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 A manipulação no discurso jornalístico – as múltiplas faces da língua 
 

RESUMO 

A atividade jornalística tem sido alvo de críticas sobre sua objetividade na 
reportabilidade dos acontecimentos de interesse público, pois, sob a falsa aparência 
de portadoras da verdade, as instituições jornalísticas, de fato, elaboram versões 
desses eventos de acordo com seu posicionamento sócio-político. Na falta da 
informação devida, ou seja, “equilibrada, relativamente completa, imparcial, 
relevante” (van Dijk, 2008, 239), a qualidade do conhecimento construído por boa 
parte dos leitores fica bem comprometida e/ou deformada. Diante disso, enquanto 
uma pesquisa engajada, este trabalho pretende ser uma contribuição para a 
democratização do conhecimento. Principalmente a partir dos estudos 
desenvolvidos por Fairclough (2001, 2003) e van Dijk (2008) na Análise Crítica do 
Discurso, o objetivo da presente pesquisa é investigar a qualidade do acesso da 
maioria dos leitores aos eventos sócio-políticos reportados pela mídia em termos de 
manipulação, ou seja, o abuso discursivo e ilegítimo de poder que leva parte dos 
leitores a aderir à opinião do texto mesmo contra seus próprios interesses. A 
manipulação é investigada por meio de 43 textos publicados por duas revistas 
semanais de alcance nacional – a Veja e a Carta Capital. As revistas foram eleitas 
por estarem diacronicamente ligadas, respectivamente, à campanha de oposição e 
de favorecimento ao governo do PT representado pela figura do presidente Lula 
(anos 2009 e 2010). Como sugere Fairclough (2001) em sua concepção 
tridimensional do discurso, a análise se deu na identificação das estratégias 
linguístico-discursivas (características do gênero textual, intertextualidade, 
título/subtítulo, texto não verbal, adjetivação, modalizador, nomeação, agência, 
analogia e expressões com função de ênfase e vagueza) para a interpretação de 
práticas discursivas (favorecimento ou desfavorecimento ao Lula e seu governo) e 
de práticas sociais (campanha a favor e contra o governo do PT para as eleições de 
2010). De fato, as mesmas estratégias linguístico-discursivas contribuíram, 
igualmente, para o favorecimento (Carta Capital) e oposição (Veja) ao Lula e ao PT. 
Assim, os resultados apontam para o contexto de base sociológica, como defende 
Meurer (2004), para que as mesmas estratégias linguístico-discursivas utilizadas 
para a reportabilidade dos acontecimentos sócio-políticos operem na construção de 
discursos diferenciados. A análise também confirma o potencial ideológico das 
palavras. A principal consideração é que, dentre várias maneiras possíveis de se 
tratar um determinado assunto, a escolha por um viés não é aleatória nem natural, 
como os textos aparentam ser. Por trás das escolhas dessas instituições, há 
interesses sócio-políticos fortes. E fazer com que os leitores adotem o 
posicionamento delas pode significar a legitimação e naturalização de muitas 
práticas sociais que atendam aos interesses políticos dessas instituições. Outra 
consideração são as conseqüências sociais mais imediatas da manipulação – (1) a 
manutenção de uma determinada ordem social em favor dos que controlam a mídia 
e (2) uma tomada de posição, por parte da maioria dos leitores, contra seus próprios 
interesses. 

 
Palavras-chave: Manipulação; ACD; discurso jornalístico. 
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The manipulation on journalistic discourse – the multiple faces of the language 
 

ABSTRACT 
 
The journalistic activity has been a target for criticism about its objectivity when 
reporting what happens concerning public interest, as, under the false appearance of 
truth carriers, the journalistic institutions, in fact, create versions of these events 
according to their social political side. Due to the lack of needed information, 
meaning, “balanced, relatively complete, impartial, relevant” (van Dijk, 2008, 239), 
the quality of the constructed knowledge by the major part of readers is compromised 
and/or deformed. Because of this, as an engaged research, this paper intends to be 
a contribution to the democratization of knowledge. Based on Fairclough (2001, 
2003) e van Dijk (2008) in the Critical Analysis Discourse, the objective of this 
research is to investigate the quality of access of the majority of readers to the social 
political events reported by the media in terms of manipulation, which means, the 
discoursive and non-real abuse of power which takes part of the readers to agree 
with the opinion in the text even when it goes against their own interests. The 
manipulation is investigated on 43 texts published by two magazines of national 
reach - Veja and Carta Capital. The magazines were chosen for being diachronically 
connected, respectively, to the opposite campaign and the favouring of the 
government of the workers party (PT) represented by the figure of the president Lula 
(in 2009 and 2010). As suggested by Fairclough (2001) in his tridimensional 
conception of discourse, the analysis was based on the identification of linguistic-
discoursive strategies  (genre characteristics, intertextuality, title/ subtitle, non-verbal 
text, use of adjectives, modals, names, agency, analogies and expressions  aiming 
emphasis and vagueness) to the interpretation of discourse practices (favouring or 
criticism to Lula and his government) and of social practices (campaigns for and 
against the PT government and the 2010 elections). In fact, the same linguistic-
discoursive strategies contributed, equally, to the favouring (Carta Capital) and 
opposition (Veja) to Lula and PT. Therefore, results point to the sociological based 
context as defended by Meurer (2004), for the same linguistic-discoursive strategies 
used to report the social-political events operated on the construction of 
differenciated discourses. The analysis also confirms the ideological potential of 
words. The main consideration is that, among several possible ways for treating a 
specific subject, the choice for one perspective is not natural neither random, as texts 
might appear to be. Behind these choices there are institutions, strong social political 
interests. To have readers adopting a side may mean the legitimation and 
naturalization of many social practices that attend to the political interests of those 
institutions. Another consideration are the more immediate social consequences of 
manipulation – (1) the maintenance for a determined social order on favour of those 
who control the media and (2) the position, that part of the readers take, against their 
own interests. 
 
 
Key-words: manipulation, CDA, journalistic discourse 
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Capítulo 1.  

INTRODUÇÃO 

 

1.1 O discurso jornalístico e a construção do conhe cimento 

É quase um consenso que os veículos de comunicação, e suas instituições, 

são parciais e tendenciosos na atividade de reportar os acontecimentos. Para 

ratificar essa ideia, podemos citar algumas pesquisas recentemente realizadas em 

programas de pós-graduação, como os trabalhos de Pontes (2010), de Vaz (2009), 

de Dias (2009) e de Falcone (2008), para ficarmos apenas no Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. 

Na contramão desse consenso (ao menos no meio acadêmico), e a despeito 

de uma recente ampliação quanto à abertura ao público em geral das contas e 

processos relacionados aos órgãos públicos e políticos brasileiros (os sites 

institucionais com prestação de contas, por exemplo), a mídia é ainda o meio 

institucionalizado e legítimo para fazer a ponte entre os cidadãos e os 

acontecimentos de interesse público1. É fácil perceber isso quando as revistas 

atribuem a si certas descobertas e revelações sobre o que o público em geral, em 

princípio, não teria acesso de outro modo. Veja-se esse fato no exemplo que segue 

abaixo, em que a revista explicita não só que a descoberta do caso ‘Erenice’ foi 

resultado de um empreendimento da sua instituição, mas também atribui a si a 

função de trazer à tona a verdade.  

 Exemplo (1): 
Uma reportagem desta edição de VEJA revela que Israel Guerra, filho de 
Erenice Guerra, braço direito de Dilma Rousseff enquanto ela foi a 
incontestável ministra-chefe da Casa Civil e sua sucessora na pasta, comanda 
um escritório de lobby em Brasília (...). [Veja: 15/09/2010] 

 
                                                 
1 Quanto à legitimidade da mídia enquanto porta-voz da comunidade civil, Piovezani Filho (2003) faz uma boa 
reflexão sobre a “politização da mídia”. 
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Entretanto, para além de instrumentalizar o leitor com a ‘verdade’, tarefa esta 

concedida e investida pelos leitores e encarnada pela mídia, a instituição jornalística 

utiliza o espaço midiático para projetar-se sócio-politicamente. Este fato pode ser 

ilustrado pela observação dos textos abaixo, as capas da última edição da Carta 

Capital e da Veja (revistas eleitas para a coleta do corpus) antes das eleições de 

2010 em primeiro turno (29/09/2010), pois é possível perceber o posicionamento 

político de ambas as revistas em questão em relação aos partidos que disputavam 

as eleições. 

 

 

Uma leitura dessas capas, levando em conta o momento histórico em que 

elas foram publicadas (às vésperas da eleição de primeiro turno de 2010), revela o 

apoio da Carta Capital e a oposição da revista Veja ao governo da situação (PT). 

Enquanto a Carta Capital acusa a oposição de se aproveitar de fatos não políticos 
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(religiosos) para diminuir os argumentos da campanha do candidato José Serra 

(PSDB) – que a Dilma não seria cristã por ser a favor do aborto; a Veja acusa o PT 

de cercear a liberdade da imprensa, não só verbalmente mas também 

imageticamente com a estrela do partido dos trabalhadores (tal como uma estrela 

ninja) “ferindo” a Constituição Brasileira especificamente no trecho em que se 

garante a imprensa livre.   

 O problema social que se desenha nesse quadro é que os meios de 

comunicação, sob a falsa aparência de detentores da ‘verdade’, na realidade 

constroem versões dos fatos, em graus variados de direcionamento ideológico, 

baseados em suas crenças e em seu posicionamento político e social. Sem 

problematizar o como, ou até mesmo se é possível, acessar os fatos como eles 

realmente são ou foram, o que se discute aqui é a ética jornalística de trazer a 

“informação ‘devida’”, ou seja, “equilibrada, relativamente completa, imparcial, 

relevante” (van Dijk, 2008:239).  

  

1.2 Problema e justificativa da pesquisa 

 Nesse contexto da função social assumida pela mídia jornalística enquanto 

portadora da verdade (única e neutra), a presente investigação dedica-se ao 

problema de como as pessoas tomam conhecimento dos acontecimentos políticos e 

sociais que muito interferem em sua qualidade de vida. Parte-se do pressuposto de 

que a qualidade do acesso2 a essa informação interfere no modo de como as 

pessoas podem se posicionar diante desses acontecimentos, impedindo ou 

permitindo que elas possam participar ativamente no embate social e ‘batalhar’ por 

um melhor espaço social nas relações desiguais de poder. 

                                                 
2 Acesso, aqui, não se remete ao conceito elaborado por van Dijk (2008), mas sim a simples tomada de 
conhecimento. 
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Para investigar a luta social pelo poder – poder este que acontece pelo maior 

acesso ao conhecimento dos acontecimentos políticos e econômicos de interesse 

público – analisamos as estratégias linguístico-discursivas utilizadas em textos que 

necessariamente possuíam opiniões diferentes/ discursos diferenciados sobre um 

mesmo assunto. O tema eleito, pela riqueza de material publicado, são os eventos 

sócio-políticos que estavam diretamente relacionados à figura do presidente Lula e 

de seu governo. O enfoque recai sobre o que se reportou sobre o filme ‘Lula, o filho 

do Brasil’ e sobre o caso Erenice Guerra.  

 As instituições escolhidas para a coleta de textos foram as revistas Carta 

Capital e Veja, instituições que, historicamente, tem construído uma imagem, até 

certo ponto fixa, de apoio ou rejeição a Lula e ao governo petista3. Apesar de as 

revistas em questão não se autodenominarem ‘de esquerda’ ou ‘de direita’, é 

possível perceber este posicionamento político ao longo dos textos publicados, 

especialmente no período investigado (os anos de 2009 e de 2010). Nesse sentido, 

as edições de setembro de 2010, às vésperas das eleições 2010 em primeiro turno, 

exemplificam bem esse posicionamento. Por um lado, a revista Veja publicou uma 

série de textos nas edições 2181, 2182, 2183 e 2184 que fizerem oposição ao 

governo Lula, ao PT e à então candidata petista Dilma Rousseff. Esses textos, todos 

de capa, entre editorial, reportagem investigativa e artigo de opinião, versavam 

sobre o aparelhamento (“A ruína do aparelhamento”, 8/9/10), sobre a quebra do 

sigilo fiscal da filha de José Serra (“O Estado a serviço do partido” - 8/9/10; “Os ratos 

da receita” – 15/9/10), sobre o favorecimento partidário em nomeações do atual 

governo (“O partido do polvo”, 8/9/10), sobre os gastos do Ministério da Fazenda 

(“Mister M da fazenda”, 8/9/10), sobre a acusação de Erenice Guerra por tráfico de 

                                                 
3 Referimo-nos ao segundo mandato do Lula, de 2007 a 2010, período melhor observado na pesquisa. 
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influência (“Sobre a cabeça de Lula”, “O polvo no poder” – 15/9/10; “Falta 

indignação”, “Caraça! Que dinheiro é esse?” – 22/9/10; “Os segredos do lobista” – 

29/9/10), sobre a liberdade da imprensa (“Ideias são mais letais que armas” – 

22/9/10; “A imprensa ideal dos petistas” – 29/9/10), entre outros (“Como varrer 

escândalos para debaixo do tapete” – 22/9/10; “A semente da resistência” – 

29/9/10). 

 Por outro lado, a Carta Capital também fez uma série de publicações (edições 

611, 613, 614, 615), entre editoriais, reportagens, colunas assinadas e entrevistas, 

que ora minimizavam as denúncias contra o PT, ora ajudavam a construir uma 

imagem positiva da petista Dilma Rousseff – “Fatos e factóides”, “A Receita Federal 

e os tucanos” e “O alvo preferido de José Serra” – 1/9/10; “Seria Dilma suicida”, 

“Persistem as dúvidas”, “Sinais trocados” e “Radical chique” – 15/9/10; “Usual ou 

corriqueira?”, “Espanto e pavor. Em Marte”, “Os filhos de Erenice” e “Os campeões 

da truculência” – 22/9/10; “A última marcha”, “A militante Dilma e os arquivos” e 

“Arremedo udenista” – 29/9/10. Todos os textos citados acima, da Veja e da Carta 

Capital, fazem parte do corpus ampliado deste trabalho e encontram-se em anexo 

com suas respectivas capas. 

 Entretanto, da mídia em geral, esperávamos reportagens que trouxessem os 

prós e os contras de todos os candidatos, para que o leitor tivesse a maior 

quantidade de informação possível para um julgamento e uma decisão de voto mais 

conscientes. O tom tendencioso para diminuir o prestígio do Lula, expresso nas 

pesquisas de intenção de voto, e, consequentemente, favorecer o candidato Serra 

ou, o contrário, o tom que tentou minimizar as denúncias e elevar o prestígio de 

Dilma Rousseff em detrimento do Serra, foram percebidos e nada neutros e 

imparciais. Outra maneira de perceber o posicionamento político das revistas 
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escolhidas é observar os editoriais e as cartas dos leitores, sempre fazendo 

oposição ou favoritismo ao PT, seja na preferência e destaque ao viés negativo ou 

positivo em relação ao governo da situação, sejam as cartas selecionadas pela 

revista que sempre estão a favor desses posicionamentos. 

Trazer à consciência a orientação ideológica que permeia as revistas é 

possível a partir de uma investigação linguístico-discursiva, cujas marcas constroem 

discursos diferenciados e demonstram a opacidade da língua ou, por outras 

palavras, o potencial ideológico da língua para a produção, reprodução e mudança 

dos discursos e, consequentemente, das ações ensejadas por esses discursos. 

Entenda-se por ideologia, o conjunto de representações de aspectos do mundo que 

contribui para o estabelecimento, manutenção e mudança de relações sociais de 

poder, dominação e exploração (Fairclough, 2003). 

A pergunta que norteia esta investigação é: ‘Como as mesmas estratégias 

linguístico-discursivas utilizadas para a reportabilidade dos acontecimentos sócio-

políticos operam na construção de discursos diferenciados?’.  

Em síntese, para responder a essa questão, o que se pretende é detectar as 

estratégias linguístico-discursivas utilizadas para a criação discursiva de 

determinados posicionamentos políticos e interpretá-los em termos de construção 

de sentido de favorecimento e/ou desfavorecimento à imagem do Presidente e do 

seu governo, no biênio 2009-2010. 

Antes mesmo de encontrar uma solução para esse problema de pesquisa, o 

que se busca aqui é enfrentar, com uma pequena contribuição, um problema social: 

a qualidade do conhecimento construído sobre os acontecimentos político-sociais 

noticiados pela mídia jornalística. Isto porque esse conhecimento pode interferir no 

posicionamento dos leitores – e, consequentemente, em suas ações, já que os 
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pensamentos “levam a ações” (Meurer, 2004:145) –, de diferentes maneiras e em 

graus variados, diante dos fatos reportados pela mídia.  

Essa tomada de posição crítica e consciente quanto ao papel encenado pelo 

leitor no embate social é imprescindível para a formação de uma sociedade mais 

justa e democrática, em que todos tenham os mesmos direitos sociais, inclusive o 

direito ao conhecimento, o mais completo possível, sobre questões político-sociais 

de interesse público. 

Assim como defendido por Fairclough (2003, 2001), as práticas sociais são 

realizadas, perpetuadas e modificadas por meio de discursos. Isto acontece 

especialmente na sociedade contemporânea, em que o constante processo de 

democratização, com as garantias dos direitos individuais e com leis cada vez mais 

rígidas, o simbólico é um meio importantíssimo para a coerção, por um lado, e para 

a luta, por outro, em detrimento da força e da violência físicas.4  

Esses discursos estão materializados em textos que, por sua vez, estão 

numa cadeia quase que infinita de textos de diferentes origens, propósitos e 

gêneros, formando uma ordem discursiva, cujo efeito é a naturalização de práticas 

sociais e culturais que, infelizmente, atendem frequentemente a uma minoria, em 

detrimento de uma maioria. Um ponto importante: esses textos utilizam estratégias 

linguístico-discursivas para a construção de discursos que manipulam os leitores (e 

ouvintes), ou seja, esses discursos podem levar muitos leitores a assumirem o 

posicionamento do escritor (e falante) por adesão e convencimento contra os 

próprios interesses deles. Dessa maneira, justifica-se o foco da investigação no 

material linguístico-discursivo, sem dissociá-lo do não-linguístico, pois essas marcas 

                                                 
4 Breton (1999) trata dessa substituição da violência pela palavra numa perspectiva histórica, relacionando-a ao 
processo de democratização.  
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produtivamente podem revelar a ordem discursiva que compõe e enseja as práticas 

sociais. 

O presente estudo mostra-se pertinente cientificamente, pois ele pretende 

trazer uma contribuição às pesquisas desenvolvidas na Análise Crítica do Discurso 

(doravante, ACD) no Brasil, um campo de investigação relativamente recente no 

nosso país. Também é pertinente socialmente, já que põe em relevo uma questão 

que interessa a todos – a qualidade do conhecimento construído sobre os 

acontecimentos sócio-políticos que influenciam na tomada de posicionamento de 

boa parte dos leitores diante do que é divulgado e, consequentemente, no maior ou 

menor engajamento pelas mudanças sociais relevantes para eles próprios. Essa 

reflexão pode ser de grande valia para o ensino de leitura nas escolas, por exemplo. 

De maneira mais ampla, pretendemos analisar como a informação é 

manipulada por meio das estratégias linguístico-discursivas para que as instituições 

jornalísticas criem um discurso ideologicamente marcado para influenciar seus 

leitores a adotá-lo. 

 E, mais especificamente, o trabalho se propõe a, inicialmente, identificar e 

descrever as estratégias linguístico-discursivas recorrentes utilizadas para a 

manipulação. Entenda-se por ‘manipulação’ (Van Dijk, 2008) a construção do 

discurso persuasivo em favor da instituição jornalística para tentar levar os leitores a 

assumirem o posicionamento dessas instituições em detrimento dos valores, 

crenças e interesses de parte desses leitores.  

 Esse discurso ideológico reside, especialmente, na construção da 

polarização discursiva entre imagem positiva e negativa do presidente Lula e do seu 

governo, e cujas estratégias linguístico-discursivas identificadas como as mais 

recorrentes e relevantes, para o material analisado, são as características do 
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gênero textual, o título/subtítulo, a intertextualidade, a adjetivação, a nomeação, a 

modalização, a agência, além das que geram ênfase, analogia e vagueza. Todas 

essas estratégias discriminadas compõem as categorias de análise adotadas nesta 

investigação. 

 Em seguida, na pesquisa interpretamos comparativamente as estratégias 

linguístico-discursivas e os sentidos construídos, a fim observar o potencial 

ideológico das palavras.  

 

 

1.3 Metodologia 

 Para situar o leitor no método que é utilizado para a coleta e tratamento do 

corpus deste trabalho, e que será descrito adiante, devemos partir de três 

informações básicas: (1) a presente pesquisa incide no material linguístico-

discursivo a partir da análise contextual, (2) de maneira crítica e (3) com o 

posicionamento de favorecer as vítimas do discurso manipulador, os manipulados. 

 Primeiro, tudo leva a crer que as estratégias linguístico-discursivas não são 

em essência manipuladoras – as mesmas realizações linguístico-textuais podem 

contribuir para um discurso manipulador, da mesma forma que podem contribuir 

para um discurso educativo e/ou um discurso simplesmente persuasivo (quando a 

manipulação não é negativa), (van Dijk, 2008). Dessa maneira, os discursos 

funcionam como manipulação quando inseridos em contextos sociais e reais de 

interação; é a maneira como são interpretados pelos leitores que o discurso ganha 

força manipuladora. Isso é fácil perceber quando consideramos que um 

determinado discurso é mais ou menos manipulador, ou não possui nenhum efeito 

manipulador, de um leitor para outro. Conforme van Dijk (2008:251-252), 
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Isso significa que outras restrições contextuais [para além do 
discursivo] prevalecem, em particular, sobre os participantes, seus 
papéis, suas relações e suas típicas ações e cognições 
(conhecimentos, objetivos). Em outras palavras, o discurso é 
definido para ser, antes de tudo, manipulador, em termos de 
modelos de contexto dos participantes. Isto é, como analistas 
críticos, avaliamos primeiramente o discurso como manipulador em 
termos de suas categorias de contexto antes que em termos de 
suas estruturas textuais.  
 

 O contexto, numa perspectiva de linguagem como prática social e capaz de 

delinear um discurso como sendo manipulador ou não, é aquele de base 

sociológica, como foi proposto por Halliday (1978) e retomado por Meurer 

(2004:134): “(...) os critérios para descrever o contexto devem ser sociológicos, i. e., 

baseados em alguma teoria da estrutura social e de suas mudanças”. Assim, 

assumimos com Meurer (2004) que a descrição do contexto, de maneira a 

contemplar a linguagem como prática social, parte do entendimento articulado de 

três noções sociais que, em conjunto, dão conta do que acontece na interação 

humana e, consequentemente, na relação entre texto e contexto. Essas noções são 

‘práticas sociais’, ‘prescrições de papéis e identidades’ e ‘estruturas sociais’, sob 

influência mútua como a imagem abaixo sugere: 

 

 

Figura 1: Diagrama generalista de influências entre prescrições, práticas sociais e 
regras/recursos (Meurer, 2004: 139) 
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 O primeiro elemento da figura 1, as práticas sociais são tudo aquilo que as 

pessoas fazem, em sociedade, de maneira mais ou menos habitual em um espaço 

e um tempo específicos, inclusive por meio de textos. Seguindo a esteira de Bakhtin 

(1992) quanto à noção de ‘cadeia de textos’, Meurer (2004) sugere o termo ‘cadeia 

de práticas’ com o intuito de enfatizar a dependência de cada prática social em 

relação a outras práticas, anteriores e as por vir, num mesmo contexto e em 

contextos diferentes (intercontextualidade5).  

 O segundo elemento do diagrama diz respeito à prescrição de papéis, 

contingentes ou definidas enquanto identidades sociais, que traz em si a noção de 

‘agentividade’ e, assim, garante a possibilidade de mudança social. E, finalmente o 

último elemento, as estruturas sociais são (1) as regras (sociais para as normas de 

conduta social e lexicogramaticais para a significação no campo da semântica) e (2) 

os recursos mobilizados (posses materiais e agentividade no espaço, no tempo e na 

expressão). A função das estruturas sociais é estruturar a prática social. 

