ou como parlamentar. O Supremo tomou uma decisão, que acatei. 

Aliás, acatei todas as decisões do Supremo. Jamais critiquei o Supremo Tribunal Federal. Jamais critiquei 

também a Comissão de Constituição e Justiça quando perdi. Não aplaudi quando ganhei nem critiquei 

quando perdi, como alguns fizeram no país, o que não é uma atitude democrática. 

Senhor presidente, não vou fazer uso de todo o tempo que me foi concedido. Tenho interesse de que a 

Câmara conclua a votação. Quero acordar amanhã como um cidadão que prestou contas à Câmara dos 

Deputados como deputado, olhou para cada parlamentar. 

Durante essas semanas todas eu me dispus a conversar com cada deputada e deputado, ouvir o que cada 

deputado e deputada tinha a me questionar. Enviei para cada deputado e deputada uma carta e depois as 

minhas defesas. Fizemos esse resumo. Todos os deputados e deputadas sabem o sacrifício que isso 

significou porque sabem qual é a estrutura do gabinete, sabem o salário e a verba indenizatória que têm, 

sabem as condições em que exercem o mandato. Não fosse a ajuda de milhares de brasileiros e brasileiras, 

centenas de milhares --ouso dizer --de brasileiros e brasileiras, eu não teria podido travar essa luta. 

Não quero misericórdia. Não quero clemência. Tenho repetido para cada um e cada uma de vocês: Quero 

justiça. Que cada deputado vote com a sua consciência. Nunca agravei nenhum deputado ou deputada. 

Nunca agravei nenhum membro do Conselho de Ética. Nunca fiz ataque pessoal. Nunca fiz crítica que 



 

 

não fosse jurídica e política. Sei da situação e da posição que vivo neste momento desde o dia em que 

voltei para esta Casa. Sei muito bem da responsabilidade política que eu tenho nesses últimos 10 anos no 

Brasil. Mas sei também que essa responsabilidade não envolve --quero repetir --nada, nada que signifique 

quebra de decoro.  

Para finalizar, senhor presidente, deputados e deputadas, quero render homenagem a todos aqueles que 

lutaram em nosso país pela democracia para que esta Casa hoje pudesse estar julgando. Tenho 

compromisso com a luta contra a corrupção. Digo isso olhando nos olhos de cada Deputada e Deputado. 

Não há nada na minha vida que comprove o contrário. Em todos os cargos que ocupei, em todas as 

funções que desempenhei, combati a corrupção. E foi assim também no Governo do Presidente Lula. Não 

fui omisso, não prevariquei e, muito menos, participei. Quero lembrar que esta Casa está-me julgando, 

mas também está, na verdade, fazendo um auto julgamento. 

Muito obrigado pela atenção. Vamos enfrentar a votação. Muito obrigado. 

 

TEXTO 6 (NP 1) 

São Paulo, terça-feira, 07 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"  
Valdemar Costa Neto acusa parlamentar do PTB de tentar chantagear 
Lula com acusação de que o PT pagava mesada a deputados  
 
Presidente do PL ameaça processar Jefferson  

ELVIRA LOBATO 
DA SUCURSAL DO RIO  
 
"Um camarada que é acusado de extorsão em vários órgãos do governo 
ia dispensar uma mesada? Um mensalão? Ia exigir que fosse muito mais 
(..). Pegar a mesada dos colegas e pôr no bolso. Não combina que um 
cara que pratica extorsão possa dispensar mesada." 
Foi dessa forma, irônica, que o presidente nacional do PL, Valdemar 
Costa Neto, respondeu à afirmação do deputado Roberto Jefferson, 
publicadas ontem pela Folha, de que o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, 
pagava ""mensalão" de R$ 30 mil a parlamentares, em troca de apoio no 
Congresso, e que ele teria orientado seu partido a recusar a oferta. 
Costa Neto acusou o presidente do PTB de tentar chantagear o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva quando disse tê-lo informado sobre o suposto 
comportamento de Delúbio. 
"Ele (Jefferson) está acuado, e tenta chantagear o governo com alguma 
coisa. (...) É evidente que, se o presidente Lula tivesse tomado 
conhecimento, teria tomado providência. Tenho certeza de que Roberto 
Jefferson não falou nada do que disse ao presidente Lula. É conversa 
dele. Nunca falou disso com ninguém (...) Ele quer chantagear porque vai 
perder o mandato. Ameaça, pensando que vai levar alguma vantagem", 
prosseguiu Costa Neto. 
Afirmou que o PL processará judicialmente Roberto Jefferson, por 
difamação e calúnia, por ter acusado parlamentares do PL de aceitarem a 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0706200521.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0706200523.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/inde07062005.htm


 

 

suposta mesada de Delúbio para votar a favor do governo. 
Adicionalmente, defendeu a abertura de um processo pela Corregedoria 
da Câmara, para investigar a denúncia. 
Na entrevista publicada ontem pela Folha, Roberto Jefferson referiu-se a 
uma reunião entre os deputados federais Carlos Rodrigues, presidente do 
PL no Rio de Janeiro, Costa Neto e Pedro Henry (PT-MT), em que 
teriam pressionado José Múcio (PTB-PE) a aderir ao esquema do 
mensalão. A reunião, na versão de Jefferson, teria ocorrido em janeiro do 
ano passado. 
Valdemar Costa Neto confirmou que teve uma reunião com José Múcio, 
Pedro Henry e Carlos Rodrigues, no período citado por Jefferson, mas 
sustentou que o encontro restringiu-se à discussão da reforma política, 
que estava sendo cogitada na ocasião. 
""Não queria ir sozinho (à reunião), para não parecer que só eu mandava 
no partido. Levei o Carlos Rodrigues comigo, porque ele fazia parte da 
comissão da reforma política. Ele [Roberto Jefferson] só podia estar se 
referindo a esta reunião", afirmou. 
Costa Neto negou que tenha existido o diálogo citado por Jefferson à 
Folha, quando um dos presentes, segundo as palavras de Jefferson, teria 
dito ao deputado Múcio: ""Que que é isso? Vocês não vão receber? Que 
conversa é essa? Vão dar uma de melhores que a gente?". 
Segundo o presidente do PL, a denúncia de Jefferson implicaria que mais 
de 200 deputados teriam recebido dinheiro de Delúbio. Ele disse ser esta 
uma hipótese inverossímil. ""Estariam todos presos. (...) Você não 
controla. Tem deputado que briga com a mulher, outro que briga com o 
funcionário. É uma piada (a denúncia). Todo mundo sabe disso", disse. 
Em nota, Costa Neto disse que o deputado petebista tenta envolver o PL 
e o governo nas práticas que ele, Roberto Jefferson, prestou ao governo 
Collor. 

 

 

TEXTO 7 (NP 2) 

São Paulo, terça-feira, 07 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
 
Severino diz que cabe CPI para investigar caso  

FÁBIO GUIBU 
DA AGÊNCIA FOLHA, EM FORTALEZA  
 
O presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP-PE), afirmou ontem, 
em Fortaleza, que "cabe uma CPI" para investigar a denúncia feita pelo 
presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson (RJ), de que 
parlamentares da base aliada teriam recebido uma "mesada" de R$ 30 
mil, pagos pelo tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para votar a favor do 
governo. 
"É claro e evidente que cabe uma CPI", disse Severino. "Você acha que 
um deputado que está extorquindo merece continuar como representante 
do povo?" 
Mas o presidente da Câmara, em seguida, ressaltou que acredita que a 
própria corregedoria da Casa pode tomar as providências para "apurar e 
punir" as supostas irregularidades. "Se forem verdadeiras [as denúncias], 
tem que cassar todos os mandatos dos deputados que estão enriquecendo 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0706200522.htm
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ilicitamente", afirmou. "Deputado tem que lutar pela equivalência 
salarial, e não roubar a nação." 
Severino, que integra um dos partidos citados por Jefferson como 
beneficiário das "mesadas", afirmou que o líder petebista está 
desesperado por ter seu nome envolvido em denúncias de corrupção nos 
Correios. "O deputado Jefferson, por estar nesse desespero, está jogando 
pedras em todos os setores. Eu não acredito [nas denúncias]." 
Severino disse que, "como presidente da Câmara", nunca ouviu falar de 
mesada na Casa e que as acusações envolvendo membros do PT "não 
procedem". Ele disse ainda que Roberto Jefferson "precisa de tratamento 
psíquico". "Tenho o mais profundo respeito por ele, mas ele guardar isso 
por tanto tempo... Se ele esteve com o presidente em janeiro, por que não 
denunciou antes?" 
Líderes de PP e PL, partidos acusados de serem beneficiários de suposta 
"mesada" de R$ 30 mil do governo, foram ontem ao ataque, prometendo 
processar o presidente nacional do PTB, deputado Roberto Jefferson 
(RJ). Na irritada reação de líderes dos partidos, Jefferson foi chamado de 
"irresponsável", "mentiroso", "louco", "chantagista" e "covarde". 
O líder do PL na Câmara, Sandro Mabel (GO), reagiu com ironia. "Se 
realmente tivesse mesada, o governo nem precisava de líder na Câmara. 
A coisa andava sozinha", disse. Segundo ele, a maior evidência é a 
dificuldade do governo em aprovar seus projetos. 
Entre as lideranças do PP, o tom também foi de indignação. Em nota, o 
deputado Pedro Corrêa (PE), que, segundo Jefferson, teria expressado 
preocupação com a possibilidade de a mesada vir à tona, negou 
"veementemente" que algum membro de seu partido tenha recebido 
dinheiro do PT. 
"O relacionamento do PP com o governo é pautado exclusivamente pela 
defesa dos projetos de interesse do país e pela garantia da 
governabilidade", disse Corrêa. 

 

 

TEXTO 8 (NP 3) 

São Paulo, terça-feira, 07 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
Deputados do PP dizem ter ouvido falar de mesada  

DA AGÊNCIA FOLHA  
 
Quatro deputados do PP, partido da base do governo, disseram ontem à 
Folha que ouvido comentários sobre o pagamento de "mesadas" na 
Câmara em troca de votos, conforme denúncia do presidente do PTB, 
deputado federal Roberto Jefferson (RJ). 
Luís Carlos Heinze (RS), Francisco Turra (RS), Ricardo Barros (PR) e 
Zé Lima (PA) disseram ter escutado rumores sobre o caso, mas negaram 
ter sido procurados por petistas para negociar. 
"A "rádio corredor" falava. Ouvia-se falar, mas nunca me procuraram", 
disse Heinze, da ala de oposição ao governo no PT. 
 
Piada 
"Até piada saiu, comentários, mas nunca houve pista concreta", disse o 
deputado Francisco Turra (RS). Zé Lima (PA) disse que ter ouvido 
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"alguma coisa". "Meu sigilo bancário e minha declaração de renda estão 
à disposição." 
Integrante do PP de oposição a Lula, o deputado Ricardo Barros (PR), 
disse que, "apesar dos comentários na Câmara", nunca soube de alguém 
que efetivamente tivesse recebido. 
Do PTB, o deputado Alex Canziani (PR) também disse que já ouvira 
comentários sobre o pagamento de mensalidades à base de apoio. "As 
declarações de Jefferson abrem mais uma crise e é impossível evitar a 
instalação da CPI dos Correios", disse Canziani. 
 
