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Resumo 

 

 

A retórica, segundo Aristóteles, pode ser entendida como a faculdade de 

persuadir. Um elemento importante, e muitas vezes relevado pela pesquisa, diz respeito 

à aplicação da retórica aristotélica pelos meios de comunicação. Nesse processo, a 

imprensa intervém, refaz e estabelece as relações entre quem fala (orador), a mensagem 

e quem ouve (público ou auditório) e, assim, constrói um discurso político. Na 

democracia de público, a retórica perpassa os auditórios limitados, o que amplifica a 

repercussão da mesma para a confiança política, e, por esta via, para a qualidade do 

regime. A presente pesquisa analisa a existência de um discurso político a partir da 

estratégia discursiva dos editoriais veiculados em dois jornais diários de amplitude 

nacional, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo e, a revista semanal Veja acerca do 

escândalo de corrupção conhecido por “mensalão”. Para tanto, toma por base o 

referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso de Fairclough (2001), para 

observar a utilização da estratégia argumentativa da “Nova Retórica”, de Perelman & 

Olbrechts-Tyteca (1958) na construção do discurso político de acordo com a tipologia 

de Chilton & Schäfnner (2000). O período estabelecido compreende os meses de junho, 

julho e agosto de 2005, momento do ápice do escândalo. Os resultados revelam, por 

meio da utilização de argumentos da Nova Retórica, um propósito comunicativo, ou 

seja, um discurso político, orientado para persuadir, convencer e criar opinião favorável 

à tese sustentada pelos órgãos de imprensa que compõem esta pesquisa. Verificou-se 

assim que, a partir de uma “realidade”, os órgãos legitimam os próprios meios de 

comunicação e a oposição, ao mesmo tempo em que deslegitimam o Congresso 

Nacional, o Partido dos Trabalhadores e o Poder Executivo, na figura do Presidente da 

República. 

Palavras-chave: Mensalão, estratégia discursiva, Nova Retórica, discurso político, 

representação, imprensa.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Rhetoric, according to Aristotle, can be understood as the faculty of 

persuading. An important element, often revealed by research, refers to applying 

aristotelic rhetoric through means of communication. In the process, press intervenes, 

redoes and establishes the relations between that who speaks (orator), the message, and 

that who hears (public or auditorium) and, thus, constructs a political speech. In public 

democracy, rhetoric pervades the limited auditoriums, which amplifies its repercussion 

for political trust and, thus, to the quality of the regime. The present research analyses 

the existence of a political speech as from the discursive strategy of the editorials 

vehiculated in two daily newspapers of national circulation. The Estado de S. Paulo and 

the Folha de S. Paulo, and the weekly magazine Veja, concerning the corruption scandal 

known as "mensalão". For that, it utilizes the theoretical and methodological referential 

of the Analysis of Discourse, of Fairclough (2001), to observe the utilization of 

argumentational strategy of "The New Rhetoric", Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958), 

and, for the construction of the political discourse according to the tipology of Chilton 

& Schäffner (2000). The established period contains the months of June, July and 

August of 2005, apex of the scandal. The results reveal, through utilization of 

arguments of “The New Rhetoric”, a communication purpose, that is, a political 

discourse, oriented to persuade, convince and create opinions favorable to the thesis 

sustained by the news media  assessed. It was verified, thus, that from a "reality", media  

legitimize themselfand the opposition, at  the same time as they delegitimize the 

National Congress, the Workers Party and the Executive Branch, focusing on the 

President.c. 

Key words: Mensalão, discoursive strategy, New Rhetoric, political discourse, 

representation, press.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A luta pelo direito à informação e pela liberdade de expressão está presente na 

trajetória da imprensa no Brasil, quer seja no período do Brasil Império, da República 

Velha ao Estado Novo, passando pela ditadura militar de 1964-1985 ou no momento da 

redemocratização. Naqueles tempos e até hoje, a imprensa exerce papel preponderante 

no combate ao cerceamento da liberdade. A conquista da liberdade de expressão e da 

imprensa almejada, em período de Estado de exceção vivido pela sociedade e pela mídia 

brasileira, possibilitou a criação, nos meios de comunicação, de um espaço de 

visibilidade de ação, discussão e reflexão acerca de temas de interesses da sociedade.  

A perspectiva da democracia pluralista apresenta dificuldades quando se 

percebe que não há equidade nos espaços comunicativos. Ainda há restrições de acesso 

aos canais da mídia quando as ações não se enquadram na cultura midiática 

estabelecida.  

No entanto, essa é uma situação que o Poder Legislativo não enfrenta. A partir 

de critérios previamente estabelecidos pelos setores da imprensa, as ações do Congresso 

Nacional, principalmente aquelas que envolvem escândalos políticos acabam se 

constituindo como principal pauta dos órgãos de imprensa. Um dos exemplos 

emblemáticos aconteceu no ano de 2005. No dia 18 de maio desse ano, a Revista Veja 

estampou em suas páginas, reportagem cuja capa carregava o título: “O vídeo da 

corrupção em Brasília”, onde um funcionário da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos foi flagrado recebendo propina para fraudar licitações. De acordo com as 

gravações, o servidor aparece embolsando o valor de R$ 3 mil reais como adiantamento 

do esquema. Nesse mesmo período, o jornal Folha de S. Paulo estampou a entrevista do 

então deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) que denunciou um esquema de pagamento 

de parlamentares para votar nas propostas do governo. O escândalo de corrupção serviu 

de suporte para o Congresso Nacional instalar a Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito (CPMI) para investigar as denúncias relatadas pelos principais veículos de 

comunicação.  

A partir do pressuposto de que os meios de comunicação de massa exercem 

importante papel na vida da população ao veicular e difundir assuntos que são de 

interesse público é que surge a ideia de mostrar, por meio de pesquisa, a relação 

estabelecida entre a mídia e a política, especificamente, a estratégia discursiva 



12 
 

empregada pelos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e a revista Veja ao 

noticiar os fatos que envolvem o Congresso Nacional, no caso, o escândalo de 

corrupção denominado pela imprensa como mensalão.  

Cabe aqui destacar que estudamos a possibilidade de incluir na pesquisa os 

editoriais da Revista Carta Capital como contraponto às opiniões dos três veículos 

acima citados. No entanto, no período estudado, a revista não apresentou editorial que 

abordasse o tema em estudo. O veículo fez apenas, pequenas alusões, sem conteúdo 

expressivo que nos permitisse elaboração profunda sobre a opinião da referida revista 

sobre a análise em questão.   

Os objetivos desta investigação consistem em estudar, na perspectiva teórico-

metodológica da Análise do Discurso (Fairclough, 2001), a existência de estratégias de 

argumentação expostas no Tratado da Argumentação de Perelman & Olbrechts-Tyteca 

(1958), que evidenciem a existência de um discurso político, a partir das de Chilton & 

Schäffner (2000), pela construção de uma retórica sobre o escândalo de corrupção que 

se avizinhou do Congresso Nacional no ano de 2005. A análise se pautará em oito 

editoriais veiculados pelos já referidos órgãos de imprensa, nos meses de junho, julho e 

agosto. O período foi estipulado em virtude da movimentação política que se verificou 

naqueles momentos. 

A importância política, econômica e cultural que a comunicação social exerce 

na vida das pessoas, instituições ou Estado, é fato. Da mesma forma, a literatura aponta 

uma relação entre a avaliação de desempenho dos parlamentares e a repercussão de 

escândalos na mídia (Della Porta, 2000). Diferentemente da confiança social, que 

advém da reciprocidade, a desconfiança política repercute a reprovação ao trabalho 

parlamentar, mas igualmente afeta a qualidade do regime (Almond & Verba, 1963), 

especialmente com o aumento de uma cidadania crítica (Norris, 1999; 2009; 2011) 

oriunda da melhoria dos índices sociais e da assunção de valores pós-materialistas 

(Inglehart, 1988; 1999). 

No entanto, é importante entender a forma como os meios de comunicação 

(rádio, TV, jornais, revistas, entre outros) transformam os acontecimentos em notícia. 

Além disso, é fundamental a compreensão do discurso utilizado pelos setores de 

comunicação ao noticiar determinadas “verdades”. O resultado da pesquisa apontou 

para uma estratégia argumentativa com predomínio de um discurso político-ideológico 

objetivando a desconstrução da imagem de um partido político associado à 

deslegitimação de um presidente da República. Espera-se que este resultado possa 
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contribuir para o entendimento do comportamento dos meios de comunicação de massa, 

especificamente aquele objeto desta pesquisa. 

 

 

1 METODOLOGIA 

 

 

Para desenvolver a presente pesquisa, analisamos os editoriais dos jornais O 

Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e, da revista semanal Veja no período da eclosão 

do escândalo do mensalão. A escolha do período não foi aleatória, já que o mensalão 

foi um dos escândalos de grande repercussão na mídia e de conhecimento público. Um 

mês após a entrevista de Roberto Jefferson à Folha, em junho de 2005, 85% das pessoas 

diziam ter pelo menos ouvido falar do escândalo, de acordo com o Instituto de pesquisas 

do Grupo Folha - Datafolha (Henrique, 2009). Já a opção pelos editoriais se deu por que 

representam a visão do Conselho Editorial das referidas publicações sobre o escândalo 

político com efeitos importantes para a imagem e a confiança no Congresso Nacional. 

Dois dos três piores índices de avaliação de desempenho dos parlamentares na Nova 

República ocorreram no período de maior divulgação do escândalo (Henrique, 2011). 

Da mesma forma, a opção por esses veículos como fonte da pesquisa se deu 

por se tratarem de órgãos de imprensa de circulação nacional e, se constituírem, 

historicamente, como veículos com posicionamento próprio diante de fatos políticos que 

dominam o País. 

O corpus da pesquisa refere-se a oito editoriais assim distribuídos: três 

veiculados no Jornal Folha de S. Paulo, três no O Estado de S. Paulo e dois na revista 

Veja, respectivamente. O período estabelecido corresponde aos meses de junho, julho e 

agosto de 2005, período que culminou com a instalação da CPMI dos Correios criada 

para investigar suposta compra de votos de parlamentares para votar projetos de 

interesse do governo do então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A 

esse escândalo político a mídia nominou de escândalo do “mensalão”.  