 Os três elementos atuam simultaneamente e numa relação de 

interdependência e interconstituição – as regras e os recursos são o meio de 

realização imprescindível e o resultado de práticas sociais que, por sua vez, 

dependem do potencial de agentividade que cabe, a partir das estruturas sociais 

(regras e recursos), aos papéis sociais desempenhados pelos sujeitos.  

 Em suma, a concepção de contexto que subjaz a presente pesquisa é aquele 

desenvolvido por Meurer (2004) – um contexto de base sociológica que prevê a 

descrição das práticas sociais, dos papéis e identidades sociais e das estruturas 

                                                 
5 O conceito de ‘intercontextualidade’, elaborado por Meurer (2004), diz respeito à relação entre contextos 
distintos para a constituição de uma determinada prática social. Na ocasião do seu artigo, Meurer analisa um 
texto escrito por Chomsky sobre o bombardeio às torres do World Trade Center em 11/09/2001 e recorre aos 
contextos político, econômico, religioso e militar, de maneira interpenetrativa, para a construção da prática 
social. 
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sociais (em termos de regras e recursos); todos eles atuando em conjunto para a 

constituição dos discursos. 

 Para nossos propósitos de investigação – a compreensão de discursos 

diferenciados construídos a partir das mesmas estratégias linguístico-discursivas – 

o contexto pode ser descrito da seguinte maneira. A prática social, materializada 

nos textos coletados, é a realização da divulgação de acontecimentos e ideias de 

interesse público. A cada publicação de uma edição da revista, que compreende 

uma prática, relacionam-se outras práticas (outras edições da própria revista e de 

outras revistas e/ou veículos); essa ‘cadeia de práticas’ cria um determinado 

discurso ideológico. As identidades dos interactantes envolvidos são basicamente a 

da instituição jornalística representada por seus jornalistas e a do leitor. Como o 

público leitor das revistas eleitas é muito amplo e variado, suas identidades sociais 

também serão muito variadas, o que dificulta o conhecimento da identidade dos 

interlocutores. Por outro lado, a identidade das instituições jornalísticas é bem mais 

tangível – o papel social desempenhado pelas revistas é o de portador de um 

conhecimento ‘verdadeiro’ a ser divulgado, conhecimento este que não está 

disponível tão facilmente, mas que está para ser desvelado a partir de 

empreendimento da instituição. As revistas em geral gozam de prestígio e facilidade 

por deterem os recursos necessários para desempenhar seu papel – a autorização 

oficial para a criação da empresa ou para o uso do canal comunicativo (elemento 

normativo); o capital para a criação e manutenção da empresa (maquinários, 

funcionários, material de consumo, etc.) e a expressão escrita (o capital intelectual), 

cujo status, por si só, já tem bastante prestígio em nossa sociedade pautada na 

cultura escrita. 
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 A segunda informação básica que subjaz ao método utilizado neste trabalho 

é que esta pesquisa se caracteriza por ser crítica e, a partir das sugestões 

propostas por van Dijk (2008:15), ela é crítica, porque (1) a relação de dominação 

das instituições midiáticas pesquisadas sobre os leitores é estudada na perspectiva 

dos leitores e do interesse desses leitores6; e (2) pretendemos mostrar que algumas 

das ações discursivas das revistas analisadas são ilegítimas7 no sentido discutido 

por van Dijk (2008). 

Daí dizer que há uma tomada de posição em favor da denúncia da 

manipulação realizada pelas instituições jornalísticas. Esta é a terceira informação 

básica: trata-se de uma pesquisa engajada para as mudanças sociais – por uma 

imprensa menos tendenciosa, por um lado, e por uma conscientização do leitor em 

termos de leitura crítica, por outro. No nosso caso, a relação de poder se dá entre 

instituição jornalística e leitor. Esclarecemos que nem todos os leitores são 

manipuláveis, mas há muitos que não dispõem de conhecimentos para fazer uma 

leitura crítica e se deixam levar contra seus próprios interesses. 

O corpus foi constituído por quarenta e três textos jornalísticos coletados em 

dois meios de grande alcance nacional e de massa, as revistas Carta Capital e Veja, 

mídias impressas. Os dois veículos foram eleitos como fonte de coleta porque, 

diacronicamente (e especialmente para o período investigado – anos de 2009 e 

2010), a revista Veja está associada à “campanha de oposição” à Lula, e a Carta 

Capital tem se colocado a favor do presidente. Já o tema ‘Lula e PT’ foi eleito pela 

abundância do material publicado nas revistas ao longo do ano de 2009 e de 2010 e 

pela relevância do assunto para os brasileiros, de maneira geral, e para as eleições 

de 2010, em particular. 

                                                 
6 Não todo e qualquer leitor, mas sim aquele leitor vulnerável à manipulação. 
7 Nossa concepção de ilegitimidade é explicitada no capítulo 3. 
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Os textos jornalísticos giram em torno de dois assuntos – o filme sobre a vida 

de Lula e a denúncia contra Erenice Guerra, ambos bem polêmicos na ocasião do 

acontecimento dos fatos e da publicação dos textos. 

A análise dos dados é essencialmente interpretativo-qualitativa, de maneira a 

demonstrar como os fatos são manipulados linguístico-discursivamente, deixando 

sobressair implicitamente o posicionamento da instituição jornalística. Os aspectos 

quantitativos só esporadicamente são considerados, quando a recorrência de algum 

fenômeno especificamente lançar luz sobre a pesquisa de alguma maneira. 

A análise compreende três momentos. No primeiro, acontece a seleção de 

textos que necessariamente construíssem sentidos a favor e contra o governo 

petista, de modo que a própria seleção já faz parte da análise. No segundo 

momento, são identificadas as estratégias linguístico-discursivas que criaram esses 

efeitos. Finalmente, no terceiro momento, são comparadas essas estratégias que 

serviram igualmente às duas revistas na construção de discursos diferenciados, 

para, daí, compreender a opacidade da língua em termos de potencial ideológico 

para veicular posições distintas.  

Não podemos perder de vista, no entanto, que esses momentos não são 

autônomos e nem seguem essa ordem fixa. Por mais objetiva que a pesquisa 

pretenda ser, o pesquisador-leitor, assim como qualquer outro sujeito, é constituído 

historicamente. A realização da leitura do texto de uma revista não pode estar (e não 

está) desvinculada da leitura do texto da outra, como se fosse a primeira leitura, de 

maneira que a identificação e a comparação acontecem simultaneamente na 

análise. Nesse sentido, concordamos com Lakatos (1979[1965]) quando afirma que 

o pesquisador não é uma tábula rasa, ele, inevitavelmente, traz consigo uma boa 

gama de leituras e experiências prévias para a atividade de pesquisa. Isso não torna 
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o trabalho menos científico, pelo contrário, o torna mais científico porque o torna 

contextual e localmente produzido e, por isso, menos dogmático. 

 Para o próximo capítulo (2), explicitamos as concepções de língua e de leitura 

adotadas neste trabalho e apresentamos o campo de pesquisa em que nossa 

pesquisa se insere – o que é a Análise Crítica do Discurso, quais seus objetivos e 

sua problematização teórica. 

 No capítulo 3, são tratados os dispositivos teóricos mais relevantes para os 

propósitos da pesquisa – a relação do discurso com o poder, a manipulação, a 

concepção tridimensional do discurso e a construção de sentido. 

 O capítulo 4 consiste numa série de observações sobre o corpus e as 

categorias de análise eleitas e na análise do corpus de acordo com os conceitos 

aprofundados no capítulo anterior. 

 Finalmente, o capítulo 5 é o espaço para discutir os resultados da análise e 

refletir em termos de aplicabilidade teórica e social da presente pesquisa. 
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Capítulo 2. 

CONCEITOS BÁSICOS E CAMPO INVESTIGATIVO. 

 Nossas concepções mais básicas, a de língua e a de leitura, e o campo em 

que a presente pesquisa se encontra norteiam toda a investigação e, de alguma 

maneira, explicam não só o problema levantado e a relação entre texto e sociedade, 

como também nossa escolha pela ACD para tentar resolvê-lo. Elas formam nossos 

óculos investigativos, ou seja, o prisma através do qual queremos enxergar os 

fenômenos da língua.  

 

2.1 Concepção de língua  

É possível, segundo Marcuschi (2008:59), distinguir quatro diferentes 

maneiras de se conceber a língua: (1) como forma ou estrutura, um sistema 

autônomo das condições de produção (posição formalista); (2) como instrumento, 

cuja função seria a troca de informações entre seus usuários (posição da teoria da 

comunicação); (3) como atividade cognitiva, que serve aos homens para pensar 

(posição cognitivista); e (4) como atividade sociointerativa situada, em que aspectos 

sócio-culturais e históricos constituem discursos.  

A posição assumida na presente investigação, e que norteia todo o 

desenrolar da pesquisa, enquadra-se na concepção (4). Ou seja, entendemos que a 

língua é uma atividade, simultaneamente, sócio-histórica, cognitiva e sociointerativa. 

Sem abandonar o caráter sistemático das regularidades da língua (pois a língua é 

sistema, mas não só isso), a língua deve ser observada em uso, cujo 

funcionamento se dá no plano histórico, cognitivo e social. Por outras palavras, o 

sistema linguístico não existe de maneira autônoma e abstrata, ele é situada na 

história (construída ao longo do tempo, por meio de diferentes textos e práticas), na 
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cognição (por ser, também, uma atividade mental, estruturante da mente e 

organizador de experiências e conhecimentos) e na sociedade (por ser, sobretudo, 

interativa ou dialógica). 

(...) não se deixa de admitir que a língua seja um sistema simbólico 
(ela é sistemática e constitui-se de um conjunto de símbolos 
ordenados), contudo ela é tomada como uma atividade 
sociointerativa desenvolvida em contextos comunicativos 
historicamente situados. Assim, a língua é vista como uma 
atividade, isto é, uma prática sociointerativa de base cognitiva e 
histórica. (...) a língua é um conjunto de práticas sociais e cognitivas 
historicamente situadas (...). (Marcuschi, 2008:61) 

 

Esta concepção de língua traz algumas implicações importantes para a 

presente pesquisa: 

a) A língua tanto é um conjunto de práticas cognitivas, criativo e não 

determinado, quanto um conjunto de práticas sociais e históricas 

dependentes do contexto de uso. Ou seja, o sujeito tem consciência e é 

responsável pelo que diz e faz, mas está o tempo todo constrangido por 

aspectos sócio-históricos. 

b) A relação entre língua (ou práticas cognitivas e sócio-históricas) e seu 

contexto é uma via de mão dupla, com influência mútua. 

c) A língua tem caráter sócio-pragmático, de maneira que constitui uma série de 

práticas pelas quais os interlocutores agem sobre o mundo, sobre si mesmos 

e sobre os outros e expressam suas intenções. 

d) A recorrência aos termos ‘constituir’ e ‘construir’ neste trabalho investigativo 

tem a ver com o entendimento de que usar uma língua (não no sentido 

instrumental, mas enquanto usuários de uma determinada língua) significa 

produzir – sentido, relações, imagens, experiências, etc.  

e) A língua é variável por conta da “heterogeneidade na comunidade linguística, 

de estilos e registros numa língua e no sistema linguístico” (Bartsch apud 
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Marcuschi, 2008:63). Essa variação caracteriza a língua como (1) um 

sistema não transparente e indeterminado, inclusive na expressão; como (2) 

um sistema previamente e localmente construído, (3) cujos sentidos são 

construídos a partir de condições de produção e circulação específicas, (4) 

guiada por convenções sociais. (Marcuschi, 2008) 

 

Esta orientação textual-interativa da língua está coerente com os estudos 

desenvolvidos por Fairclough (2001 e 2003) e van Dijk (2008), de maneira que o 

texto, e sua organização interna nos diferentes níveis – morfossintático, semântico-

pragmático e textual-discursivo –, é o material a ser investigado como ponto de 

partida e produto, de práticas discursivas e de práticas sociais que estão numa 

relação de mútua influência. Isto é, é objetivo da Análise Crítica do Discurso, como 

vamos expor no terceiro tópico deste capítulo, a (difícil) tarefa de “relacionar 

propriedades típicas do micronível da escrita, da fala, da interação e das práticas 

semióticas a aspectos típicos do macronível da sociedade como grupos, 

organizações ou outras coletividades e suas formas de dominação” (van Dijk, 

2008:9-10). Assim, a língua, sistema cognitivo e sócio-histórico, indeterminado, 

variável, situado, interativo e heterogêneo, é o espaço mais significativo e produtivo 

para o homem para a constituição de conhecimentos e crenças, de relações 

intersubjetivas e de identidades. 

A partir dessa concepção de língua, pretendemos investigar o que a mídia 

faz com a língua nas relações, geralmente desiguais, estabelecidas com seu 

público leitor, a partir de práticas de leituras. 
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2.2 Concepção de leitura 

 Vale à pena expor o nosso entendimento sobre leitura, já que a nossa 

proposta de entendimento dos discursos jornalísticos em termos de manipulação 

pressupõe a leitura dos seus textos. 

Ângela Kleiman (2004) distingue duas abordagens de leitura desenvolvidas a 

partir dos anos 1970, com o advento da Linguística Aplicada (LA) – a psicossocial e 

a sócio-histórica.  

A abordagem psicossocial teve duas grandes vertentes, por um lado, nos 

estudos da Psicolinguística e da Psicologia Cognitiva, e por outro, da Linguística 

Textual. Seja a preocupação com “o funcionamento cognitivo durante o processo de 

compreensão da língua escrita” (p.14), seja a preocupação com o processamento 

dos elementos textuais que conferem legibilidade ao texto, o foco desta abordagem 

centra-se no sujeito8 e nos seus processos mentais durante/na leitura. 

Já a abordagem sócio-histórica, assumida por Kleiman (2004) e subsidiada 

pelos estudos do Letramento, representa, segundo a autora, “a verdadeira ruptura 

epistemológica” (p.15), por deslocar a leitura da atividade individual para considerá-

la uma prática social. Essa perspectiva, cujo embasamento teórico está nas teorias 

discursivas e pragmáticas, observa a atividade de leitura dependente de seu 

contexto de realização, das condições de produção e recepção dos textos – em que 

papel enunciativo leitor e escritor atuam, quais as condições sócio-culturais da 

escrita e da leitura, quais as motivações da leitura, entre outros aspectos. 

O objeto de pesquisa nessa disciplina é a leitura como prática 
social, específica de uma comunidade, os modos de ler inseparáveis 
dos contextos de ação dos leitores, as múltiplas e heterogêneas 
funções da leitura ligadas aos contextos de ação desses sujeitos. 
Os modos de ler interessam pelo que nos podem mostrar sobre a 

                                                 
8 Kleiman (2004) frisa que a concepção de sujeito desta abordagem difere da visão de sujeito do Behaviorismo, 
pois o leitor não só reage a estímulos de percepção das letras, das sílabas etc., ele é criativo e tem a capacidade 
de antecipar e fazer previsões na leitura. 
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construção social dos saberes em eventos que envolvem 
interações, textos multissemióticos e mobilização de gêneros 
complexos, tais como uma lição numa aula versus um cartaz numa 
assembléia versus um panfleto numa troca comercial. O 
pesquisador procura entender o funcionamento da escrita nas 
práticas locais das diversas instituições e via, ainda, a problematizar 
o uso da escrita, desnaturalizando sua relação com o poder. 
(Kleiman, 2004:15)  
 

Entretanto, Marcuschi (2008) defende uma terceira proposta de concepção de 

leitura, com a qual concordamos, que parece ter aliado os aspectos mais positivos 

das abordagens psicossocial e sócio-histórica – a leitura é uma prática cognitiva e 

sócio-histórica.  

A expressão ‘prática de leitura’ substitui o termo ‘leitura’ com o intuito de se 

enfatizar o caráter ativo da atividade empregada pelo leitor. Algo próximo à atitude 

responsiva bakhtiniana (Bakhtin, 1992), o leitor assume um posicionamento de co-

produtor discursivo, na medida em que ele não recebe passivamente os textos de 

outrem, mas, sim, constrói ativamente um possível sentido, fazendo-o, o texto, seu 

também.  

(...) a interpretação dos enunciados é sempre fruto de um trabalho e 
não uma simples extração de informações objetivas. Como o 
trabalho é conjunto e não unilateral, pois compreender é uma 
atividade colaborativa que se dá na interação entre autor–texto–
leitor ou falante–texto–ouvinte, podem ocorrer desencontros. A 
compreensão é também um exercício de convivência sociocultural. 
(Marcuschi, 2008:231) 

 

Isto está relacionado à natureza opaca e não transparente da linguagem, de 

maneira que a compreensão de um determinado texto nunca é definitivo e completo 

e o escritor não pode controlar totalmente de que modo seu texto deve ser lido e 

compreendido. Ou seja, há vários sentidos possíveis para um mesmo texto, a 

despeito do sentido previsto pelo autor, entretanto esses sentidos não podem ser 

contraditórios, eles devem ser compatíveis. 
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Esse leitor tão ativo, empreendedor da atividade interpretativa e dono de sua 

leitura, não converge para um leitor idealizado, como na Pragmática, que de tudo 

tem consciência e pleno domínio discursivo do texto lido; trata-se de um leitor 

preconizado pelo interacionismo sócio-discursivo aos moldes de Bronckart (1999), 

inserido em contextos socioculturais e pessoais que norteiam a compreensão.  A 

leitura, assim, é mais uma prática social dentre várias, de modo que nesta atividade 

o leitor interage discursivamente por meio de ações (de linguagem).  

Leitura é uma prática, simultaneamente, cognitiva e social. Por um lado, é 

uma atividade cognitiva por acontecer na mente das pessoas, por ser um processo 

humano, já que a compreensão é variável de uma pessoa para outra e não é 

observável de maneira direta e concreta. Por outro lado, a leitura, como qualquer 

atividade humana marcada pela linguagem, é uma atividade cooperativa de base 

inferencial – escrevemos contando com algum tipo de conhecimento prévio do leitor 

e o leitor transcende as informações da superfície textual mobilizando 

conhecimentos contextuais e de mundo para produzir um possível sentido para o 

texto. (Marcuschi, 2008) 

Por outras palavras, este leitor, apoiado em pistas linguístico-textuais que 

acionam experiências prévias e conhecimentos sócio-culturais, faz sua elaboração 

mental e pessoal – pois não há sentido pré-determinado – numa atividade 

colaborativa, cuja base é a tríade autor–texto–leitor, em que aspectos 

socioculturais, contextuais e históricos concorrem para (um) sentido. 

As conseqüências desse posicionamento diante da leitura para a presente 

investigação são: 

� Muito do que se depreende do texto não está dito explicitamente, mas sim 

implicitamente; 
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� São várias a possibilidades de sentido para um mesmo texto, entretanto 

esses sentidos são compatíveis entre si; 

� São os elementos linguísticos e textuais na superfície textual que acionam 

informações implícitas; 

� O leitor, apesar de construir ativamente o sentido ou a compreensão, é 

constrangido a certas interpretações pelo grau de seu conhecimento prévio e 

de mundo, e de sua experiência linguística; 

� Quanto maior for o conhecimento – linguístico e não-linguístico – do leitor, 

melhor (mais crítica e mais relevante para seus interesses) será a leitura 

realizada. 

 

2.3 Análise Crítica do Discurso (ACD) 

A ACD, linha investigativa da presente pesquisa, não é propriamente uma 

teoria, e sim um projeto de estudo com objetivos, finalidades e uma filosofia 

ideológica – elementos definidores que pretendemos deixar explicitados até o final 

deste tópico.  

Nesse sentido, van Dijk (2008) defende a expressão Estudos Críticos do 

Discurso (ECD) no lugar de ACD, por entender que se trata de um conjunto de 

estudos muito diferentes entre si, inclusive nas áreas do saber, com métodos 

igualmente distintos, para se investigar a reprodução discursiva do abuso de poder. 

Esses estudos, de fato, buscam, segundo van Dijk (ibid), formar uma teoria para a 

análise crítica do abuso de poder perpetuado discursivamente. Entretanto, a 

presente pesquisa adotou a expressão ACD, porque seu uso já está consagrado e 

faz clara referência aos estudos desenvolvidos por autores como Ruth Wodak, 

Emília Pedro, Theo van Leeuwen, Izabel Magalhães, J. L. Meurer, entre outros, com 
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os quais nos identificamos, além de Fairclough e van Dijk, autores adotados aqui. 

Passemos agora para uma (possível) conceitualização da ACD. 

A primeira possível definição seria a de que a ACD vê a linguagem como um 

local de conhecimento e de constituição dos sujeitos envolvidos e de suas práticas 

sócio-discursivas, à diferença, por exemplo, da linguística desenvolvida pelo 

Estruturalismo de Noam Chomsky, Roman Jakobson, André Martinet, Luis 

Hjelmslev, entre outros, que toma a linguagem simplesmente como um instrumento 

(externo ao Homem) para operar no mundo e nas pessoas. Entretanto, apenas esse 

olhar interacionista e discursivo da linguagem não define a ACD, pois desde Ludwig 

Wittgenstein9, considerado o pai da Pragmática, estudiosos tem adotado essa 

mesma perspectiva para se compreender o fenômeno linguístico, como a ‘Teoria 

dos jogos de linguagem’10 proposto pelo Wittgenstein, a ‘Teoria dos atos de fala’11 

desenvolvido por John Langshaw Austin, a proposição do ‘Agir comunicativo’12 de 

Jürgen Habermas, e o ‘Princípio da Cooperação’13 de H.P. Grice.  

O que parece diferenciar a compreensão de linguagem entre essas 

abordagens e a ACD é que a linguagem, como local de produção e compreensão 

de textos, para a ACD, é uma questão essencialmente social (especialmente as 

relações desiguais de poder), enquanto para as outras é bem mais indicial. Por 

outras palavras, o lócus de percepção da linguagem é consideravelmente ampliada 

na ACD, em que o situacional é compreendido em termos das amplas relações 

sociais de poder. Para ilustrar essa afirmação, pensemos num tema trabalhado na 

                                                 
9 Trata-se aqui da segunda fase dos estudos realizados por Wittgenstein, publicados na obra ‘Investigações 
Filosóficas’, pois este autor desenvolveu um trabalho bem consistente e expressivo ainda na Filosofia da 
Linguagem Lógico-Formal, com a obra Tractatus Logico-Philosophicus. Para saber mais, consultar Araújo 
(2004) e Costa (2003).  
10 WITTGENSTEIN, L. 2005. Investigações filosóficas. Vozes. 
11 AUSTIN, John Langshaw. 1990. Quando dizer é fazer. Trad. de Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto 
Alegre: Artes Médicas. 
12 HABERMAS, Jürgen. 2003. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
13 GRICE, H. P. 1982. Lógica e conversação. In: Fundamentos Metodológicos da Lingüística. Marcelo 
DASCAL (org.) Vol. IV. Campinas. 
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ACD que é a relação médico-paciente, cuja linguagem explica e constitui, por 

exemplo, o domínio do turno pelo médico em relação ao seu interlocutor, o que é 

autorizado falar para o médico e para o paciente numa consulta (espera-se que, por 

exemplo, um diagnóstico seja dado pelo médico e não pelo paciente), entre outros 

aspectos.   

Para especificar um pouco mais, uma segunda possível conceitualização seria 

a de que a ACD desenvolve uma análise linguística que leva em conta o contexto 

do uso linguístico. Porém, outros modelos também fazem uso do contexto, como a 

Análise da Conversação e a Sociolinguística, por exemplo. Entretanto, essas 

correntes fazem uso de uma noção de contexto circunstancial e não de uma noção 

de contexto como constitutivo dos interactantes, do discurso e da prática social. 

Para elas, muito resumidamente, há uma relação de causa e conseqüência entre o 

contexto e o uso linguístico, de maneira que as circunstâncias situacionais 

explicam, de modo unívoco, o fenômeno linguístico. Assim, elementos como 

gênero, faixa etária, grau de escolarização, origem social, econômica e geográfica 

geram determinados usos linguísticos. Essas perspectivas são acusadas 

justamente pela ‘ingenuidade’ com que tratam a linguagem, ignorando o peso da 

distribuição irregular do poder na interação.  