Amazonas 
Deputados do PP do Amazonas negaram o recebimento da "mesada" 
alegando que, por serem do "baixo clero", não tinham peso político para 
participar do suposto esquema. "Sou do "baixo clero", a gente não tem 
nenhum cargo no governo federal", disse Francisco Garcia, presidente 
regional do PP "Nunca recebi proposta", disse Carlos Souza (PP.-AM). 
"Roberto Jefferson atirou lama sobre todos nós e, se realmente existe 
essa banda podre, eu não faço parte dela", disse o deputado Hamilton 
Casara (PL-RO). 
 

 

 

TEXTO 9 (NP 4) 

São Paulo, quinta-feira, 09 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"  
 
Para presidente, sigla não entendeu tamanho da crise; tesoureiro chorou 
na reunião da Executiva  
 
PT racha, contraria Lula e decide preservar Delúbio  

DA REPORTAGEM LOCAL  
 
Para insatisfação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o comando do 
PT assegurou ontem a permanência de seu tesoureiro, Delúbio Soares, na 
Executiva Nacional, como antecipou ontem a Folha. Embora os petistas 
insistam em negar, o Campo Majoritário do PT rachou ao discutir a saída 
de Delúbio. Segundo um dos integrantes da cúpula partidária, quatro 
membros da Executiva defenderam seu afastamento. Mas o presidente do 
PT, José Genoino, contou com a esquerda petista para vencer a queda-de-
braço. 
Em Brasília, Lula demonstrou contrariedade: "O PT não entendeu o 
tamanho da crise", disse o presidente, segundo interlocutores. Um dia 
após ter dito que poderia "cortar na carne" se preciso para elucidar 
suspeitas de corrupção, Lula esperava que Delúbio se afastasse e pediu a 
emissários que tratassem disso com o PT. 
Mas, graças à atuação de Genoino e ao depoimento de Delúbio, o assunto 
nem sequer foi formalmente discutido pela Executiva. 
Acusado de distribuir mesadas a parlamentares, Delúbio chorou ao jurar 
inocência. Segundo participantes da reunião, chorou ao falar de seu pai, 
"um homem justo", que se esforçou para levar os filhos à universidade. 
Delúbio se emocionou ainda ao descrever sua origem na roça e a lembrar 
que trabalha desde os 14 anos. 
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Afirmando que vive de aluguel há 15 anos no mesmo edifício, só tendo 
mudado de apartamento, o tesoureiro petista disse que seu patrimônio é 
compatível com a renda, que inclui uma aposentadoria de R$ 1.200 como 
professor pelo Estado de Goiás. 
"Não enriqueci na política", disse ele, negando o pagamento de mesada a 
parlamentares. 
Antes mesmo da reunião, Valter Pomar, da Articulação de Esquerda, e 
Joaquim Soriano, da Democracia Socialista, manifestavam confiança em 
Delúbio. Apenas cobraram uma explicação formal do tesoureiro do 
partido. O representante da Ação Popular Socialista (APS), Jorge 
Almeida, nem participou da Executiva. 
Desqualificando o autor das denúncias -o presidente do PTB, Roberto 
Jefferson (RJ)-, a esquerda do partido nem falou em afastamento. Mas, 
segundo o Secretário de Relações Internacionais do PT, Paulo Ferreira, o 
próprio Delúbio se pôs à disposição: 
"Faço o que o partido quiser". 
A dúvida sobre a permanência de Delúbio estava no próprio Campo 
Majoritário. Ao chegar ao encontro, o secretário-geral do PT, Silvio 
Pereira, admitiu a hipótese de afastamento: "Acredito que não esteja na 
pauta. Agora, uma reunião da Executiva do PT você sabe apenas como 
começa. Nunca como termina". 
Minutos depois, Genoino desceu para descartar a idéia e negar qualquer 
desentendimento com o PT. "Não há areia entre o PT e o presidente 
Lula", afirmou ele. 
Na véspera, Sílvio Pereira e Genoino já tinham revelado dissonância 
sobre a necessidade de instalação da CPI dos Correios. Afinado com o 
governo, Pereira defendeu a apuração. Genoino repetiu ser um palanque 
eleitoral. 
Agora, mantido Delúbio no cargo, a cúpula do PT aposta numa operação 
de "redução de danos". Dentro dessa ação, a cúpula do PT considerou 
desastrosa a declaração do ministro das Cidades, Olívio Dutra, de que a 
crise é produto das más companhias. Genoino não quis comentar. "Esse é 
assunto do governo. Não do PT. O partido participa como aliado da 
sustentação do governo." 
 
Resoluções 
A esquerda do partido, apesar de ter apoiado Delúbio, marcou posição na 
reunião de ontem ao apresentar uma proposta de resolução com duras 
críticas aos rumos do governo Lula, principalmente em suas políticas 
econômica e de alianças. Segundo a ala, tal rumo "faz com que alguns 
setores da população suponham que, se no âmbito da economia o 
governo contraria princípios passados, nada impediria que na ética não 
pudéssemos fazer o mesmo".Essa resolução, apoiada por seis integrantes 
da Executiva, acabou derrotada. Prevaleceu a resolução do Campo 
Majoritário, que teve apoio de dez integrantes e destacou a tarefa do 
governo Lula de "consolidar a retomada do desenvolvimento 
econômico". 
Os integrantes da Executiva, porém, aprovaram de forma unânime a 
convocação para os dias 17 e 18 do Diretório Nacional, instância máxima 
do partido, com o objetivo de discutir a crise. (CATIA SEABRA, 
KENNEDY ALENCAR E CONRADO CORSALETTE)  

 

 

 
 



 

 

TEXTO 10 (NP 5) 

 

São Paulo, domingo, 12 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO" 
 
Ministro da Casa Civil diz que Jefferson é "réu"; Genoino classifica 
declarações de mentirosas e Janene nega ter distribuído mesada 
 
Acusação é infundada e deputado quer ser vítima, afirma Dirceu  

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
DA REPORTAGEM LOCAL  
 
O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, afirmou na noite de ontem 
que as acusações feitas pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson (RJ), 
em entrevista à Folha, são "absolutamente infundadas". Também 
refutaram as declarações do petebista o presidente do PT, José Genoino, 
e o líder do PL. na Câmara, José Janene (PR). 
"Ele [Jefferson] quer se transformar em vítima, mas ele é réu. A 
sociedade não pode aceitar que ele faça essas declarações sem provas, 
como ele mesmo diz, testemunhais ou documentais, que ele acuse a 
Polícia Federal, um jornal e uma rede de TV de estarem sendo utilizados 
por mim", disse o ministro, que afirmou estar "absolutamente tranqüilo". 
"O Congresso está instalando uma CPI para investigar os fatos, a PF e o 
Ministério Público estão investigando. Estamos numa democracia e 
vamos aguardar as investigações. Vamos continuar governando, como é 
o nosso dever. O Congresso vai continuar legislando, e a sociedade, 
fiscalizando", afirmou. "Mas eu não posso aceitar em hipótese nenhuma 
o que o deputado está colocando para o país sem provas e nem que faça 
acusações absolutamente infundadas contra a minha pessoa e integrantes 
do governo." 
Citado por Jefferson como sendo um "operador" de Dirceu, Janene negou 
a acusação e disse que o petebista é "louco", "canalha" e "maníaco-
depressivo". "Ele tem que apresentar um mínimo de evidências. E precisa 
fazer um exame de sanidade mental." 
Janene negou também ter feito gestões junto ao governo para impedir a 
mudança na diretoria de Engenharia de Furnas, para que o posto fosse 
destinado a um apadrinhado de Jefferson. 
O líder afirmou que sempre tratou com Dirceu de maneira institucional e 
que entrará com ação criminal no Supremo Tribunal Federal. "Ele 
[Jefferson] tem que apresentar provas ou terá que responder na Justiça." 
Já Genoino disse ontem que as acusações feitas por Jefferson, a quem 
chamou de "um poço cheio de ódios", são mentirosas. O partido, afirmou 
ele, entrará na Justiça contra o parlamentar. 
"Ele [Jefferson] mente. São acusações infundadas, mentirosas, agressivas 
e cheias de ódio. Ele não tem limites para acusar as pessoas sem provas. 
O PT não participa nem participou da compra de votos ou de apoios." 
Em entrevista à Folha, Jefferson afirmou que Genoino participou de 
reuniões para discutir o pagamento a parlamentares, o que foi negado 
ontem pelo presidente do PT. Quanto ao publicitário Marcos Valério, 
citado por Jefferson como o "operador" do pagamento irregular aos 
deputados, Genoino também disse ser mentira. "Marcos Valério nunca 
fez esse tipo de coisa, ele não é desse tipo." 
"Ele [Jefferson] inventa, cria, chega ao ponto de fazer histórias e 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1206200511.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1206200513.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/inde12062005.htm


 

 

avaliações, denunciando de maneira irresponsável e mentirosa quem ele 
quer. Ele quer sair da condição de acusado para ser acusador", afirmou 
Genoino. 
O líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), confirmou 
ontem o encontro citado por Jefferson em entrevista à Folha. "Fui para 
entender a situação e agir como líder do governo. Ele estava muito 
"bronqueado". Não discuti cargos -nem é essa a minha função. Queria 
apenas entender o que estava acontecendo." 
O publicitário Marcos Valério não foi localizado ontem. Delúbio Soares 
esteve ontem na sede do partido, mas saiu sem dar entrevista. Na sua 
casa e no celular, ninguém atendeu. O celular do secretário-geral do PT, 
Silvio Pereira, estava desligado.  