O estudo que apresentamos fundamenta-se nas perspectivas teóricas de 

Charaudeau (2007), Maia (2008), Foucault (2006), O’Donnell (1998) e, principalmente, 

nos pressupostos metodológicos de Análise de Discurso (Fairclough, 2001) como forma 

de identificar as principais estratégias argumentativas, bem como as funções discursivas 

empregadas pelos veículos de comunicação em estudo. Para a análise das estratégias 
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argumentativas utilizamos como referência a classificação proposta pelos estudiosos 

Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958) no Tratado de Argumentação. As funções do 

discurso político serão tratadas a partir do estudo de Chilton & Schäffner (2000) que, ao 

relacionar as situações e os processos políticos com os distintos níveis de organização 

do discurso, estabelecem um sistema de análise política sustentada por uma categoria 

intermediária que chama de “funções estratégicas”, divididas em quatro (Chilton & 

Schäffner apud Cisnero & Galucci, 2008): coerção; resistência, oposição e protesto; 

encobrimento e por último, legitimação e deslegitimação. A primeira categoria abrange 

as sanções legais e físicas expostas no discurso legal. A segunda inclui o discurso do 

protesto. A terceira supõe a censura. A última consiste na apresentação positiva ou 

negativa dos feitos para justificar determinadas ações.  

Fairclough (2001) aponta a análise de um discurso, como exemplo de prática 

discursiva, com foco nos processos de produção, de distribuição e de consumo textual. 

Esses processos, de acordo com Fairclough, são sociais e se dão em âmbito econômico, 

político e institucionais nos quais são gerados.  

Para Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958) a estratégia argumentativa pode ser 

de associação (ligam, aproximam elementos distintos estabelecendo uma relação de 

coexistência) ou de dissociação (refuta a ideia de uma ligação; ruptura). Para eles, 

ambas não são excludentes e, quase sempre, se completam. A análise em questão 

centra-se nas estratégias associativas, mais comuns ao tipo de verificação que se 

pretende apurar. As estratégias de associação, conforme definem os autores, estão 

divididas em argumentos quase lógicos; baseados na estrutura do real e que 

fundamentam ou formam a estrutura do real.  

Os argumentos quase-lógicos são aqueles que pretendem convencer por 

semelhanças aos argumentos formais, lógicos e matemáticos. Esses argumentos 

possuem caraterísticas que se assemelham aos raciocínios lógicos, mas se distinguem 

destes, pelo aspecto dúbio, o que permite diferentes interpretações. Na argumentação 

quase lógica estão presentes os argumentos da contradição, da antítese, da 

incompatibilidade, da transitividade, da reciprocidade, da inclusão, do sacrifício, da 

identidade total ou parcial, da comparação e, o argumento da probabilidade (na 

frequência ou não dos acontecimentos).  

Já os argumentos baseados na estrutura do real, segundo os autores, partem da 

realidade para estabelecer parâmetro entre juízos admitidos e outros que se pretende 

promover. É uma estratégia que se serve de uma estrutura de pensamento compartilhada 
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pela audiência na medida em que se valem da realidade. Exemplos comuns nesse tipo 

de argumento são: o argumento pragmático, de desperdício, de autoridade e, de 

superação. Essa tipologia é comumente utilizada no discurso político.  

Diferentemente dos argumentos baseados na estrutura do real, os argumentos 

que fundamentam (ou formam) a estrutura do real utilizam de um caso específico para 

formar ou conformar modelos de comportamento coletivo. Essa estratégia 

argumentativa fundamenta-se em argumento pelo caso particular onde se destaca o 

exemplo, a ilustração e, o modelo e antimodelo. Outra é a argumentação por analogia e 

metáfora. 

A metodologia centra-se também no estudo de Chilton & Schäffener (2000) 

para analisar como os editoriais, aparentemente isentos fazem um discurso político. No 

estudo os autores buscam relacionar as situações presentes no processo político 

associado à organização do discurso. Para isso, eles estabelecem um sistema de análise 

que denominam de “funções estratégicas”. Segundo os autores, são quatro as funções 

que sustentam a estratégia do discurso político, a saber: Coerção – neste caso, os 

discursos respaldados por sanções legais como as leis, por exemplo; Resistência, 

Oposição e Protesto: estratégia característica do discurso da oposição; Encobrimento: a 

informação sobre censura velada (omissão) ou explícita e, Legitimação e 

Deslegitimação – Na legitimação há a autopromoção com objetivo de justificar 

determinadas ações. Na deslegitimação há a apresentação negativa de determinado 

indivíduo. Essa função quando utilizada no discurso político causa dano à imagem do 

outro.  

Para facilitar a análise extraímos fragmentos que se encontram dentro da 

perspectiva metodológica utilizada. A partir do conteúdo delimitado, a metodologia 

estabelecida contribuirá para melhor compreensão dos resultados, ou seja, qual a 

mensagem por trás do discurso e qual a estratégia de persuasão utilizada pelos veículos 

estudados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O jornalismo é a confluência de duas direções: engrandecimento e 
redução nele dão as mãos (Nietzsche, 1990). 

 

 

2.1 Mídia e representação política  

 

 

A cultura jornalística é aquela na qual predomina a cobertura de fatos políticos, 

econômicos e culturais. A disputa, a competição pelos espaços disponíveis nos meios de 

comunicação é, muitas vezes, desleal do ponto de vista da inclusão de temas que não 

envolvem escândalos, guerras, crises, desastres, etc. 

Sabemos que a comunicação pré-estrutura a esfera pública, promovendo 

interações para além do espaço físico, ampliando a visibilidade de temas e 

acontecimentos, aumentando a circulação e a reflexão. A mídia não é, evidentemente, o 

único espaço público, mas na atualidade é o que dá maior visibilidade às questões, 

conduzindo temas para outras esferas e promovendo um debate mais ampliado. Pode-se 

afirmar, a partir dessa inferência que a mídia constitui-se numa instituição principal da 

esfera pública, permitindo debates sobre assuntos que ela (mídia) acredita serem de 

interesse público.  

Os dilemas acarretados pela forma como a mídia em geral promove o 

agendamento de questões públicas é que, nem sempre, o interesse jornalístico é 

sinônimo de interesse público, ou seja, para a mídia, é imprescindível que a notícia traga 

ao leitor novos fatos ou novas perspectivas para assuntos já conhecidos.  

Henriques, M. S.; MAFRA, R. L. M; Braga, C.S. no artigo, Relações Públicas 

em Projetos de Mobilização Social: Funções e características1, preconiza que  

A busca pela visibilidade vem em função da necessidade de que as 
reivindicações e preocupações dos indivíduos tenham um 
reconhecimento público, servindo de apelo de mobilização para os que 
não compartilham o mesmo contexto espaço/temporal”. A grande 
mídia é tida como um “espaço privilegiado” onde a exposição das 
ações e causas dos movimentos, configura-se em espaço público.  

 

 

                                                           
1 Henriques, M. S.; MAFRA, R. L. M; Braga, C.S. et Al. Artigo disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/~simeone/agosto.htm>. Acesso em: 20.maio.2012  
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Auxiliando nessa compreensão, Maia (2006, p.23) baseada nos escritos de 

Gitlin (1980) e outros2 aponta que os mecanismos pelos quais o jornalismo filtra os 

eventos, a partir do critério de valor-notícia, bem como do potencial desses eventos em 

despertar a atenção e o interesse do público (audiência) não funcionam como normas 

conscientemente formuladas, deliberadamente aplicadas, mas, antes, como um consenso 

profissional tácito que afeta o julgamento daquilo que conta como importante e 

noticiável. 

Charaudeau (2007) defende a ideia de que a captura da realidade depende de 

um filtro (filtro de dados que se relacionam com as noções de tempo, espaço e 

hierarquia), de uma seleção dos acontecimentos que se pretende captar e noticiar, ou 

seja, fragmenta-se e constrói-se o real a partir da seleção dos acontecimentos a serem 

levados ao conhecimento do público. Ele diz que a captura da realidade empírica, passa, 

necessariamente pelo filtro de um ponto de vista particular, que constrói um objeto 

particular - um fragmento do real. “Sempre que tentamos dar conta da realidade 

empírica, estamos às voltas com um real construído, e não com a própria realidade” 

Charaudeau (2007, p.131).  

Charaudeau estabelece como estratégias da informação a arte de relatar, 

comentar e provocar o acontecimento. Relatar, segundo ele, é construir midiaticamente 

o acontecimento. Comentar é uma ação discursiva que complementa o relato, e provocar 

está relacionado ao conceito de que a mídia constitui-se num espaço público, onde 

diferentes vozes e discursos se manifestam e se confrontam.  

A partir dos pressupostos sustentados pelos autores aqui referenciados, pode-se 

afirmar que a mídia estará sempre representando outra representação. Ou seja, a 

comunicação ao ser analisada como representação da representação reporta para 

Foucault: 

Por mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no 
que se diz, e por mais que se faça ver o que se está dizendo por 
imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas resplandecem 
não é aquele que os olhos descortinam, mas aqueles que as sucessões 
da sintaxe definem. (Foucault, 1995, p. 25) 

 

O que se percebe é que cotidianamente a imprensa constrói representações nos 

campos político, econômico, cultural e social. Essas representações auxiliam a 

sociedade na construção do mundo real. 

                                                           
2 Tuchman, 1991; McCombs; Ghanen (2003) 
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Daí a importância política, econômica e cultural que a comunicação social 

exerce na vida das pessoas, instituições ou Estado. No entanto, é importante 

compreender a forma como os meios de comunicação (rádio, TV, jornais, revistas, etc) 

apresentam, representam e transformam os acontecimentos em notícia. Além disso, é 

fundamental a compreensão do discurso utilizado pelos setores de comunicação ao 

noticiar determinadas “verdades”. 

As palavras de ordem da humanidade são: informação, comunicação e mídias. 

Para Charaudeau quando a palavra vira moda, passam a funcionar como problema, pois 

cria a ilusão de que tem grande poder explicativo, quando na verdade, explica o autor, 

“muitas vezes provoca confusão por ausência de discriminação dos fenômenos, falta de 

distinção entre os termos empregados, o déficit na explicação” (Charaudeau, 2007, p. 