Numa última (e mais específica) definição introdutória, podemos dizer que os 

estudos desenvolvidos na ACD realizam pesquisas que tomam a linguagem como 

um espaço de construção dos sujeitos, dos discursos e das práticas sociais de 

maneira dialética, de maneira em que os fenômenos linguístico-discursivos são 

compreendidos e investigados dentro de uma constituição multifacetada e 

multidisciplinar. Outro elemento definidor é a questão de o contexto ser uma 

“dimensão fundamental” para se entender a produção linguística. Esse contexto de 
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base sociológica, extremamente marcado pela desigualdade social e cujos sujeitos 

participantes são atores ideológicos e fazem uso de conhecimentos prévios e 

partilhados, permitem compreender a linguagem como prática social. Enfim, parece 

ser a dimensão ideológica do discurso que faz a ACD ser diferente de outras 

abordagens como a de linha francesa, por exemplo. (Pedro, 1997:20) 

Na Análise Crítica do Discurso (ACD), encontramos um processo 
analítico que julga os seres humanos a partir de sua socialização, e 
as subjetividades humanas e o uso linguístico como expressão de 
uma produção realizada em contextos sociais e culturais, orientados 
por formas ideológicas e desigualdades sociais. O entendimento 
que encontramos explicitado remete para a consideração dos seres 
humanos como socializados e das subjetividades humanas e do uso 
linguístico como produzidos no seio de contextos sociais e culturais, 
contextos em que predominam formas ideológicas e desigualdades 
sociais. (Pedro, 1997:21) 
 

Como arremate desse primeiro momento de definição da ACD, parece 

imprescindível discorrer sobre duas noções que compõem sua denominação – 

crítica e discurso.  

Como qualquer outra ciência que se diz crítica, a ACD pretende ir além de 

uma leitura informativa e alcançar uma dimensão de denúncia das desigualdades 

sociais. Ela tem como objetivo ‘desnaturalizar’ práticas discursivas e sociais tidas 

como naturais e normais, e pôr em evidência o que está nas entrelinhas, 

especialmente a desigualdade social revelada pela distribuição irregular do 

conhecimento e acesso ao conhecimento, da voz e audição, do acesso aos meios 

de comunicação e à tecnologia etc. entre os membros de uma sociedade. A análise 

é tida como crítica, porque aborda a linguagem dentro de uma perspectiva 

ideológica, em que a desigualdade social, revelada especialmente pelas relações 

desiguais de poder, configura toda a análise do discurso. Até mesmo a tomada de 

posicionamento dos analistas críticos do discurso em favor das minorias, 
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característica da ACD, justifica o termo ‘crítica’, pois há espaço para a reflexão de 

sua própria prática. 

Passemos para a segunda noção. O termo discurso foi recorrentemente 

utilizado por diversas correntes linguísticas, o que gerou também diversos conceitos 

distintos para sua definição. Segundo Charaudeau & Maingueneau (2004:168), 

desde a filosofia clássica a noção de discurso já existia, mas foi com a ascensão do 

estudo linguístico em nível pragmático que a ideia ganhou força e atenção. Os 

autores (p.168-169) distinguem cinco concepções diferentes de discurso e as 

relacionam com as correntes linguísticas.  

A primeira concepção, para a Linguística Textual, “o discurso é unidade 

linguística constituída de uma sucessão de frases”. A segunda, para o 

Estruturalismo saussuriano, discurso está em dicotomia com a ideia de língua 

enquanto sistema virtual, de maneira que o discurso seria a realização linguística 

única e irrepetível em contextos específicos, e, por isso mesmo, não passível de 

análise. Ainda na segunda acepção, o discurso pode assumir uma dimensão social, 

enquanto realização em sociedade, ou mental, enquanto corporificação de uma 

realização psíquica. A terceira, ainda em oposição à língua enquanto sistema 

partilhado, discurso é um “uso restrito desse sistema”. Algo próximo ao que 

Foucault afirma sobre formação discursiva, aqui se fala de um determinado tipo de 

discurso inserido numa corrente de outros discursos, tal qual um posicionamento (o 

discurso comunista, socialista, capitalista), ou relacionado a uma instituição (o 

discurso jornalístico, jurídico, escolar etc.), ou ligado a uma categoria (o discurso 

das mães, dos professores, dos patrões, etc.), ou ainda de acordo com uma função 

(o discurso prescritivo, polêmico, etc.). A quarta acepção de discurso, agora para a 

Pragmática, trata-se de inserir um texto em seu contexto, observando-se as 
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condições de produção e recepção das realizações linguísticas. A quinta e última 

concepção de discurso lembrada por Charaudeau & Maingueneau (2004:169) a 

relaciona ao enunciado, diferenciando o material linguístico (enunciado) do “ato de 

comunicação sócio-historicamente determinado” (discurso).  

Por fim, Charaudeau & Maingueneau (2004:170-172) enfatizam que o uso 

recente do termo discurso sublinha uma determinada concepção de linguagem 

compartilhada pelas diversas correntes surgidas com o advento do nível pragmático 

na análise linguística, cujas ideias principais são: (1) “o discurso supõe uma 

organização transfrástica”, porque indica estruturas para além da frase; (2) “o 

discurso é orientado” seja em função das intenções do locutor, seja em função do 

tempo e da negociação entre os participantes; (3) “o discurso é uma forma de ação” 

assim como sugere a ‘Teoria dos Atos de Fala” elaborada por Austin, de maneira 

que toda enunciação constitui uma ação – desde uma promessa ou uma ameaça, 

até instâncias superiores, como a formação dos gêneros textuais; (4) “o discurso é 

interativo”, porque sempre estabelece algum tipo de relação entre os interlocutores 

e entre os textos, sejam esses interlocutores presenciais ou virtuais, sejam os textos 

concordantes ou opositores; (5) “o discurso é contextualizado”, mas a relação entre 

discurso e contexto é necessariamente uma via de mão dupla – o discurso tanto é 

compreendido a partir do seu contexto, quanto pode contribuir para a formação e 

modificação do contexto; (6) “o discurso é assumido”, porque possui autoria e cuja 

marcação é uma preocupação constante do locutor – frisa-se se é “segundo 

‘fulano’”, ou “na minha opinião”, modaliza-se o discurso nos aspectos temporais, 

pessoais, espaciais;  (7) “o discurso é regido por normas” gerais (normas sociais 

que autorizam ou não determinadas falas e comportamento) e específicas (de 

gênero que ditam o que e como deve ser dito o que se tem a dizer); e  (8) “o 
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discurso é assumido em um interdiscurso”, sempre localizado numa corrente infinita 

de outros discursos. 

Segundo Fairclough (1989), para a ACD, discurso é linguagem como prática 

social. Por outras palavras: 

Discursos são conjuntos de afirmações sistematicamente 
organizados que dão expressão aos significados e valores de uma 
instituição. Para além disso, de forma marginal ou de forma central, 
definem, descrevem, e delimitam o que é possível dizer e o que não 
é possível dizer (e, por extensão, o que é possível fazer e o que não 
é possível fazer) em relação à área de preocupação dessa 
instituição. Um discurso fornece um conjunto de afirmações 
possíveis sobre uma dada área, e organiza e dá estrutura ao modo 
como se deve falar sobre um tópico particular, um objeto, um 
processo. (Kress (1985) apud Pedro (1997: 21-22)).  

 

Para os subtópicos que seguem, utilizamos a organização textual de Pedro 

(1997), com as devidas adaptações, por acreditarmos que a elaboração da autora é 

completa e contemplativa para nossos propósitos, não se fazendo necessária uma 

nova organização. 

  

O projeto da ACD 

 Como qualquer outro projeto científico, a ACD surgiu a partir da insatisfação 

de alguns autores – Norman Fairclough, Teun van Dijk, Gunther Kress, Teo van 

Leewen, Ruth Wodak, entre outros – em relação à insuficiência dos modelos 

vigentes para explicar os fenômenos linguísticos no contexto de suas demandas. 

Por exemplo, o Gerativismo sofreu duras críticas por estudar a linguagem no vácuo 

social. Já a Sociolinguística foi acusada de apenas descrever objetivamente os 

fatos sociais, estabelecendo uma relação de causa e conseqüência entre o uso 

linguístico e as classes sociais (gênero, faixa etária, origem geográfica, etc.), numa 

relação unívoca. A Pragmática, por sua vez, centrou esforços nas intenções de 

falantes individuais, desconsiderando as relações desiguais de poder que marcam a 
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interação. A Análise da Conversação e a Análise do Discurso (francesa) também 

foram julgadas negativamente pela construção não-dinâmica e a-social do uso 

linguístico. (Pedro, 1997:21) 

 Numa tentativa de resgatar o contexto teórico que poderia explicar a ACD, 

Fairclough (2001:31) menciona as “abordagens que, de algum modo, combinavam 

a análise detalhada de textos linguísticos com uma orientação social para o 

discurso”. Assim, o autor subdividiu essas abordagens em não-crítica e críticas de 

maneira a categorizá-las quanto à ênfase dada a aspectos como heterogeneidade 

discursiva, opacidade das conexões entre práticas discursivas e práticas sociais, a 

questão das relações de poder e ideologias moldando os textos, os efeitos 

constitutivos do discurso para com os sujeitos, as identidades, as relações, o 

conhecimento, entre outros. Segundo Fairclough, são não-críticas as pesquisas 

desenvolvidas por Sinclair e Coulthard com o discurso na sala de aula; por 

etnometodologistas sociólogos na análise da conversação; por Labov e Fanshel 

sobre o discurso da entrevista psicoterapêutica; e por Potter e Wetherell com uma 

nova proposta de psicologia social. E são críticas as abordagens da Linguística 

Crítica desenvolvida por Fowler e seu grupo da Universidade de East Anglia na 

década de 1970, e Pêcheux encabeçando a análise do discurso de vertente 

francesa em primeira e segunda fases.  

Os analistas críticos do discurso, apesar de trazerem abordagens diferentes, 

compartilham, especialmente, segundo Fairclough (1989), da necessidade de 

mostrar o quanto a linguagem contribui para a produção, manutenção e mudança 

das relações sociais de poder e de conscientizar as pessoas de que a linguagem 

contribui, consequentemente, para a dominação, cuja consciência é o ponto de 

partida para a emancipação. Assim,  
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“desnaturalizar as práticas discursivas e tornar visível e manifesto 
aquilo que antes pode ter sido invisível e aparentemente natural, os 
analistas críticos do discurso pretendem mostrar o modo como as 
práticas linguístico-discursivas estão imbricadas com as estruturas 
sociopolíticas, mais abrangentes, de poder e dominação”. (Kress 
apud Pedro, 1997:22) 

 

Compartilham também da concepção de linguagem como prática social, da 

consideração do texto como produto social, da visão dos usuários da língua como 

diferentes atores sociais, assumindo papéis contextuais, e da assunção de que os 

significados são negociados sociopoliticamente. 

Pedro (1997:22) aponta algumas influências dos autores que fazem a ACD, 

entre eles os filósofos do Iluminismo, Marx e a Escola de Frankfurt, Habermas, 

Gramsci, Althusser, Foucault, Pêcheux, além da Linguística Crítica e da Semiótica 

Social.   

 

Objetivos e finalidades 

 A ACD é, por excelência, um projeto multidisciplinar que abraça diferentes 

pesquisadores de diferentes áreas. São linguistas, antropólogos, sociólogos, 

psicólogos, psicanalistas, entre outros, com o objetivo de investigar a desigualdade 

social por meio de textos. Daí os principais temas investigados serem as relações 

desiguais entre gênero e raça, no que se refere à reprodução do preconceito e da 

dominação; também o poder da mídia, da política e dos textos institucionalizados e 

burocráticos, para a manipulação da palavra e do consentimento. 

O trabalho de pesquisa desenvolvido pela ACD foca-se sobre o lugar da 

linguagem nas relações sociais e sobre a linguagem como parte integrante de 

processos de mudança social. A ênfase recai sobre os processos de produção e de 

interpretação pelo cientista e pelo leitor comum, segundo Fairclough (2001), de 
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maneira a marcar a dinamicidade dessas relações sociais e das identidades dos 

sujeitos retratadas no texto. Uma das contribuições da ACD, segundo o autor, é a 

inclusão do(a) linguista crítico(a) na cena da crítica social contemporânea. 

Os analistas críticos desenvolvem uma abordagem de análise linguística que 

contribui com um método para estudar a mudança social. Para tanto, reúne 

métodos para analisar a linguagem desenvolvidos na Linguística, com o 

pensamento social e político relevante, para desenvolver uma Teoria Social da 

Linguagem: 

Meu objetivo principal neste livro é, portanto, desenvolver uma 
abordagem de análise linguística (...) que será útil particularmente 
para investigar a mudança na linguagem e que será útil em estudos 
de mudança social e cultural. (Fairclough, 2001:19) 

 

Fairclough e outros cientistas como Fowler e Michel Pêcheux, em contextos 

distintos, segundo o próprio Fairclough (2001), são responsáveis pela virada 

linguística nas ciências sociais, de maneira a fazer com que a linguagem ganhasse 

um papel de destaque e centralizador nessas pesquisas. O autor ainda destaca a 

importância da linguagem na vida social por perceber o papel dela nas mudanças 

sociais, ou as relações estreitas entre mudanças discursivas e mudanças sociais e 

culturais: 

“(...) acredito que tenha havido mudança significativa no 
funcionamento social da linguagem, alteração refletida na 
centralização da linguagem nas principais mudanças sociais 
ocorridas nas últimas décadas. Muitas dessas mudanças sociais 
não envolvem apenas linguagem, mas são constituídas de modo 
significativo por mudanças nas práticas de linguagem; e talvez seja 
uma indicação da importância crescente da linguagem na mudança 
social e cultural que tentativas de definir a direção da mudança cada 
vez mais incluam tentativas de mudar as práticas de linguagem”. 
(Fairclough, 2001:24-25)  
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 Outro objetivo abertamente declarado é político – assumir uma posição 

política em prol dos desfavorecidos nas relações sociais em desequilíbrio; e, de 

maneira ideal, que essa tomada de posição surta algum efeito para produzir 

mudanças de práticas discursivas e, consequentemente, de práticas e estruturas 

sociais. Esse comprometimento político não diminui o valor científico das pesquisas 

realizadas pela ACD, uma vez que a auto-reflexão e autocrítica, decisivamente, 

ajudam no desenvolvimento da ciência séria e comprometida14. 

 O objetivo específico da ACD é identificar e revelar as propriedades 

linguístico-textuais em diversos níveis de análise linguística, a partir de textos orais, 

escritos e, mais recentemente, imagéticos, da interação verbal como parte da 

interação humana mais ampla, que possam denunciar as práticas discursivas na 

produção, reprodução e mudança de práticas e estruturas sociais, especialmente 

nas relações desiguais de poder. 

 Entretanto, a relação entre micro e macro, como exposto no parágrafo 

anterior, é de difícil elaboração, sendo também objetivo da ACD buscar teorias e 

métodos para solucionar esse impasse. Nessa busca, os autores vão centrar 

esforços e atenção ora em aspectos mais sociais (Fairclough), ora em aspectos 

mais cognitivos (van Dijk). 

A grande tarefa da ACD – a construção de um aparelho teórico 
integrado, a partir do qual seja possível desenvolver uma descrição, 
explicação e interpretação dos modos como os discursos 
dominantes influenciam, indiretamente, o conhecimento, os saberes, 
as atitudes, as ideologias, socialmente partilhadas. Precisamos 
saber como é que estruturas específicas de discurso determinam ou 
facilitam processos de formação de representações sociais. E, ao 
mesmo tempo, assegurar que a análise das estruturas discursivas e 
sociais seja integrada numa teoria social, política e cultural mas 
abrangente, das situações, contextos, instituições, grupos e 
relações de poder, que permitem, ou resultam de, as estruturas 
simbólicas. Trata-se, afinal, de construir uma teoria social da 
linguagem. (Kress apud Pedro, 1997:30)  

                                                 
14 Sousa Santos (2010/ 1987) faz uma interessante reflexão sobre a noção de ciência como séria e comprometida. 
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Problematização teórica 

 A ACD, à diferença de outras abordagens linguísticas centradas no sistema 

abstrato da língua, considera o material linguístico somente no contexto social, sem, 

claro, desconsiderar outras dimensões como o cognitivo (van Dijk) ou como o 

processamento textual (Kress). Entretanto, qualquer outra dimensão é observada 

no seio das relações sociais; as subjetividades, por exemplo, são investigadas 

como construídas historicamente e nas relações com outros indivíduos e com 

outros textos. 

 Segundo Pedro (1997:27-28), de maneira bem pontual, as principais 

pressuposições teóricas dessa linguística engajada são: 

(1) a linguagem verbal é a principal prática social, dentro de um universo de práticas 

sociais de representação e significação (imagens, música, gestos, etc.);  

(2) os textos são o produto das relações sociais por meio de práticas sócio-

discursivas; 

(3) os usuários da língua praticam ações por meio da linguagem e estão 

socialmente situados, com relativo grau de liberdade para fazer suas escolhas 

linguístico-discursivas e sociopolíticas; 

(4) o poder está distribuído de maneira irregular entre os participantes de qualquer 

interação, em diferentes graus de desigualdade; 

(5) os significados e sentidos emergem da negociação entre os participantes, 

constrangidos por regras normativas e de poder; 

(6) as formas linguísticas são formadas e deformadas, em todos os níveis, por 

processos sociais; daí formas e conceitos nunca serem arbitrários; 

(7) linguagem e textos são opacos, porque não deixam explícitos tudo o quer dizer e 

o que se pode compreender, pela sua capacidade de sugestão e de inferência; 
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(8) os usuários da linguagem possuem um acesso parcial ao sistema linguístico a 

partir do seu posicionamento sociocultural. Essa mobilização diferenciada da língua 

deve ser compreendida, então, dentro de aspectos sociais; 

(9) o entendimento da linguagem, e da língua enquanto norma, dentro de uma 

perspectiva histórica; 

(10) o ponto de partida da análise deve ser textos reais, compreendidos como a 

materialidade da linguagem; e 

(11) a abordagem da ACD deve ser necessariamente multidisciplinar. 

 

Aspectos metodológicos e categorias de análise 

 Não há um método específico para a abordagem crítica do discurso como os 

pesquisadores da ACD fazem. O que une metodologicamente os analistas críticos 

do discurso é um conjunto de conceitos tais como escolha, texto como unidade 

linguística e discurso em três dimensões interdependentes.  

 Essa falta de um método próprio acontece porque os fenômenos linguísticos 

investigados nessa corrente – dos níveis fonológico, morfológico, sintático, 

semântico, pragmático e textual – não são exclusivos; outros tipos de Linguística, 

inclusive os não críticos, também fazem uso deles.  

 O primeiro conceito é escolha. Como foi dito em parágrafos anteriores, os 

usuários da língua tem um acesso parcial ao sistema virtual da língua por ocupar 

um espaço sociocultural específico, que o permite ter acesso a algumas coisas e a 

outras não. Esse pressuposto foi um resgate da gramática funcional desenvolvida 

por Halliday, cuja ideia central foi a de que “a linguagem é entendida como um 

sistema de sistemas, formulado como um conjunto de sistemas de traços 

linguísticos, ligados em redes, que organizam as co-seleções opcionais e 
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obrigatórias desses traços” (Halliday, 1978). Daí dizer que os locutores são 

obrigados a dizer determinadas coisas, enquanto outras não. Por exemplo, 

construções sintáticas de artigo + substantivo não deixam espaço para escolha, 

enquanto outras construções como revelar ou não o agente paciente dependem da 

escolha do locutor.  

 É justamente nesse espaço onde os usuários tem uma certa liberdade de 

criação em que reside o foco das análises críticas do discurso. É onde reside o 

poder de escolha do falante que se podem perceber, também, as relações de 

poder. Por outras palavras, esse tipo de constrangimento, em que “a escolha não é 

facultativa, mas é facultativo o tipo de escolha” (Pedro, 1997:31), a que todo usuário 

da língua está submetido, é uma fonte rica para a investigação que quer mostrar as 

relações desiguais de poder e revelar o que está posto como natural, mas que, de 

fato, é criado ideologicamente. Dessa maneira, o conceito de escolha guia o método 

porque são as estratégias lingüístico-discursivas que gozam de alguma liberdade 

em que vão incidir a análise – ‘dentre várias (ou, ao menos, algumas) 

possibilidades, porque o locutor escolheu uma determinada forma e não outra?’.  

 Vale frisar que a escolha está graduada nas diferentes relações de poder e 

controle, e, assim, podemos falar de um grau de escolha a depender de cada 

situação comunicativa e dos envolvidos na interação. 

  O segundo conceito é o texto enquanto unidade linguística. Há um forte 

interesse na ACD de se investigar as estruturas textuais superiores, ou seja, 

questões discursivas e de gênero, por estes níveis de análise permitirem uma maior 

relação entre eventos concretos (textos) e práticas sociais mais abstratas e suas 

estruturas (Chouliaraki & Fairclough, 1999). 
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 O terceiro conceito é o discurso tridimensional, que, ao sugerir três níveis de 

constituição do discurso em ‘texto’, ‘prática discursiva’ e ‘prática social’, gera três 

passos da análise: descrição, explicação e interpretação. A noção tridimensional do 

discurso será retomada e aprofundada no próximo capítulo. 

  Partindo do pressuposto de as formas linguístico-discursivas tanto são 

marcadas pelos efeitos de poder como mediam essas relações e, por sua natureza 

constitutiva, projetam relações e estruturas sociais, toda e qualquer forma 

linguística, e seus processos, são fortes candidatos a revelar formas de controle e 

poder entre os usuários da linguagem, e, por isso mesmo, passível de análise. 

 Assim, sejam formas fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas, 

pragmáticas, retóricas, de estilo ou textuais e relativas ao gênero, todo fenômeno 

linguístico-discursivo está potencialmente apto para revelar identidades, realidades, 

relações das práticas e estruturas sociais. Entretanto, algumas dessas formas, 

como o nível fonológico e o morfológico, são menos influenciáveis diretamente pelo 

poder e controle exercido pelos interactantes, pela automatização e pela 

invariabilidade. Entre essas formas, as mais recorrentes são o gênero, a 

pressuposição, o léxico, a ordem das palavras, metáfora, entonação das palavras e 

frases, na tomada de turno, na polidez, e mais recentemente nos atos de fala, entre 

outros.   
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Capítulo 3. 

OS ASPECTOS SÓCIO-DISCURSIVOS PARA A FORMAÇÃO DE DI SCURSOS 

IDEOLOGICAMENTE ORIENTADOS 

Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 

Ai, palavras, ai, palavras, 
sois de vento, ides no vento, 

no vento que não retorna, 
e, em tão rápida existência, 

tudo se forma e transforma! 
(Cecília Meireles) 

 

 Neste capítulo, pretendemos explicitar os conceitos mais relevantes para a 

presente investigação. São eles, discurso, poder, manipulação, texto, prática 

discursiva, prática social (a concepção tridimensional do discurso) e construção de 

sentido. 

 

3.1 Discurso, poder e abuso de poder (manipulação) 

 Muitos são os conceitos de poder, do senso comum até ciências humanas e 

sociais. Nesse quadro, adotamos a definição de van Dijk (2008:17) de poder social 

como controle, “controle de um grupo sobre outros grupos e seus membros” e que 

gera dominação. Entretanto, dentro de um contexto de que todas as relações sociais 

são marcadas pelas relações desiguais de poder e, consequentemente, relações de 

dominação, o poder nem sempre é ruim. Vejam-se os exemplos de dominação dos 

pais sobre os filhos, ou do professor sobre os alunos, em que a dominação é 

necessária para que o processo educativo aconteça. Assim, o que tem interessado 

aos estudiosos da ACD é o uso indevido do poder, especificamente, o abuso 

discursivo do poder. 

 E, para os propósitos da pesquisa, poder é o controle da informação exercida 

mídia jornalística em relação aos seus leitores. Entretanto, de maneira análoga ao 
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exemplo do parágrafo acima, não é o poder em si da mídia que interessa, porque, 

afinal, ela também nos informa (consequência positiva do poder), mas, 

especificamente, o abuso de poder das mídias jornalísticas e as conseqüências 

desse abuso, a desinformação ou a má informação. 