 

 

TEXTO 11 (NP 6) 

São Paulo, terça-feira, 21 de junho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/CPI 
 
Governo tenta restringir os fatos geradores da atual crise política aos 
Correios e ao PTB, para que sejam preservados o Planalto e o PT 
 Oposição quer ligar Correios a mesada na CPI  

FERNANDA KRAKOVICS 
LEILA SUWWAN 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 

 

Ao ouvir o servidor Maurício Marinho na CPI dos Correios, a oposição 
vai tentar hoje fazer um elo entre o suposto esquema de corrupção na 
estatal e o "mensalão". O relator, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
disse que o depoimento de José Dirceu (Casa Civil) na comissão é 
inevitável. 
Para os governistas a estratégia é conduzir o depoimento de forma a 
incriminar o deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), que tem sido a 
principal fonte de denúncias contra o PT e o Planalto. 
A oposição acusou ontem o comando da CPI, ocupado por governistas, 
de sonegar informações para atrapalhar sua atuação. Eles pediram cópia 
do inquérito da Polícia Federal sobre o caso, mas, até ontem à noite, não 
teriam tido acesso. A CPI também receberia ontem à noite documentos 
da CGU e da Procuradoria Geral. 
Ex-chefe de departamento dos Correios, Marinho aparece em um vídeo 
negociando propina para favorecer empresários em licitações. Indicado 
para o cargo pelo PTB, o servidor diz na gravação que agia sob o 
comando de Jefferson, o que negou depois à PF. 
A oposição quer relacionar as nomeações políticas feitas por Dirceu para 
cargos no governo com o suposto desvio de recursos para o PT e partidos 
da base. 
Jefferson, que se licenciou da presidência do PTB na última sexta-feira, 
acusou o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de pagar uma mesada de R$ 
30 mil a deputados do PP e do PL para que eles permanecessem fiéis ao 
governo. 
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Serraglio disse que será inevitável que Dirceu explique na CPI como 
eram feitas as nomeações para os Correios. Para o relator, Jefferson deve 
depor só após o detalhamento do caso dos Correios, sob pena de os 
integrantes repetirem as mesmas perguntas já feitas a ele no Conselho de 
Ética. 
Os governistas se opõem à convocação de Dirceu. O governo está 
tentando restringir os fatos geradores da atual crise política aos Correios 
e ao PTB, como forma de preservar o Planalto e o PT. Para o presidente 
da CPI, Delcídio do Amaral (PT-MS), não se pode atropelar a denúncia 
original. 
A estratégia é concentrar as investigações e os depoimentos aos diretores 
dos Correios. Nesse cenário o próximo a ser ouvido seria o ex-diretor de 
Administração dos Correios Antônio Osório Batista, também da cota do 
PTB. 
 
Abin 
Em seu depoimento na CPI dos Correios, marcado para hoje, Marinho 
deverá lançar suspeitas sobre a participação do segundo homem, 
identificado como "Vítor", na gravação de vídeo que deflagrou o 
escândalo dos Correios. 
Marinho e seus advogados sugerem que essa pessoa possa ter conexões 
com a Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que nega participação 
na filmagem. 
Até ontem à noite, Marinho não havia passado por acareação com os 
supostos envolvidos na gravação e nem havia sido levado a uma sessão 
de reconhecimento, pessoal ou por fotografia. 
Por uma fotografia de jornal, Marinho reconheceu apenas o homem que 
se identificava como "Júlio Goldman", na verdade Joel Santos Filho, 
contratado por Artur Washeck Neto. O outro autor da gravação é João 
Carlos Mancuso. É ele que Marinho não reconhece e que teria se 
identificado como "Vítor". 

 
Colaborou RUBENS VALENTE, da Sucursal de Brasília 
 

 

TEXTO 12 (NP 7) 

São Paulo, domingo, 03 de julho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ O PUBLICITÁRIO 
 
Documentos do BC revelam relação financeira entre o publicitário e 
petistas; SMPB também teria pago prestação do empréstimo  
 
Valério avalizou empréstimo para o PT  

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  

 
O publicitário mineiro Marcos Valério Fernandes de Souza, apontado 
como um operadores do suposto esquema de pagamento de propina a 
parlamentares, negociou e avalizou empréstimo de R$ 2,4 milhões para o 
PT no banco BMG em Belo Horizonte. Um das agências ligadas a 
Marcos Valério ainda pagou uma das prestações para o partido, no valor 
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de R$ 349.927,53. 
A relação financeira entre o publicitário e o PT foi revelada ontem pela 
revista "Veja", que relata ter tido acesso a documentos do Banco Central. 
O publicitário afirmava que sua ligação com o PT se resumia à amizade 
com o tesoureiro Delúbio Soares e à participação de duas agências das 
quais é sócio em campanhas do PT. 
O empréstimo no BMG foi realizado no dia 17 de fevereiro de 2003. 
Segundo documentação apresentada pela "Veja", três pessoas assinaram 
o documento: Delúbio Soares, José Genoino, presidente do PT, e Marcos 
Valério. O publicitário aparece como "avalista e devedor solidário". 
Também segundo a revista, Marcos Valério pagou uma das prestações 
por meio de sua agência SMPB Comunicação. O dinheiro saiu da conta 
da agência no Banco Rural em 14 de julho de 2004. O total da dívida 
ainda não foi quitado, segundo a documentação do BC. A SMPB tem 
hoje dois contratos com o governo: Correios e Ministério do Esporte. 
A "Veja" também relata que Marcos Valério participou das negociações 
com o BMG para a liberação do empréstimo. Os R$ 2,4 milhões foram 
solicitados por Delúbio no início do governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. 
O publicitário teria entrado em cena depois que o tesoureiro enfrentou 
dificuldades para liberar o dinheiro. Ele teria participado das conversas 
com a direção do banco e viabilizado uma reunião de executivos da 
BMG com o então ministro da Casa Civil, José Dirceu. Por fim, teria 
usado seu prestígio para avalizar a transação. 
Em depoimento à Polícia Federal em Brasília, Marcos Valério negou ter 
agendado qualquer reunião com Dirceu. Ontem, a reportagem não 
conseguiu contato com sua assessoria em Belo Horizonte. Marcelo 
Leonardo, um dos advogados do publicitário, afirmou que Marcos 
Valério não iria comentar. "Não vamos falar sobre informações vazadas. 
Não queremos interferir para que não ocorra ilicitude de prova", disse. 
 
Responsável 
O presidente do PT, José Genoino, responsabilizou o tesoureiro do 
partido pelo empréstimo. Segundo Genoino, a operação foi feita por 
orientação de Delúbio. À "Veja", Genoino negou que Marcos Valério 
fosse o avalista do financiamento. Ontem, no encontro do Foro de São 
Paulo -que congrega partidos de esquerda da América Latina-, Genoino 
também responsabilizou Delúbio por ter passado um dado errado à 
revista. "Estou assumindo que recebi uma informação equivocada da 
Secretaria de Finanças." 
Ao ser questionado se o empréstimo prova os vínculos do PT com o 
publicitário, disse: "São públicos os vínculos do Marcos Valério com o 
tesoureiro do PT. Isso não foi negado. Como presidente do PT, nunca 
tive reuniões com Marcos Valério nem participei de qualquer relação 
dele com [o deputado] Roberto Jefferson". Ele também evitou responder 
se uma parcela do empréstimo foi paga pela SMPB. "O secretário de 
Finanças dará todas as explicações."  

 

 

 

 

 

 



 

 

TEXTO 13 (NP 8) 

 

São Paulo, quarta-feira, 06 de julho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ NOVAS LIGAÇÕES  
 
José Borba afirma que publicitário discutia nomeações com o PT e, após 
pressão, se licencia  
 
Valério negociava cargos no governo, diz líder do PMDB  
Carlos Moura - 29.jun.2005/Correio 
Brasiliense 

 

O líder do PMDB na Câmara, 
José Borba, que divulgou nota 
ontem 

 
 
RANIER BRAGON 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
SILVIO NAVARRO 
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BRASÍLIA  
 
O líder do PMDB na Câmara, deputado José Borba (PR), aumentou 
ontem ainda mais a gravidade da crise política ao afirmar, em nota, que o 
publicitário mineiro Marcos Valério Fernandes de Souza participava das 
discussões para o preenchimento dos cargos públicos federais e "fazia 
parte do grupo do PT que exercia efetiva influência político-
administrativa no governo". 
Aliado do Planalto desde que assumiu a liderança do PMDB, no início de 
2004, Borba verbalizou o que o PT e o governo procuram negar 
efusivamente: que Valério, acusado de ser o "operador" do suposto 
"mensalão", tinha influência política na gestão de Luiz Inácio Lula da 
Silva. 
"Nunca recebi do senhor Marcos Valério qualquer numerário ou recursos 
financeiros, limitando-se o relacionamento ao fato de que o mesmo fazia 
parte do grupo do PT que exercia efetiva influência político-
administrativa junto ao governo federal", diz a nota de Borba. O 
peemedebista afirma ainda ter discutido com Valério e com o PT a 
indicação de apadrinhados para cargos federais. 
A nota -que traz duros ataques ao presidente do PMDB, Michel Temer 
(SP)- teve imediata repercussão no Congresso. 
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Pressionado por uma lista de assinaturas para destituí-lo da liderança, 
Borba pediu licença do cargo na noite de ontem, indicando Wilson 
Santiago (PB) para a vaga. 
Após a divulgação da nota, governistas diziam se sentir perplexos e 
avaliavam que Borba poderia ter se "atrapalhado" na redação. Outros 
afirmavam que o peemedebista se sentiu abandonado pelo governo. 
Instado pelo PSDB, o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP.-
PE), acionou a Corregedoria da Casa para apurar se as ações assumidas 
por Borba ferem o decoro parlamentar, o que pode resultar em cassação 
do mandato. "Borba fez uma verdadeira confissão de crime, ele assumiu a 
existência de uma verdadeira quadrilha", afirmou Alberto Goldman (SP), 
líder do PSDB. 
O líder do PMDB foi citado por Fernanda Karina Somaggio, ex-secretária 
de Valério, como um dos políticos que eram próximos ao ex-chefe, que 
chegou a avalizar um empréstimo do PT. 
Borba negou conhecer Valério, mas recuou. Embora tenha dito a líderes 
do PMDB que sua relação com o publicitário não envolvia o partido, a 
nota de ontem une Valério, PT e PMDB na prática do fisiologismo. "O 
que discuti com dirigentes do PT e o senhor Marcos Valério é o que 
lideranças partidárias discutem hoje e sempre discutiram em todos os 
governos: a nomeação de seus partidários para cargos na administração 
pública", diz a nota, que reforça: 
"O meu relacionamento com líderes do PT, integrantes de sua Executiva 
Nacional e o senhor Marcos Valério sempre foram [sic] delimitados pela 
tratativa da ocupação de cargos públicos, em razão de pleitos de 
integrantes de nossa bancada, sendo leviana e politiqueira qualquer 
especulação de favorecimento financeiro a deputados do PMDB". 
Sobre o fato de ter ido ao Banco Rural em Brasília -local onde o 
"mensalão" era distribuído, segundo Roberto Jefferson (PTB-RJ)- Borba 
afirma ser "possível" ter estado na agência, mas para "atender pagamento 
[sic] ou efetuar operação bancária de natureza particular". Ele diz que 
freqüentava o prédio também para fazer "exames laboratoriais". 
Um dos objetivos da nota de Borba era atacar a ala oposicionista da 
legenda, liderada por Temer e pelo ex-governador Anthony Garotinho 
(RJ), que se movimentavam para tirá-lo do posto. 
"Um dos poucos sucessos nas tratativas com o mesmo grupo [PT e 
Valério] foi para a presidência dos Correios, por indicação do deputado 
Michel Temer", diz a nota, se referindo a João Henrique, exonerado após 
a crise. 
 