15). Na concepção dele, os fenômenos sociais é que vão distinguir o que é “informação” 

e “comunicação” (aspas do autor). A mídia representa um suporte organizacional que 

utiliza dessas noções para incorporá-las nas diversas lógicas por ela utilizadas no campo 

econômico, tecnológico e simbólico. Charaudeau argumenta que o mundo político, por 

exemplo,  

precisa delas (informação e comunicação) para sua ‘visibilidade 
social’ e as utiliza com desenvoltura (e mesmo com certa dose de 
perversidade) para gerir o espaço público – apesar da desconfiança 
que as mídias suscitam, por serem potente produtor de imagens 
deformantes. (Charaudeau, 2007, p. 16) 

 
Entre as três lógicas (econômica, tecnológica e simbólica) apontadas, 

Charaudeau (p. 16) destaca a lógica simbólica porque é dentro desse contexto que ele 

acredita que os indivíduos regulam as trocas, onde se constroem as representações dos 

valores que explicitam as práticas, criam e manipulam sentidos e, consequentemente, 

produz sentidos. Para ele, a ideia das representações está imbricada no real e, muitas 

vezes, é transposta como se fosse o próprio real. Isso se dá, a partir da construção do 

real através de imagens mentais transpostas em discurso ou em outras manifestações 

comportamentais dos indivíduos que vivem em sociedade. Essas representações, 

segundo Charaudeau, tem como base a observação empírica das trocas sociais que são 

justificadas a partir do discurso construído que produz um sistema de valores que passa 

a se constituir como referência. “...as representações apontam para um desejo social, 

produzem normas e revelam sistemas de valores”.  

A representação política feita pela imprensa do Poder Legislativo, a partir de 

critérios previamente estabelecidos pelos setores da mídia, as ações do Congresso 
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Nacional, principalmente aqueles que envolvem escândalos políticos, acabam se 

constituindo como principal pauta dos órgãos de imprensa. Ocorre que, a imagem das 

instituições políticas, e, em particular, do Congresso Nacional, enquanto instância 

máxima da representação tem repercussões importantes na participação cidadã. Desta 

forma, quando as ações do Poder Legislativo passam a ter prioridade no cotidiano 

midiático com exposição diária de escândalos políticos, podem causar implicações para 

a imagem, a confiança no Congresso Nacional e, por esta via, para a qualidade da 

democracia (Henrique, 2011). 

Os legislativos costumam ocupar os últimos lugares no ranking da confiança 

nas instituições em todo o mundo. No Brasil, uma análise dos índices de confiança no 

Congresso Nacional no período da Nova República mostra que sete entre dez 

brasileiros, em média, desconfiam da instituição máxima do legislativo no período 

pesquisado (Henrique, 2009). Para a literatura culturalista concorrente a do capital 

social, a queda da confiança nas Assembleias (legislatures) decorre da avaliação de 

desempenho dos parlamentares, frequentemente envolvidos em escândalos de grande 

repercussão na mídia. A literatura aponta um forte viés anti-institucional na cobertura da 

mídia sobre o Congresso Nacional (Porto, 1996) e especula possíveis consequências da 

mesma para a qualidade do regime, pela valência das notícias. Nesse sentido, a análise 

dos índices de avaliação de desempenho dos parlamentares coletadas pelo Datafolha 

entre 2005 e 2008, mostra que a divulgação dos escândalos repercute na avaliação do 

Congresso Nacional, particularmente entre os segmentos que têm maior acesso à 

informação (Henrique, 2011). O mesmo estudo aponta que foi nesse período que o 

Congresso Nacional obteve dois dos três piores índices de avaliação obtidos por aquele 

instituto. O estudo aponta ainda que a repercussão do mensalão elevou os índices de 

reprovação de 36% (em maio de 2005) para 42% em junho, 46% em julho e 48% em 

agosto de 2005. O segundo episódio, diz respeito à comemoração feita pela deputada 

Ângela Guadagnin, conhecido como Dança da Pizza. A deputada dançou em 

comemoração pela não cassação de um de seus pares, denunciado no esquema do 

mensalão. Tal evento levou o Congresso atingir o segundo maior índice de reprovação 

do período: 47% aponta a pesquisa.  

A análise feita por Henrique (2009) não entra no campo da veracidade ou 

fidedignidade das informações veiculadas pela mídia acerca desses episódios que 

negativaram a imagem do Congresso Nacional, no caso específico, a Câmara dos 

Deputados. No entanto, a pesquisadora fundamenta-se na literatura culturalista que 
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associa a desconfiança política à reprovação ao desempenho dos atores políticos 

principalmente em se tratando de denúncias de corrupção e malversação de recursos 

públicos divulgados pelos meios de comunicação.  

É oportuno destacar que a sucessão de escândalos pode, além de abalar a 

confiança institucional, reforçar o senso-comum de que o Legislativo é corrupto e 

inoperante. Isso é resultado da própria ação do Poder Legislativo, mas o “olhar” que a 

mídia debruça sobre o Legislativo também contribui, uma vez que ela transformou-se 

em ferramenta importante na representatividade democrática e na consolidação da 

realidade. Os atos da Câmara dos Deputados, especificamente aqueles que envolvem 

escândalos políticos, por exemplo, só existirão de fato, se a mídia publicizar, ou seja, 

der visibilidade, der ciência desses fatos à opinião pública. A denúncia só passa a ser 

considerada “notícia” se houver o interesse da mídia em repercutir entre os formadores 

de opinião e, a partir das reações em cadeia, o escândalo se transforme no “assunto do 

momento” na visão da opinião pública. Portanto, nem sempre uma denúncia se 

transforma em escândalo político, se a mídia não quiser. 

Para O’Donnell (1998) a cobertura da mídia (abundante e de relevância para a 

opinião pública) pode provocar “um clima de insatisfação popular com o governo (e às 

vezes com o próprio regime), que pode obstruir suas políticas e levar à sua derrota nas 

eleições seguintes” (O’Donnell, 1998, p. 30). No entanto explica o autor, a insatisfação 

popular nem sempre desencadeia procedimento público apropriado. Segundo ele, nas 

novas poliarquias, há um sentimento generalizado de que o governo repetidamente 

incorre em práticas corruptas e, nesse contexto, a mídia tende a substituir os 

tribunais. Na análise feita por O’Donnell, a mídia denuncia possíveis delitos, 

nomeia seus supostos responsáveis e divulga quaisquer detalhes que julgue 

relevantes. Na acepção do autor, a partir dessa premissa, algumas autoridades 

corruptas são, então, poupadas de punições que teriam provavelmente resultado de 

intervenção dos tribunais ou outras agências públicas. Outros, no entanto, explica 

O’Donnell, “podem ser inocentes de qualquer impropriedade, assim como aqueles 

contra os quais nada pode ser provado, se veem condenados pela opinião pública, 

sem o direito a algo parecido com um processo justo para sua defesa”. (O’Donnel, 

1998, p. 30). 

Peruzzotti (2009) diz que o fato de a mídia dar visibilidade ou ignorar uma 

reivindicação social pode determinar o sucesso e o impacto dessa demanda social. 

“A visibilidade midiática das denúncias e das demandas cívicas é crucial para 
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conseguir mobilizar convicções na opinião pública de maneira a exercer uma 

pressão efetiva sobre as autoridades” (Peruzzotti, 2009, p. 21).  

Em outros momentos, aponta Peruzzotti, os meios de comunicação deixam 

de ser o sustentáculo das reivindicações para atuar como “geradores de denúncias”. 

Como exemplo o autor aponta os Vladivideos, no Peru; o Processo 8000 contra o 

presidente Samper, na Colômbia; o Collorgate, no Brasil, entre outros. 

Esses pressupostos nos levam a Charaudeau (2007) que diz que analisar o 

discurso de informação é mais difícil que abordar o discurso político. Ele argumenta que 

no mundo político o discurso manifestado está intimamente ligado ao poder e, 

consequentemente, à manipulação. Em relação ao mundo das mídias, ele diz que é um 

mundo que tem a pretensão de atuar contra o poder e a manipulação. Ele diz ainda que 

nas mídias, há um jogo de aparências onde elas se apresentam como informação 

objetiva, democrática, de deliberação social, de denúncia do mal e da mentira, de 

explicação dos fatos e descoberta da mentira. Charaudeau (2007, p. 20) define as mídias 

como espetáculo da democracia e, que isso, estabelece o paradoxo da necessidade, ou 

seja, o espaço público como realidade empírica constitui-se de práticas diversas, sendo 

uma de linguagem, outras de ação, outras de trocas e de organização em grupo de 

influência. Para Charaudeau, isso ocorre no âmbito de cada uma das três esferas: a do 

político, a do civil e a das mídias. “Tais esferas interferem uma nas outras sem que se 

possa dizer qual delas domina. Assim, os atores de cada uma delas constroem para si 

sua própria visão do espaço público, como uma representação que tomaria o lugar da 

realidade”. (Charaudeau, 2007, p. 20) 

Em comum, todos estes autores confluem para a importância do “discurso 

político” da mídia e, no caso do objeto Congresso Nacional, de sua repercussão para 

a qualidade do regime. Daí, a importância da análise do discurso dos editoriais, 

objeto deste estudo. 

 

 

2.2- Breves noções de discurso e análise de discurso 
 

 

Discurso e análise de discurso são temas recorrentes em pesquisa acadêmica. 

Para melhor compreensão desses temas, faz-se necessário debruçar sobre o que os 

teóricos definem como discurso e análise do discurso. Fica claro, a partir dos 
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pesquisadores aqui abordados, a necessidade de compreender o discurso não só como 

uma estrutura linguística, mas, principalmente, como um produto de fatores históricos e 

sociais. Em se tratando da análise do discurso, também há a preocupação em focar nas 

estruturas textuais com visão crítica sobre os modos de produção e circulação dos 

discursos no contexto do extrato social em que está inserido. 

O discurso nada mais é do que o reflexo de uma verdade que está 
sempre a nascer diante dos seus olhos; e por fim, quando tudo pode 
tomar a forma do discurso, quando tudo se pode dizer e o discurso se 
pode dizer a propósito de tudo, é porque todas as coisas que 
manifestaram e ofereceram o seu sentido podem reentrar na 
interioridade silenciosa da consciência de si. (Foucault, 2006). 

Para Foucault são os próprios discursos que exercem o controle dos 

procedimentos internos e tais procedimentos funcionam enquanto princípios de 

classificação, de ordenamento, de distribuição, para dominar outras dimensões do 

discurso: a do acontecimento e a do acaso.  