 Uma das formas do abuso discursivo do poder é a manipulação, conceituado 

por van Dijk (2008) como uma prática comunicativa e interacional na qual alguém (o 

manipulador) exerce controle sobre outras pessoas, normalmente, contra a vontade 

delas. Mas, como se dá a manipulação? Em que instâncias? 

 Segundo van Dijk (2008), a manipulação deve ser investigada sob três óticas 

simultâneas para se dar conta do fenômeno de fato; são elas: o discurso, a cognição 

e a sociedade. Isto porque a manipulação é uma realização discursiva por se dar, 

especialmente, por meio de textos (orais ou escritos), é também uma realização 

cognitiva porque se manipula a mente das pessoas, mas, da mesma maneira, é um 

fato social por ser uma forma de interação social em que há abuso de poder. 

 O que distingue a manipulação da persuasão, duas formas de dominação 

discursiva, é o uso ilegítimo do poder, para a primeira. Van Dijk (2008:255) 

argumenta que não há estruturas linguísticas que são a princípio manipuladoras, 

apesar de haver preferências por estruturas em que haja a possibilidade de escolha:  

(...) não é provável que existam estratégias discursivas somente 
usadas para manipulação. Raramente a linguagem é tão específica 
assim – ela é usada em muitas situações diferentes e por indivíduos 
distintos, assim como por pessoas de diferentes persuasões 
ideológicas. Dessa forma, as mesmas estruturas de discurso são 
usadas na persuasão, na informação, na educação e em outras 
formas legítimas de comunicação, bem como em várias formas de 
discordância.  

 

 Segundo o autor, como não há estruturas discursivas típicas para a 

manipulação, é o contexto social que constrói o discurso manipulador. Ou seja, são 

critérios sociais que tornam um discurso manipulador, em termos de:  
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� Violação das regras sociais e de boa conduta; 

� Manipuladores agem a favor de seus interesses em detrimento dos interesses 

dos dominados; 

� Manipulados são vítimas, pois não possuem conhecimento, no macro ou 

micronível, para resisti a ela; 

� Manipulados são levados a pensar e agir de maneira diferente de uma 

situação em que eles tivessem consciência das intenções do manipulador e 

dos resultados (ruins) de suas ações.  

 

Manipulação e sociedade 

 Como já foi ressaltado acima, é o critério social que instaura um discurso 

manipulador ou não. O que nos dá garantias de a manipulação ser um fenômeno 

social. 

 Podemos citar algumas formas do aspecto social para a atividade de 

manipulação. Primeiro, trata-se de uma forma de interação, já que a manipulação 

acontece entre as pessoas. Não pessoas enquanto indivíduos, pois a manipulação 

que nos interessa é aquele que é exercida por grupos sobre outros grupos e seus 

membros, em termos posições institucionais e papéis sociais, por exemplo, mídia e 

leitor. Este é o segundo aspecto social. 

 O terceiro aspecto social que embasa nossa pesquisa é que a manipulação 

observada é a social, ou seja, o controle discursivo social que gera dominação e que 

serve à reprodução do poder de um grupo e da desigualdade social. 

 O quarto, diz respeito à ilegitimidade da manipulação, pois viola os direitos 

humanos e sociais, cujas “bases sociais, legais e filosóficas (...) e com princípios 

éticos do discurso” garantem “uma sociedade justa ou democrática”. E mais, é 
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ilegítima, porque ajuda na “reprodução das desigualdades sociais”. (van Dijk, 

2008:238-239) 

 No contexto midiático, na interação entre o texto jornalístico e o leitor, a 

instituição jornalística atua sobre seus leitores, um público alvo mais amplo para a 

revista Veja (classes A e B de maneira geral) e mais determinado para a revista 

Carta Capital (classe A)15, para a reprodução do posicionamento político que os 

favorece, respectivamente, a nova oposição ao governo da situação e o “lulismo”. Já 

a legitimidade reside na ética jornalística em trazer “a informação ‘devida’, nesse 

caso, (...) equilibrada, relativamente completa, imparcial, relevante, e assim por 

diante”. E se o veículo pretende ser solidário a algum partido político, que se faça 

por meio de “argumentos, fatos etc., ou seja, através da informação adequada e da 

persuasão, não por meio da manipulação”. (van Dijk, 2008:239) 

 

Manipulação e cognição 

 A manipulação, como exposto acima, tem um aspecto cognitivo relevante, já 

que se manipula a mente das pessoas. Por outras palavras, a manipulação atua nos 

conhecimentos, nas crenças, nas opiniões e nas ideologias das pessoas; são 

processos mentais. 

 Van Dijk (2008) afirma que a manipulação incide, especialmente, na memória 

de curto prazo (MCP) e na memória de longo prazo (MLP).  

 Na MCP, a atividade de compreensão, do conteúdo no nível do significado, 

faz uso de estratégias mais ou menos automatizadas para ser realizada de maneira 

rápida. Essas estratégias, como a seleção da informação mais saliente – como o 

                                                 
15 Na banca, o valor das revistas Veja e Carta Capital é o mesmo, R$8,90, atualmente. Entretanto, a Carta 
Capital é mais direcionada para ‘Economia’, inclusive com publicação de traduções de artigos de revista 
especializada em economia (‘The Economist’). Já a Veja tem um leque bem mais amplo de assuntos, o que 
parece implicar que também possui um público leitor mais diversificado. 
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tamanho, cor e formato da fonte, ou espaços privilegiados como o olho, o título e o 

subtítulo16 de reportagens e notícias, por exemplo –, são utilizadas para chamar a 

atenção dos leitores para certos aspectos em detrimento dos outros. Assim, norteia-

se a construção da compreensão mais próxima possível da pretendida pelo locutor-

instituição, além de fazer com que a informação relevante, para os manipuladores, 

fique por mais tempo na lembrança de seus leitores.  

 Entretanto, como dito anteriormente, essas estratégias não são exclusivas da 

manipulação. O que as constituem como manipuladoras são suas conseqüências 

negativas - uma compreensão parcial, tendenciosa, incompleta que contribui para a 

reprodução discursiva da desigualdade social. Outras consequências são quando a 

compreensão é facilitada ou dificultada, conforme os interesses dos manipuladores. 

 Na MLP, objetivo maior da manipulação já que está relacionada às atitudes e 

ideologias, há a síntese entre as experiências pessoais e o conhecimento 

socialmente partilhado. Por outras palavras, modelos mentais e representações 

sociais. 

 Ao vivermos experiências pessoais, segundo van Dijk (2008), criamos 

modelos únicos para organizá-los e compreendê-los. Entretanto, esses modelos, 

apesar de serem únicos e pessoais, são, em alguma medida, socialmente 

compartilhados, pois só assim poderia haver interação e compreensão. A esses 

modelos socialmente partilhados van Dijk (2008) nomeia como “modelos de 

contexto”. Ainda segundo o autor, a manipulação atua na MLP criando modelos de 

                                                 
16 Segundo Marcuschi (2008), título é a primeira entrada discursiva do texto e tem a função não só de resumir o 
assunto central, mas também de direcionar a compreensão do leitor. E, de acordo com o Manual da Folha de São 
Paulo (1996), subtítulo ou linha-fina é o enunciado que segue logo abaixo do título e serve para complementá-lo 
com outras informações, desenvolvendo-o. Ainda segundo o Manual (1996), o olho da reportagem é a seleção de 
um trecho ou frases importantes ou sugestivas que se localiza, normalmente, na parte central do texto em 
destaque. 
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contexto que ajudem a instaurar conhecimentos e crenças compatíveis com os 

interesses dos dominadores. 

 Esses modelos de contexto, quanto mais gerais, em termos de conhecimento, 

normas, valores, atitudes e ideologias, mais eficientes são para a manipulação, pois 

o socialmente partilhado atua de maneira mais abrangente, em grupos, do que se 

fossem opiniões individuais. Nesse sentido, a manipulação 

“centraliza-se na formação ou na modificação das representações 
mais gerais, socialmente compartilhadas – tais como atitudes e 
ideologias – sobre importantes questões sociais”. (van Dijk, 
2008:246) 

  

 Assim, crenças de que o presidente Lula é incapaz de governar porque fala 

errado ou de que nunca houve tanta corrupção como se vê hoje, são resistentes, 

construídas e desconstruídas ao longo do tempo e interferem nos modelos mentais 

individuais. Daí o principal foco da manipulação recair nas representações 

socialmente compartilhadas, porque são elas que influenciam, ou melhor, controlam 

diretamente os modelos mentais e, consequentemente, as ações dos integrantes 

dos grupos sociais.  

 Para a realização do controle da cognição social, e de suas consequências, 

algumas das estratégias exemplificadas por van Dijk (2008) são a polarização e a 

enfatização de aspectos “positivos” para os leitores/ouvintes e a desenfatização ou 

obscurecimento dos (verdadeiros) interesses dos manipuladores. 

 Segundo van Dijk (2008), a manipulação da cognição social, que influencia 

tanto o conteúdo e como a estrutura, atua como generalizações e abstrações 

formadas por uma corrente de textos que reforçam a informação “parcial, distorcida 

e prejudicial” (p.249) 

 

Manipulação e discurso  
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 Concordamos com van Dijk (2008) que as marcas linguísticas não são 

exclusivas da manipulação e nem são distintas de outras formas de influência 

mental, como a persuasão e a educação, por exemplo. Acreditamos que são os 

aspectos contextuais que geram discursos manipuladores. 

 Por outro lado, não podemos fugir do fato de que são as marcas linguístico-

discursivas que ativam esses aspectos contextuais para a construção da 

manipulação – a língua é um potencial para significação. Essas marcas estão 

principalmente nas estruturas em que há espaço para a escolha. 

“(...) o discurso é definido para ser, antes de tudo, manipulador, em 
termos de modelos de contexto dos participantes. Isto é, como 
analistas críticos, avaliamos primeiramente o discurso como 
manipulador em termos de suas categorias de contexto antes que 
em termos de suas estruturas textuais”. (van Dijk, 2008:252) 
 

  Nas análises, serão discutidas algumas das estratégias linguístico-discursivas 

preferenciais, segundo van Dijk (2008), para a manipulação. 

 

3.2 Texto, prática discursiva e prática social  

O uso da linguagem é uma forma de prática social e não uma mera 

representação. Por meio dela agimos no mundo e sobre os outros. A linguagem, 

ainda, tem poder constitutivo, ou seja, o discurso cria, reforça ou desafia: a) formas 

de conhecimentos e crenças, b) relações sociais e c) identidades ou posições 

sociais (do ‘eu’ e do outro(s)), três dimensões que coexistem na prática discursiva. 

Entretanto, duas ressalvas podem ser feitas em relação ao princípio constitutivo. 

Primeiro que os efeitos constitutivos do discurso atuam conjugados com outras 

práticas não discursivas (exemplo: tarefas, vestuários, aspectos afetivos e 

comportamentais, entre outros). Segundo, a relação entre discurso e estrutura 

social é dialética, há um modelamento mútuo. Dessa maneira, evita-se a ênfase 
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num elemento ou noutro – e percebe-se mais facilmente a “ambigüidade feliz” que o 

termo ‘discurso’ carrega, simultaneamente, estrutura e evento social. (Fairclough, 

2001:93) 

O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da 
estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o 
restringem: suas próprias normas e convenções, como também 
relações, identidades e instituições que lhe são subjacentes. 
(Fairclough, 2001:91) 

 

Aqueles três efeitos construtivos do discurso – conhecimentos e crenças, 

relações sociais, identidades e posições sociais - correspondem às três funções da 

linguagem denominadas por Fairclough, e inspiradas na Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF), como ‘ideacional’, ‘relacional’ e ‘identitária’. A Análise do Discurso 

Textualmente Orientada (ADTO)17 ainda utiliza uma outra função da linguagem 

criada por Halliday, a textual. 

A função identitária relaciona-se aos modos pelos quais as 
identidades sociais são estabelecidas no discurso, a função 
relacional a como as relações sociais entre os participantes do 
discurso são representadas e negociadas, a função ideacional aos 
modos pelos quais os textos significam o mundo e seus processos, 
entidades e relações. (...) a função ‘textual’ (...) como as 
informações são trazidas ao primeiro plano ou relegadas a um plano 
secundário, tomadas como dadas ou apresentadas como novas, 
selecionadas como ‘tópico’ ou ‘tema’, e como partes de um texto se 
ligam a partes precedentes e seguintes do texto, e à situação social 
‘fora’ do texto. (Fairclough, 2001:92) 

 

O autor ainda afirma que as práticas sociais acontecem em diferentes 

dimensões – econômica, política, cultural, ideológica. Entretanto, o foco do seu 

trabalho é especificamente o discurso como prática política – que “estabelece, 

                                                 
17 A análise textualmente orientada empreendida por Fairclough está baseada na Linguística Sistêmico-Funcional 
desenvolvida por Halliday e tem por objetivo trazer para a pesquisa uma investigação especialmente baseada na 
análise lingüística. Assim, conceitos sem uma preocupação lingüística como ‘poder’ para Foucault e 
‘hegemonia’ para Giddens recebem um tratamento linguístico a partir do modelo de análise lingüística de 
Halliday. Cf. Fairclough (2001).  



 56 

mantém e transforma as relações de poder e as identidades coletivas” – e o 

discurso como prática ideológica – que “constitui, naturaliza, mantém e transforma 

os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder”. (Fairclough, 

2001:94) 

Essas práticas políticas e ideológicas, longe de serem isoladas, são 

interdependentes, pois “a ideologia são os significados gerados nas relações de 

poder como dimensão do exercício do poder e da luta pelo poder”. Assim, percebe-

se que o político subjaz ao ideológico, trata-se de uma “categoria superior”. Esses 

valores, ideológicos e políticos, não são inerentes às práticas discursivas, de fato 

eles emergem, em contextos específicos institucionais, de discursos com certa 

liberdade de trânsito entre as diferentes dimensões. (Fairclough, 2001:94) 

As convenções e normas discursivas que geram determinados eventos 

discursivos têm uma orientação histórica adotada a partir da Análise do Discurso 

Francesa – é o interdiscurso. O interdiscurso é uma rede complexa e 

interdependente de textos e gêneros que, ao longo do tempo, gera determinadas 

práticas discursivas e desautoriza outras práticas. Para os objetivos de Fairclough, 

o termo interdiscurso foi substituído pelo foulcaultiano ‘ordem do discurso’18.  

Em uma determinada ordem do discurso, os textos não são coerentes e 

harmônicos, pelo contrário, estão em constante disputa em relações desiguais de 

poder – inclusive de acesso aos gêneros e veículos de divulgação. 

Fairclough (2001) entende por discurso, o conjunto de afirmações que, 

articulados na linguagem, expressam os valores e significados das diferentes 

instituições, é ele que organiza o texto. O texto é a realização linguística na qual se 

                                                 
18 Cf. Fairclough (2001) e Foucault (2007/1979 e 2010/1981) para saber mais sobre os estudos foucaultianos 
sobre o discurso.  
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manifesta o discurso (entidade física). Dessa maneira parece haver uma 

ambigüidade, pois discurso tanto pode ser linguagem em uso (texto) como evento 

discursivo (ideologia), entretanto o autor considera esta ambigüidade produtiva, 

para sua posição teórica, por ele querer investigar o discurso em sua 

multidimensionalidade – texto, prática discursiva e prática social – simultaneamente. 

Vejamos a concepção tridimensional do discurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Concepção tridimensional do discurso (Fairclough, 2001:101) 

 

O que distingue a prática discursiva de outras práticas é evidentemente o 

linguístico e frequentemente a prática discursiva se dá em textos. A prática 

discursiva é a dimensão que relaciona prática social e texto. Por meio do gráfico 

criado por Fairclough, percebe-se que nem toda prática social é discursiva, ou nem 

toda realidade ou compreensão da realidade é discursiva, mas toda prática 

discursiva é social. Também se percebe que nem toda prática discursiva pode ser 

materializável em texto.  

Prática social 

Prática Discursiva 

(produção, distribuição, consumo) 

Texto 
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O objetivo declarado de Fairclough (2001) é construir uma teoria social do 

discurso textualmente orientada e prover os pesquisadores de um aparato 

metodológico, um método de análise do discurso. De maneira a respeitar a 

concepção tridimensional do discurso (texto – prática discursiva – prática social), 

seguem abaixo as três vertentes metodológicas que, apesar de estarem separadas, 

coexistem na análise. 

• Descrição  dos elementos linguísticos do texto  nos níveis do léxico, sintático 

e da estruturação textual, para servir de meio/ base textual para as outras 

dimensões. 

• Interpretação  do texto enquanto prática discursiva , com relação a 

produção, distribuição e consumo desses textos, a força ilocucionária (as 

intenções), a coerência, a intertextualidade e interdiscursividade. 

• Explicação  do evento discursivo focalizando as práticas sociais , ligadas a 

formações ideológicas e formas de hegemonia. 

A preocupação central é estabelecer conexões explanatórias entre 
os modos de organização e interpretação textual (normativos, 
inovativos, etc.), como os textos são produzidos, distribuídos e 
consumidos em um sentido mais amplo, e a natureza da prática 
social em termos de sua relação com as estruturas e as lutas 
sociais. Não se pode nem reconstruir o processo de produção nem 
explicar o processo de interpretação simplesmente por referência 
aos textos; eles são respectivamente traços e pistas desses 
processos e não podem ser produzidos nem interpretados sem os 
recursos dos membros. (Fairclough, 2001:100) 

 

A seguir, temos o quadro tridimensional de Fairclough adaptado por Meurer 

(2002) a fim de contemplar o método de análise. 
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Figura 3: Quadro tridimensional de Fairclough (2001) adaptado por Meurer (2002). 

 

3.3 Discurso midiático e a construção do sentido 

 Esperamos que tenha ficado claro até agora que são os sentidos construídos 

– o favorecimento ou o desfavorecimento ao governo Lula – que guiam nossa 

identificação, interpretação e explicação dos fenômenos linguísticos que veiculam 

manipulação da palavra. Entretanto, a construção do sentido não é algo 

transparente e nem é certo, dependendo apenas do esforço do analista, tal como 

um quebra-cabeça. Pelo contrário, o sentido é especialmente um empreendimento 

inferencial, cujo(s) sentido(s) é(são) opaco(s) e construído(s) dentro de um contexto 

bem específico de interação entre ‘autor/falante – texto/língua – leitor/ouvinte’ 

(Marcuschi, 2008 e Gregolin, 2003), como segue a ilustração abaixo.  

Prática social 
(o que as pessoas fazem) 

Explicação 
(Ideologia, hegemonia) 

Prática discursiva 
(produção, distribuição, consumo) 

Interpretação 
(Força, coerência, intertextualidade, interdiscursividade) 

Texto 
(evento discursivo) 

Descrição 
(Léxico, gramática, coesão, estrutura) 
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Figura 4: Tríade da compreensão de Marcuschi (2008). 

 

 Nessa tríade, e para os propósitos da nossa investigação, pelo menos três 

questões concorrem para a constituição de cada um dos três elementos envolvidos 

– as relações de poder, o contexto e a história. 

 As relações de poder, e especialmente as relações desiguais de poder, são 

parte essencial para a construção de sentidos. Um exemplo bem simples – uma 

descrição dos passos para a realização de uma determinada tarefa pode soar como 

uma ordem, como um pedido, como uma simples orientação, ou ainda como uma 

cobrança, entre outras possibilidades, a depender das relações interpessoais 

constituídas na interação. É a relação hierárquica entre os interactantes, seja de 

posição social, seja de função numa determinada organização ou instituição 

(família, Igreja, empresa, etc.), que muito influencia e determina uma certa 

compreensão e não outras.  

 Na relação de poder entre escritor e leitor – nossa situação enunciativa mais 

básica –, o grau de credulidade e aceitação para com o que é lido varia muito de 

leitor para leitor – já que a credulidade pode estar relacionada ao grau de 

letramento do leitor, ou até mesmo pode estar relacionada aos objetivos com a 

leitura (para relaxar, para obter informações, para responder a questões tal como 
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num exercício, etc.). Já o grau de compromisso argumentativo e de justificação para 

com o que está sendo escrito varia de acordo com a relação constituída entre o 

público leitor e a instituição jornalística; por exemplo, revistas de fofoca parecem ter 

um comprometimento bem menor com a defensabilidade do que é noticiado que 

revistas de economia. 

As relações de poder, tal como um contexto de base sociológica, também 

emergem na relação dos usuários da língua com o texto, e o gênero textual parece 

ser um aspecto revelador dessas relações.  Nesse sentido, o gênero textual “(...) 

deve ser entendido como categoria que explica formas convencionalisadas e 

convencionalmente disponíveis (...)” pois relaciona-se às formas de organização de 

situações sociais, aos participantes enquanto atores sociais e às suas finalidades e 

intenções. Desse modo, o gênero ou “a forma textual é um meio de aceder a uma 

compreensão da organização social e cultural” (Pedro, 1996:33-34).  

O espaço do leitor, bem marcado nas revistas investigadas, compreende no 

máximo à seção ‘Carta do Leitor’ e em participação em algumas pesquisas 

decididas e realizadas pela instituição. Entretanto, é fácil perceber que, mesmo 

nesses momentos, trata-se de um leitor selecionado, que compactue não só do 

posicionamento da instituição, como também das convenções da seção, por 

exemplo, ter o formato de uma carta e ser um texto curto para pleitear sua 

participação.   

Por outro lado, o da escrita, é a instituição, representada por um seleto grupo 

formado pelos diretores e pelo editor (excluindo a maioria dos jornalistas), quem 

decide a pauta, o que e como deve ser noticiado, quais os gêneros que são 

pertinentes para determinados assuntos, quem está autorizado a escrever 

determinados gêneros, entre outras decisões. 
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 O segundo elemento sugerido, a história, também influencia 

constitutivamente a tríade autor–texto–leitor. Primeiro, partimos do pressuposto de 

que autor e leitor são sujeitos históricos, com histórias pessoais e pertencentes ao 

seu momento histórico, respondente a demandas específicas do seu tempo. Se os 

sujeitos são constituídos por suas experiências pessoais, a compreensão é um 

acontecimento único e irrepetível, tal como a enunciação. Daí dizer que o texto é 

aberto, comporta vários sentidos, mas, cuidado, não todos. Alguns sentidos são 

autorizados enquanto outros não, porque o texto também é marcado historicamente 

– na sua relação com outros textos sincronicamente e diacronicamente. No caso 

das revistas que serviram como fonte de investigação, por exemplo, é o diálogo 

estabelecido entre os textos e gêneros de uma mesma edição ou ao longo das 

publicações, e também o diálogo travado (nem sempre respeitoso) com outras 

revistas que muito fortemente implicam numa compreensão mais direcionada para 

determinado ponto de vista, desautorizando outras formas de leitura. 

 Já o contexto, o terceiro elemento constituinte, também age para a 

construção do sentido pelo menos de duas maneiras: a promoção do contexto dos 

acontecimentos sócio-políticos para o momento da atividade de leitura (por 

exemplo, o contexto das eleições presidenciais para julgar um texto como eleitoreiro 

ou não) e as possíveis intenções do enunciador do texto (uma determinada revista 

tem-se colocado a favor do PT, então posso acreditar que esse texto não é uma 

reportagem e sim uma propaganda eleitoral, por exemplo). O contexto de que 

falamos aqui é aquele de base sociológica assim como proposto por Meurer (2004), 

que trata do uso da linguagem em três níveis interdependentes e interconstitutivos – 

práticas sociais, prescrição de papéis e identidade e estruturas sociais. 
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4. 

A MATERIALIZAÇÃO DO DISCURSO IDEOLÓGICO – ANALISAND O A 

MANIPULAÇÃO 

“Os textos como elementos dos eventos sociais [...] causam efeitos – isto 
é, eles causam mudanças. Mais imediatamente os textos causam 

mudanças em nosso conhecimento (podemos aprender coisas com eles), 
em nossas crenças, em nossas atitudes, em nossos valores, e assim por 

diante. [...] Os textos podem também iniciar guerras ou contribuir para 
transformações na educação, ou para transformações nas relações 

industriais, e assim por diante.” (Fairclough, 2003, tradução de Izabel 
Magalhães, 2004:114) 

 

  Neste capítulo, vamos sistematicamente identificar as estratégias linguístico-

discursivas para a construção dos sentidos já percebidos na seleção do corpus, 

uma vez que foram o posicionamento a favor ou contra Lula e seu governo que nos 

guiaram na seleção do corpus. Assim, os textos selecionados nas duas revistas 

eleitas, Carta Capital e Veja, deveriam, necessariamente, abordar um tema em 

comum, mas trazendo pontos de vistas distintos para veicular o favorecimento ou a 

oposição ao governo petista. 