 

TEXTO 14 (NP 9) 

São Paulo, quarta-feira, 06 de julho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ PT X PT  
 
Tesoureiro, responsável por empréstimo avalizado por Marcos Valério, 
segue decisão de Silvio Pereira; Genoino ainda resiste  
 
Delúbio cede a pressões e se afasta do PT  

FÁBIO ZANINI 
EM SÃO PAULO  
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Apontado como cabeça do suposto "mensalão", Delúbio Soares pediu 
ontem afastamento da tesouraria do PT, tornando-se o segundo integrante 
da cúpula partidária a cair em dois dias. 
Anteontem, o secretário-geral petista, Silvio Pereira, colocou o cargo à 
disposição. O foco agora recai sobre o presidente do PT, José Genoino, 
que apesar de hesitante, ainda tenta se manter no cargo e sobreviver à 
reunião do diretório nacional do fim de semana, que pode destituí-lo. 
Delúbio fez um discurso emocionado, mas sem lágrimas, para comunicar 
à Executiva que finalmente cedia às pressões, um mês após ter sido 
citado pelo deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). 
Em dez minutos, tentou explicar o empréstimo de R$ 2,4 milhões 
avalizado pelo publicitário Marcos Valério Fernandes. 
Disse que foi Valério quem intermediou o empréstimo com o banco 
mineiro BMG, assinado em fevereiro de 2003, o que teria justificado sua 
posição de "avalista". 
"O PT precisava de um empréstimo e fui ao Valério. Ele me levou à 
diretoria do BMG, que conhecia por ter negócios com eles. Quando o 
empréstimo saiu, coloquei ele como avalista", afirmou, segundo 
participantes. 
Em sua carta de demissão, Delúbio negou-se a admitir erros no processo 
que levou à maior crise da história do PT. "Não temo. Tenho a plena 
consciência de nunca haver transgredido os princípios éticos da prática 
política. Prova eloqüente disso é meu reduzido patrimônio", diz a nota. 
O ex-tesoureiro também disponibilizou, pela segunda vez, seu sigilo 
fiscal, telefônico e bancário. 
Aos 21 integrantes da Executiva, ele admitiu um único equívoco: não ter 
descrito o empréstimo de forma detalhada a Genoino. O presidente do PT 
é avalista do financiamento. 
"Levei ao Genoino muitos documentos naquele dia e não o informei 
completamente sobre o que ele estava assinando. Induzi o companheiro a 
erro, e isso me leva a renunciar", afirmou. 
Em nenhum momento, Delúbio disse que se arrependia da operação, na 
qual Valério chegou a pagar parcela de R$ 350 mil. 
A queda de Delúbio era reivindicada há quase um mês por correntes 
minoritárias. "Delúbio deveria ter saído antes. Os envolvidos, para 
demonstrar isenção e se defender melhor, precisam se afastar", disse 
Plínio de Arruda Sampaio, candidato a presidente do PT por um bloco de 
esquerda. 
Uma proposta conjunta de 18 deputados federais da "esquerda petista" 
foi divulgada para cobrar "a recomposição da Executiva, sem a presença 
de todos os dirigentes acusados", mas acabou derrotada pela ala 
moderada. 
Delúbio e Sílvio fazem parte dentro do partido da "turma do Zé", numa 
referência ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. 
O único que resta do grupo agora na Executiva é Marcelo Sereno, 
secretário de Comunicação, também citado por Jefferson como sabendo 
do "mensalão". Ontem ele descartou a renúncia. 
 

 

TEXTO 15 (NP 10) 

São Paulo, quarta-feira, 06 de julho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ NOVA FRENTE  
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Comissão também irá apurar denúncias de suposta compra de votos no 
governo FHC  
 
Congresso aprova criação de CPI mista do Mensalão  

SILVIO NAVARRO 
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BRASÍLIA  
 
RANIER BRAGON 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
 
O Congresso Nacional criou na noite de ontem uma CPI específica para 
investigar o chamado escândalo do "mensalão". A comissão mista -
formada por deputados e senadores- também irá apurar denúncias de 
suposta compra de votos para aprovação da emenda da reeleição, durante 
o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 
Para criar a comissão, governo e oposição cederam. O governo queria 
que a CPI do Mensalão funcionasse somente na Câmara, já que lá o 
requerimento abrangia não só o atual suposto esquema de "mensalão", 
mas também a compra de votos para a aprovação da emenda da 
reeleição, em 1997, o terceiro ano da gestão tucana no governo federal. 
A oposição forçava a criação da CPI mista, mas somente com foco no 
suposto "mensalão", denunciado pelo deputado Roberto Jefferson (PTB-
RJ). Segundo Jefferson, o PT pagaria R$ 30 mil a deputados do PL e do 
PP. em troca de apoio político. 
O acordo para "unificar" os requerimentos foi costurado na noite de 
ontem por líderes dos partidos. O novo texto, que se assemelha ao 
requerimento apresentado pelos governistas na Câmara, foi lido em 
plenário pelo primeiro-secretário da Câmara, deputado Inocêncio 
Oliveira (PMDB-PE), às 22h30. 
 
Confusão 
A sessão de criação da comissão foi marcada por uma cena inusitada. 
Ciente da resistência do presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP-
PE), em criar a comissão direcionada ao "mensalão", o presidente do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) caminhou até a Câmara, 
acompanhado por líderes dos partidos no Senado, para pressionar a 
realização da sessão conjunta do Congresso no horário agendado -às 20h. 
Ao chegar à Câmara, entretanto, esbarrou em uma recém-aberta sessão 
para tentar destravar a pauta da Casa. Severino chegou a tentar abrir duas 
sessões seguidas num intervalo de 20 minutos para evitar a criação da 
CPI. 
"Não dá mais para combinar com o presidente da Câmara para convocar 
o Congresso e essa sessão não se realiza porque há sessão da Câmara 
convocada de última hora. Essa é a terceira vez. Nós precisamos ter bom 
senso, serenidade e respeito com o país", disse Calheiros. 
Na seqüência, Calheiros voltou ao Senado para uma reunião com os 
líderes na qual foi decidida a criação da CPI mista. O governo e a 
oposição ainda não discutiram nomes para a presidência e relatoria. 
"Uma vez que houve acordo para criá-la [a CPI], acredito que haverá 
acordo para a indicação da presidência e da relatoria", disse Renan 
Calheiros. 
Há ainda uma indefinição sobre a data de instalação da CPI, 
provavelmente para a primeira semana de agosto, devido à possibilidade 
de recesso do Congresso em julho. Pela lei, o Congresso não trabalha 
neste mês, desde que aprove antes o projeto da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), que ainda não foi votado, mas está na pauta de hoje. 
Apesar de ser específica à apuração do "mensalão" e à compra de votos 
na emenda de reeleição, a nova CPI deverá ouvir novamente depoentes 
que já passaram pela CPI dos Correios, em funcionamento no Congresso, 



 

 

que investiga um suposto esquema de corrupção na estatal. 
 

 

TEXTO 16 (NP 11) 

São Paulo, domingo, 10 de julho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ PT X PT 
Agravamento da crise provoca afastamento; Campo Majoritário aponta 
sucessor  
 
Genoino deixa presidência do PT; Tarso Genro assume  

FÁBIO ZANINI 
EM SÃO PAULO 

LILIAN CHRISTOFOLETTI 
DA REPORTAGEM LOCAL 

Apesar do esforço do Campo Majoritário, ala que comanda o partido, 
José Genoino deixou ontem a presidência do PT. 
A detenção de José Adalberto Vieira da Silva, assessor do deputado 
estadual José Nobre Guimarães (PT-CE), irmão de Genoino, com R$ 437 
mil em notas, anteontem, foi o estopim da renúncia. Mas o ex-presidente 
já estava desgastado com as denúncias de seu suposto envolvimento no 
escândalo do "mensalão". 
Em seu lugar, assume o atual ministro da Educação, Tarso Genro. Seu 
nome foi apresentado pelo Campo Majoritário (ala que domina o partido, 
com cerca de 60% dos votos), ontem, durante reunião do Diretório 
Nacional, em São Paulo. Foi considerado "inegociável". 
Tarso deverá deixar o Ministério para assumir o partido. O mais cotado 
para assumir a pasta é o atual secretário-executivo, Fernando Haddad. 
Outras modificações anunciadas ontem à noite são as escolhas do 
ministro demissionário do Trabalho, Ricardo Berzoini, para a Secretaria-
Geral, do deputado federal José Pimentel (CE) para a tesouraria e do ex-
ministro da Saúde Humberto Costa para a Secretaria de Comunicação. 
Costa deve substituir Marcelo Sereno, que ontem à tarde também se 
afastou, tornando-se o quarto petista da cúpula partidária a cair em razão 
do escândalo do "mensalão". 
Os novos integrantes da Executiva petista foram referendados pelo 
diretório -uma mera formalidade, uma vez que foram apontados pela ala 
majoritária. 
Genoino pediu seu afastamento do cargo logo no início da reunião, o que 
foi imediatamente acatado. Houve choro e palavras de solidariedade ao 
agora ex-presidente da legenda. 
 
"Dever cumprido" 
"Deixo o partido com o sentido de dever cumprido", afirmou Genoino, 
olhos marejados, em um depoimento de oito minutos à imprensa, depois 
de anunciar sua decisão ao diretório. 
Estava cercado pela cúpula do partido, como os líderes do governo no 
Senado, Aloizio Mercadante (SP), e na Câmara, Arlindo Chinaglia (SP) e 
o ex-ministro José Dirceu (Casa Civil). 
"Vamos dar a volta por cima", declarou, esclarecendo que sua saída 
poderia fortalecer a unidade do partido e preservar a governabilidade do 
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presidente Lula. Genoino disse que estes "valores" estariam acima de sua 
carreira. 
"Temos que colocar minhas pretensões e minhas opções em segundo 
plano e em segundo lugar", declarou. 
Ele presidia o PT havia 30 meses, desde que Dirceu licenciou-se do 
cargo para ser ministro da Casa Civil. Era um dirigente próximo ao 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sofreu críticas por atrelar 
excessivamente o partido ao Palácio do Planalto. 
 