Bakhtin (1992) diz que “o discurso não reflete uma situação, ele é uma 

situação. Ele é uma enunciação que torna possível considerar a performance da voz que 

o anuncia e o contexto social em que é anunciado” (Bakhtin, 1992, p. 255). Segundo o 

autor, o estilo do discurso é definido a partir de concepções que o locutor tem a respeito 

do destinatário.  

De acordo com Bakhtin, o discurso só tem sentido a partir do enunciado - 

unidade real da comunicação verbal, onde representa um conjunto de ideias, a partir de 

um contexto. Para ele, o discurso sempre se molda ao enunciado que pertence a um 

sujeito falante e não pode existir fora dessa forma.  

Quaisquer que seja o volume, o conteúdo, a composição, os 
enunciados sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, 
características estruturais que lhes são comuns, e, acima de tudo, 
fronteiras claramente delimitadas. (Bakhtin, 1992, p. 293). 
 

Norman Fairclough (2001) considera o discurso como forma de prática social. 

O discurso, na acepção dele, contribui para a constituição de todas as dimensões da 

estrutura social que, segundo ele, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem, ou 

seja, os discursos possuem normas e convenção, como também relações, identidades e 

instituições que lhe são subjacentes. “O discurso é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o 

mundo em significado”. (Fairclough, 2001, p.91). 
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Além disso, Fairclough (2001) classifica o discurso como prática ideológica e 

política. O discurso como prática política, segundo ele, “estabelece, mantém e 

transforma as relações de poder e as entidades coletivas”. Os significados das relações 

diversas de poder se constituem, naturalizam e se transformam a partir do discurso 

como prática ideológica. Para ele, o discurso como prática política não se resume 

apenas a um local de luta de poder, mas funciona como um marco delimitador na luta 

pelo poder. Ou seja, “a prática discursiva recorre a convenções que naturalizam relações 

de poder e ideologias particulares e as próprias convenções, e os modos em que se 

articulam são um foco de luta”. (Fairclough, 2001, P. 94-95).  

Fairclough entende ideologia como significações/construções da realidade. 

Essa realidade é o mundo físico, são as relações e as identidades sociais “que são 

construídas em várias dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que 

contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de 

dominação”. 

Nessa mesma linha John B. Thompson (1998) diz que a ideologia exerce papel 

importante quando se analisa as formas simbólicas. Ele afirma também que nem todas 

as formas simbólicas têm caráter ideológico, no entanto, elas exercerão esse caráter ao 

sustentar, reforçar e manter as estruturas assimétricas de poder. 

 

 

2.2.1 Análise do Discurso 

 

 

Faiclough (2001) propõe um modelo tridimensional pautado em três vertentes: 

análise textual, análise discursiva e, análise social como base para que se analise o 

discurso como prática social e política. Diz ele que essa concepção é indispensável na 

análise de discurso. A primeira vertente considera como pontos fundamentais o 

vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual. Outro elemento que constitui a 

análise textual é a prática discursiva, onde há a composição dos enunciados, a coerência 

e a intertextualidade dos textos. De acordo com Fairclough, a reunião de todos esses 

elementos produz o quadro da análise textual. 

A prática discursiva, o segundo eixo defendido por Fairclough, o discurso é 

visto como prática social e tem como foco os processos de produção, de distribuição e 

de consumo textual. Esses processos são sociais e se dão em âmbito econômico, político 
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e institucionais nos quais são gerados, ou seja, envolvem diferentes tipos de discursos a 

partir de contextos sociais diversos.  

O terceiro eixo da tridimensionalidade defendida por Fairclough - a prática 

social, a produção da linguagem como prática social, não só, reproduz as práticas 

sociais, mas também transforma essas práticas. Nessa concepção, o discurso passa a ser 

visto como uma ação social com relações de ideologia e poder. Nessa perspectiva, ele 

argumenta que a prática discursiva é investida ideologicamente à medida que incorpora 

significações que contribuem para manter ou reestruturar as relações de poder. 

A dialética entre discurso e estrutura social é defendida como fator 

preponderante no sentido de “evitar os erros de ênfase indevida; de um lado, na 

determinação social do discurso e, de outro, na construção social do discurso”. Na 

primeira, o discurso é mero reflexo de uma realidade social mais profunda, e na última, 

o discurso é representado idealizante como fonte social. Já a estrutura social oscila entre 

diversas orientações: econômica, política, cultural, ideológica entre outras. O discurso 

pode estar implicado entre todas e qualquer uma, contudo as práticas econômicas e 

ideológicas são aqui privilegiadas. (Fairclough, 2001) 

Assim, conforme sustenta (Fairclough, 2001), a produção, a distribuição e o 

consumo de textos são, na realidade, um dos enfoques da luta hegemônica que 

contribui, em diferentes graus, para a reprodução ou a transformação da ordem de 

discurso e das relações sociais existentes. 

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 pratica social em termos de 
sua relação com as estruturas e as lutas sociais. (Fairclough, 2001, p. 
99-100).  
 

A partir dessa concepção, a mudança social dá novos rumos aos discursos que 

precisam estar de acordo com a realidade histórica e cultural do momento em que 

ocorrem. Ou seja, a mudança discursiva em relação à mudança social estabelece a 

dialética entre as ordens de discurso e a prática discursiva. Para se entender o discurso, é 

preciso conhecer o contexto em que ele está inserido. Como para se entender uma 

prática discursiva, é preciso que se analisem as mudanças sociais e culturais ocorridas: 

“Por um lado, precisamos entender os processos de mudança como ocorrem nos eventos 

discursivos. Por outro lado, precisamos de uma orientação relativa à maneira como os 

processos de rearticulação afetam as ordens do discurso.” (Fairclough, 2001, p.126)  
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Nessa mesma direção, Fairclough (1988) defende que os recursos para a 

aprendizagem, bem como para se trabalhar em uma economia baseada no 

conhecimento, necessitam de uma consciência crítica do discurso – uma consciência dos 

valores no discurso como práticas sociais: 

Uma consciência de que qualquer conhecimento de um domínio da 
vida social é constituído como um discurso de entre um número de co-
existentes ou concebíveis discursos, discursos diferentes que são 
associados com diferentes perspectivas sobre o domínio em questão e 
de diferentes interesses, uma consciência de como pode funcionar 
discursos ideologicamente nas relações sociais de poder, e assim por 
diante. É com base nesse tipo de entendimento de como funciona 
discurso dentro de práticas sociais que as pessoas possam vir a 
questionar e olhar além discursos existentes, ou as relações de 
dominação e marginalização entre os discursos e, por isso, 
antecipadamente conhecimento. (Fairclough, 1988, p. 3-4).  
 

Fairclough (1988) acredita na necessidade de uma consciência crítica do 

discurso na sociedade contemporânea e que tal consciência deve fazer parte do 

cotidiano de cada indivíduo. A partir dessa lógica ele argumenta que a “rede de práticas 

sociais é descrita a partir de uma perspectiva discursiva especificamente como uma 

“ordem do discurso” que consiste de discursos e gêneros, em especial as relações uns 

com os outros, mas com uma orientação para mudança nos limites dentro e entre as 

ordens de discurso como parte do social e mudança cultural”. (Fairclough, 1988, p.8) 

Com efeito, a ideologia pode apresentar diferentes posicionamentos nos 

eventos discursivos, ou seja, as instituições, os meios de comunicação podem formular 

o discurso pretendido, com objetivo de produzir efeito determinado a partir do conteúdo 

escolhido. 

 

 

2.3 A Retórica e a Nova Retórica  

 

 

Há milênios os seres humanos descobriram a importância do discurso como 

forma de poder. A arte da retórica remonta à Grécia antiga, conhecida como berço da 

retórica, ou da arte de falar bem – na perspectiva socrática – ou da arte da persuasão – 

na perspectiva sofista, o que tinha como resultado o convencimento de um auditório 

(público). 
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Graças a simplificação do conceito exacerbada pela prevalência da razão e do 

modelo cartesiano, a retórica chegou ao século XX como discurso com muita forma e 

pouco conteúdo, caindo em descrédito junto à ciência. Em outras palavras, a lógica 

cartesiana costuma classificar a retórica como vazia e sem sentido. É uma classificação 

que não corresponde com a realidade, uma vez que ela se tornou fundamental para a 

persuasão e, consequentemente, para o discurso político. 

A retórica, segundo Aristóteles, pode ser entendida como a faculdade de 

persuadir. A função da retórica na visão aristotélica teria a razão de ser seja em virtude 

da ignorância dos indivíduos em tratar tecnicamente de um assunto ou por incapacidade 

dos ouvintes de seguir um raciocínio complicado. A função precípua da retórica é a 

sustentação de opinião, ou seja, fazer com que as opiniões defendidas sejam aceitas 

pelas partes ou pelo todo.  

A retórica é a outra face da dialética; pois ambas se ocupam de 
questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não 
correspondem a nenhuma ciência em particular. De facto, todas as 
pessoas de alguma maneira participam de uma e de outra, pois todas 
elas tentam em certa medida questionar e sustentar um argumento, 
defender-se ou acusar. (Rhet., I, 1354a)  
 

Em meados do século passado, Chaïm Perelman & Olbrechts-Tyteca 

retomaram o tema sob a perspectiva aristotélica, na obra seminal, Nova Retórica: 

tratado da argumentação (1958). Com base no conceito Aristotélico de retórica, ou seja, 

a arte (techné) da comunicação com objetivos, Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-

Tyteca retomam o debate a partir da obra Tratado da Argumentação. A Nova Retórica 

traduzida para o português em 1999. 

Nesta chave, a retórica retorna ao clássico e renasce, como a “arte da 

argumentação”: fonte de debate e de formação de opinião, o que a torna fundamental à 

política, seja na perspectiva hobbesiana – “os meios adequados à obtenção de qualquer 

vantagem” ou de Russell - “conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos 

desejados”, ou mesmo no conceito de ação política de Arendt.  