 A análise compreende simultaneamente a identificação e a interpretação das 

estratégias linguístico-discursivas em função das questões político-ideológicas das 

instituições jornalísticas. Esperamos compreender a relação entre esses sentidos e 

a sociedade na reflexão das considerações finais. 

 Vale destacar que a análise não foi exaustiva, buscou-se demonstrar 

linguisticamente que a atividade de manipulação é um meio de as instituições 

jornalísticas se projetarem politicamente, levando muitas vezes seu leitor a assumir 

seu posicionamento sem a devida consciência da situação e contra seus próprios 

interesses. 

 Antes de começar a análise propriamente dita, vamos apresentar mais 

detalhadamente nosso corpus e as categorias de análise. 
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4.1 Observações sobre o corpus 

 Foram quatro os textos selecionados para compor o corpus restrito e outros 

trinta e nove para o corpus ampliado. O restrito é composto pelos textos sobre os 

quais a análise incidiu diretamente, de onde se observou as estratégias linguístico-

discursivas em função da construção de sentido. Já o ampliado são os textos que 

foram analisados em termos discursivos, mas não as estratégias linguístico-

discursivas utilizadas. O corpus ampliado ajuda a lançar luz sobre os textos do 

corpus restrito, sobre o que se queria investigar – por exemplo, o fato de uma 

reportagem ter sido anunciada na capa ou retomada em outros textos ao longo da 

mesma edição pode revelar uma maior atenção dada a um determinado assunto 

pela revista. Outra função do corpus ampliado é indicial, ou seja, embasar 

afirmações fora da análise, como a história das revistas de apoio ou rejeição ao PT, 

por exemplo.  

 Os assuntos foram escolhidos, entre vários outros que veicularam 

posicionamentos distintos, por sua representatividade para o tema escolhido. Os 

textos sobre o filme da história de Lula pareceu um espaço bem interessante para a 

construção dos posicionamentos políticos de cada instituição, pois ambos 

trouxeram uma crítica muito negativa do filme, mas por vieses diferentes entre si e 

de acordo com a história das revistas em relação ao posicionamento delas para 

com o Lula e seu governo.  

 O caso Erenice Guerra também suscitou a polarização buscada, já que às 

vésperas das eleições presidenciais, o posicionamento político das revistas tendia a 

emergir – o que de fato aconteceu. 

 Outra observação sobre o corpus – ambas as revistas publicaram em uma 

única edição sobre o filme de Lula, mas publicaram em inúmeras edições sobre o 
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caso Erenice, de maneira que ainda em 2011 fala-se nesse caso, já que ainda não 

há um desfecho para a situação, apesar do pedido de demissão da ex-ministra. 

Sobre o caso de Erenice Guerra, a coleta compreende a primeira publicação de 

cada revista sobre o caso, 15 de setembro de 2010 para a Veja (fonte que 

denunciou o caso) e 22 de setembro de 2010 para a Carta Capital.  

 

Quadro 1: Corpus restrito 

Tema Revista Título Gênero textual 
Data de 

publicação 
Carta Capital Para que Lula o salve Resenha 25/11/2009 

Filme 
Veja A construção de um mito Resenha 25/11/2009 
Veja O polvo no poder Reportagem 15/09/2010 Caso 

Erenice Carta Capital Os filhos de Erenice Reportagem 22/09/2010 
 

 

Quadro 2: Corpus ampliado 

Revista Título Gênero textual 
Data de 

publicação 
Veja Lula, o mito, a fita e os fatos capa 25/11/2009 
Veja Um mito em construção carta ao leitor 25/11/2009 
Veja Quem é o filho do Brasil? artigo de opinião 25/11/2009 

Carta Capital A guerra das pesquisas Capa 01/09/2010 
Carta Capital Fatos e factóides. Coluna assinada 01/09/2010 
Carta Capital A Receita Federal e os tucanos  Notícia 01/09/2010 
Carta Capital O alvo preferido de José Serra Entrevista 01/09/2010 

Veja O partido do polvo capa 08/09/2010 
Veja A ruína do aparelhamento Carta ao leitor 08/09/2010 
Veja O Estado a serviço do partido Reportagem 08/09/2010 
Veja O partido do polvo Reportagem 08/09/2010 
Veja Mister M na fazenda Reportagem 08/09/2010 

Carta Capital Quem bisbilhota quem Capa 15/09/2010 
Carta Capital Seria Dilma suicida? Coluna assinada 15/09/2010 
Carta Capital Persistem as dúvidas. Reportagem 15/09/2010 
Carta Capital Sinais trocados Reportagem 15/09/2010 
Carta Capital Radical chique Entrevista 15/09/2010 

Veja O polvo no poder capa 15/09/2010 
Veja Sobre a cabeça de Lula Carta ao leitor 15/09/2010 
Veja O polvo no poder Reportagem 15/09/2010 
Veja Os ratos da receita Reportagem 15/09/2010 

Carta Capital Aécio deixará o PSDB Capa 22/09/2010 
Carta Capital Usual ou corriqueira Coluna assinada 22/09/2010 
Carta Capital Espanto e pavor. Em Marte. Editorial 22/09/2010 
Carta Capital Os filhos de Erenice Reportagem 22/09/2010 
Carta Capital Os capeões da truculência Reportagem 22/09/2010 

Veja A alegria do polvo Capa 22/09/2010 
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Veja Falta indignação Carta ao leitor 22/09/2010 
Veja “Caraça! Que dinheiro é esse?” Reportagem 22/09/2010 
Veja “Ideias são mais letais que armas” Reportagem 22/09/2010 

Veja 
Como varrer escândalos para debaixo do 

tapete. 
Reportagem 22/09/2010 

Carta Capital Eles ainda sonham com a marcha Capa 29/09/2010 
Carta Capital A última marcha Reportagem 29/09/2010 
Carta Capital A militante Dilma e os arquivos Reportagem 29/09/2010 
Carta Capital Arremedo udenista Reportagem 29/09/2010 

Veja A liberdade sob ataque Capa 29/09/2010 
Veja A semente da resistência. Carta ao leitor 29/09/2010 
Veja A imprensa ideal dos petistas Reportagem 29/09/2010 
Veja Os segredos do lobista Reportagem 29/09/2010 

 

 

4.2 Categorias de análise 

 A análise preliminar do corpus ampliado partiu de uma lista de categorias 

sugeridas por Fairclough (2001, 2003) e por van Dijk (2008) segundo o ‘conceito de 

escolha’, ou seja, estratégias linguístico-discursivas que dão certa liberdade de uso 

ao locutor e, por isso, são capazes de veicular ponto de vista e construir discursos 

ideologicamente orientados. Aquelas categorias mais produtivas (capacidade de 

manipular) e mais recorrentes (aparecem com freqüência desempenhando a função 

investigada) nessa análise preliminar foram eleitas para compor nossa lista de 

categorias de análise para se perceber como as estratégias linguístico-discursivas 

podem veicular um determinado ponto de vista – o favorecimento ou a oposição ao 

governo da situação no ano de 2009/2010 – de maneira ilegítima.  

 Essas categorias – desde estratégias que envolviam as características do 

gênero, passando pela organização textual como título/ subtítulo e intertextualidade 

e por questões discursivas como a nomeação, adjetivação e agência, chegando ao 

nível mais micro como estratégias com função de ênfase ou vagueza – não são 

exclusivas da manipulação. No entanto, muito produtivamente podem revelar 

informações subtendidas da manipulação por ser um espaço linguístico-discursivo 

flexível, em que o interlocutor possui escolhas. Concordamos com van Dijk (2008) 
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que é justamente onde há o espaço para escolha, onde há diferentes opções 

linguísticas em que o usuário da língua pode, por meio da linguagem e nela, agir 

criativamente em prol de suas intenções. 

 

(a) Gênero Textual.  As características do gênero contribuem para a análise 

discursiva por o gênero textual ser uma atividade sócio-comunicativa mais ou 

menos estável, cuja organização textual pode nos levar a compreender a 

organização social, a estrutura social em que esse gênero esteja atuando. O 

gênero, enquanto forma de ação social, disponibiliza ao sujeito uma forma de agir 

em sociedade – é impossível nos comunicarmos verbalmente se não for por meio 

de algum gênero (Marcuschi, 2003). Essa relação entre gênero e sociedade pode 

ser investigada, por exemplo, na observação sobre a escolha do gênero pela 

instituição jornalística para abordar um determinado assunto ou sobre a maior ou 

menor ‘obediência às regras’ atribuídas sócio-historicamente ao gênero.   

 

(b) Intertextualidade.  O intertexto é toda referência a outros textos, por citação 

(apenas) ou por transcrição. Outro modo de manifestação da intertextualidade é, 

sem fazer distinção entre a interdiscursividade, a referência a outras pessoas e à 

ordem discursiva a que essas pessoas se remetem ou das quais participam. Pode 

ser um artifício manipulador por criar uma rede textual que corrobore com a 

construção de um panorama discursivo que atenda aos interesses políticos da 

instituição jornalística. 

 

(c) Título e Subtítulo . O título e o subtítulo dos textos jornalísticos, de maneira 

geral, encapsulam o fulcro do texto e direcionam a leitura por um determinado viés. 
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Eles possuem grande poder para a manipulação, pois, recebem considerável 

destaque ao ocuparem um local espacial privilegiado (com letras maiores e no início 

dos textos) e, dessa maneira, atuam na memória de longo prazo (MLP), alongando 

a vida de certas informações (as interessantes para o locutor) na memória do leitor. 

  

(d) Textos não verbais . As imagens que ilustram um texto jornalístico – fotografias, 

mapas, infográficos – são outras formas de representação, assim como o texto 

verbal, que junto deste, numa relação de multimodalidade19 constituem o sentido do 

texto como um todo. Segundo Fairclough (2001:22), “os discursos são manifestados 

nos modos particulares de uso da linguagem e de outras formas simbólicas, tais 

como imagens”. 

 Os textos não verbais ajudam para a ação manipuladora, pois, assim como o 

título e subtítulo, as imagens utilizam um espaço privilegiado no texto, quando elas 

são utilizadas, ganhando uma vida mais longa na memória do leitor. Outro ponto 

importante das imagens é que, apesar de toda objetividade que demonstram ter 

(fotografias retratam a realidade; o infográfico dispõe ordenadamente os fatos), elas 

ajudam na construção discursiva do texto, já que elas são escolhidas dentre várias 

possibilidades. Essa escolha não é aleatória, é argumentativa e ideológica. 

 

(e) Nomeação . A nomeação é uma atividade discursiva e não apenas referencial – 

as palavras não espelham o mundo tal como ele é, de fato, elas são instáveis e 

passíveis de construção de novos sentidos a cada vez que são ativadas. Os nomes 

estão a serviço do querer-dizer do sujeito, a serviço dos objetivos comunicativos e 

ideológicos dele. Marcuschi (2004) lembra que o processo lexical não é aleatório e 
                                                 
19 Multimodalidade é todo o arranjo visual que faz parte de um gênero textual, isto é, diagramação, cores, 
figuras, tipo de papel (na escrita) ou até como as pessoas se comportam na produção de textos orais (gestos, 
entonação de voz, expressões faciais). Cf. Descardeci (2002), Dionísio (2005), Kress & van Leeuwen (2006). 
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que, em um texto, o léxico cria o que o autor chama de ‘rede lexical’, isto é, as 

relações lexicais estabelecidas em um texto. A rede lexical tem alguma capacidade 

manipuladora por contribuir para a elaboração discursiva, já que é nas relações 

lexicais que o sentido de cada item lexical é construído. 

 

(f) Adjetivação. A adjetivação/ valoração de situações e pessoas é uma atividade 

discursiva para a construção de sentido. Os adjetivos e as expressões adjetivas são 

escolhas ideológicas que ajudam na descrição de eventos e sujeitos, e, assim, na 

construção do cenário do relato ou da argumentação. 

 

(g) Modalização.  Assim como a adjetivação, a modalização, dentro de uma 

elaboração discursiva, descreve ações, possíveis e reais, para caracterizar a 

realização dos eventos. Dessa maneira, a modalização é uma estratégia para a 

manipulação por valorizar ou diminuir certas ações e outras não, guiando a 

compreensão sob um viés que atenda aos interesses do sujeito/locutor. 

 

(h) Agência . A agência discursiva é uma preocupação da ACD de maneira geral, 

pois tem a ver com a representação dos atores sociais, ou seja, “quais os atores 

sociais e em que contextos estão eles representados como “agentes” e como 

“pacientes”? (van Leeuwen, 1997:169). Nossa concepção de linguagem como 

prática social pressupõe que, por meio da linguagem, agimos discursivamente, 

atuamos no mundo social e físico, mas também representamos o mundo material, 

nossas ações e dos outros e atribuímos identidades (Fairclough, 2003). Em todas 

essas realizações discursivas, que acontecem simultaneamente e de modo 

interdependente, há atores sociais envolvidos e cuja agência pode ser explicitada ou 
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não. A explicitude ou a implicitude da agência é uma questão de escolha que pode 

ajudar a construir discursivamente uma determinada versão dos eventos. Daí afirmar 

que a agência, sua demarcação ou omissão, é uma estratégia que serve a 

manipulação, já que pode deformar a informação veiculada.   

 

(i) Enfatização. Dentro de uma escala gradativa ou de um continnum, assim como 

argumenta Johnstone (2002), as ações e os nomes podem ser destacados e 

acentuados a partir das escolhas que podem revelar as posições ideológicas dos 

sujeitos. Assim, as palavras, expressões e construções dentro da elaboração 

discursiva podem enfatizar determinados aspectos do discurso que atendam aos 

interesses dos locutores, e, justamente por isso, podem manipular a compreensão 

dos leitores. 

 

(j) Analogia.  As comparações diretas ou indiretas entre eventos, situações, 

sujeitos, atitudes, reais ou hipotéticos, podem manipular por ser uma forma de 

direcionar a compreensão. As comparações são requeridas quando ajudam a 

construir um determinado discurso; a própria escolha desses elementos que servem 

à analogia não é aleatória, é ideológica. 

 

(l) Vagueza . Palavras e expressões indefinidas, muito amplas e não precisas são 

uma estratégia semântica na construção discursiva. A vagueza é uma omissão de 

informação, por ser indeterminada, que serve aos propósitos comunicativos e 

ideológicos e podem colocar o leitor, sem que ele perceba, numa situação de 

desvantagem informacional, comprometendo (ou direcionando) a compreensão do 

interlocutor. 
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4.3 As resenhas sobre o filme “Lula, o filho do Bra sil” 

 As duas revistas, Carta Capital e Veja, publicaram uma resenha sobre o filme 

Lula, o filho do Brasil no mesmo período, 25 de novembro de 2009. Ambas fizeram 

uma crítica negativa ao filme em cartaz na época, apesar de terem construído sua 

argumentação com vieses diferentes que corroboram com a imagem historicamente 

construída de favorecimento ao Lula (Carta Capital) e de oposição ao governo da 

situação em 2009 (Veja).  

 De um lado, a Carta Capital avaliou o filme negativamente e desviou ou 

minimizou o foco do texto em questões políticas. Para isso, o caminho percorrido foi 

a bem marcada separação entre Lula personagem e Lula pessoa real e a 

responsabilização do diretor Fábio Barreto pela baixa qualidade do filme. 

 Do outro, a Veja direcionou sua crítica ao governo petista, acusando-o de 

utilizar a película como peça de propaganda eleitoral para as eleições do ano de 

2010. Para tal construção de sentido, o aspecto enfatizado foi a não separação entre 

personagem e pessoa real e a investigação sobre, segundo eles, o que realmente 

estava por trás da produção do filme. 

 Esses foram os sentidos percebidos em cada resenha. Agora, nos voltemos 

para as estratégias linguístico-discursivas responsáveis por esses efeitos. 

 

Gênero textual . A escolha do gênero parece ser o ponto de partida para levar a 

cabo as intenções ideológicas – já que alguns gêneros são mais livres e propensos 

para a manipulação que outros, por alguns possuírem regras de elaboração e 

formato mais flexíveis que outros; pensemos nos extremos como textos literários e 

burocráticos. 
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 No caso das resenhas em questão, a análise do gênero parece um ponto 

fundamental para entender os sentidos construídos - o gênero ‘resenha’ foi utilizado 

por ambas as revistas, entretanto o maior ou menor grau de desvio das 

características típicas de uma resenha ajudou a criar o posicionamento distinto 

delas.  

 Por um lado, a Carta Capital seguiu mais tipicamente uma resenha 

cinematográfica, abordando assuntos de cunho mais estético do filme – (a) trilha 

sonora, (b) composição dos personagens, (c) atuação dos atores, (d) linguagem 

utilizada, (e) referência a cenas e (f) efeitos especiais – e do mundo cinematográfico 

– (g) referência a outros filmes do diretor, (h) ao irmão dele, cineasta também, e (i) a 

outros filmes brasileiros. Algumas passagens ilustrativas seguem abaixo. 

 

(a) Aquele acompanhamento musical já citado seria um sintoma exemplar 
desse tratamento. Confirma um filme por demais equilibrado, que se não 
descamba, também não ascende plenamente. 
 

(b) e (c) A reserva de emoção, alias, parece ter sido represada para os 
momentos do filho Lula (em boa interpretação, na juventude e na maturidade, 
de Rui Ricardo Diaz) aconselhado por dona Lindu, a quem Glória Pires confere 
uma absoluta dignidade, agora sem o conceito mitificador que promove o 
protagonista. Esta sim é uma personagem muito bem captada na adaptação, 
coerente em seu método simples e pragmático de tocar a vida, (...). 
 

(d) Mais uma vez, esse e outros acontecimentos de cunho trágico, antes de 
surgirem contidos, são amplificados e nivelados aos momentos de conquista e 
felicidade genuínos, a exemplo do encontro com a nova parceira Marisa 
(Juliana Baroni). 
 

(e) e (f) Refere-se aos discursos de Lula no estádio da Vila Euclides para 80 mil 
operários. Barreto recria o encontro que já foi documentado no passado por 
Renato tapajós em Linha de Montagem e Leon Hirzsman em ABC da Greve. 
Além de utilizar cenas dos dois filmes, participantes reais atuam como extras e 
se multplicam por recursos digitais. 
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(g), (h) e (i) Empenhado nessas circunstâncias, o filho Barreto menos pródigo 
(Bruno tem a seu favor sucessos de público como Dona Flor e seus dois 
maridos e pessoais como Última parada 174) optou por um caminho seguro ao 
assumir o contexto melodramático da vida de seu personagem e não se cansa de 
confirmá-lo em entrevistas. Se por um lado escapa assim de uma cobrança de 
iniciativa oportunista, por talvez eleitoreira, por outro o realizador de O 
Quatrilho (...). 

  

 O foco da revista em aspectos artísticos, de alguma maneira, demonstra a 

isenção do veículo em abordar o assunto por um viés político que poderia 

comprometer a imagem do governo petista. De fato, há apenas uma menção bem 

modalizada sobre a possibilidade, em tom de boato, de que o filme tivesse intenções 

eleitoreiras como na passagem no quarto parágrafo,  

 
Se por um lado escapa assim a uma cobrança de iniciativa oportunista, por 
talvez eleitoreira, por outro o realizador de O Quatrilho protege-se (...) 

 

  Por outro lado, a Veja desviou consideravelmente do que tipicamente se 

espera numa resenha cinematográfica. Ela também abordou questões estéticas 

(página 6, parágrafos 1 e 2),  

 

Se como cinema o filme é fraco, como propaganda e negócio tem tudo para dar 
certo. O apelo emocional da obra pode agradar ao público que chorou com 2 
Filhos de Francisco, a história de superação dos irmãos Zezé di Camargo e 
Luciano. Há elementos em abundância para provocar chororô – nisso se 
percebe a maestria de Fábio Barreto, que apresenta ao espectador um Lula 
plano, sem meios-tons, cujas carnes se tornam reais apenas no sofrimento da 
perda da mulher grávida, ou no êxtase ao comandar as massas nos comícios 
sindicais. Qualquer sentimento que pudesse torná-lo mais humano, como a 
raiva pelo abandono do pai ou a inveja de quem tinha o que ele desejava, perde-
se na produção artificial do mito, do messias que sofre, persevera e está 
destinado a conduzir o povo até a terra prometida. O Lula de Fábio Barreto não 
é somente um herói sem defeitos; é um herói iluminado. Barreto faz de tudo 
para mostrá-lo assim, inclusive omitindo ou atenuando a verdadeira história do 
presidente. O Lula de Barreto usa inverossímeis frases de efeito ("Homem não 
bate em mulher!") para impedir que o pai bata na mãe ou para desafiar a polícia 
autoritária do regime militar ("Cadeia foi feita para homem") – embora na vida 
real algumas dessas passagens jamais tenham ocorrido. 
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mas seu foco foram as questões políticas que envolviam, segunda o texto, a 

produção do filme. Nesse sentido, a Veja utilizou muito dos artifícios de uma 

reportagem: (a) denúncias, (b) referência a pessoas envolvidas ou próximas, (c) 

testemunhas, (d) levantamento de dados das empresas que contribuíram para a 

montagem do filme, entre outros, cujas passagens seguem abaixo.  

(a) 

 

 
(a) Os bastidores do projeto revelam20 que essas opções não foram 
meramente artísticas. Houve estreita colaboração entre os produtores do filme e 
a equipe de Lula. Em 2003, logo após adquirir os direitos da biografia oficial do 
presidente, Luiz Carlos Barreto obteve o aval do presidente para tocar o longa. 
(c) Políticos próximos a Lula afirmam, sob a condição de anonimato, que 
(b) o ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, teve influência 
decisiva na definição do esquema de captação de recursos. Antes da edição 
final, Barreto viajou para Brasília pelo menos duas vezes para exibir o filme a 
políticos próximos ao Planalto. A primeira sessão aconteceu há três meses. (b) 
Participaram ministros, como Paulo Bernardo, do Planejamento, e 
Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e deputados, como João 
Paulo Cunha e Ricardo Berzoini, da cúpula do PT. Os petistas, depois da 
exibição, acharam as músicas incidentais muito pouco dramáticas e sugeriram 
acrescentar músicas populares, que seriam mais facilmente assimiláveis – no 
que foram prontamente atendidos.  

 

 

                                                 
20 O negrito foi um destaque nosso aos exemplos dos fenômenos investigados, e será utilizado de agora em 
diante. 
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(d) 

Como dizer não? 
Lula, o Filho do Brasil foi patrocinado e apoiado por um grupo de empresas, a 
maioria delas com negócios com o governo, que doou 10,8 milhões de reais 

AmBev – Em 2005, o BNDES destinou 319 milhões de reais para a empresa de 
bebidas. 

Camargo Corrêa – A construtora participa das obras do Programa de 
Aceleração do Crescimento, o PAC, tendo recebido, em 2008, 102,7 milhões de 
reais. 

CPFL Energia – O controle da distribuidora de energia está dividido entre a 
Camargo Corrêa, o BNDES e fundos de pensão de estatais.  

EBX – Os empréstimos feitos pelo BNDES às empresas de Eike Batista 
ultrapassam 3 bilhões de reais só neste ano.  

GDF Suez – A empresa faz parte do consórcio responsável pelas obras da 
hidrelétrica de Jirau e recebeu do BNDES empréstimo de 7,2 bilhões de reais.  

Grendene – O BNDES aprovou, em 2008, financiamento de 314 milhões de 
reais para a aquisição total do controle acionário da Calçados Azaléia pela 
Vulcabrás dos mesmos controladores da Grendene. 

Hyundai – Em 2007, o governo federal deu uma mãozinha para a implantação 
da fábrica da montadora em Goiás. 

Neoenergia – O Banco do Brasil e a Previ (fundo de pensão dos funcionários 
do BB) detêm, juntos, 61% da companhia. Em 2008, o BNDES aprovou crédito 
superior a 600 milhões de reais para a construção de usinas pelo grupo.  