Imagem forte 
A prisão do assessor parlamentar do irmão foi o que precipitou a saída. A 
imagem de notas de reais e dólares divulgadas pela imprensa foi avaliada 
como muito forte, independentemente da falta de responsabilidade 
pessoal de Genoino no episódio. Antes da prisão, a intenção era 
permanecer no cargo, mesmo debilitado. 
Curiosamente, ele não citou o fato no discurso aos companheiros de 
partido. Emocionado, declarou que encarava a presidência do PT como 
uma "missão", que lhe teria sido confiada por Lula. "Meu projeto político 
era outro." 
Também reconheceu que deveria ter feito do PT um partido mais 
presente no dia a dia do governo, uma crítica sobretudo da esquerda 
partidária, que diz que Lula virou refém de partidos da direita. "Talvez eu 
não tenha exercido o protagonismo necessário junto ao governo", 
afirmou. 
Em um momento particularmente emotivo, declarou que sentia-se ontem 
como se sentiu em 1972, ao ser preso durante a guerrilha do Araguaia. 
Os afastamentos de Genoino e Sereno seguem as renúncias de Delúbio 
Soares e Silvio Pereira, que ocupavam os respectivos cargos de 
tesoureiro e secretário-geral do partido. 
Todos tiveram seus nomes envolvidos com o escândalo do "mensalão", 
suposto pagamento de mesada a parlamentares da base aliada em troca de 
apoio ao governo. As denúncias foram feitas pelo deputado Roberto 
Jefferson (PTB-RJ), que apontou o publicitário Marcos Valério como 
operador do pagamento. 
Recentemente, descobriu-se que Valério tinha sido avalista de dois 
empréstimos para o PT, estabelecendo um elo entre a legenda e o 
publicitário. 
Genoino assinou os empréstimos obtidos pelo partido nos bancos Rural e 
BMG, tendo Valério como avalista. 
"Certamente cometemos erros, mas não praticamos atos ilícitos. O PT 
não paga nem compra deputados", afirmou Genoino. 
Uma questão em aberto é o futuro do próprio Genoino. 
Ele é candidato a presidente do partido no processo de eleição interna, 
marcado para setembro, no qual votam 840 mil filiados. A decisão de 
permanecer ou não candidato terá de ser feita nesta semana, mas a 
tendência é que o nome escolhido para seu lugar o substitua também na 
eleição. 
Ontem, o presidente demissionário respondeu a apenas uma pergunta a 
respeito de seu futuro. "A partir de agora serei José Genoino, ex-
deputado federal, e tenho de cuidar da minha sobrevivência", disse ele, 
que está sem mandato e agora sem emprego.  
 
 

 

TEXTO 17 (NP 12) 

 



 

 

São Paulo, sábado, 16 de julho de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ NOVAS VERSÕES  

Agências fizeram empréstimos bancários 
para quitar dívidas de campanha do partido  
 
Empresário e ex-tesoureiro pouparam Lula e 
governo em depoimento a procurador  

 
 
Valério e Delúbio admitem agora que PT usou caixa 2  

Em depoimentos na Procuradoria Geral da República, o publicitário 
Marcos Valério Fernandes de Souza e o ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares admitiram que as empresas DNA e SMPB foram usadas como 
caixa 2 do partido, mas procuraram isentar o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva de envolvimento em irregularidades. 
Ontem, um dia após prestar depoimento, Valério divulgou nota em que 
revela que o dinheiro de empréstimos para suas empresas foi direcionado 
para o pagamento de dívidas de campanha do PT. Apontou Delúbio como 
responsável pelas operações e voltou a negar a existência do "mensalão" -
suposto esquema de pagamento de mesada a parlamentares governistas. 
Em entrevista ao "Jornal Nacional", Valério também fez questão de 
afirmar que não obteve vantagens no governo em razão dos empréstimos 
ao partido e de sua proximidade com o então tesoureiro petista. 
Delúbio, ouvido ontem pelo procurador-geral da República, Antônio 
Fernando de Souza, confirmou a versão dos empréstimos e disse que 
todas as campanhas petistas operaram com caixa 2, menos a de Lula. 
Diante da suspeição de favorecimento às empresas de Valério, o governo 
também agiu ontem: o Banco do Brasil anunciou a rescisão de contrato 
com a DNA e os Correios anunciaram a suspensão das campanhas com a 
SMPB. A Eletronorte, outro cliente estatal, vai discutir o assunto na 
segunda-feira. 
O PT tratou de se manifestar. Na TV, defendeu a apuração de "todos os 
fatos e denúncias que eventualmente envolvam o partido e alguns de seus 
militantes".  
 

 

TEXTO 18 (NP 13) 

São Paulo, quinta-feira, 04 de agosto de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/A LISTA DE VALÉRIO 
 
Em depoimento, publicitário afirma que ex-ministro participou das 
negociações para liberar recursos para as suas empresas 
 
Dirceu sabia de empréstimos, diz Valério  
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RUBENS VALENTE 
MARTA SALOMON 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  

No segundo depoimento que prestou na Procuradoria Geral da República, 
anteontem, o publicitário mineiro Marcos Valério Fernandes de Souza 
complicou a situação do ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, 
atribuindo a ele um papel relevante no esquema clandestino de repasse de 
dinheiro a partidos políticos. 
Também afirmou que Dirceu pediu ajuda a um banco, por meio do ex-
secretário-geral do PT Silvio Pereira, para resolver problemas pessoais de 
sua ex-mulher. 
O depoimento de Valério reforça sua estratégia de negociar uma delação 
premiada, que significa receber abrandamento de pena, no caso de uma 
condenação judicial, em troca de ajuda aos investigadores. 
Valério também contradisse um trecho importante do depoimento que 
José Dirceu prestou, naquela mesma tarde, ao Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados. O ex-ministro disse aos parlamentares que 
encontrou-se apenas "uma ou duas vezes com Valério" em "atos sociais". 
No depoimento, porém, Valério disse ter estado três vezes na Casa Civil 
"entrevistando-se" com o ex-ministro -os procuradores da República, no 
entanto, não fizeram constar no depoimento ou não perguntaram a 
Valério as datas, os motivos e se houve testemunhas desses encontros. 
Confirmando o que sua mulher, Renilda Maria, havia dito na semana 
passada à CPI dos Correios, Valério afirmou que o ex-tesoureiro nacional 
do PT Delúbio Soares informou-lhe que José Dirceu manteve reuniões 
com as diretorias dos bancos BMG e Rural para assegurar a assinatura 
dos empréstimos entre as instituições e as empresas de Valério. Segundo 
o empresário, foram tomados seis empréstimos, no valor total de R$ 55,2 
milhões. 

ESQUEMA TUCANO - Valério confirmou que, em 1998, participou de 
um esquema de financiamento partidário nos mesmos moldes do que está 
sendo investigado pela CPI dos Correios, mas então como apoio ao 
PSDB mineiro. Relatou que Cláudio Roberto Silveira Mourão, o 
tesoureiro da campanha de reeleição ao governo mineiro do atual senador 
Eduardo Azeredo (PSDB-MG), pediu-lhe um empréstimo de R$ 9 
milhões "em razão de dificuldades financeiras na campanha". 
Valério obteve o empréstimo no Banco Rural, cujo presidente, José 
Augusto Dumont, seria seu amigo, e deu como garantia créditos a 
receber de contratos de publicidade mantidos com o próprio governo 
estadual. Repassou o dinheiro "segundo orientação do sr. Cláudio 
Mourão". O Ministério Público não perguntou ou não incluiu no 
depoimento quem foram as pessoas beneficiadas e se esses repasses 
foram ou não declarados por Valério no Imposto de Renda de suas 
empresas. 
AVALISTA E CREDOR - O publicitário voltou a dizer, agora em 
detalhes, que houve um contrato de gaveta entre ele e Delúbio Soares, o 
ex-tesoureiro nacional do PT, para dar uma espécie de segurança aos 
bancos credores na operação que teria drenado R$ 55,2 milhões para o 
partido. Dois documentos teriam sido assinados, um entregue ao Banco 
Rural e o outro, ao BMG. 
Valério disse só ter cópia do segundo, de 1º de julho de 2004. Entregou 
cópia aos procuradores da República. Nesse papel, segundo Valério, 
Delúbio aparece como "avalista e devedor solidário" dos empréstimos no 
BMG. 
AGÊNCIAS - Marcos Valério descreveu um quadro de promiscuidade 
entre agências de publicidade de órgãos públicos nos governos estadual e 



 

 

federal. Quando indagado sobre eventual direcionamento nas licitações 
que "vem ganhando sistematicamente", Valério afirmou que a atuação de 
suas empresas "não difere em nada dos outros grandes contratos do 
governo atual ou passado". 
Valério assim descreveu: "A atuação na área de publicidade de um modo 
geral envolve a submissão a interesses políticos, sem o que as empresas 
não sobrevivem nesse mercado". Ele citou as empresas Ogilvy, DM-9, 
Bagg, Propeg, F-Nazca, Duda Mendonça, Fischer América e Lew, Lara, 
"dentre outras". 
Mais adiante, Valério confirmou que a Secom (Secretaria de 
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica) "solicitou" a diminuição 
do valor exigido do patrimônio líquido das empresas concorrentes da 
licitação da publicidade nos Correios. Segundo ele, das 55 concorrentes, 
apenas dez tinham condições de participar, segundo as regras anteriores. 
JOSÉ DIRCEU - Ao ser indagado sobre "a origem dos empréstimos" que 
suas empresas obtiveram com a finalidade de repassar dinheiro ao PT, 
Valério relacionou-a à atuação do ex-ministro José Dirceu. Contou que, 
ao mesmo tempo em que negociava a liberação de empréstimos, 
"Delúbio Soares lhe informou" que José Dirceu "teve reuniões com os 
dirigentes de ambos os bancos", Rural e BMG. A reunião com os 
dirigentes do Rural teria ocorrido no hotel Ouro Minas, em Belo 
Horizonte (MG), "num jantar", e a reunião com a diretoria do BMG teria 
ocorrido "em Brasília" -não foram citadas datas. 
EX-MULHER - O ex-ministro voltou a ser citado por Valério quando ele 
descreveu o apoio que deu a Ângela Saragoça, ex-mulher de José Dirceu. 
"O declarante foi procurado por Silvio Pereira [ex-secretário-geral do 
PT] para auxiliar o ex-ministro José Dirceu na resolução de um problema 
pessoal com sua ex-esposa, que pretendia trocar de apartamento e não 
tinha recursos financeiros. Desta forma, foi conseguido o empréstimo e o 
emprego já mencionados", disse Valério, referindo-se a uma vaga dada a 
Ângela no banco BMG. 
Valério contou que a compra do apartamento de Ângela pelo seu sócio, o 
advogado Rogério Tolentino, também fez parte dessa ajuda supostamente 
pedida por Dirceu. "(...) Tolentino, para resolver o problema, já que o 
crédito imobiliário dependia do pagamento de recursos em dinheiro, 
comprou o apartamento da sra. Ângela, pagou à vista." 
TESOURARIA - Ao confirmar a íntegra da lista, entregue à procuradoria 
um dia antes por sua funcionária Simone Reis Vasconcelos, de 31 
beneficiários de repasses no suposto esquema de caixa, Valério deu 
detalhes sobre as pessoas e a forma como os saques eram realizados. 
Contou que os cerca de R$ 4,9 milhões destinados diretamente ao PT 
nacional, tendo como "contatos" Delúbio, sua secretária, Edilene, e a 
funcionária do partido Solange Pereira Oliveira, "eram entregues na 
tesouraria do PT em São Paulo e em Brasília". Não fica claro como o 
dinheiro era transportado até lá. 
CAMISETAS - Valério contou que apenas um, dos 31 beneficiários, era 
suposto fornecedor de campanha eleitoral. Disse que Carlos Cortegoso, 
associado ao nome "Ponto Focal" e a dois telefones com prefixo de São 
Paulo, teria recebido R$ 400 mil como "pagamento a camisetas do PT". 
Não ficou esclarecido para qual campanha eram as camisetas. 
Mais adiante, Valério contou que a verba de R$ 1,2 milhão destinada ao 
tesoureiro do PT do Rio Grande do Sul, Marcelino Pies, era recebida 
"por Jorge e Paulo Bassotto [do PT gaúcho] em Belo Horizonte (MG)". 
CONEXÃO MINEIRA - Valério envolveu na relação dos saques o ex-
ministro dos Transportes do governo Lula e atual prefeito de Uberaba 
(MG), Anderson Adauto (PL). Confirmou que o sacador José Luiz Alves, 
a quem atribuiu a retirada de R$ 1 milhão, era chefe-de-gabinete de 
Adauto e que outro nome relacionado aos saques, Edson Pereira de 
Almeida, é irmão do ex-ministro "e recebia por José Luiz Alves". 
Valério também mencionou o atual prefeito de Belo Horizonte (MG), 



 

 

Fernando Pimentel (PT). Disse que o sacador Rodrigo Barroso 
Fernandes, relacionado a retiradas de R$ 774 mil em favor do petista 
Carlos Magno, é assessor de Pimentel. 
ADVOGADOS - Segundo Valério, os advogados Aristides Junqueira e 
Pedro Fonseca, que defenderam o PT no decorrer das investigações sobre 
o assassinato do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel, receberam R$ 
185 mil "a título de honorários". 
 