Assim, a retórica renasce sob a perspectiva da teoria da argumentação que se 

baseia na formação, na adesão de opinião e, para isso, precisa de um auditório, elemento 

fundamental para a sua existência. Perelman  & Olbrechts-Tyteca estabelecem, a partir 

do tratado argumentativo, a relação entre o orador e o auditório. Nessa relação ele 

argumenta sobre a necessidade do conhecimento do auditório para que o discurso 

persuasivo tenha sucesso. Ao mesmo tempo, Perelman & Olbrechts-Tyteca estabelecem 
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a diferença entre o conceito de persuasão que, para ele estaria ligado à conquista de um 

auditório particular, de elite dotado de conhecimentos extraordinários e infalíveis; e o 

do convencimento - que se refere a um auditório universal, heterogêneo.  

Perelman afirma que as técnicas utilizadas nos discursos persuasivos 

dependem de um conjunto de argumentos e estratégias variáveis que devem ser 

escolhidas caso a caso, a partir da intenção do orador, do público que pretende atingir e 

do contexto em que o discurso se insere. “Para que uma argumentação se desenvolva, é 

preciso de fato, que aqueles a quem ela se destina lhe prestem alguma atenção” 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1999, p. 20). Portanto, a adesão a determinado 

argumento ocorre em função de um auditório específico ou heterogêneo.  

Diante dessa acepção, podemos inferir que a Nova Retórica passa a ser 

compreendida como o “discurso do método”, de análise dos argumentos que 

influenciam ou governam as decisões. Erige daí um método de investigação que busca 

estabelecer e/ou identificar os padrões argumentativos cujo objetivo é conquistar, 

persuadir um determinado auditório (público).  

Nesta chave, a retórica pode ter como objetivo tanto a persuasão quanto o 

convencimento. Na primeira perspectiva, a argumentação busca uma adesão específica, 

utilizando-se a terminologia de Easton (1953), e, voltada ao auditório particular (ou de 

elite). Trata-se do discurso do marketing eleitoral, voltado para os eleitores de um 

candidato em uma determinada circunscrição. Outro exemplo é o discurso do vendedor 

de um determinado produto. O objetivo é específico: a venda, por assim dizer. Já o 

convencimento pressupõe um auditório universal e uma adesão difusa (Easton, 1953). 

Esta acepção é particularmente usada nas ações de marketing político que visam à 

construção de uma imagem do candidato, que ultrapassa o escopo temporal e geográfico 

da eleição. 

 

 

2.3.1 Metodologia de Argumentação de Perelman & Olbrechts-Tyteca 

 

 

O conceito de argumento é fundamental para a compreensão da tipologia de 

Olbrechts-Tyteca (1971). Para Salmon (1963, p. 15,), “um argumento é uma coleção de 

enunciados que estão relacionados uns com os outros”. Desta forma, urge diferenciar 

validade de verdade; investigação científica, de lógica - conceitos comumente mal-
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entendidos na opinião pública. Assim, um argumento pode ser logicamente válido, mas 

falso. O que determina a validade é a lógica. O que determina a verdade é a premissa, 

que pode ser falsa ou verdadeira. Assim, a investigação científica procura evidências da 

verdade (Descartes), já a lógica determina se as premissas dadas sustentam a conclusão 

(Aristóteles). 

A estratégia argumentativa pode usar a associação ou a dissociação (ruptura). 

Embora opostas, as estratégias são complementares e não excludentes, e costumam 

aparecer em um mesmo discurso. A técnica de dissociação se pauta em separar, 

desolidarizar, romper elementos considerados de um todo ou parte de um conjunto 

solidário que constitui um sistema de pensamento. Nela, a mesma forma que une, 

dissocia.  

A associação a um determinado valor promove automaticamente a ruptura com 

a ideia antagônica. A principal estratégia argumentativa encontrada nos discursos em 

análise no presente estudo centra-se na estratégia de associação. 

De acordo com Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958), as estratégias de 

associação dividem-se em argumentos quase-lógicos, argumentos baseados na estrutura 

do real e argumentos que fundamentam (ou formam) a estrutura do real. 

Os argumentos quase-lógicos, como o próprio nome diz, são os que pretendem 

convencer por semelhança aos argumentos formais, lógicos e matemáticos. Logo 

recorrem ou a estruturas lógicas formais de sentido linguístico (contradição, antítese, 

identidade total ou parcial, transitividade, comparação, reciprocidade) ou estruturas 

lógicas matemáticas (inclusão, comparação e frequência). 

Um bom exemplo do uso da lógica linguística é a reciprocidade constante da 

frase: “Amarás ao próximo como a ti mesmo”. O argumento é altamente convincente 

porque se apresenta como universal, ao estilo do imperativo categórico kantiano. Por 

isso mesmo, pode padecer de autofagia, ou seja, nulidade pelo tratamento isonômico de 

situações correspondentes, mas não necessariamente semelhantes. 

Outro exemplo bastante comum de argumento quase-lógico é o que lança mão 

da probabilidade – argumento da lógica matemática. O fato de um acusado ser réu 

primário funciona como atenuante. Ou seja, o fato de a pessoa nunca ter cometido um 

delito faz com que ela tenha menor possibilidade de rescindir. O argumento não é 

comprovado estatisticamente. É comum e lógico, no entanto, porque se usa da lógica 

matemática para sustentar uma premissa falsa. Matematicamente, a probabilidade de um 

criminoso cometer o mesmo crime novamente é a mesma. Na prática, o fato de ela ter 
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cometido o crime no passado não aumenta a sua probabilidade de cometê-lo no futuro. 

Não há probabilidade condicional neste caso. Além disso, há diversas variáveis 

intervenientes envolvidas na complexa dinâmica da psique humana. 

O argumento quase-lógico é recorrente no discurso político. É comum o 

candidato usar seus feitos anteriores como garantia de obras futuras. É uma das técnicas 

elencadas por Mayhew (1974) para a conexão eleitoral. Na prática, trata-se de um 

argumento lógico baseado em premissa falsa. Um novo mandato pode oferecer 

oportunidades tanto para novas obras como de novos cenários políticos e econômicos 

que impeçam completamente um mandato mais atuante.  

Os argumentos baseados na estrutura do real, como o próprio nome também 

diz, servem-se da realidade para estabelecer uma solidariedade entre juízos admitidos e 

outros que se tenta promover. Lançam mão de uniões de coexistência, relacionando um 

indivíduo com seus atos, ou um grupo com seus componentes, ou nas palavras dos 

autores, “uma essência e suas manifestações”. Estes são os argumentos mais utilizados 

no discurso político, porque adotam uma estrutura de pensamento compartilhada pela 

“realidade” da audiência, moldada pela cultura. Neste tipo de argumento, são comuns as 

estratégias de superação, meio como fim, desperdício e da autoridade. Usam-se 

situações do passado, dados e episódios do conhecimento comum para induzir a um 

determinado comportamento. Os argumentos baseados na realidade costumam também 

lançar mão da autoridade: médicos e estudiosos, por exemplo. 

Ao contrário dos argumentos que se baseiam na estrutura do real, os 

argumentos que fundamentam (ou formam) a estrutura do real, usam o caso particular 

para formar ou conformar modelos de comportamento coletivo. É o discurso mais 

utilizado na propaganda. 

 

 

2.4 Importância do discurso político da mídia na democracia de público 

 

 

Em seu tratado denominado As Metamorfoses do Governo Representativo3 

Bernard Manin defende três tipos-ideais de governo representativo: o "parlamentar" 

(Neste modelo o representante era escolhido com base na confiança. Os eleitos eram 

                                                           
3 http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_29/rbcs29_01.htm  
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pessoas, na maioria das vezes ricas, que tinham autonomia em relação ao parlamento. 

Era um modelo elitista que se esgotou), a "democracia de partido" (Predomínio da 

lealdade aos partidos. É um modelo que ainda vigora e se articula em torno das 

lideranças partidárias.) e a "democracia do público" (Esse novo modelo de 

representação política surge associado às mudanças socioeconômicas e culturais dos 

eleitores.). De acordo com Manin, na democracia de público, os meios de comunicação 

acabam por substituir o parlamento ao se transformar no principal espaço de debate das 

discussões públicas. Na concepção do autor, nesse modelo, os candidatos passam a se 

relacionar com os seus eleitores por meio da mídia e não mais dos partidos. Nesse caso, 

diz o autor, os resultados eleitorais independem das ações de militantes partidários e 

passa a depender das campanhas veiculadas pela mídia. 

Ao explanar sobre a liberdade da opinião pública, Manin afirma que os canais 

de comunicação com a opinião pública são politicamente neutros, isto é, não têm uma 

base partidária. De acordo com o autor, razões econômicas e tecnológicas causaram o 

declínio da imprensa de opinião. Para Manin o resultado dessa neutralização da mídia 

em relação às clivagens partidárias é que as pessoas recebem as mesmas informações 

sobre um dado assunto, a despeito de suas preferências políticas. Isso não significa, 

segundo ele,  

que os assuntos ou os fatos - diferentemente dos julgamentos - sejam 
percebidos de maneira "objetiva", sem distorções, mas simplesmente 
que eles são percebidos de maneira relativamente uniforme através do 
amplo espectro das preferências políticas. (Manin, 1995, s.n.) 
 

Já quando a imprensa se encontra sobre domínio dos partidos, as pessoas 

escolhem sua fonte de informação de acordo com suas inclinações partidárias.  

Para confirmar a argumentação, Manin estabelece uma comparação entre o 

escândalo de Watergate (EUA) e o caso Dreyfus (França). Segundo ele, nas duas 

situações a opinião pública teve um papel fundamental. No primeiro caso, segundo o 

autor, os americanos tinham a mesma compreensão dos fatos, independentemente de 

sua preferência partidária e do julgamento que faziam. No segundo caso, Manin baseado  

nos escritos de Lang & Lang (1983, p. 289-291) diz que a percepção dos fatos foi 

diferente entre os vários setores da opinião pública francesa, ou seja, cada segmento da 

sociedade percebia os fatos através da ótica dos órgãos de imprensa que refletiam suas 

inclinações partidárias. 