OAS – Foi uma das financiadoras da campanha de reeleição de Lula. Participa 
das obras do PAC, tendo recebido, em 2007, 107 milhões de reais.  

Odebrecht – Venceu em 2007, em parceria com a estatal Furnas, a licitação 
para a construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. O valor do 
investimento foi definido em 9,5 bilhões de reais, com 75% do total financiado 
pelo BNDES. 

Oi – O BNDES aprovou, na semana passada, financiamento de 4,4 bilhões de 
reais, o maior valor já concedido para uma empresa de telecomunicações. 
Desde a aquisição da Brasil Telecom (BrT), bancos públicos já aprovaram 
empréstimos de mais de 11 bilhões de reais ao grupo Oi. O BNDES e a Previ 
têm participação no bloco de controle da companhia de telefonia. 

Volkswagen – Tem contrato com o governo para o programa Caminho da 
Escola para a renovação da frota de ônibus escolares. Em agosto, entregou o 
primeiro lote de 1100 veículos, pelo qual recebeu 223 milhões de reais. 

  

 Esta resenha atípica pretende denunciar a promoção do presidente Lula e de 

seu governo com o filme. Assim, a resenha-reportagem investigativa, isto é, uma 

reportagem investigativa em formato de resenha, parece ajudar a instituição na 
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campanha de oposição ao governo. Vale observar que a resenha ganhou bastante 

espaço e atenção da revista – tomou oito páginas daquela edição, foi divulgada na 

capa como assunto principal, foi tema da carta ao leitor e ainda foi abordado em 

outros textos na mesma revista, como no artigo de Diogo Mainardi, por exemplo. 

Todos os textos se encontram em anexo. 

 Não se quer, aqui, negar a tomada de posição a partir da argumentação sobre 

a possível ou não intenção marqueteira do filme. O que se quer mostrar é que havia 

outras maneiras de se abordar o filme, e que a escolha da revista, para ambas as 

instituições, não foi aleatória nem livre de intenções políticas. 

 

Intertextualidade.  A resenha publicada pela Carta Capital faz referência apenas ao 

mundo cinematográfico – Bruno Barreto, Dona Flor e seus dois maridos, Última 

parada 174, O Quatrilho, Linha de Montagem de Renato Tapajós, ABC da greve de 

Leon Hirzsman –, o que reforça seu foco no filme e sua isenção de temas políticos.   

 

Empenhado nessas circunstâncias, o filho Barreto menos pródigo (Bruno tem a 
seu favor sucessos de público como Dona Flor e seus dois maridos e pessoais 
como Última parada 174) optou por um caminho seguro ao assumir o contexto 
melodramático da vida de seu personagem e não se cansa de confirmá-lo em 
entrevistas. Se por um lado escapa assim de uma cobrança de iniciativa 
oportunista, por talvez eleitoreira, por outro o realizador de O Quatrilho  
protege-se de uma crítica ao modelo irritantemente convencional (...). 

  

 Já a resenha da Veja faz uma série de referências ao mundo político, pessoas 

e organizações, comprometendo-se com o viés político adotado, como nas 

passagens seguintes: 

As centrais sindicais, como a CUT e a Força Sindical, planejam projetar a fita 
para espectadores das áreas mais pobres do país. 
 
Por isso ela segue a léguas de distância de José Serra, do PSDB, o líder das 
pesquisas. 
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Dirigido por Fábio Barreto, o filme inspira-se na biografia homônima – e oficial 
– do presidente, escrita pela jornalista Denise Paraná e editada pela 
Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. 

 

Políticos próximos a Lula afirmam, sob a condição de anonimato, que o 
ministro da Comunicação Social, Franklin Martins, teve influência decisiva 
na definição do esquema de captação de recursos. Antes da edição final, Barreto 
viajou para Brasília pelo menos duas vezes para exibir o filme a políticos 
próximos ao Planalto. A primeira sessão aconteceu há três meses. 
Participaram ministros, como Paulo Bernardo, do Planejamento, e 
Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e deputados, como João 
Paulo Cunha e Ricardo Berzoini, da cúpula do PT. 

 

Ouvidas por VEJA, as empresas explicaram que esse tipo de doação faz parte 
da política de incentivos culturais que cada uma delas desenvolve. Nada a ver 
com o perfil do biografado. O diretor de uma empreiteira, no entanto, contou 
a VEJA, reservadamente, o que de fato os atraiu. Segundo ele, os produtores 
deixaram claro que se tratava de um filme oficial, de interesse e "autorizado" 
pelo presidente da República. As empresas desembolsaram quantias que 
variaram de 500 000 a 1 milhão de reais. "Que empresa não iria querer 
participar? Isso ajuda a abrir várias portas no futuro. Ou, pelo menos, a 
não fechá-las", admite o funcionário. 

 

Diz o cientista político Octaciano Nogueira, da Universidade de Brasília: 
‘No Brasil, a criação de um mito dentro de um regime democrático é uma 
situação inédita. Desde Getúlio Vargas não há um fascínio tão perigoso com um 
líder carismático’. 

 

A trajetória de Lula é, de fato, dramática e admirável. Mas o filme de Fábio 
Barreto carrega tanto nos aspectos míticos que a vida do presidente acaba se 
parecendo com a hagiografia de Cristo. 

 

Título e Subtítulo . Assim como defendeu van Dijk (2008), título e subtítulo atuam 

diretamente na MCP, destacando certas informações em detrimento de outras, e 

dando-lhes uma vida mais longa na memória do leitor. Diante disso, já no título e no 

subtítulo, a Carta Capital anuncia (e direciona) o viés do texto – a responsabilização 

do diretor pelo fracasso cinematográfico e a revelação dos objetivos do Fábio 

Barreto com o filme [“redenção de seu biógrafo”]. Outra maneira de desviar o 

assunto de questões políticas foi empreendida desde o subtítulo – a preocupação 
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em demarcar claramente os limites entre ‘Lula personagem’ e ‘Lula presidente’ na 

passagem “dignificação do personagem”, e não dignificação do Lula real.  

 

 

  

 A Veja também, já no título e subtítulo, indica o tom de denúncia que vai 

permear o texto como um todo – a utilização do filme para fins eleitorais   [“projeto”, 

“categoria de propaganda política”]. Outra estratégia utilizada para a construção da 

denúncia é o apagamento de qualquer distinção entre personagem e figura política 

do Lula [“endeusamento do presidente”]. 
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Textos não verbais.  Apesar de a multimodalidade não ser o foco da nossa 

investigação, vale a pena falar um pouco das imagens presentes nas resenhas, pois 

elas contribuíram aos sentidos percebidos. Na resenha da Veja, (a) (b) imagens de 

Lula real e cenas do filme se misturam para, provavelmente, o leitor não separar o 

que se dizia do filme e o que se pode pensar de Lula. Outras imagens foram 

utilizadas pela Veja – (c) fotos das atrizes que atuaram no filme com a primeira-

dama Marisa na noite de estréia do filme; (d) de políticos envolvidos ou que 

comentaram o assunto; (e) do Lula com sua candidata à presidência na época e (f) 

um infográfico para comparar a saga de Lula e de Jesus21. O direcionamento pelo 

viés político é tão forte que não houve uma ilustração sequer do diretor do filme, 

também alvo de críticas.  

                                                 
21 Sobre essa comparação ver especialmente o item analogia da análise da resenha. 
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(a)  

(b)  
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(c)  

(d)  

(d) (e)  

(f)  
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 As imagens utilizadas pela Carta Capital também estavam de acordo com o 

discurso construído, ou seja, o foco no filme ignorando-se os aspectos políticos 

subjacentes – houve apenas duas imagens: (a) uma cena do filme (Lula ficcional) e 

(b) dos bastidores da gravação (o diretor e a atriz Glória Pires).  

(a)  

(b)  

  

Nomeação.  Os nomes, e seus sentidos construídos, criaram uma rede lexical que 

muito contribui, na resenha da Carta Capital, tanto para a separação entre Lula 

enquanto figura política e Lula figura fictícia, quanto para a responsabilização do 

diretor. 

 Por um lado, para marcar a referência ao Lula fictício, o autor utilizou os 

vocábulos (a) ‘personagem’, (b) ‘persona’ e (c) ‘protagonista’, além da indicação de 
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(d) ‘Lula-filho’, ‘Lula-marido’, ‘Lula-pai’. E para marcar o Lula real, foram utilizadas as 

palavras (e) ‘biografado’, (f) ‘Lula’, (g) ‘militante sindical’, além de (h) omissões e 

sujeitos desinenciais.  

(e) A recorrência do Sertão cantada em verso e prosa em Asa Branca envolve a 
origem e o universo do grande biografado do filme que se seguiria à 
apresentação dos músicos. 
 
(a) (f) A solenidade de estréia em Brasília (...) disse, aliás, ainda mais do País 
que o homem e agora personagem Luiz Inácio lula da Silva preside (...). 
 
(c) Projetor rodando, o que se viu do diretor Fábio Barreto foi um trabalho 
pensado para corresponder em cada detalhe à dignificação do protagonista, 
(...). 
 
(a) (...) optou por um caminho seguro ao assumir o contexto melodramático da 
vida de seu personagem (...). 
 
(f) (h) (c) Mas a vida do Lula  foi assim, repete ele (Fábio Barreto). Começou 
na viagem em pau de arara (...), prosseguiu no duro cotidiano de torneiro 
mecânico e na casual entrada na liderança sindicalista. (...). 
Isso porque puxado sempre pelas rédeas da confiança excessiva na empatia do 
protagonista e sua luta pessoal (...). 
 
(c) O protagonista deste filme é um homem sem indefinições aparente (...). 
 
(g) Enfim, um homem sem matiz, sem indefinições aparentes, que a história 
fora da tela desmente. Há, por exemplo, a filha fora do casamento que fez o 
militante  sindical perder uma de suas corridas presidenciais. 
 
(d) (...) aceitas com a mesma passividade e tranquilidade com que o marido e 
pai Lula recebe a dolorosa notícia das mortes.  
 
(d) (c) A reserva de emoção, aliás, parece ter sido represada para os momentos 
do filho Lula (...) aconselhado por dona Lindu, a quem Glória Pires confere 
uma absoluta e inatacável dignidade, agora sem o conceito mitificador que 
promove o protagonista. 
 
(b) (e) A dificuldade em construir a persona do biografado a partir de seus 
próprios valores, (...). 

 

 Essa separação, para muitos impossível, permitiu a Carta Capital centrar sua 

atenção no personagem e no filme, eximindo-se da responsabilidade de tratar 

questões políticas relacionadas à produção cinematográfica e à pessoa Lula, que 
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poderiam construir negativamente a imagem do presidente na ocasião do 

lançamento do filme. 

 De maneira semelhante, na Veja a nomeação também ajudou na construção 

argumentativa de uma imagem negativa do Fábio Barreto e de uma justificativa para 

sua culpa, por meio de expressões e passagens como (a) “sequência de gafes” para 

o evento de estreia, (b) “cineasta malsucedido” e (c) “o filho Barreto menos pródigo” 

para o diretor do filme. 

(a) (...) um trio da cinematográfica família Barreto, responsável pelo projeto, 
numa sequência de gafes quando apela para que parte do público saia (...). 
 
(b) (c) Mas também um filme preocupado em restabelecer, ou para muitos 
estabelecer, a dignidade de um cineasta malsucedido em suas mais recentes 
incursões. 
Empenhado nessas circunstâncias, o filho Barreto menos pródigo (Bruno tem 
a seu favor sucessos de público como Dona Flor e seus dois maridos e pessoais 
como Última parada 174) optou por um caminho seguro ao assumir o contexto 
melodramático da vida de seu personagem e não se cansa de confirmá-lo em 
entrevistas. Se por um lado escapa assim de uma cobrança de iniciativa 
oportunista, por talvez eleitoreira, por outro o realizador de O Quatrilho 
protege-se de uma crítica ao modelo irritantemente convencional (...). 

  

 Mas, ainda na Veja, a rede lexical na elaboração textual deixa perceber o tom 

de denúncia das intenções eleitoreiras do Lula e do PT para com o filme. Há uma 

série de expressões, algumas muito repetidas, como (a) “mito”, (b) “Gandhi 

magnâmico infalível e incorruptível”, (c) “demonstração de comoção”, (d) “messias”, 

(e) “um herói iluminado”, (f) “paraíso terreno”, que ora se referem a Lula, e ora se 

referem ao filme, tentando construir um modelo mental para o leitor bem próximo à 

história de Jesus Cristo, e que somadas a outras escolhas lexicais como (g) “obra 

chapa-branca”, (h) “chororô”, (i) “apelo emocional” ao se referir ao filme, ajudam a 

constituir a denúncia sobre a premeditação de se criar para Lula uma imagem ainda 

mais carismática, tendo em mente as eleições de 2010. 
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(b) O sindicalista Lula vira na tela um Gandhi magnânimo, infalível e 
incorruptível cuja bondade e sabedoria se combinam com uma visão de futuro 
privativa dos profetas. 
 
(a) Ao final, se essa ambiciosa estratégia de distribuição funcionar, Luiz Inácio, 
o homem que fez história, dará um salto rumo a Luiz Inácio, o mito. Esse mito 
paira acima do bem e do mal, mas estará dizendo o que é certo e o que é errado 
na campanha eleitoral de 2010.  
 
(c) (i) (h) Numa demonstração da comoção que o longa deve causar, teve 
gente, de político a porteiro, que implorava por convite na frente do Teatro 
Nacional, onde aconteceu a projeção. 
O apelo emocional da obra pode agradar ao público que chorou com 2 Filhos 
de Francisco, a história de superação dos irmãos Zezé di Camargo e Luciano. 
Há elementos em abundância para provocar chororô (...). 
 
(a) (d) (e) Qualquer sentimento que pudesse torná-lo mais humano, como a 
raiva pelo abandono do pai ou a inveja de quem tinha o que ele desejava, perde-
se na produção artificial do mito, do messias que sofre, persevera e está 
destinado a conduzir o povo até a terra prometida. O Lula de Fábio Barreto não 
é somente um herói sem defeitos; é um herói iluminado. 
 
(a) (f) Essas opções dramáticas servem para construir o mito, que sempre 
precisa de um passado idealizado, idílico, no qual o futuro se desenhe glorioso, 
rumo ao paraíso terreno – uma mentalidade que prosperou com força na ideia 
do "país do futuro", no decorrer do regime militar. 
 
(g) Para minimizar a aparência de uma obra chapa-branca, os produtores 
foram orientados a não aceitar dinheiro público nem incentivos fiscais. 

  

 Outras palavras interessantes para os sentidos construídos foram (a) 

“propaganda eleitoral disfarçada” e (b) “bastidores da política”, que demonstram a 

qualidade investigativa da resenha-reportagem. 

(a) Por fazer parte de um projeto de beatificação do personagem com vista a 
servir de propaganda eleitoral disfarçada de entretenimento na próxima 
campanha, Lula, o Filho do Brasil parece coisa de marqueteiro. 
 
(b) Antes mesmo de ser lançado em rede comercial, o filme está agitando os 
bastidores da política. 
 

 
 
 
Adjetivação.  O texto publicado na Carta Capital, em menor proporção em relação à 

Veja, fez uso de vários adjetivos que o ajudaram na construção da boa imagem de 



 86 

Lula, em detrimento da péssima imagem do diretor do filme, alvo das crítica. Para 

Lula foram utilizados os adjetivos (a) “grande biografado”, (b) “combatente 

sindicalista”, (c) “militante sindical”, qualificadores que enaltecem o Lula e sua vida 

política. Para o diretor e o filme, ou o evento de estréia em Brasília, restam 

expressões que denigrem sua imagem, como em (d) “fila interminável ” e (e) “jeito 

improvisado ” para relatar da estréia; como (f) “cineasta malsucedido ” e (g) “o filho 

Barreto menos pródigo ” para avaliar o Fábio Barreto; como (h) “caminho seguro ”, 

(i) “contexto melodramático ”, (j) “iniciativa oportunista , por talvez eleitoreira ” e (l) 

“modelo irritantemente convencional ” para tratar da atuação do diretor. 

 

(a) A recorrência do Sertão cantada em verso e prosa em Asa Branca envolve a 
origem e o universo do grande biografado do filme (...). 
 
(b) (...) garoto nascido numa caetés miserável do Agreste pernambucano dos 
anos de 1940 e tornado combatente sindicalista no ABC paulista, (...). 
 
(c) Há, por exemplo, a filha fora do casamento que fez o militante sindical 
perder uma de suas corridas presidenciais. 
 
(d) As autoridades em fila interminável para o beija-mão da primeira-dama 
(...). 
 
(e) (...) tudo era retrato acabado do jeito improvisado de como as coisas correm 
nessas terras. 
 
(f) Mas também um filme preocupado em restabelecer, ou para muitos 
estabelecer, a dignidade de um cineasta malsucedido (...). 
 
(g) (h) (i) (j) (l) Empenhado nessas circunstâncias, o filho Barreto menos 
pródigo (Bruno tem a seu favor sucessos de público como Dona Flor e seus 
dois maridos e pessoais como Última parada 174) optou por um caminho 
seguro ao assumir o contexto melodramático da vida de seu personagem e não 
se cansa de confirmá-lo em entrevistas. Se por um lado escapa assim de uma 
cobrança de iniciativa oportunista, por talvez eleitoreira, por outro o 
realizador de O Quatrilho protege-se de uma crítica ao modelo irritantemente 
convencional (...). 
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  A Veja, também, lançou mão de uma série de adjetivos tendo em vista a 

construção do cenário para denunciar a má fé dos envolvidos para com o filme. 

Vejam-se os itens abaixo, entre outros: 

 

a) Sobre o Lula: (a) “eficiente e amado”, (b) “carismático e amado”, (c) “não 

marxista”, (d) “tolerada”, (e) “magnâmico”, “infalível”, “incorruptível”, (f) “privativa dos 

profetas”, (g) “genuína  devoção”, (h) “maior cabo eleitoral do país”, (i) “herói sem 

defeitos ”, (j) “herói iluminado ”. 

(a) (...) Lula tem uma bela história de vida, foi um líder sindical de resultados e 
é um presidente da República eficiente e amado, mas ele só tem a perder se se 
deixar transformar em mito vivo. 
 
(b) (c) (d) Lula foi um líder sindical carismático e pragmático que se 
encaixou à perfeição no projeto de distensão política do regime militar por ser 
da esquerda não marxista, não alinhada com o movimento comunista 
internacional e, por isso, tolerada. 
 
(e) (f) O sindicalista Lula vira na tela um Gandhi magnânimo, infalível e 
incorruptível  cuja bondade e sabedoria se combinam com uma visão de futuro 
privativa dos profetas 
 
(g) (h) Com sua genuína devoção aos mais pobres e um carisma fenomenal, 
Lula chega às portas do seu último ano de governo com 80% de aprovação.” 
“Lula é o maior cabo eleitoral do país. 
 
(i) (j)  O Lula de Fábio Barreto não é somente um herói sem defeitos; é um 
herói iluminado. 

  

 Os adjetivos “magnâmico”, “infalível”, “incorruptível”, “privativa dos profetas ”, 

“herói sem defeitos ” e “herói iluminado ” ajudam na descrição do Lula, fictício e real, 

bem próximo à descrição de Jesus Cristo, o que fortalece a denúncia de que o filme 

tinha o objetivo de construir uma imagem muito positiva do Lula com vistas às 

eleições de 2010. Já os “tolerado”, “não marxista” e “instalado” subentendem que o 

Lula não venceu por esforço próprio, já que ‘tolerado’ por ser ‘não marxista’ revela 

que ele apenas atendeu a uma situação específica de sua época; e o adjetivo 
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‘instalado’ insinua uma situação mais perene e de intromissão, ou seja, uma relação 

quase ditatorial de Lula com o poder. 

 

b) Sobre a vida sindical de Lula: “larga, longa e generosa”, adjetivos que sugerem, 

negativamente, que a vida sindical de Lula foi um “trampolim” para a presidência. 

Dos sapatos chegou à fábrica de parafusos; do torno saltou para a avenida 
larga, longa e generosa da vida sindical, que o conduziu ao Partido dos 
Trabalhadores e à Presidência da República. 

 

c) Sobre o golpe intencionado com o filme: (a) “estimativas mais conservadoras ”, 

(b) “ambiciosa  estratégia”, (c) “propaganda eleitoral disfarçada de 

entretenimento ”, (d) “verdadeira  história”, (e) “um projeto de endeusamento ”, (f) 

“um projeto de beatificação ”. 

(a) Os trabalhadores sindicalizados poderão comprar ingressos subsidiados a 5 
reais. As estimativas mais conservadoras indicam que, somente nas salas 
comerciais, 5 milhões de pessoas assistirão ao longa. 
 
 (b) Ao final, se essa ambiciosa estratégia de distribuição funcionar, Luiz 
Inácio, o homem que fez história, dará um salto rumo a Luiz Inácio, o mito. 
 
(c) Por fazer parte de um projeto de beatificação do personagem com vista a 
servir de propaganda eleitoral disfarçada de entretenimento na próxima 
campanha, Lula, o Filho do Brasil parece coisa de marqueteiro. 
 
(d) Barreto faz de tudo para mostrá-lo assim, inclusive omitindo ou atenuando a 
verdadeira história do presidente. 
 
(e) O filme Lula, o Filho do Brasil faz parte de um projeto de endeusamento 
do presidente (...) 
 
(f) Por fazer parte de um projeto de beatificação do personagem com vista a 
servir de propaganda eleitoral disfarçada de entretenimento na próxima 
campanha, Lula, o Filho do Brasil parece coisa de marqueteiro. 
 

 

d) Sobre a noite de estreia: “disputado” e “discretos”; descrevendo um momento 

muito mais político que, de fato, artístico. 
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A primeira-dama Marisa Letícia e as atrizes do filme: o lançamento em Brasília 
foi disputado, mas os aplausos do público foram apenas discretos. 

 

e) Sobre o filme: (a) “biografia homônima e oficial ”, (b) “produção artificial ”, (c) 

“inverossímeis  frases de efeito”, (d) “infância miserável ”, (e) “trajetória dolorosa ”, 

(f) “narrativa hagiográfica ”, (g) “características notórias ”, (h) “passagens pouco 

edificantes ”, (i) “opções dramáticas ”, (j) “passado idealizado, idílico ”, (l) “futuro 

(...) glorioso ”, (m) “projeto autoritário ”. 

(a) Dirigido por Fábio Barreto, o filme inspira-se na biografia homônima – e 
oficial – do presidente, escrita pela jornalista Denise Paraná e editada pela 
Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT. 
 
(b) (c) Qualquer sentimento que pudesse torná-lo mais humano, como a raiva 
pelo abandono do pai ou a inveja de quem tinha o que ele desejava, perde-se na 
produção artificial  do mito, do messias que sofre, persevera e está destinado a 
conduzir o povo até a terra prometida. 
Barreto usa inverossímeis frases de efeito ("Homem não bate em mulher!") 
para impedir que o pai bata na mãe (...). 
 
(d) (e) O roteiro percorre a infância miserável de Lula em Garanhuns, 
acompanha a trajetória dolorosa do menino que é obrigado a trabalhar para 
comer e avança até o mergulho dele no mundo sindical. 
 
(f) (g) (h) (i) (j) (l) (m) Qualquer episódio que pudesse causar constrangimento 
ou contrariar a narrativa hagiográfica da vida de Lula sumiu da história. 
Barreto suaviza algumas características notórias do presidente e omite algumas 
passagens pouco edificadoras. Essas opções dramáticas servem para construir 
o mito, que sempre precisa de um passado idealizado, idílico, no qual o futuro 
se desenhe glorioso, rumo ao paraíso terreno (…).O clímax triunfalista do 
filme, quando Lula se ergue sobre as massas, reforça precisamente esse projeto 
autoritário . 

  

 Tais adjetivações ora (a) protegem a face da instituição jornalística de 

possíveis censuras dos leitores, ora (d, e, f, g, h, i, j, l)  querem mostrar o efeito 

intencionado pelo filme – produzir um mito-farsa – e as estratégias para tal efeito. 