TEXTO 19 (NP 14) 

São Paulo, sábado, 06 de agosto de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/CPI DOS CORREIOS 
 
Relatório será enviado ao Conselho de Ética; caso de Dirceu pode ir para 
a CPI do Mensalão 
 
CPI vai sugerir à Câmara a cassação de até 18 deputados 

FERNANDA KRAKOVICS 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
 
Em dez dias a CPI dos Correios prometeu apresentar o primeiro relatório 
recomendando a cassação de deputados federais ao Conselho de Ética da 
Câmara. Os critérios para definir os casos em que houve quebra de 
decoro parlamentar ainda serão discutidos com as lideranças políticas e 
com os integrantes da comissão, que terão que votar esse parecer. 
O universo analisado pelo relator da CPI, deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), e pelos quatro sub-relatores são 18 parlamentares citados 
direta ou indiretamente nas investigações da comissão. Os trabalhos têm 
se concentrado nos saques feitos nas contas do publicitário Marcos 
Valério de Souza e em suposto esquema de corrupção nos Correios. 
O relatório que será apresentado em dez dias é considerado parcial. No 
final dos trabalhos, um relatório final será apresentado. 
Haverá, no entanto, no caso do relatório dos pedidos de cassação, dois 
tipos de encaminhamento. Os casos em que for avaliado que há prova de 
quebra de decoro serão enviados diretamente para o Conselho de Ética da 
Câmara. Uma outra listagem será feita com os parlamentares contra os 
quais haveria apenas indícios de irregularidades e seria encaminhada à 
CPI do Mensalão. 
 
Negociação política 
Essa divisão dá margem para negociações políticas. Questionado se um 
saque em uma das contas de Marcos Valério seria considerado uma 
prova ou um indício, Serraglio afirmou que "vai haver uma interpretação 
coletiva". 
Marcos Valério é acusado pelo deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) de 
ser o operador do "mensalão", suposto pagamento de mesada pelo PT a 
deputados da base aliada. Os saques em dinheiro das contas do 
publicitário seriam parte desse esquema. 
Tanto Delúbio quanto Valério dão outra justificativa. Segundo eles, os 
recursos seriam destinados ao pagamento de dívidas de campanha e 
fariam parte de um caixa dois do PT. A origem do dinheiro seriam 
empréstimos bancários tomados pelas empresas do publicitário e 
repassados à sigla. 
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Essa versão não deve servir para poupar deputados. "A meu juízo caixa 
dois é um ato equivocado. Uma sucessão de equívocos não o legitima", 
disse Serraglio. 
Para o senador Jefferson Péres (PDT-AM), já há prova para cassar cerca 
de 20 deputados, inclusive o ex-ministro José Dirceu (Casa Civil). "Eu 
cassaria o deputado José Dirceu [PT-SP]. Só a velhinha de Taubaté não 
sabe que ele era o chefe do esquema", disse ele. 
O caso do ex-ministro da Casa Civil, no entanto, deve ser encaminhado 
para a CPI do Mensalão. Parlamentares ouvidos pela Folha afirmam que 
não há provas contra ele, já que não há comprovação de que o Roberto 
Marques autorizado a sacar R$ 50 mil das contas de Marcos Valério seja 
o assessor pessoal de Dirceu. 
O relator da CPI sinalizou que, em sua opinião, já há elementos para 
cassar Roberto Jefferson. Questionado se tem convicção de que ele 
chefiava um esquema de corrupção nos Correios, Serraglio insinuou que 
sim, mas que essa decisão dependerá da maioria. "Eu até poderia dizer 
que tenho convicção, mas acho que seria inadequado dizer. No parecer 
não quero produzir um monólogo, não sou dono da verdade, tenho que 
submeter ao plenário." 
O presidente da CPI dos Correios, senador Delcídio Amaral (PT-MS), 
afirmou que a comissão deve funcionar até novembro. 

 
TEXTO 20 (NP 15) 

São Paulo, domingo, 14 de agosto de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ O QUE É ISSO, 
COMPANHEIROS? 
 
Um grupo formado por partidos políticos e outro por CUT e MST levam 
a Brasília manifestações rivais centradas na figura de Lula 
 
Protestos evidenciam racha na esquerda  

EDUARDO SCOLESE 
FÁBIO ZANINI 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA 

Em busca de apoio para sair da crise, o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva já poderá ter uma boa idéia nesta semana sobre se poderá ou não 
contar com os movimentos sociais. 
Duas manifestações rivais em Brasília, ambas centradas na figura do 
presidente Lula, evidenciam o racha na esquerda brasileira no momento 
em que um de seus líderes históricos luta pela sobrevivência política. 
Na terça-feira, um ato pró-Lula, liderado por CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), UNE (União Nacional dos Estudantes) e MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), pretende levar 30 mil 
pessoas à Esplanada dos Ministérios. No dia seguinte, é a vez da 
esquerda não-lulista -PSTU, PSOL, PDT, PPS- tentar dar a resposta, 
assumindo para valer o slogan "Fora Lula" -eco do "Fora FHC" que parte 
do PT encampou em 1999. 
As legendas de esquerda de oposição ao presidente já conversam 
reservadamente sobre uma possível candidatura única de legendas com 
graus variados de radicalismo. Como em toda negociação que envolve a 
esquerda, há muitas dificuldades. Uma delas é o excesso de pré-
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candidatos a presidente. Há também obstáculos de caráter ideológico. O 
bloco é bastante heterogêneo. O único traço comum é a repulsa ao PT. 
 
"Disputa de mercado" 
O contraste entre as manifestações mostra que há uma "disputa de 
mercado" na esquerda. 
A ala oposicionista busca crescer tirando da CUT e do PT o controle 
sobre os movimentos sociais e o eleitorado ideológico de esquerda; os 
responsáveis pela manifestação favorável ao presidente apostam na 
superação da crise e nas benesses, inclusive financeiras, proporcionadas 
pela relação estreita com o Planalto. 
"[O evento de oposição] é inconseqüente, não tem preocupação com o 
futuro. O nosso é construtivo. Com todos os defeitos, este é um governo 
que nós vestimos a camisa para eleger", diz Antônio Carlos Spis, 
secretário de Comunicação da CUT. 
Lula não ficará totalmente imune na manifestação de seus aliados. 
Alguns movimentos denunciarão a política econômica. Mas no essencial, 
a corrupção, as críticas serão feitas de forma genérica. Qualquer coisa 
mais contundente é impossível para a CUT, nascida sob a inspiração do 
sindicalismo de Lula e que acaba de emplacar seu presidente, Luiz 
Marinho, no Ministério do Trabalho. Ela pediu e deve conseguir uma 
audiência com o presidente. 
Em situação parecida está o MST. Relutantemente, o movimento dos 
sem-terra se mantém solidário a Lula, como ficou evidente na "Carta ao 
Povo Brasileiro", lançada há dois meses. 
"Os movimentos sociais [que organizam a manifestação pró-presidente] 
têm, em tese, uma certa autonomia em relação ao governo Lula. [...] A 
manifestação preserva a imagem do presidente, mas bate pesado no 
pedido de mudança da política econômica", afirma João Paulo 
Rodrigues, da coordenação nacional do MST. 
Manoel dos Santos, da Contag, diz que os movimentos não podem 
"entrar no desespero de acabar com o governo". "Não se pode aproveitar 
o momento para fazer barganha, pedir mudanças na economia e fazer 
outras reivindicações", diz, em crítica a seus rivais históricos no MST. 
Os oposicionistas não têm restrições. Romperam com a linha dominante 
na central, mas ainda são pequenos. Querem aproveitar a crise para 
crescer. "A CUT está colocando um freio no movimento social. Bloquear 
essa trava é o nosso maior desafio hoje para crescer", diz José Maria de 
Almeida, presidente do PSTU e da Conlutas, uma dissidência da CUT. 
 
Fora Lula 
Se para os governistas falar na queda de Lula é golpismo, para os demais 
a saída do primeiro presidente metalúrgico da América Latina não é mais 
tabu. 
"A responsabilidade do presidente ficou evidente, mesmo antes do 
depoimento de Duda Mendonça. Queremos a cabeça de Lula", diz o 
deputado paraense João Batista Araújo, o Babá, do PSOL, que está na 
linha de frente da manifestação de quarta-feira. 
A dúvida é como decapitar o governo e isso, ironicamente, acaba 
indiretamente o ajudando. A opção pelo impeachment, hoje a maior 
ameaça contra Lula, é rejeitada por PSTU e PSOL. Não por alguma 
recaída de militantes que se criaram no PT e depois romperam (ou foram 
expulsos) da o partido, mas porque o afastamento teria de ser aprovado 
por um Congresso sob suspeição. "A saída de Lula não pode ser 
constitucional, mas fruto de um movimento de massas", diz Almeida. 
Atitudes como essa alienam setores que não se sentem bem apoiando o 
governo, mas também têm calafrios com a possibilidade de ficarem a 
reboque da esquerda radical. Enquadram-se nessa categoria a oposição 
interna no PT e na CUT, além de direções regionais do MST, que não 
têm tanta dependência dos financiamentos oficiais para programas de 



 

 

reforma agrária.  
 