Hoje, no auge da democracia de público (Manin) o uso da metodologia do 

Tratado da Argumentação (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958) para análise do 
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discurso político não poderia ser mais oportuno. Na obra The New Rhetoric, Chaïm 

Perelman & Olbrechts-Tyteca afirmam que a retórica se ocupa com a adesão e não com 

verdade abstrata, categórica ou hipotética. “Sua meta é produzir ou aumentar a adesão 

de um determinado auditório a certas teses e seu ponto inicial será a adesão desse 

auditório a outras teses”.  (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971 [1958], p. 70). 
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3 ANÁLISE DOS EDITORIAIS 

 

 

Conforme dito anteriormente, a análise da retórica, e da tese objeto ao qual o 

veículo busca a adesão será feita com base nos seguintes editoriais: 

Referência Título Data Veículo 

E1 O “mensalão” 07/06/2005 Folha de S. Paulo 

E2 Teatro sombrio 03/07/2005 Folha de S. Paulo 

E3 A “blindagem” de Lula  07/08/2005 Folha de S. Paulo 

    

E4 ‘Mensalão’ agrava a crise 07/06/2005 O Estado de S. Paulo 

E5 Corrupção organizada 07/07/2005 O Estado de S. Paulo 

E6 Insistência no abafa 02/08/2005 O Estado de S. Paulo 

    

E7 Escolha simples 29/06/2005 Revista Veja 

E8 Provas irrefutáveis 13/07/2005 Revista Veja 

    
Quadro 1 – Editoriais analisados  Fonte: Elaborado pela Autora 

Ainda como frisamos anteriormente, o estudo se pauta nas principais 

estratégias argumentativas adotadas pelo conselho editorial dos jornais Folha de S. 

Paulo e o Estado de S. Paulo e, pelas revistas Veja ao reportar sobre o escândalo 

político denominado de “mensalão”. A escolha dos editoriais não é aleatória. Os 

editoriais, utilizados quase sempre pelos jornais e revistas, representam as opiniões 

desses veículos sobre o assunto e, a objetividade e a imparcialidade, necessária aos 

órgãos de imprensa, não acompanham essa tipologia textual. Os editoriais não são 

assinados como a maioria das matérias ou reportagens jornalísticas. A ausência de 

assinatura nos editorias, aliada à subjetividade de quem os escreve revela a posição do 

grupo do qual fazem parte os referidos meios de comunicação. Pode-se dizer a partir 

desses pressupostos que um editorial é um texto opinativo e não informativo. Nele fica, 

então mais evidente a retórica e a estratégia argumentativa. 

O tópico principal dos dez editoriais refere-se ao escândalo político conhecido 

como “mensalão” que envolve atores dos Poderes Legislativo e Executivo, acusados de 

operar um esquema de pagamento de votações a favor do governo. Como dito 
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anteriormente, a escolha do período não foi aleatória. No período entre 2005 e 2006, os 

parlamentares receberam dois dos três piores índices de avaliação de desempenho do 

Instituto Datafolha na Nova República, relacionados à repercussão de eventos 

associados ao escândalo: 48% de reprovação em agosto de 2005 (auge do escândalo) e 

47% em abril de 2006, mês do episódio conhecido como Dança no Plenário, quando 

uma deputada comemorou a não cassação de um colega acusado de envolvimento. O 

maior índice de reprovação ao desempenho dos parlamentares medido pelo Instituto 

Datafolha foi em 1993 – 56% - na esteira do escândalo dos anões do orçamento. O 

Instituto Datafolha iniciou a avaliação de desempenho dos congressistas naquele ano, 

tendo como objeto os parlamentares eleitos em 1990. (Henrique, 2009) 

Com base na metodologia de Fairclough, analisamos a estratégia discursiva 

empregada nestes editoriais, de acordo com a tipologia de Perelman & Olbrechts-Tyteca 

para verificarmos a importância da retórica contida na imagem do Congresso Nacional e 

a representação em um cenário de democracia de público. (Manin, 1995, s. n.) 

As estratégias argumentativas da Nova Retórica presentes nos editoriais dos 

veículos em estudo foram: argumentos quase-lógicos e argumentos baseados na 

estrutura do real. Como o próprio nome diz, os argumentos quase-lógicos tentam ter o 

poder de convencimento dos argumentos matemáticos, ou lógicos. Houve 

predominância dos argumentos baseados na estrutura do real. Nesse argumento, tenta-se 

“estabelecer a solidariedade entre juízos aceitos e outros que se quer promover” 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969, p. 261). Assim, busca-se adesão às ideias 

defendidas para sustentar uma posição, cujo objetivo é persuadir o leitor/receptor para 

que este adira à forma de pensar do “orador”, no caso os respectivos meios de 

comunicação. 

Os três primeiros editoriais do jornal Folha de S. Paulo: O “mensalão”, Teatro 

sombrio e A “blindagem” de Lula sustentam as seguintes premissas: 

a) A relação do presidente da República com o denunciante (“cheque em 

branco”); 

b) O País exige explicações sobre a denúncia (apurar, investigar);  

c) O presidente sabia (envolvimento de Lula na corrupção). 

A análise do corpus aponta para ocorrência de duas categorias da tipologia de 

Perelman: argumentos quase lógicos e argumentos baseados na estrutura do real. Na 

primeira categoria, verificou-se a predominância do argumento da contradição e 
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incompatibilidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1969, p 195) e o da probabilidade, 

frequência dos acontecimentos (usa o passado como garantia de comportamento futuro). 

Na segunda, predominou o argumento pragmático (ato e consequência) e o de 

autoridade (utiliza o prestígio como prova para determinada tese), como veremos no 

próximo tópico. 

Quanto à função discursiva de Chilton & Schäffner (2000), é recorrente nos 

editoriais a presença da função de legitimação-deslegitimação dos agentes. Das quatro 

funções estratégicas do discurso político nesta obra elencadas, há a predominância da 

deslegitimação, uma vez que os discursos buscam apresentar o agente de forma 

negativa. 

 

 

3.1 Editoriais do jornal Folha de S. Paulo 

 

 

3.1.1 E1 O “mensalão” 

 

 

3.1.1.1 Argumentos baseados na estrutura do real 

 

 

Neste editorial, verifica-se a preponderância do uso dos argumentos que, como o 

próprio nome revela, baseiam-se na realidade, “em fatos” para estabelecer conexões 

entre juízos admitidos e outros que se pretende produzir. É uma estratégia que se serve 

de uma estrutura de pensamento compartilhada pela audiência na medida em que se 

valem da realidade, como se pode evidenciar no trecho abaixo: 

O homem a quem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que 
daria um cheque em branco veio a público para aprofundar e 
ampliar as proporções da crise política, acusando o PT de prover uma 
mesada de R$ 30 mil a políticos do PP e do PT, a título de assegurar 
apoio no Legislativo. (grifo da autora) 
 

Neste trecho, Lula, segundo o editorial, disse que daria um cheque em branco 

para Jefferson. Isso é inferido pelo jornal como garantia de “relacionamento” e de que o 

presidente Lula confia em Jefferson. Infere também, que, Jefferson, apesar do histórico 

negativo – que deslegitimaria o denunciante - tem o aval do Presidente da República – 
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uma autoridade, ou seja, o argumento de que o que Jefferson relatou não é verdade, não 

procede, uma vez que, a confiança, o histórico do de Lula – a autoridade do Presidente 

da República no País e no partido, credencia Roberto Jefferson e confirma a ligação que 

fundamenta o “esquema”. 

Como Perelman & Olbrechts-Tyteca bem colocam, os argumentos baseados na 

estrutura do real, lançam mão de argumentos que parecem lógicos. Os argumentos se 

baseiam na realidade para estabelecer conexões entre juízos admitidos e outros que se 

pretende produzir. É uma estratégia que se serve de uma estrutura de pensamento 

compartilhada pela audiência na medida em que se valem da realidade. Neste caso, a 

autoridade, ou seja, o argumento está condicionado no prestígio do agente  para inferir 

uma ligação causal entre um meio e um fim (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 1971[1958], 

p. 261; p. 305 ) 

Nos fragmentos: “...o mínimo que a sociedade espera é uma investigação 

profunda”; “É preciso, portanto, reabrir o inquérito. O país precisa de explicação”, o 

jornal infere - a partir do uso da “relação causal entre um fato e sua consequência” 

((Perelman; Olbrecht-Tyteca, 1971[1958], p. 261; p. 305 ) -  que não adianta o Partido 

dos Trabalhadores (PT) ou o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentarem desqualificar 

a pessoa que fez a denúncia (no caso, Roberto Jefferson). Em outras palavras, o editorial 

pressupõe que “logicamente” o Presidente sabia da corrupção, uma vez que o 

denunciante era de confiança, já que seria digno de receber um “cheque em branco”. 

Esses argumentos levantados pelo editorial do jornal para qualquer audiência significam 

confiança e verdade fundamentando a lógica de que, tais fatos “validam”, tornam 

“lógicas” a reabertura do inquérito e a cobrança de explicações. O jornal usa a realidade 

para estabelecer a conexão entre o Presidente, o denunciante, o partido e o escândalo. 

Utiliza da figura do Presidente para dar credibilidade às denúncias feitas pelo Jefferson. 

No caso, está induzindo o leitor a acreditar nos argumentos levantados pelo editorial. 

Essa intenção está clara e é comprovada a partir dos argumentos baseados na estrutura 

do real reforçados pelos quase lógicos, como veremos a seguir. 

 

 

3.1.1.2 Argumentos Quase-Lógicos 

 

 



36 
 

Neste editorial, verifica-se também o uso dos argumentos quase-lógicos, ou seja, 

que procuram convencer por semelhança aos argumentos formais, matemáticos e 

lógicos. Em outras palavras, que recorrem a estruturas lógicas de sentido estrito, 

principalmente a partir da contradição e da probabilidade (frequência), como se pode 

ver no trecho supracitado. 

Há “contradição e incompatibilidade” entre o “desconhecimento” do esquema 

pelo Presidente e a “confiança” (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 1971, p. 195) depositada 

no delator, a quem daria “um cheque em branco”. Como dito anteriormente, o jornal 

recorre à figura do Presidente da República para dar credibilidade às denúncias relatadas 

por Roberto Jefferson. Então, a partir dessa premissa, o editorial leva o leitor a crer que 

Roberto Jefferson está falando a verdade. Assim, o argumento lógico produz uma 

relação de significação junto ao público-alvo. Da mesma forma, o faz ligando Jefferson 

a outra figura chave do partido, Delúbio Soares, no trecho: 

De acordo com Jefferson, o “mensalão”, como ele se referiu a compra 
de parlamentares, era distribuído pelo tesoureiro do PT, Delúbio 
Soares, nome que tem rondado com inquietante assiduidade o 
noticiário de casos nebulosos na seara petista (grifo da autora). 
 