Também as passagens (b, c, m)  dão o tom de denúncia a que o texto se propõe. 
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Modalização. Na Carta Capital, foram utilizadas expressões modalizadoras como 

(a) “talvez” (em dois momentos diferentes), (b) “de uma maçada só”, (c) “com a 

mesma passividade e tranquilidade” e (d) “necessariamente”, cujo efeito está 

relacionado ao foco da crítica na figura do diretor e, consequentemente, à tomada de 

posição da revista de não se abordar questões políticas.  

 

(a) Se por um lado escapa assim a uma cobrança de iniciativa oportunista, por 
talvez eleitoreira, por outro (...). 
 
(b) E por causa deste ponto de vista que se aceite de uma maçada só a 
sucessão de desgraças (...). 
 
(c) (...) bem sempre é possível convencer quando se trata de atitudes polêmicas, 
como na atuação à frente do Sindicato dos Trabalhadores, aceitas com a 
mesma passividade e tranquilidade com que o marido e pai Lula recebe a 
dolorosa notícia das mortes. 
 
(d) (...) com o pressuposto de ter tido acesso a algum estudo, surge como uma 
figura necessariamente predestinada ao seu destino. 
 
(e) Nesse momento talvez seja possível enxergar um par de asas brancas no 
Lula carregado nos ombros dos colegas das fábricas (...). 

  

 Com os textos da Veja não foi diferente, apareceram advérbios como (a) 

“irritantemente”, (b) “exatamente”, (c) “meramente”, (d) “prontamente”, (e) 

“reservadamente”, (f) “claro”, que enfatizam a premeditação do golpe que se 

pretendia com o filme – promover a imagem do Lula com vistas ás eleições 

presidenciais do ano de 2010 – e o tom de denúncia da resenha/reportagem 

investigativa. 

(a) Se por um lado escapa assim de uma cobrança de iniciativa oportunista, por 
talvez eleitoreira, por outro o realizador de O Quatrilho protege-se de uma 
crítica ao modelo irritantemente  convencional (...). 
 
(b) Não poderia ser diferente: é um projeto concebido exatamente com esse 
propósito. 
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(c) Os bastidores do projeto revelam que essas opções não foram meramente 
artísticas. 
 
(d) Os petistas, depois da exibição, acharam as músicas incidentais muito pouco 
dramáticas e sugeriram acrescentar músicas populares, que seriam mais 
facilmente assimiláveis – no que foram prontamente atendidos. 
 
(e) O diretor de uma empreiteira, no entanto, contou a VEJA, reservadamente, 
o que de fato os atraiu. 
 
(f) O Brasil, claro, não se encaixa nessa categoria. 

 

 
Agência.  Para a construção da acusação do diretor, responsabilizando-o pelo 

fracasso de Lula, o filho do Brasil, o texto publicado pela Carta Capital deixou bem 

marcada a agência dos diversos passos realizados pelo Fábio Barreto na produção 

do filme, o que reforçou a culpa do diretor e desviou a atenção de outros agentes e, 

consequentemente, de possíveis interesses políticos subjacentes. 

(...) o filho Barreto menos pródigo, (...), optou por um caminho seguro ao 
assumir o contexto melodramático da vida do seu personagem e não se cansa 
de confirmá-lo em entrevistas. Se por um lado escapa assim de uma cobrança 
de iniciativa oportunista, por talvez eleitoreira, por outro o realizador de O 
Quatrilho protege-se de uma crítica ao modelo irritantemente convencional 
(...). 

 

 Na Veja, também há a marcação da agência, entretanto para as ações 

realizadas por Lula e por pessoas ligadas ao PT, ressaltando o papel decisivo deles 

para a produção do filme e, consequentemente, atendendo aos seus interesses (a). 

Também a questão da agência pode ser abordada na sua omissão – não se revela a 

agência quando não é interessante para a construção argumentativa (b). 

(a) Lula tem uma bela história de vida, foi um líder sindical de resultados e é 
um presidente da República eficiente e amado, mas ele só tem a perder se se 
deixar transformar  em mito vivo. 
 
(a) As centrais sindicais, como a CUT e a Força Sindical, planejam projetar a 
fita para espectadores das áreas mais pobres do país. 
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(a) Assessores envolvidos na campanha presidencial de Dilma Rousseff, a 
candidata escolhida pelo governo para suceder Lula, veem na película um 
poderoso instrumento eleitoral, capaz de fazer diferença na luta petista para se 
manter no poder. 
 
(a) Os estrategistas do Planalto receberam pesquisas que demonstram a 
capacidade de transferência de votos do presidente Lula. 
 
(b) O filme é visto (pela Veja ou pelo PT?) como um fator estimulante nesse 
processo de transferência. 

 

Enfatização . A ênfase serviu aos dois textos analisados para veicular seu 

posicionamento político em relação ao PT. A Carta Capital, para levar a cabo sua 

intenção de focar a crítica apenas no filme e em seu diretor, utilizou termos enfáticos 

tais como: 

a) Sobre o evento de estréia do filme, tentando-lhe ressaltar o caráter vazio de 

apreço artístico: (a) “sem precedentes” e (b) “fila interminável ” 

b) Sobre a produção de Fábio Barreto, pondo em relevo, novamente, o vazio 

artístico: (c) “em cada detalhe”, (d) “por demais  equilibrado” e (e) “um dos 

contrastes precários ” 

c) Sobre a vida de Lula, dando destaque a natureza dos fatos narrados: (f) “Caetés 

miserável ”, (g) “sucessão de desgraças ”, (h) “acontecimentos de cunho trágico ”, 

(i) “obstinação excepcional ”, (j) “admirável  a ponto de”. 

d) Sobre a participação de Lula na produção cinematográfica, eximindo-lhe de uma 

possível interferência e atribuindo à ex-amante a decisão de não se narrar o 

episódio da filha fora do casamento: (l) “decisão explícita ”. 

 

Numa confusão instituída, o empurra-empurra, a sala Villa-Lobos de 1.307 
lugares em superlotação (a) sem precedentes numa abertura de Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro, as autoridades em fila (b) interminável para o 
beija-mão (...) 
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Projetor rodando, o que se viu do diretor Fábio Barreto foi um trabalho pensado 
para corresponder (c) em cada detalhe à dignificação do protagonista, garoto 
nascido numa (f) Caetés miserável do Agreste pernambucano (...). 
 
(...) que uma trajetória de obstinação (i) excepcional deveria a todo custo (...). 
 
Confirma um filme por (d) demais equilibrado, que se não descamba, também 
não ascende plenamente. 
 
Está um dos contrastes (e) precários do projeto. 
 
E por causa desse ponto de vista que se aceite de uma maçada só a sucessão de 
(g) desgraças, (...). 
 
Mais uma vez, esse e outros acontecimentos de cunho (h) trágico, (...)” 
“(...) o fato não pôde ganhar o filme por decisão (l) explícita da ex-amante, que 
negou autorização. 
 
Isso porque puxado sempre pelas rédeas da confiança excessiva na empatia do 
protagonista e sua luta pessoal, (j)  admirável a ponto de não merecer o 
beneplácito da dúvida (...). 

  

 A Veja, de maneira parecida, também utilizou expressões enfáticas como (a) 

“à perfeição”, (b) “Gandhi magnânimo, infalível e incorruptível”, (c) “mais improvável 

dos presidentes brasileiros”, (d) “o maior lançamento da história do cinema 

brasileiro”, (e) “largamente”, (f) “poderoso”, (g) “implorar”, (h) “comoção”, (i) 

“irretocável”, (j) “sem muito esforço”, (l) “uma fortuna”, (m) “raríssima”. Essas 

ênfases ajudam a ressaltar a imagem totalmente fictícia do Lula personagem, a sorte 

de Lula (numa posição quase passiva) para conseguir chegar onde hoje está na 

política, o projeto eleitoreiro do PT com o filme, o caráter político do longo-

metragem, entre outros aspectos. 

 

Lula foi um líder sindical carismático e pragmático que se encaixou (a) à 
perfeição no projeto de distensão política do regime militar (...). 
 
O sindicalista Lula vira na tela um (b) Gandhi magnânimo, infalível e 
incorruptível  cuja bondade e sabedoria se combinam com uma visão de futuro 
privativa dos profetas. 
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Luiz Inácio Lula da Silva, (c) o mais improvável dos presidentes brasileiros, 
já entrou na história antes de sair da vida. 
 
A LC Barreto, responsável pelo projeto, enviará 500 cópias ao circuito 
comercial – (d) o maior lançamento da história do cinema brasileiro. 
 
Ou seja, se Lula mantiver a popularidade em alta, Dilma será (e) largamente 
beneficiada. 
 
Assessores envolvidos na campanha presidencial de Dilma Rousseff, a 
candidata escolhida pelo governo para suceder Lula, veem na película um (f) 
poderoso instrumento eleitoral, capaz de fazer diferença na luta petista para se 
manter no poder. 
 
Numa demonstração da (h) comoção que o longa deve causar, teve gente, de 
político a porteiro, que (g) implorava por convite na frente do Teatro Nacional, 
onde aconteceu a projeção. 
 
Como obra de arte, portanto, é uma (i) irretocável peça de propaganda. 
 
(j)  Sem muito esforço, captaram patrocínios de dezoito empresas (veja o 
quadro abaixo), num total de 12 milhões de reais, (l) uma fortuna para os 
padrões cinematográficos nacionais. 
 
A construção de um mito dentro de um regime democrático é coisa (m) 
raríssima. 

 

  

Analogia.  A Carta Capital fez uma série de comparações que ajudaram a proteger, 

em certa medida, a face do presidente em detrimento da face do diretor Fábio 

Barreto. As passagens tratam do evento de estréia e do próprio diretor, 

desprestigiando-os. 

A solenidade de estréia em Brasília, (...), disse, aliás, ainda mais do País que o 
homem e agora personagem Luiz Inácio Lula da Silva preside (...). 
 
O improviso (do evento de estréia) não se estendeu às telas. 
 
Empenhado nessas circunstâncias, o filho de Barreto menos pródigo (Bruno 
tem a seu favor sucessos de público como Dona Flor e seus dois maridos e 
pessoais como Última parada 174) (...). 
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 Na Veja, a comparação estabelecida entre a história de Lula (ou como ela foi 

contada no filme) e a história de Jesus foi uma estratégia para denunciar o 

endeusamento premeditado do Lula com vistas às eleições de 2010. Para isso, há 

uma série de itens lexicais para a construção dessa analogia22, além de um 

infográfico reconstituindo, ou constituindo, esse argumento. 

 

 

Vagueza.  Na Carta Capital, construções vagas e expressões indeterminadas 

ajudaram a promover a polarização entre personagem e pessoa. Os trechos “as 

atitudes polêmicas” e “erros e acertos inerentes a qualquer ser humano”, ações 

atribuídas à pessoa Lula, de tão vagos e imprecisos (Quais foram essas atitudes? 

Quais foram os erros e acertos?) conseguem neutralizar qualquer aspecto negativo 

que poderia macular a imagem do presidente enquanto pessoa real. 

Se questões jurídicas justificam o impasse, nem sempre é possível convencer 
quando se trata de atitudes polêmicas, como na atuação à frente do Sindicato 
dos Trabalhadores, (...). 

                                                 
22 Sobre rede lexical, ver Nomeação do item 4.2.8 
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A dificuldade em construir a persona do biografado a partir de seus próprios 
valores, os erros e acertos inerentes a qualquer ser humano, (...). 

 

 Na Veja, passagens e expressões vagas, pobres em informações ou muito 

abrangentes, ajudaram na construção do tom de denúncia que ela empregou na 

resenha. Expressões como (a) “assessores envolvidos”, (b) “os estrategistas do 

Planalto”, (c) “20% dos eleitores”, (d) “boa parte do eleitorado”, (e) “a verdadeira 

história”, (f) “os bastidores do projeto”, (g) “políticos próximos a Lula”, (h) “políticos 

próximos ao Planalto”, (i) “o diretor de uma empreiteira” não determinam qualquer 

informação – quem seriam os assessores, os estrategistas, os políticos próximos, 

quem faria parte dos bastidores, que pesquisas revelaram essas informações, qual a 

verdadeira história, que empreiteira e que diretor? – e corroboram para o tom de 

investigação realizada pela instituição.  

Antes mesmo de ser lançado em rede comercial, o filme está agitando os (f) 
bastidores da política. (a) Assessores envolvidos na campanha de Dilma 
Rousseff, a candidata escolhida pelo governo para suceder Lula, (...). 
 
(c) Quase 20% dos eleitores votam em seu candidato, independentemente de 
quem seja. A grande dificuldade de Lula é que (d) boa parte do eleitorado não 
conhece Dilma nem a associa ao presidente. 
 
Barreto faz de tudo para mostrá-lo assim, inclusive omitindo ou atenuando a (e) 
verdadeira história do presidente. 
 
(f) Os bastidores do projeto revelam que essas opções não foram meramente 
artísticas. 
 
(g) Políticos próximos a Lula afirmam, sob condição de anonimato, (...). 
 
Antes da edição final, Barreto viajou para Brasília pelo menos duas vezes para 
exibir o filme a (h) políticos próximos ao Planalto. 
 
(i) O diretor de uma empreiteira, no entanto, contou a Veja, reservadamente, 
o que de fato os atraiu. 
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4.4 O caso Erenice Guerra 

 Os textos escolhidos para análise sobre o caso Erenice Guerra foram 

coletados em ambas as revistas em períodos distintos – em 15 de setembro de 2010 

para a revista Veja e em 22 de setembro de 2010 para a Carta Capital. Isto porque a 

denúncia partiu da revista Veja, e a Carta Capital só pode tratar do assunto na 

semana seguinte. 

 Tanto na Carta Capital como na Veja, o assunto recebeu bastante atenção 

com destaque em capa. Entretanto, a Veja explorou bem mais o assunto com uma 

capa quase que exclusiva para a denúncia, um editorial e uma reportagem de oito 

páginas.  
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 Já a Carta Capital, modestamente, tratou do caso em uma pequena chamada 

na capa e uma reportagem de quatro páginas.  

 

 Essa diferença parece natural já que o caso Erenice foi alvo de uma 

investigação empreendida pela revista Veja e foi divulgada por ela neste mesmo 

tom, de uma reportagem investigativa. No entanto, o histórico das revistas dá 

margem à outra interpretação – a medida da atenção que cada revista deu ao 

assunto, levando em consideração a natureza desse assunto (o envolvimento do PT 

em mais um escândalo) e o momento histórico-político (as últimas semanas antes 

das eleições de 2010), corrobora com o favorecimento e o desfavorecimento, ao 

governo da situação, relacionado ás instituições jornalísticas. 
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 Percebemos que, enquanto a revista Veja quis, a todo custo, responsabilizar 

Lula e seu governo pelo escândalo envolvendo a ex-ministra da casa Civil Erenice 

Guerra, a Carta Capital tentou minimizar os fatos e proteger a face do então 

presidente. Passemos para as estratégias linguístico-discursivas que geraram esses 

efeitos de sentido. 

 

Intertextualidade.  A inserção ou referência a outros textos também pode revelar o 

posicionamento político das instituições, pois cria uma rede de textos capaz de 

construir um contexto bem específico que atenda aos seus interesses. No caso da 

Veja, a reportagem abre com a retomada da edição anterior da revista, cujo assunto-

denúncia foi a quebra do sigilo fiscal da filha de José Serra atribuída a militantes do 

PT. Ambas as denúncias – a quebra do sigilo fiscal e o tráfico de influência – fazem 

parte de uma série de acontecimentos que, segundo a Veja, prova o aparelhamento 

que o PT está construindo no governo. 

A reportagem de capa de VEJA da semana passada relatou o escândalo da 
quebra do sigilo de adversários políticos promovida por militantes do PT e deu 
uma visão panorâmica da imensidão 
 

 Ainda na Veja, outras realizações de intertextualidade são documentos 

relacionados ao crime investigado – (a) certidão do registro da “consultoria lobista” 

na Junta Comercial, (b) contrato entre a Capital Assessoria e a Via Net, (c) e-mails 

entre os envolvidos. Todos esses textos servem como prova à Veja para denunciar o 

tráfico e consequentemente, ajudam-na na sua busca de envolver o governo Lula no 

caso, pois esta prova, de certa maneira, pede que a credulidade do leitor seja 

estendida às outras afirmações.  
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(a)  

 

(c)  
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(b)  

  

 No caso da Carta Capital, várias foram as aparições de intertextualidade – (a) 

uma publicação do jornal Folha de São Paulo sobre o caso Erenice Guerra, (b) 

notas oficiais dos Correios, (c) da Via Net, (d) do BNDES e (e) da Anac sobre a 

relação destas empresas no esquema, (f) a fala de Fábio Baracat, apontado pela 

Veja como denunciante do esquema, (g) dossiês distribuídos aos jornais, além (h) 

da publicação da Veja aqui também analisada. 
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(a) Na quinta-feira 16, uma reportagem da Folha de São Paulo a envolver 
seu filho Israel em mais um enredo de tráfico de influência representou o tiro de 
misericórdia. 
 
(a) Na reportagem da Folha que provocou a demissão da ministra, o consultor 
Rubinei Quicoli acusa Israel de cobrar propina para intermediar um empréstimo 
com o BNDES. 
 
(d) Na mesma quinta 16, a direção do banco estatal divulgou uma nota 
oficial para retrucar as informações de Quícoli, a começar pelo valor atribuído 
ao projeto da ERDB. 
 
(a) Ao contrário do que insinuou na Folha, o assunto não ficou “parado na 
burocracia federal” desde 2002, quando o material foi simplesmente 
protocolado na portaria do BNDES, sem nem a presença de diretores da 
empresa. 
 
(d) Na nota, o BNDES informou que o projeto havia sido analisado por 14 
superintendentes, todos eles funcionários de carreira da instituição, e recusado 
por falta de garantias financeiras. 
 
(d) A assessoria de imprensa do BNDES informou, ainda, que nenhum 
diretor da instituição recebeu qualquer diretor ou consultor que trabalhasse para 
ERDB. 
 
(h) Aparentemente montada em cima de fragmentos de informações e da 
quebra de acordo com a fonte principal, a reportagem da Veja desencadeou, 
em três dias, sete desmentidos, a começar pelo empresário Fábio Baracat, 
apontado pela revista como autor das denúncias contra Israel e companhia. 
 
(f) Baracat se disse surpreso, declarou-se vítima de um “jogo eleitoral” e 
esclareceu: “Não sou e não fui funcionário, representante da empresa Via Net, 
ou a representei em qualquer assunto comercial, como foi noticiado”. 
 
(c) A Via Net, por meio de nota oficial, se apressou em desmentir as 
acusações publicadas pela Veja. 
 
(b) Em seguida, foi a vez dos Correios divulgarem uma nota para informar  
da regularidade do contrato com a empresa de transporte aéreo de carga MTA 
(Master Top Airlines), feito com base em processo licitatório previsto em lei. 
 
(e) Na mesma linha, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou 
que não houve beneficiamento ilícito no processo de renovação da concessão da 
MTA. 
 
(g) O fato reforçou a impressão no governo de que a repercussão sobre o 
escândalo da propina de 5 milhões de reais do filho de Erenice havia sido 
garantido com a distribuição generosa de documentos (para não cair na 
tentação de dizer “dossiês”) nas redações brasilienses (...). 
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 Vários intertextos (da Folha de São Paulo, da Veja e de Baracat) foram 

citados pela Carta Capital para serem, insistentemente, desmentidos por outros 

intertextos (dos Correios, da Via Net, da Anac, do BNDES), de maneira a diminuir a 

gravidade dos fatos reportados tanto pela Veja como pela Folha de São Paulo. Em 

alguma medida, também desmente a Veja sobre as acusações de que o governo do 

PT estivesse por trás de toda essa situação, protegendo a face do Lula e da 

candidata petista na ocasião. 

 

Título e subtítulo.  A Veja revela já no título e no subtítulo o propósito sócio-

comunicativo a que se propõe ao longo do texto – ligar o escândalo de tráfico de 

influência envolvendo a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, a Lula, à seu 

governo e à então presidenciável Dilma Rousseff.  

 A referência ao Lula no título “O polvo no poder” é resultado de uma 

polissemia, pois tanto se refere ao ex-presidente por aproximação semântica (lula e 

polvo são moluscos), como retoma o slogan do governo de Lula por aproximação do 

som (governo do povo).   

 

  

 Já no subtítulo, a referência ao Lula se dá quando é frisado que todo o 

esquema de tráfico de influência acontecia bem próximo ao presidente, ministério da 

Casa Civil, uma pasta de estreita relação com o presidente. 



 104 

 

 A Carta Capital, apesar de rotular o assunto reportado como “Sucessão”, 

contextualizando o caso com as eleições 2010, se isenta, desde o título e subtítulo, 

de tratar o caso relacionando-o ao governo petista, pois nem sequer o menciona. 

 

 

Textos não verbais.  Novamente, apesar de os textos não verbais não serem nosso 

foco investigativo, vale a pena um breve comentário, pois eles ajudam na construção 

argumentativa de um determinado ponto de vista, porque direcionam o 

entendimento, dão destaque às informações julgadas como mais relevantes para os 

propósitos sócio-comunicativos. (Dionísio, 2005; Kress & Leeuwen, 1996) 

 Por exemplo, a reportagem da Veja, em sua busca de relacionar o governo 

Lula ao caso Erenice Guerra, utilizou a ilustração de um polvo vermelho segurando 

dinheiro com os tentáculos e envolvendo o Palácio do Planalto, cuja função é ilustrar 
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e fortalecer o título enquanto sintetizador do texto como um todo – o governo do PT 

está no poder para proveito próprio. 

 

  

 Outras imagens utilizadas pela Veja foram fotografias do presidente Lula com 

a Erenice Guerra, do Israel Guerra e sua casa e seu automóvel, e da Erenice, 

novamente, com a Dilma Rousseff. Todas elas reforçam o enredamento do filho de 

Erenice Guerra no caso e a relação do PT com o escândalo. 



 106 

 

 Por outro lado, a revista Carta Capital não publicou foto alguma de Dilma 

Rousseff e de Lula, apenas da própria Erenice Guerra, do consultor Quícoli, e da 

casa e do carro de Israel Guerra. O que ratifica a intenção da instituição de não 

vincular diretamente o caso ao governo petista. 
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Nomeação.  A rede lexical utilizada pela Veja foi um recurso bem interessante para a 

realização do seu objetivo – acusar o governo Lula de aparelhamento, envolvendo-o 

no crime. As realizações que merecem destaque são “polvo” no título e as 

referências ao Israel Guerra.  

 O termo “polvo” tem um duplo sentido, como já foi mencionado, tanto se 

refere a Lula por aproximação semântica (polvo e lula são animais marinhos), como 

faz alusão ao slogan do seu governo por aproximação sonora a “povo” (“o governo 

do povo”).  
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 Já as referências ao principal acusado, Israel Guerra, insistentemente 

retomam a figura da Erenice e do governo de Lula, o que ajuda na construção 

discursiva do envolvimento do governo do PT no caso. 

 

Bem próximo do gabinete presidencial, o filho da ministra Erenice Guerra, 
chefe da Casa Civil, comanda um esquema de lobby (...). 
 
(...) e entrega pouco mais de 5 milhões ao consultor, lobbista, filho da futura 
ministra-chefe da pasta mais poderosa do governo e que despacha (...). 
 
Dessa investigação, emergem contundentes evidências de que o filho de 
Erenice e seus sócios usam a influência (...). 
 
A empresa do filho da ministra chama-se Capital Assessoria e consultoria (...). 
 
Eles admitem que a turma do filho da ministra usa as dependências do 
escritório (...). 
 
VEJA localizou um empresário que participou de reuniões com o filho, os 
funcionários da Casa Civil e Erenice. 
 
Ele chegou ao nome do filho de Erenice por indicação de um diretor dos 
próprios Correios. 
 
O empresário encontrou-se com o filho da então secretária executiva de 
Dilma e o assessor Vinícius Castro. 
 
O filho da atual ministra se encarregou de operar as mudanças (...). 
 
 
Além da “taxa de sucesso” do filho da ministra o pagamento também (...). 
 
Com o apoio da empresa do filho da ministra, a MTA (...). 
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O fato é que a vida do filho da ministra mudou significativamente desde que a 
mãe ascendeu na hierarquia federal. 