 
TEXTO 21 (NP 16) 

São Paulo, domingo, 28 de agosto de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ ESTRATÉGIA DE DEFESA  
 
Para tentar evitar cassação, ex-ministro dirá que não teve 
responsabilidade por atos do PT e acusará PSDB e PFL de também fazer 
caixa 2  
Dirceu tenta se desvincular de Delúbio  

CATIA SEABRA 
DA REPORTAGEM LOCAL  
 
Dizendo-se disposto a escrever um livro sobre seus 30 meses de governo 
-dos quais, confessa, sente saudade -, o ex-chefe da Casa Civil José 
Dirceu volta à cena com apetite para briga, dentro ou fora do PT. A 
primeira delas é para defender sua biografia. Dirceu já avisou a petistas 
que não assumirá erros que atribui a pessoas que comandavam o partido 
enquanto estava no governo. 
"Do Lula ao faxineiro do PT, todo mundo sabe: essa conta do Delúbio eu 
não vou pagar", afirma. Dirceu insiste que o ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares e o ex-secretário do partido Silvio Pereira não eram de seu grupo 
político -apesar de serem freqüentes, até hoje, os contatos entre os três. 
Oriundo do meio sindical, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Delúbio chegou ao comando do PT via CUT. Foi tesoureiro da entidade 
e, depois, assumiu a secretaria sindical do partido. Em 2002, viajou ao 
lado de Lula e do vice-presidente José Alencar pelo Nordeste antes da 
costura da aliança PT-PL. No governo, demonstrou proximidade com o 
presidente -viajou para a África na comitiva oficial e, em 2003, foi 
fotografado segurando uma cigarrilha que Lula fumava às escondidas 
numa audiência. 
Além de negar vínculos com Delúbio e Pereira, Dirceu manifesta 
disposição para explicitar acusações contra o PSDB e o PFL de que 
também adotaram caixa dois nas campanhas de 1998 (Minas Gerais) e 
2002 (nacional). Ele lamenta que o governo não tenha optado por um 
discurso mais agressivo e tem dito: "O PT não roubou. Não tem dinheiro 
de empresa, de estatal. Tem dinheiro emprestado no banco". 
Embora não se mostre esperançoso quanto às chances de evitar sua 
cassação, ele retomou o velho ritmo de articulação: conversa 
freqüentemente com o comando do Congresso, a ponto de ter telefonado 
para os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), da 
Câmara, Severino Cavalcati (PP-PE), e da CPI dos Correios, Delcídio 
Amaral (PT-MS), para protestar contra a convocação dos banqueiros 
Gustavo Marinho e Daniel Dantas. Segundo ele, a decisão abala a 
imagem do país no exterior. 
Ainda segundo interlocutores, Dirceu fala constantemente com os 
ministros da Coordenação Política, Jaques Wagner, da Fazenda, Antonio 
Palocci, e da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Com Lula, "o mínimo 
necessário". 
Ameaçado de perder o mandato, o ex-ministro partirá para o ataque 
contra o deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), autor das acusações que 
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o derrubaram, e também contra correligionários como o presidente do 
partido, Tarso Genro, e o líder do governo no Senado, Aloizio 
Mercadante (SP), a quem aponta como arquiteto da campanha para 
retirada de seu nome da chapa do Campo Majoritário nas eleições 
internas de 19 de setembro. 
Até ontem, Dirceu resistia a sair da chapa do Campo Majoritário para 
viabilizar a candidatura de Tarso à reeleição. Segundo ele, Tarso cometeu 
um suicídio ao impor sua saída como condição para manter-se na disputa. 
Nas conversas com petistas, ele avisa ainda que existe uma articulação 
para incluir Tarso e o prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, 
entre os investigados pela comissão de ética do PT por terem sido 
supostamente beneficiados por dinheiro de caixa dois. 
Quanto a Jefferson, avisa: "Ainda não falei publicamente de todas as 
nomeações que ele me pediu e eu não dei. O ódio dele por mim é esse". 
Em toda conversa, Dirceu se esforça para rechaçar qualquer idéia de 
ressentimento em relação a Lula. "O presidente não me deve nada. Sei 
me defender sozinho. Ele tem que cuidar do governo." 
 
Lealdade a Lula 
A interlocutores, o ex-ministro afirma que pensou em deixar o governo já 
em outubro de 2004, após o fracasso de mais uma tentativa de reforma 
ministerial. "Outubro a julho, sem maioria na Câmara e no Senado, só 
poderia dar em crise. Se o Alckmin ficar três meses sem maioria na 
Assembléia, sai CPI e leva a impeachment." 
Em março de 2005, também pensou em deixar o governo, mas ficou pelo 
que descreve como "uma mistura de cristianismo, judaísmo, stalinismo e 
lealdade a Lula". "Quando falei para ele [Lula] "não dá mais", ele disse 
"vamos acertar como você vai sair". Eu falei: amanhã [segunda-feira]. 
Ele me segurou até quarta e Roberto Jefferson fez aquilo comigo", 
lamenta, numa referência ao fato de o petebista ter dado um ultimato, 
pela televisão, para que ele deixasse o governo antes de "prejudicar um 
inocente" -o presidente. 
Na nascente de sua insatisfação, a política econômica: "Talvez pudesse 
ter tido uma política de juros diferente. Em vez de 19,5%, 13%. Esse 
risco, Lula não quis correr. O Lula é muito conservador". 

 
 

TEXTO 22 (NP 17) 

São Paulo, terça-feira, 30 de agosto de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ ACORDÃO OU CASTIGO?  
 
Jairo Carneiro, que recomendou cassação de Jefferson, incluiu adendo 
em voto a pedido do PFL  
 
Relator não vê "mensalão", mas "prática de corrupção"  

RANIER BRAGON 
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
SILVIO NAVARRO 
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BRASÍLIA  
 
O deputado Jairo Carneiro (PFL-BA) leu ontem no Conselho de Ética da 
Câmara o seu parecer recomendando a cassação do mandato de Roberto 
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Jefferson (PTB-RJ), autor das denúncias sobre o suposto "mensalão" no 
Congresso. 
A leitura do voto de Carneiro foi tumultuada após o vazamento da 
informação de que o principal argumento do seu parecer era o de que 
Jefferson não conseguiu provar a existência do "mensalão". 
O relator sofreu enorme pressão da oposição e acabou incluindo um 
adendo no qual reconhece a existência de "atos de corrupção por formas 
e contornos os mais distintos". 
O parecer de Carneiro, que pode resultar na primeira cassação da atual 
crise política, deve ser votado na quinta-feira no conselho. Se aprovado, 
vai para votação secreta no plenário da Câmara, onde será definida a 
cassação -são necessários pelo menos 257 dos 513 votos. O pedido de 
cassação foi protocolado pelo PL. 
Em seu relatório de 67 páginas, Carneiro listou ao menos cinco ações de 
Jefferson que caracterizariam a quebra do decoro parlamentar. 1) não ter 
comprovado o "mensalão" nos moldes descritos; 2) ter feito a denúncia 
apenas para "tirar de si mesmo o foco das atenções"; 3) ter confessado o 
recebimento de caixa dois para a campanha de 2004; 4) ter se omitido ao 
não revelar o suposto "mensalão" assim que soube; e 5) ter admitido 
tráfico de influências em estatais, especialmente no IRB (Instituto de 
Resseguros do Brasil). 
O parecer cita ainda que o líder do PTB na Câmara, José Múcio (PE), 
"desmontou um dos vértices de sustentação do depoimento" de Jefferson 
ao negar "ter recebido qualquer proposta de "mensalão'". 
A votação ficou para quinta-feira porque o deputado Nelson Marquezelli 
(PTB-SP) pediu "vista" ao voto. O pedido foi uma recomendação do 
próprio Jefferson, que busca, com isso, ganhar tempo. 
Os advogados do petebista, que juntos discursaram por mais de uma hora 
na sessão, afirmaram que seu cliente não teve direito à ampla defesa e 
que ele não pode ser punido devido à prerrogativa constitucional de 
"inviolabilidade de suas opiniões". 
"Convicto de que o proceder do representado [Jefferson] revelou-se 
incompatível com a ética e o decoro parlamentar ao ofender, 
levianamente, a honra de seus pares e a dignidade da instituição Câmara 
dos Deputados, abusando da prerrogativa constitucional da 
inviolabilidade, não tendo comprovado a participação dos deputados que 
citou no esquema do "mensalão", o voto [é pela] pena de perda do 
mandato", diz o texto de Carneiro. 
O relator afirma também "estar convencido" de que Jefferson "cometeu 
outras faltas incompatíveis com o decoro" que podem "configurar delitos 
tipificados na legislação brasileira". 
Segundo Carneiro, das testemunhas ouvidas pelo conselho desde a 
instauração do processo contra Jefferson, em junho, "nenhuma trouxe 
contribuições seguras que pudessem apontar a participação efetiva dos 
deputados nominados" por Jefferson no esquema de mesada. 
Em entrevista à Folha, no dia 6 de junho, o petebista acusou o PT de 
pagar mesada mensal de R$ 30 mil a parlamentares do PP e do PL em 
troca de apoio político no Congresso. 
Em seu parecer original, Carneiro diz não excluir a possibilidade de 
existência do "mensalão" e sugere que as CPIs em curso aprofundem a 
investigação. "Somente com o avanço das investigações realizadas pelas 
CPIs é que se poderá conhecer, caracterizar e definir os contornos dos 
atos delituosos sob a denominação de "mensalões", propinas ou qualquer 
tipo de vantagem escusa." 
A pressão que sofreu decorreu do temor de que o relatório do Conselho 
de Ética servisse como base de defesa para deputados envolvidos no 
suposto esquema. Durante o dia, ele recebeu uma bateria de telefonemas 
de pefelistas e se reuniu duas vezes com Antonio Carlos Magalhães Neto 
(PFL-BA). "Considero fora do contestação a ocorrência de corrupção por 
formas e contornos os mais distintos", acabou acrescentando.  



 

 

TEXTO 23 (NP 18) 

São Paulo, quinta-feira, 15 de setembro de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
Saio de cabeça erguida, diz cassado  