Nesse fragmento verifica-se também o uso do argumento baseado na lógica da 

probabilidade, ou seja, “baseado na redução do real a uma série de coleções de seres e 

eventos, similares em algumas formas e diferentes em outras” ((Perelman; Olbrechts-

Tyteca, 1971[1958], p. 254). No trecho, o editorial usa a frequência inferida pela 

palavra “assiduidade” e o passado como garantia “lógica” de comportamento futuro. 

Nas entrelinhas o jornal procura demonstrar que o passado do tesoureiro do Partido dos 

Trabalhadores dá indícios de que ele já esteve envolvido em situações “semelhantes” às 

do mensalão (implícita analogia, outra forma de argumento quase-lógico) e, que, se 

Jefferson o acusou, as declarações dadas têm grande probabilidade de ser verdade 

porque esse passado “nebuloso” o condena. Além disso, o trecho liga Jefferson 

(“homem de confiança do Presidente da República”, de acordo com o editorial) a 

Delúbio (figura chave do PT), e desta forma, “inclui a parte no todo”, ou seja, lança mão 

de outra modalidade do argumento quase-lógico (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 

1971[1958], p. 231) para estender as irregularidades (“casos nebulosos”) a todo o 

Partido (“a seara petista”). Com o mesmo intuito, o trecho também lança mão de 

transitividade implícita, ou seja, da “propriedade formal de certas relações que torna 

possível inferir que porque uma relação ocorre ente a e b e entre b e c, então há relação 

entre a e c” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, p. 227). 
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Nessa mesma linha os fragmentos abaixo corroboram o argumento quase lógico 

da probabilidade, a partir da frequência, para concluir “logicamente” - a partir do 

argumento baseado na estrutura do real - de que o “esquema” é verdadeiro, apesar da 

falta de credibilidade do delator, e que o presidente não pode deslegitima-lo, já que a ele 

daria “um cheque em branco”. 

Jefferson que se encontra no centro do escândalo de corrupção nos 
Correios e no Instituto Resseguros do Brasil (IRB) [...] 
Se, por um lado, o famigerado histórico de Jefferson exige cautela em 
relação ao que diz, por outro, sua familiaridade com os bastidores do 
poder o torna um profundo conhecedor de situações como essas a que 
se referiu.  

Nos dois casos o editorial diz que Jefferson não é confiável por causa das ações 

do passado, isso confere autoridade para dizer que agora se pode ter dúvida sobre o que 

ele fala. No entanto, há vários indícios de que ele fala a verdade. 

 

 

3.1.1.3 Análise das Funções Discursivas 

 

 

Após análise das funções discursivas de Chilton & Schäffner (2000) adotadas 

pelo editorial do jornal Folha de S. Paulo, é possível avaliar que no discurso utilizado 

pode-se evidenciar uma possível estratégia de deslegitimação de setores, pessoas ou 

eventos predominante. 

Ao reportar o histórico de Roberto Jefferson como participante de diversos casos 

de corrupção, o jornal o deslegitima. Ao mesmo tempo o legitima ao associá-lo à figura 

de uma autoridade, no caso, o Presidente da República. Segundo o editorial, o 

Presidente Lula deu cheque em branco a Jefferson. Percebe-se também o uso de 

autoridade para dar veracidade e credibilidade à denúncia feita pelo então Deputado, 

Roberto Jefferson. Essa legitimação tem como objetivo politico tirar a credibilidade do 

Presidente quando ele afirma desconhecer a prática do mensalão. O editorial deixa claro 

que Lula e o PT não podem manifestar “surpresa e indignação” e nem considerar que o 

fato não tem “fundamento na realidade”, uma vez que o próprio Lula ao dar cheque em 

branco a Jefferson, não pode, simplesmente, desqualificá-lo. 

Os editoriais, embora aparentem isenção ao utilizar dados, lançam mão dos 

argumentos quase lógicos e dos baseados na estrutura do real, ou seja, tais dados dão 
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aparência de notícia aos editoriais, mas os conteúdos deixam claro que os argumentos 

usados pelo jornal objetivam convencer o público, ao mesmo tempo em que carregam 

um discurso político por trás da retórica construída. Vale ressaltar que nem sempre os 

fatos são comprovados por aqueles que leem o jornal. Os dados tanto podem ser 

verdadeiros ou não. No entanto, o leitor não vai investigar, ele simplesmente tende a 

confiar no que está escrito. Como dito anteriormente, a premissa pode ser falsa, mas o 

argumento é lógico e convence. Até porque o público não tem como saber se a premissa 

é verdadeira. 

 

 

3.1.2 E2- Teatro Sombrio e E3-‘Blindagem’ de Lula 

 

 

Nos dois editoriais (Teatro sombrio e ‘Blindagem’ de Lula) se percebem as 

mesmas marcas argumentativas, ou seja, argumentos quase-lógicos e os baseados na 

estrutura do real. Os quase-lógicos com predominância dos critérios argumentativos da 

contradição e incompatibilidade, da reciprocidade e da “Justiça”. Percebe-se também 

que o texto utiliza exemplos da realidade (pragmático) para estabelecer relações entre os 

fatos admitidos e aqueles que se quer promover (baseados na estrutura do real). É 

explicita no texto a utilização das funções discursivas (discurso e política) nos 

argumentos que sustentam a posição do jornal Folha de S. Paulo. Os trechos abaixo 

mostram com nitidez o uso desses recursos estratégicos. 

 

 

3.1.2.1 E2- Teatro Sombrio 

 

 

3.1.2.1.1 Argumentos quase lógicos 

 

 

O texto a seguir demonstra o uso da contradição e incompatibilidade:  

Grave também porque a cúpula do partido que se apresentava como 
defensor da ética e da moralidade desertou de seus princípios 
históricos e parece empenhada apenas em desmontar a tese de 
Jefferson... 
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Sem conseguir que o PT traduza em atos suas investidas retóricas 
contra a corrupção, vivendo uma relação crítica com a direção da 
legenda e sem contar com apoio de outros tempos, o presidente Lula 
depende cada vez mais do ministro da Fazenda, Antonio Palocci 
Filho...  
 

A argumentação, no primeiro fragmento, procura demonstrar que o partido 

guardião da moralidade não quer investigar as denúncias feitas por Roberto Jefferson e, 

ao mesmo tempo, explicita no segundo, que o partido, paladino da moral não consegue 

traduzir em ações o combate à corrupção. Em ambos os casos, mostra que há 

incompatibilidade e contradição para fundamentar o argumento. Ao mesmo tempo a 

retórica jornalística diz que não adianta o presidente dizer que é contra corrupção 

porque os fatos demonstram o contrário. O editorial cria a ideia de ruptura entre a 

legenda e o Presidente da República. O discurso formulado procura envolvimento do PT 

no caso de corrupção e arranha a imagem do Presidente levando-o a perder prestígio.  

O argumento da “Lei da Justiça” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, p. 218-

226) prevê tratamento isonômico a situações semelhantes. Na mesma linha está o 

argumento da reciprocidade que usa analogia para tratar da mesma forma situações de 

lados opostos. Ambas as estratégias quase-lógicas estão presentes no seguinte trecho: 

[...] petistas querem estender as investigações ao governo do 
PSDB não em nome da moralidade, mas, sim, para reafirmar 
que todos são iguais e que tudo sempre foi assim. 

Da mesma forma, o trecho citado utiliza subsidiariamente o argumento da 

ligação causal a partir da relação entre o fato e sua consequência e do fim em relação 

aos meios ((Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, p. 270), que, em outras palavras 

significa inferir uma consequência, um fim ou uma intenção (thelos) a partir de uma 

suposta origem (ethos). 

Ao cobrar que as investigações cheguem ao mensalão do PSDB, o PT, segundo 

retórica do editorial, quer colocar todos em pé de igualdade, para dar “igual tratamento”. 

Mas na verdade, a estratégia é retórica já que o editorial não defende uma investida 

geral no combate à corrupção, apenas nos fatos que envolvem o partido do presidente da 

República. No trecho, há encobrimento de informação (estratégia do discurso político) 

com relação ao grupo opositor ao governo quando não retrata o motivo que levou o PT, 

segundo o jornal, a querer estender as investigações ao governo do PSDB (grifos 

nossos). Ou seja, o editorial precisava esclarecer ao público-leitor sobre a denúncia de 

que Marcos Valério (o mesmo acusado de abastecer o PT) abasteceu o PSDB de Minas 



40 
 

Gerais, em 1998 – conhecido como mensalão tucano. Ao omitir ou encobrir possível ato 

ilícito praticado pelo PSDB, o discurso ideologizado do editorial leva a opinião pública 

apenas um episódio envolvendo um partido político, este, explicitamente, oposto à 

retórica do jornal Folha de S. Paulo.  

 

 

3.2.1.1.2 Baseado na estrutura do real 

 

 

O fragmento do editorial a seguir se relaciona claramente com o argumento 

pragmático baseado na estrutura do real quando se sustentam na “realidade” mostrada 

por jornais, revistas e TV para reforçar o posicionamento que vem defendendo desde o 

primeiro editorial, ou seja,o de que é imperativo investigar, explicar e punir. “Mas quem 

lê os jornais e as revistas e acompanha pela TV as diferentes sessões de investigação só 

pode concluir que a crise é extremamente grave”. (Folha de São Paulo, Caderno 

Opinião, 3 jul. 2005, p. A2)  

O argumento pragmático se refere a uma relação de causa e efeito, que “permite 

a avaliação de um ato ou evento a partir de suas consequências favoráveis ou 

desfavoráveis” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, p. 296). Em síntese, 

implicitamente o jornal está dizendo: “se esses veículos divulgam maciçamente o caso 

de corrupção, o leitor tem de acreditar”. Há o uso da “autoridade” da imprensa 

(argumento quase-lógico) concomitantemente. 

O segundo trecho utiliza-se de dados e fatos que ocorreram na Itália em 1990 

para, mais uma vez, sustentar o argumento discursivo do jornal: Investigar, explicar, 

punir. Vejamos:  

[...] a situação brasileira vai chegando a um ponto semelhante ao que 
propiciou, na Itália, no início da década de 90, a instauração da 
Operação Mãos Limpas, uma devassa que levou à condenação de 
inúmeros políticos e funcionários por corrupção. 
[...].as negativas ensaiadamente enfáticas de dirigentes petistas e as 
tentativas – condenadas ao fracasso – de preservar aqueles que já 
deviam ter sido afastados.  
 