 

 As nomeações também ajudaram na construção argumentativa da Carta 

Capital, ou seja, desvincular o caso de tráfico de influência do governo de Lula por 

meio do rebatimento dos argumentos levantados pela mídia. Vejam-se os casos 

abaixo. 

Na quinta-feira 16, uma reportagem da Folha de São Paulo a envolver seu filho 
Israel em mais um enredo de tráfico de influência representou o tiro de 
misericórdia. 
 
(...) a ministra cometeu um grave erro funcional e um equívoco político 
desastroso (...)  
 
(...) Quícoli, um desconhecido que superdimensionou (...) 
 
 

 

 A expressão “tiro de misericórdia” nomeia o evento ‘denúncia’ e parece 

colocar Erenice na posição de vítima, já que indica o fim de um sofrimento. Os 

termos “erro” e “equívoco” também diminuem consideravelmente sua culpa em 

relação ao caso noticiado, pois subentende-se que não foi intencional. Já o termo 

“desconhecido” desqualifica o Quícoli e seu testemunho. 

 

Adjetivação.  Os adjetivos em geral são um meio eficaz para construir um cenário 

argumentativo, pois amplificam ou reduzem os objetos, as pessoas e as ações 

evocados textualmente. A revista Veja lançou mão de uma gama de adjetivos que, 

invariavelmente, buscaram relacionar o Lula, a então presidenciável Dilma Rousseff 

e o governo do PT ao tráfico de influência noticiado em seu veículo por meio da 

acusação do governo de Lula de aparelhamento no poder, como nas passagens 

abaixo: 
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(...) deu uma visão panorâmica da imensidão e profundidade do aparelhamento 
do estado brasileiro por interesses partidários . 
 
(...) em cujo nome elas agiram em seu relacionamento com empresários em 
busca de contratos milionários com órgãos do governo. 
 
Esse extraordinário  poder político compreende as bilionárias obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a atuação de gigantes como 
BNDES, a Petrobrás e os Correios. 
 
Tornou-se então a principal  assessora e confidente da candidata do PT à 
Presidência. 
 
As partes despedem-se e já esquentam os motores para a próxima aventura de 
ganhar um contrato milionário  no governo com a ajuda de figura da alta 
hierarquia. 
 
Para os petistas envolvidos na transação, um claro ato de corrupção capitulado 
na Constituição, em leis ordinárias e no Estatuto do Servidor Público, era uma 
ação cívica, um dízimo ideológico destinado a plantar fundações ainda mais 
sólidas do projeto de poder do grupo. (...) Para eles, desviar dinheiro do bolso 
dos pagadores de impostos – brasileiros que trabalham cinco meses do ano para 
o estado – por meio do direcionamento da licitação fraudulenta, a “taxa de 
sucesso”, se confunde com as ações rotineiras que cumprem como servidores 
públicos. 
 
Dessa investigação, emergem contundentes evidências de que o filho de 
Erenice e seus sócios usam a influência dela (...). 
 
Em troca, exige pagamentos mensais e a notória “taxa de sucesso”. 
 
Os três se conheceram quando trabalharam na burocracia de Brasília e se 
tornaram amigos inseparáveis – (...). 
Há um terceiro sócio, Alan Trajano, que dá expediente no gabinete do deputado 
mensaleiro João Paulo Cunha.  

 
  

 Os adjetivos “partidários”, “cívica”, “ideológico”, “sólidas” e “rotineiras” tendem 

a reforçar a afirmação do aparelhamento do estado pelo governo do PT. Já os 

“milionários”, “extraordinários”, “bilionárias”, “gigantes”, “milionário”, “claro”, 

“fraudulenta”, “contundentes”, “mensais”, “notória” e “mensaleiro” acentuam a 

gravidade dos fatos pela medida do volume do dinheiro envolvido na transação, 

além da transação em si e dos envolvidos. Por exemplo, o Alan Trajano foi 
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duplamente culpado – por ser sócio no escritório de advocacia e por ter um cargo 

comissionado no gabinete de um deputado acusado em outro caso de corrupção, o 

‘mensalão’. E a expressão adjetiva “principal amiga e confidente” novamente estreita 

a relação da Dilma Rousseff com a envolvida mais famosa no caso, a Erenice 

Guerra, responsabilizando igualmente a candidata do PT. 

 A reportagem publicada na Carta Capital fez também bastante uso de 

adjetivos, muitos deles enfáticos, que pareciam querer, entre outras intenções:  

 

a) macular a imagem de um dos denunciantes, o consultor Rubinei Quicoli, para 

enfraquecer suas acusações contra a Erenice Guerra: “Quicoli tem uma longa ficha 

corrida : foi condenado na Justiça por receptação e coação.”, “Quicoli, embora tenha 

sido condenado  por receptação de carga, classifica os irmãos Guerra de 

‘vagabundos’ (...).” e “Ao permitir que os filhos ousassem usar as influências óbvias 

da Casa Civil como isca para clientes do naipe  de Quicoli (...).”; 

 

b) diminuir a culpa de Erenice nos casos relatados pela imprensa em geral ou culpá-

la inteiramente, isentando o governo do PT: “(...) ou ter sido ingênua  o bastante 

para não perceber, a atuação dos filhos lobistas.”, “Depois da nota desastrada  (de 

Erenice), Lula colocou o ministro (...)”, “Aliás, impressiona a quantidade de parentes 

de Erenice Guerra aboletados  em cargos públicos ou beneficiados  com contratos 

com o governo.”. 

 

c) enfraquecer os argumentos e dados levantados pela Folha de São Paulo e pela 

Veja: “Aliás, os 9 bilhões, diante da taxa de 6% supostamente cobrada pelos Guerra, 

geraria uma inacreditável  propina de 450 milhões de reais – sem precedentes na 
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história .”, “De acordo com a direção do banco, a ERDB nem sequer apresentou o 

local no qual seria implantado o parque de captação de energia solar no Nordeste, 

providência indispensável  à obtenção da licença ambiental.”, “Uma consulta rápida  

no site da instituição permite constatar que só as companhias multimilioárias  do 

País, como a Vale, alguma vez solicitaram aporte próximo a 9 bilhões de reais”, “(...) 

Veja: em meio a um turbilhão de ilações, inclusive uma propina imaginária  de 5 

milhões de reais (...)”. 

 

d) acusar a mídia de criar o escândalo para prejudicar a então candidata Dilma 

Rousseff, beneficiando o então adversário José Serra: “E assim morreu mais uma 

história de lobby que não se realizou, mas que mesmo assim merece uma cobertura 

quilométrica  da mídia.”, “A Veja destapou, porém, a caixa de Pandora nas redações 

de Brasília, ávidas  por um novo escândalo depois que o caso de quebra de sigilo 

fiscal de tucanos perdeu força e mostrou-se ineficiente  do ponto de vista eleitoral.”. 

 

Modalização.  A Veja utilizou os modalizadores ora para (a) demonstrar o 

funcionamento do esquema, ora para (b) reforçar o envolvimento da Dilma no caso, 

como nos exemplos abaixo. 

(a) O empresário sabe que sem o empurrão de algum poderoso, por melhor 
que seja sua proposta em termos de custo e eficiência, ela não será nem 
analisada. 
 
(b) O primeiro bônus pago pelo empresário à turma de Israel Guerra veio em 
dezembro do ano passado – quando Dilma ainda era ministra. 

 
  

 Na Carta Capital, os modalizadores, assim como as outras estratégias 

linguístico-discursivas, tendem a desmentir e enfraquecer os acontecimentos 

relatados pela mídia e as declarações dos envolvidos. 
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Quícoli, embora tenha sido condenado por receptação de carga, classifica 
os irmãos Guerra de “vagabundos” por cobrar pela intermediação e afirma, 
lá pelas tantas, que haveria um repasse de 5 milhões de reais à campanha de 
Dilma Rousseff, embora sem apresentar provas e às vezes sendo pouco 
claro. Na entrevista, o consultor chega a dizer, em contradição, que Erenice 
Guerra comportou-se corretamente durante reunião na Casa Civil. 
 
Aparentemente montada em cima de fragmentos de informações e da 
quebra de acordo com a fonte principal, a reportagem da Veja (...). 
 
A nota foi mal recebida tanto pelo presidente Lula como pelo comando da 
campanha de Dilma Rousseff. 
 
Serra passou a semana a anunciar, em tom premonitório, que novas 
denúncias seriam publicadas. 

 

Agência . Como foi dito anteriormente, explicitar ou ocultar os agentes das ações 

realizadas num determinado contexto ajuda na manipulação discursiva no relato dos 

acontecimentos. Observe-se o caso da revista Veja, cuja preocupação foi atribuir a 

agência de várias ações relatadas no esquema de tráfico de influência a Erenice 

Guerra e ao governo do PT, na figura de Lula, de Dilma Rousseff e de outras 

pessoas do PT. Essa estratégia contribuiu, e muito, para a responsabilização do PT 

sobre os eventos narrados, relacionando-o a mais um escândalo (a). Outra agência 

marcada é a da própria Veja na atividade investigativa, reforçando a veracidade dos 

fatos narrados (b). Para ambas as situações, os trechos seguem abaixo. 

 

(a) A reportagem de cada de Veja da semana passada relatou o escândalo da 
quebra do sigilo de adversários políticos promovida por militantes do PT (...). 
 
(a) Os eventos são protagonizados por pessoas que dão expediente no Palácio 
do Planalto, em um andar logo acima do ocupado pelo presidente Lula, e são 
quase todas filiadas ao PT, em cujo nome elas agiram em seu relacionamento 
com empresários em busca de contratos milionários com órgãos do governo.  
 
(a) Lula inventou Dilma, que inventou Erenice, que é mãe de Israel (...). 
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(a) Lula sabia tudo o que a ministra Dilma fazia – que sabia tudo o que Erenice 
fazia? 
 
(a) Hoje, qualquer grande ação do governo precisa receber o aval de Erenice. 
Ela chegou ao cargo pelos bons trabalhos prestados ao partido nos últimos sete 
anos. 
 
(b) Nas últimas semanas, VEJA entrevistou clientes do esquema e lobistas que 
participaram dos negócios. Também teve acesso a e-mails, contratos, notas 
fiscais e comprovantes bancários relacionados a essa central de lobby. 
 
(b) A reportagem entrevistou empresários, funcionários de estatais para tentar 
entender a história de sucesso da Capital. 
 
(b) Na última quinta-feira, VEJA localizou Israel em sua casa (...). 
 
(b) VEJA localizou um empresário que participou de reuniões (...). 

 
 

 

 Para a desvinculação do escândalo do PT e a inteira responsabilização dos 

irmãos Guerra, inclusive diminuindo a culpa da Erenice por conta de sua estreita 

relação com a Dilma e com o Lula, a Carta Capital marca a agência das ações que 

envolvem o caso atribuindo-as aos filhos de Erenice (a). À ex-ministra da Casa Civil 

cabem algumas ações que pouco a comprometem (b) e, ao governo do PT, ações 

que o isentam de acusações (c), como nas passagens abaixo, entre várias outras. 

 

(b) Erenice resistiu (...) a ministra redigiu uma nota (...) na qual anuncia sua 
saída do governo, se declara vítima de uma “campanha de desqualificação” e 
reclama de “toda sorte de afirmações, ilações e mentiras”. 
 
(a) (...) Israel e seu irmão Saulo conduziam sem pudor atividades de lobby e 
tráfico de influência – e usavam com desenvoltura o nome da mãe para tentar 
auferir lucros. 
 
(a) (...) Rubinei Quícoli acusa Israel de cobrar propina para intermediar  um 
empréstimo com o BNDES. 
 
(b) Ao permitir  que os filhos ousassem usar as influências óbvias da Casa 
Civil como isca para clientes do naipe de Quícoli, a ministra cometeu um grave 
erro funcional e um equívoco político desastroso, (...). 
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(a) Quícoli, embora tenha sido condenado por receptação de carga, classifica os 
irmãos Guerra de “vagabundos” por cobrar pela intermediação e afirma , lá 
pelas tantas, que haveria um repasse (...). Na entrevista, o consultor chega a 
dizer, em contradição, que Erenice Guerra comportou-se corretamente durante 
a reunião na Casa Civil. 
 
(b) Nada, porém, pode eximir agora ex-ministra da culpa de ter permitido  ou 
ter sido ingênua o bastante para não perceber, a atuação dos filhos lobistas. E, 
mais ainda, de um dia ter achado que poderia se sentar para negociar 
impunemente ao lado de Quícoli, um desconhecido que superdimensionou  o 
projeto (...). 
 
(c) A nota foi mal recebida tanto pelo presidente Lula como pelo comando da 
campanha de Dilma Rousseff.  

 

Enfatização.  Na Veja, a ênfase mais sobressalente é a insistente retomada de que 

o escândalo aconteceu na Casa Civil, um ministério muito próximo a Lula, tanto 

espacialmente quanto em nível de importância. Foram exatamente quatro insistentes 

repetições que nos revelam a ânsia de relacionar o caso ao governo do PT, como 

seguem os trechos abaixo. 

 

Bem próximo do gabinete presidencial, o filho da ministra Erenice Guerra, 
chefe da Casa Civil, comanda um esquema de lobby que conta com a ajuda da 
mãe para atrair empresários interessados em contratos com o governo. 
  
Os eventos são protagonizados por pessoas que dão expediente no Palácio do 
planalto, em um andar acima do ocupado pelo presidente Lula, (...) 
 
À frente da Casa Civil desde abril deste ano, Erenice despacha a poucos 
metros do presidente, (...) 
 
(...) filho da futura ministra-chefe da pasta mais poderosa do governo e que 
despacha no andar de cima do presidente da República. 

  

 Ao longo de sua exposição, a Carta Capital empregou uma série de 

expressões ou palavras enfáticas, e uma repetição enfática, que, de modo em geral, 

(a) denigrem a imagem de um dos denunciantes, enfraquecendo-lhe a revelação, (b) 

enfraquecem os argumentos expostos pela mídia, e (c) acusam outras instituições 
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jornalísticas de usar o caso para beneficiar o candidato José Serra nas eleições 

2010.  As passagens seguem abaixo: 

(a) Quicoli tem uma longa ficha corrida: foi condenado na Justiça por 
receptação e coação.  
 
(a) Quicoli, embora tenha sido condenado por receptação de carga, 
classifica os irmãos Guerra de ‘vagabundos’ (...). 
 
(b) Não havia a menor possibilidade de o projeto ser aprovado justamente 
porque o porte da empresa era incompatível com o financiamento pretendido. 
 
(b) De acordo com a direção do banco, a ERDB nem sequer apresentou o local 
no qual seria implantado o parque (...). 
 
(b) Uma consulta rápida no site da instituição permite constatar que só as 
companhias multimilioárias do País, como a Vale, alguma vez solicitaram 
aporte próximo a 9 bilhões de reais. 
 
(b) A ex-ministra confirma o encontro, mas garante ter sido em um restaurante, 
num jantar onde os dois não trocaram palavra alguma. 
 
(c) Ao revelar as ligações de Quícoli com as empresas de consultoria dos 
irmãos Guerra, a Folha, na verdade, seguiu a trilha da ponta do novelo puxado, 
cinco dias antes, por uma matéria de Veja (...). 
 
(c) (...) a reportagem da Veja desencadeou, em três dias, sete desmentidos, (...). 
 
(c) (...) nas redações brasilienses, cada uma das equipes de seis a sete repórteres 
designadas apenas para a missão. 
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Capítulo 5.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da identificação e comparação das estratégias linguístico-discursivas 

utilizadas na construção discursiva dos textos analisados e responsáveis pela 

construção dos sentidos identificados – favorecimento versus oposição ao Lula e ao 

PT –, é possível acreditar que as mesmas estratégias linguístico-discursivas podem, 

sim, ser utilizadas para veicular pontos de vista distintos na atividade jornalística de 

reportar os acontecimentos sócio-políticos. Enquanto uma capacidade inerente à 

língua, na análise as mesmas estratégias linguístico-discursivas eleitas como 

categorias de análise ajudaram, igualmente, na oposição ao Lula (revista Veja) e no 

favorecimento do Lula (revista Carta Capital). 

 Por exemplo, na comparação entre os textos e as estratégias utilizadas, as 

marcas que geraram vagueza e construíram analogias tanto eximiram o Lula e seu 

governo da responsabilidade para com a produção do filme, focando toda a crítica 

no diretor Fábio Barreto, quanto os acusaram de utilizar a película como propaganda 

política. Outro exemplo, a rede lexical tanto enalteceu a figura do presidente quanto 

o denegriu. 

 Dessa maneira, a análise não só confirmou a imagem construída 

historicamente das revistas enquanto seu posicionamento ao governo Lula, como 

mostrou que os fenômenos linguísticos não possuem em si mesmos o poder de 

manipular a palavra em prol dos interesses específicos dos locutores institucionais, 

eles estão a serviço de quaisquer valores e posicionamentos. É o contexto de base 

sociológica, acionado por marcas textual-discursivas, apoiado especialmente no 

contexto enunciativo e na história das revistas, que norteia a interpretação dos 

leitores em determinada direção ideológica e não noutra. 
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 Em nenhum momento, entretanto, quis-se cercear a tomada de posição das 

instituições jornalísticas. Pretendeu-se tão somente refletir sobre o descompasso 

entre o que elas aparentam e o que realmente fazem, ou seja, entre a falsa 

aparência de donas da verdade e o viés ideológico que permeia toda sua produção 

– desde a escolha da agenda, dos gêneros que abordam os temas, e o como se 

devem reportar os acontecimentos para corresponder às crenças e interesses das 

instituições. Assim, o presente trabalho mostrou que dentre várias maneiras 

possíveis de se tratar um determinado assunto, a escolha por um viés não é 

aleatória nem natural, como os textos aparentam ser. Por trás das escolhas dessas 

instituições, há interesses sócio-políticos fortes. E fazer com que os leitores adotem 

o posicionamento delas pode significar a legitimação e naturalização de muitas 

práticas sociais que atendam aos interesses políticos dessas instituições. 

 São duas as consequências sociais mais imediatas da manipulação da 

palavra na mídia, impressa no nosso caso.  

 A primeira é a manutenção de uma determinada ordem social em favor dos 

que controlam a mídia. Aqui, trata-se das práticas sociais constituindo as práticas 

discursivas e as práticas discursivas criando e reforçando práticas sociais. 

Independentemente dos fatos em si (lembramos, nosso foco não é o fato, mas a 

reportabilidade do fato), de um lado a Veja demonstra querer discursivamente 

instituir práticas sociais de rejeição ao Lula e seu governo – a não eleição de sua 

sucessora Dilma Rousseff. Do outro, a Carta Capital leva-nos a crer que quer 

discursivamente manter as práticas sociais vigentes – dar continuidade ao prestígio 

do Lula e, consequentemente, ajudar a eleger a candidata escolhida pelo PT. 

 Por exemplo, o caso ‘Erenice’, revelado pela revista Veja nos últimos 

instantes da corrida presidencial no primeiro turno, somada às quatro últimas 
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edições (antes do final de semana da votação) da mesma revista, cujas reportagens 

de capa traziam críticas ferozes ao presidente Lula e seu governo23, somadas a 

outras práticas discursivas podem ter contribuído para não vitória de Dilma Rousseff 

no primeiro turno, como todas as pesquisas indicavam. Este parece ser um exemplo 

de práticas discursivas influenciando a vida social. 

 Percebe-se também que a manutenção ou a mudança de práticas sociais não 

são boas em si mesmas, porque elas podem ainda continuar desfavorecendo as 

maiores vítimas. No caso deste trabalho, as vítimas são os leitores, ou pelo menos 

boa parte dos leitores, aqueles que são suscetíveis à manipulação, que têm acesso 

a uma informação deformada e enviesada. Estar ciente do que está acontecendo no 

cenário sócio-político do nosso país parece ser o primeiro passo para uma mudança 

verdadeira em favor das minorias, dos desfavorecidos. Isto porque esse leitor, que 

não tem acesso direto aos acontecimentos, faz uso dessas fontes para posicionar-se 

politicamente, podendo gerar, dessa maneira, uma tomada de posição contra seus 

próprios interesses. Esta é a segunda conseqüência social. 

 Nesse sentido, para uma (in)formação mais adequada do leitor, o cotejamento 

do conhecimento elaborado em textos cujas instituições jornalísticas possuam 

posicionamentos políticos distintos parece ser um caminho produtivo para o 

deslindar de um terceiro conhecimento, mais completo. Por exemplo, no caso das 

resenhas analisadas, o leitor que teve acesso aos dois textos pode construir um 

conhecimento mais amplo, abarcando possíveis questões políticas e estéticas 

relacionadas ao filme Lula, o filho do Brasil. 

 Entretanto, antes mesmo de se empreender a busca pela informação o mais 

completa possível sobre os acontecimentos, o leitor precisa ter consciência de que 

                                                 
23 Capas em anexo. 
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os textos são o produto de práticas discursivas que tem esse poder de instituir 

práticas, relações e identidades sociais. E esta tomada de consciência, a formação 

de leitores críticos, pode e deve ser uma tarefa da escola.  

 Por outro lado, a partir da constituição inicial do corpus desta pesquisa – uma 

série de textos sobre o caso Cesare Battisti, o italiano que protagonizou um impasse 

político entre Brasil e Itália, em que o asilo político promovido pelo Brasil opunha-se 

à extradição do italiano solicitada pela Itália, onde o Battisti foi julgado e condenado 

pela pelo assassinato de quatro pessoas –, é prudente reconhecer que não se trata 

de regras preestabelecidas, mas sim de uma tendência de as revistas serem 

guiadas por seu posicionamento político-ideológico.  

 Para o caso Battisti, as duas revistas construíram um discurso muito próximo 

– defenderam que o refúgio do Cesare Battisti é muito prejudicial às relações entre 

Brasil e Itália e que somente “revanchismo político” (da esquerda contra a direita) 

explicaria essa atitude. Esse contra-exemplo parece sugerir cautela na atribuição 

dos discursos a uma determinada instituição jornalística, pois, entre diversas razões, 

há uma preocupação das mídias em geral em proteger a face contra o 

“desmascaramento” na atividade empreendida pelo leitor e por outras instituições.  

Credibilidade é condição sine qua non para que os jornais e revistas vendam seu 

produto, mantenham e conquistem leitores. Afinal, quem compraria uma revista, por 

exemplo, em que se espera ler mentiras? 

 Essa tendência justifica a contribuição da ACD, como a análise demonstrou e 

enquanto uma ciência engajada para as mudanças sócio-econômicas em favor dos 

menos favorecidos, para a formação de leitores críticos na escola, por exemplo. Isto 

porque o conhecimento linguístico-discursivo decorrente da investigação dos 

analistas críticos do discurso ajuda na compreensão da inter-relação entre as 



 121 

práticas discursivas e as práticas sociais, de modo que a conscientização de como 

essas práticas influenciam nossas vidas promove a democratização do 

conhecimento, democratização essa imprescindível para passos mais largos, como 

a democratização dos recursos financeiros.  
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Anexo 1 – Capa da Veja – 08/09/2010, edição 2181  
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Anexo 2 – Capa da Veja – 15/09/2010, edição 2182 
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Anexo 3 – Capa da Veja – 22/09/2010, edição 2183 
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Anexo 4 – Capa da Veja – 29/09/2010, edição 2184 
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Anexo 5 – Resenha do filme “Lula, o filho do Brasil” publicado pela Carta Capital. 

(Sem menção da resenha na capa da edição), 25/11/2009, edição 2140. 
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Continuação do anexo 5 
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Anexo 6 – Capa da Veja – 25/11/2009, edição 2140. 
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Anexo 7 – Carta ao Leitor publicada pela Veja – 25/11/2009, edição 2140. 
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Anexo 8 – Artigo de opinião publicado pela Veja – 25/11/2009, edição 2140. 
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Anexo 10 – Capa da Carta Capital – 22/09/2010, edição nº614.  
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Anexo 11 – Reportagem/ caso Erenice/ Carta Capital, 22/09/2010, edição 614. 
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Continuação do anexo 11 
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Continuação do anexo 11 
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Anexo 12 – Carta ao Leitor publicada pela Veja, 15/09/2010, edição 2182. 
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Anexo 13 – Reportagem sobre o caso Erenice/ Veja - 15/09/2010, edição 2182. 
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