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
 
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BRASÍLIA  
 
O plenário da Câmara dos Deputados cassou na noite de ontem, em 
votação secreta, o mandato do deputado federal Roberto Jefferson (PTB-
RJ), 52, autor das denúncias sobre o escândalo do "mensalão". 
Foram 313 votos pela cassação, contra 156 a favor de Jefferson, ou seja, 
56 votos a mais dos 257 necessários para a perda do mandato. Jefferson 
torna-se o primeiro parlamentar a ser cassado na atual crise política. 
Outros dois -Carlos Rodrigues (RJ) e Valdemar Costa Neto (SP), ambos 
do PL- renunciaram. 
O petebista fica agora inelegível até 2015 e só poderá concorrer a cargo 
eletivo, na melhor das hipóteses, nas eleições municipais de 2016. O 
resultado mostrou ainda cinco votos em branco, dois nulos e 13 
abstenções. O quórum total foi de 489 deputados. 
"Esta é a última semana de inverno. A primavera está chegando", disse 
Jefferson, segundo seus assessores, ao saber do resultado, proclamado às 
21h33. Minutos antes, o anúncio do 257º voto que tornava definitiva a 
cassação foi recebido com silêncio no plenário e nas galerias. 
Jefferson, que estava em seu sexto mandato consecutivo como deputado 
federal, foi o responsável pelo surgimento da pior crise política do 
governo Luiz Inácio Lula da Silva ao denunciar, em entrevista publicada 
na Folha em 6 de junho, o suposto esquema de pagamento de mesada 
pelo PT a deputados de partidos aliados. 
Em conseqüência, ministros deixaram os cargos, dois deputados já 
renunciaram, toda a direção do PT foi afastada e uma série de diretores 
de estatais perderam o emprego. 
Bem ao seu estilo, Jefferson fez um discurso de despedida, antes de saber 
o resultado da votação, recheado de frases de efeito, de elogios e 
agradecimentos a aliados, a familiares, mas não poupou os adversários 
políticos, entre os quais incluiu, agora, o presidente Lula -a quem ele 
vinha poupando de ataques diretos. 
Acusado pelo Conselho de Ética da Câmara de quebrar o decoro ao fazer 
acusações sem provas e ao admitir a prática de crimes como o tráfico de 
influências em estatais, Jefferson disse que Lula foi "omisso" e relapso 
ao delegar funções que, segundo o petebista, foram usadas por auxiliares 
para promover "o mais escandaloso processo de aluguel de mandatos" da 
história do Congresso. 
Ovacionado por galerias lotadas de pessoas com camisetas e cartazes 
com dizeres "eu acredito em Roberto Jefferson", o petebista disse que sai 
"de cabeça erguida" e que não retira "nenhuma vírgula" das acusações 
que fez. 
Ao saber do resultado no Congresso, cancelou uma entrevista que havia 
marcado. Mas receberia a visita em sua casa de uma série de deputados 
do PTB, partido do qual foi presidente. 
A estratégia de tentar obter votos de última hora com o argumento de que 
o Palácio do Planalto estaria tentando espalhar uma "guerra fratricida" no 
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Congresso não surtiu efeito. Mesmo assim, o petebista teve adeptos 
declarados -e não só no PTB. Cleonâncio Fonseca (PP.-SE), por 
exemplo, dizia para quem quisesse ouvir que não vota "a favor de 
cassação de deputado". 
Questionado como se sentiria se Jefferson escapasse por apenas um voto, 
respondeu: "Aí subo na Mesa e grito: "Eu salvei Roberto Jefferson!'". 
A cassação do petebista deve marcar o início de uma série de punições 
contra deputados acusados de envolvimento no escândalo do "mensalão". 
O próximo da fila a enfrentar a votação no plenário deve ser o ex-
ministro José Dirceu (PT-SP), que ontem foi acusado por Jefferson de 
tratar o Congresso como "um prostíbulo" quando chefiava a Casa Civil e 
atuava como articulador político do governo. 
Além de Dirceu, Sandro Mabel (PL-GO) e Romeu Queiroz (PTB-MG) já 
sofrem processo de cassação no Conselho de Ética e poderão ter o 
mesmo destino de Jefferson. Mais 13, entre eles seis petistas, devem ter 
os processos abertos nos próximos dias. Alguns podem renunciar para 
escapar à inelegibilidade resultante da cassação do mandato. 
"Foram as "mentiras" de Jefferson que promoveram a maior reforma 
moral no governo Lula", afirmou na tribuna um dos advogados do 
petebista, Itapuã de Messias. 
O suplente que assumirá a vaga de Jefferson é o ex-deputado Fernando 
Gonçalves (PTB-RJ). 
(RANIER BRAGON, FÁBIO ZANINI, SÍLVIO NAVARRO E LUIZ 
FRANCISCO) 

 

TEXTO 24 (NP 19) 

São Paulo, segunda-feira, 28 de novembro de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALO DO "MENSALÃO"/ HORA DAS CONCLUSÕES 
 
Relator diz que comissão tem dados que comprovam relação entre 
esquema operado por Marcos Valério e votações na Câmara 
 
CPI ratificará "mensalão" em relatório  

SILVIO NAVARRO 
DA AGÊNCIA FOLHA, EM BRASÍLIA  
 

O relator da CPI dos Correios, deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), 
afirmou ontem que apresentará um novo relatório parcial sobre as 
investigações da comissão, entre os dias 10 e 15 de dezembro, no qual 
apontará "as razões" da CPI para "ratificar" a existência do chamado 
esquema do "mensalão". 
"A CPI vai demonstrar quais as razões pelas quais entende que o 
"mensalão" está comprovado. Vai ratificar as razões pelas quais entendeu 
que há o "mensalão". Já disse que tem [o esquema] e vai confirmar", 
disse Serraglio. 
Segundo o relator, a idéia não é apresentar novos nomes de supostos 
beneficiários do esquema nem aprofundar as investigações sobre eles, 
mas "interpretar o sistema". "A idéia é passar qual é a nossa concepção 
em relação ao "mensalão". Não em relação aos parlamentares, não 
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queremos mais discutir saques, mas interpretar o sistema." 
Inicialmente, a CPI dos Correios tinha sido encarregada de apurar a 
origem dos recursos que abasteceram o caixa dois do PT. A incumbência 
de confirmar ou não a existência dos repasses a parlamentares era da 
chamada CPI do Mensalão, que terminou há dez dias sem a votação de 
um parecer conclusivo. 
Após o fiasco da CPI do Mensalão, o relator da comissão, deputado 
Ibrahim Abi-Ackel (PP-MG), admitiu o uso de recursos ilícitos para 
pagamentos de dívidas de campanha, mas não concluiu a existência do 
"mensalão" nos moldes denunciados pelo deputado cassado Roberto 
Jefferson (PTB-RJ), ou seja, o pagamento pelo PT de mesada de R$ 30 
mil a deputados do PP e do PL em troca de apoio no Congresso. 
"Vamos dizer muito claramente, verificar aquelas liberações tópicas em 
relação a determinadas votações ou o levantamento do [deputado] Júlio 
Redecker [PSDB-RS], dos "semanões", a cada semana R$ 500 mil. Essa 
tabulação não apareceu em lugar nenhum", afirmou Serraglio. 
Integrante da CPI do Mensalão, Redecker apresentou um levantamento 
feito a partir da quebra de sigilo bancário da empresa Guaranhuns -
supostamente utilizada como empresa de fachada no esquema para 
repassar recursos para o PL- ,que, segundo ele, mostra repasses da 
empresa que somavam R$ 500 mil por semana em 2003. 
Para Serraglio, é possível atestar a ocorrência do "mensalão" a partir de 
dados já coletados pela CPI. Além disso, ele afirmou que seu relatório 
parcial irá pedir o indiciamento de diversas pessoas. Ele não citou os 
nomes, mas disse que são de pessoas ligadas a contratos com 
irregularidades. 
A idéia de elaborar um novo relatório parcial decorre de duas razões: 
mostrar que a CPI já tem dados conclusivos sobre a maioria das frentes 
de apuração e acabar com disputas internas entre governo e oposição 
sobre o trabalho das sub-relatorias. 
A espinha do novo texto de Serraglio passa por 12 tópicos (veja quadro 
nesta página), elencados pelo relator-adjunto da CPI, deputado Eduardo 
Paes (PSDB-RJ) no final de semana, após o que chamou de "pente-fino" 
nos papéis coletados pela comissão. Segundo Paes, a intenção é 
estabelecer um elo entre as diferentes frentes de apuração e "ajustar o 
foco do que já está muito perto de ser concluído". 
Os principais pontos, segundo Paes, tratam de contratos de publicidade 
de estatais com as agências do publicitário Marcos Valério de Souza e de 
possíveis financiadores privados do esquema que abasteceu o caixa dois 
do PT. 
"A idéia foi identificar os principais itens que têm elementos para bater o 
martelo, que já estão em fase avançada", disse Paes. "O foco está claro. 
Não dá para a CPI, a cada escândalo que surge, tratá-lo como 
prioridade." 
A CPI já apresentou um relatório parcial em que pedia a abertura de 
processo contra 19 deputados por envolvimento no esquema. Um deles 
(Jefferson) já foi cassado; quatro renunciaram e um (Sandro Mabel, do 
PL-GO) foi absolvido. Os demais aguardam julgamento da Câmara.  
 

 

 

 

 
 



 

 

TEXTO 25 (NP 20) 

São Paulo, quinta-feira, 22 de dezembro de 2005 
 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ESCÂNDALIO DO MENSALÃO/HORA DAS CONCLUSÕES 
 
Relatório preliminar aponta quatro padrões de repasses de recursos para 
parlamentares 
 
CPI indica origem pública e privada para o "mensalão" 
Lula Marques/Folha Imagem 

O relator da CPI dos 
Correios, Osmar 
Serraglio (PMDB-
PR), expõe o balanço 
preliminar da 
comissão, que aponta 
para o "mensalão' 

 
Mais de seis meses depois de iniciada a investigação, balanço preliminar 
divulgado ontem pela CPI dos Correios concluiu pela existência de quatro 
padrões de "mensalão" -repasses de recursos a integrantes da base do 
governo Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso. 
O relatório, de mais de 400 páginas, apontou ainda indícios de que 
recursos públicos e privados foram usados para alimentar o esquema 
montado pelo PT e pelo publicitário mineiro Marcos Valério Fernandes 
de Souza. 
O documento -dividido em 58 páginas de conclusões e 353 de anexos- 
incluiu auditoria do próprio Banco do Brasil, que constatou a ausência de 
comprovantes que explicassem o destino de R$ 23,2 milhões repassados 
pelo fundo Visanet para a DNA Propaganda, de Valério, por orientação 
do BB. 
Divulgado pelo deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), o relatório 
incluiu empresas privadas, como o Grupo Opportunity e a Usiminas, 
como possíveis fontes do mensalão. "Lamentavelmente, reconheço que 
temos um sistema de corrupção de parlamentares", disse o relator. 
A sistemática do "mensalão" foi objeto de um balanço específico. Os 
quatro "padrões" apontados são: repasse de recursos semanais ao PL; uso 
de recursos para supostamente arregimentar deputados para PTB e PP.; 
coincidência de saques de parlamentares com votações importantes no 
Congresso; e, finalmente, uso da corretora Bônus-Banval como 
intermediária de verbas para o PP. 
Os integrantes do PT na comissão de inquérito pediram cautela na análise 
dos dados e disseram que eles, por si só, não provam o suborno de 
deputados em troca de apoio no Congresso. O PT acusou ainda o relatório 
de ser parcial, por não ter dado espaço maior ao esquema semelhante 
usado pelo PSDB de Minas Gerais na campanha eleitoral de 1998. Em 
nota à imprensa, Marcos Valério voltou a afirmar que a única fonte do 
esquema do caixa dois petista foram os seis empréstimos contraídos por 
suas empresas. 
O escândalo do "mensalão" eclodiu com as entrevistas do ex-deputado 
Roberto Jefferson à Folha, em 6 e 12 de junho. A maior crise do governo 
Lula já provocou a queda da direção do PT e a cassação do ex-poderoso 
ministro José Dirceu, além do desgaste político do ministro da Fazenda, 
Antonio Palocci, entre outros. Dezenove deputados foram acusados de 
participar do esquema. Até agora, dois foram cassados, quatro 
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renunciaram e dois foram inocentados pela Câmara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	pretextuais_heri2.pdf
	3 - ficha catalográfica2.pdf
	UFPE


	anexos_Herimateia-19mar2010.pdf
	UFPE