A mensagem que o jornal quer passar é que não adianta querer desqualificar a 

denúncia uma vez que os indícios provam os atos ilícitos. Nessa linha, o editorial 

defende implicitamente, a partir de argumentos pragmáticos baseados na estrutura do 
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real, que o Brasil deve seguir o exemplo italiano, ou seja, investigar e punir os culpados 

pelos atos de corrupção.  

 

 

3.2.1.1.3 Funções discursivas 

 

 

O discurso político está presente no editorial. Os argumentos que comprovam 

essa afirmação encontram-se na estratégia de deslegitimação traduzida numa avaliação 

negativa do Congresso Nacional, do delator e do Presidente da República. A 

deslegitimação do Congresso e do denunciante é evidenciada no seguinte trecho:  

Quando um deputado que de maneira alguma pode ser considerado 
um campeão da moral e dos bons costumes diz para os seus pares que 
“todos são iguais” e ninguém se mostra capaz de contrastar o 
argumento, tem-se a real dimensão da crise política brasileira.  
 

O argumento é igualmente pragmático e a mensagem reforça a imagem negativa 

de Roberto Jefferson, coloca em dúvida sua credibilidade, mas legitima o conteúdo de 

Jefferson ao questionar e deslegitimar o Legislativo. Nas entrelinhas o que está posto e 

fica no imaginário popular é como a Câmara dos Deputados, composta por 513 

parlamentares, não respondeu à altura as ilações de Jefferson? Se não contraditaram é 

porque todos fazem parte do conluio. 

É evidente a tentativa, a partir da retórica construída, de envolver o Presidente 

no escândalo de corrupção relatado por Roberto Jefferson. O jornal afirma claramente 

que o envolvimento do Presidente Lula no episódio vai afetar a imagem dele. Segundo o 

editorial, o prestígio do Presidente se deteriorou, o governo estava desgastado e a 

reeleição, que estava praticamente consolidada, era dúvida, então. 

O discurso é retórico e lógico, embora sob premissa falsa. Os “fatos” que 

baseavam o “real”, não eram tão reais assim. Mesmo utilizando as técnicas 

argumentativas tanto para persuadir quanto para convencer, o discurso político 

assumido pelo conselho editorial do jornal não se concretizou. O fundamento de tal 

afirmação encontra-se no seguinte fragmento: “A reeleição que se afigurava 

relativamente tranquila já é posta em questão...”. Sabe-se hoje que a profecia não se 

materializou, já que o presidente manteve altos índices de popularidade, inclusive 

elegendo sua sucessora, em 2010. 
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3.1.3 E3- A ‘blindagem’ do Lula 

 

 

3.1.3.1 Argumentos Quase Lógicos 

 

 

Assim como nos textos anteriores, este, também, apresenta a figura da 

contradição e incompatibilidade (argumento quase-lógicos) e argumentos baseados na 

estrutura do real, além de apresentar estratégias de discursos político. No primeiro, o 

trecho que evidencia diz:  

Enquanto procura apresentar-se diante de audiências como vitima das 
elites e da imprensa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai 
contando com intensa boa vontade de setores do stablishment e da 
oposição no que tange às suas relações com os fatos que vieram a 
público, envolvendo o seu partido e membros do governo. 
 

Nesse fragmento podemos verificar como se leva a cabo o argumento da 

contradição para deslegitimar a posição de vítima do Presidente. Como Lula pode ser 

vítima se conta com a boa vontade do stablishment e da oposição? É um argumento que 

apela para duas premissas contraditórias. O leitor desatento não percebe a jogada 

argumentativa, ou seja, tenta vitimizar o Presidente para dar força persuasiva usando a 

estrutura lógica como recurso. É incompatível, nessa situação, ser vítima e ter apoio ao 

mesmo tempo.  

Outros fragmentos que demonstram o uso do argumento quase-lógico  de 

contradição: 

Não se deve esquecer que sua primeira reação às denúncias foi a de 
impedir a instalação de uma CPI; 
[...] o presidente percebeu que só lhe restava “apoiar” a comissão – e o 
fez como se pouco antes não tivesse tentado barrá-la a todo custo. 
 

Fica evidente que os argumentos construídos em cada parágrafo funcionam 

como uma cadeia de sustentação da retórica persuasiva a fim de conquistar os leitores 

para a tese desde o início sustentada pelo jornal. 

 

 

3.1.3.2 Argumentos baseados na estrutura do real 
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Nos trechos que se seguem veremos que o objetivo da argumentação empregada 

pela Folha de S. Paulo continua com a tendência de associar a figura do Presidente da 

República ao escândalo político, por ela denominado mensalão. Vejamos: 

[...] Isso, porém, não significa que o presidente deva ser considerado 
como alguém inteiramente alheio às situações que estão sendo 
reveladas à nação; 
[...]  parece haver um entendimento tácito de que é mais conveniente 
deixar o presidente “blindado”, à margem dos inquéritos; 
[...] Lula parece querer ser tratado como se fosse inimputável – uma 
condição que a Constituição brasileira não lhe confere. 
 

Em resumo, a análise torna evidente que o jornal quer passar a ideia de que os 

fatos mostram que pessoas de confiança do Presidente estavam envolvidas na denúncia 

de corrupção, portanto, não tem como ele, o Presidente, não saber, estar alheio uma vez 

que a corrupção é evidente. Como ele não está envolvido? Esse é o argumento forte que 

o editorial quer passar para seus leitores.  

 

 

3.1.3.3 Funções discursivas 

 

 

O discurso político verificado neste editorial está representado nos fragmentos:  

[...] As evidências de que o então ministro da Casa Civil José Dirceu 
teria  muitos esclarecimentos a prestar, Lula reagiu com intrigante 
morosidade....Foi só quando o deputado Roberto Jefferson alertou 
para a perspectiva de a  manutenção de Dirceu “fazer réu um homem 
inocente” que veio a decisão de o enviar de volta à “planície”.  
[...] três dias antes de deixar a Casa Civil, o ex-ministro afirmou que 
nada fazia que não fosse “de comum acordo e determinado pelo 
presidente... 

 

O texto legitima o papel do Presidente ao aferir o papel de admitir ou demitir 

seus colaboradores bem como legitima o Deputado Roberto Jefferson que “alertou” o 

Presidente; por outro, culpa o Presidente pela “morosidade” (aspas nossas) na dispensa 

do então Ministro José Dirceu. Está clara a crítica velada e a tentativa de deslegitimar as 

ações e comportamentos do Presidente. 

O segundo fragmento apresenta a mesma marca retórica, ou seja, legitima a 

manifestação de Dirceu, para levar o público a uma dedução lógica: O Presidente sabia. 

Tese sustentada desde o primeiro editorial por nós analisado. 
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Após análise dos três editoriais do jornal Folha de S. Paulo pode-se afirmar que 

as estratégias argumentativas e as funções discursivas presentes nos referidos editoriais 

procuram associar a imagem do Presidente ao escândalo de corrupção. As marcas do 

discurso político da deslegitimação inferem que os editoriais sempre apontam para a 

necessidade de investigar, apurar, explicar com a clara intenção de comprovar a tese de 

que o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva estava envolvido nos atos 

ilícitos praticados pelos seus correligionários. 

 

 

3.2 Editoriais do jornal O Estado de S. Paulo 

 

 

Os três editoriais que compõem o corpo da análise do jornal O Estado de S. 

Paulo não diferem da estratégia argumentativa adotada pelo jornal a Folha de S. Paulo. 

Estão presentes os argumentos de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1999) no Tratado de 

Argumentação, bem como as funções discursivas de Chilton & Schäffner (2000). Os 

textos analisados se orientam a partir dos argumentos quase-lógicos (contradição), 

baseados na estrutura do real (autoridade). Dentro das funções discursivas a legitimação 

e deslegitimação estão presentes nos textos. A seguir, análise individual dos referidos 

textos. 

 

 

3.2.1 E4 - ‘Mensalão’ agrava a crise 

 

 

3.2.1.1 Argumentos quase-lógicos 

 

 

Por menor que seja a credibilidade do presidente do PTB – acusado de 
ser o mentor do esquema de corrupção nos Correios e de exigir de um 
presidente do Instituto  de Resseguros do Brasil (IRB)  mesada de R$ 
100 mil – ainda é maior do que a do partido do governo.  

Percebe-se neste texto o uso do argumento  quase-lógico da identidade, da 

definição, da comparação e da contradição. O texto afirma que, apesar de Roberto 

Jefferson não ter credibilidade em virtude do seu passado ligado à corrupção, mesmo 
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assim, a credibilidade é superior, ascende à do PT que é o partido do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. A credibilidade – ou melhor, a falta de credibilidade, ou seja, o 

argumento usa a contradição - é definida pelo preço da “mesada”. Além disso, 

verificamos também o argumento de comparação quando jornal diz que “por menor que 

seja a credibilidade...” esta, “ainda é maior do que a do Partido do Governo”. No mesmo 

fragmento é clara a contradição: Como uma pessoa com histórico ligado à corrupção 

pode ter credibilidade? Usa-se a contradição para confirmar a retórica argumentativa 

defendida pelo Estadão. 

Outros elementos de contradição utilizados no editorial:  

Apelar novamente para o argumento de que a Polícia Federal, o 
Ministério Público e a Controladoria Geral da União se desdobram 
para elucidar as denúncias que tomam conta dos noticiários e isso 
basta é tapar o sol com a peneira; o PT deixou definitivamente de ser 
honesto. 
Mesmo tendo partido de quem partiu, a acusação clama por 
providências. 
 

No primeiro fragmento fica a pergunta: Qual a relação entre os órgãos de 

investigação citados pelo jornal e a “desonestidade” do PT? É contraditório o argumento 

levantado pelo editorial. Isso deixa clara a dubiedade do argumento. Há uma versão 

imperfeita do argumento sustentado. No segundo, o Estadão usa a mesma retórica 

argumentativa da Folha, ou seja, mesmo Roberto Jefferson tendo um passado duvidoso, 

tem credibilidade e o fato narrado por ele precisa ser investigado. 

 

 

3.2.1.2 Argumentos baseados na estrutura do real 

 

 

Destacamos a seguir os fragmentos que evidenciam o uso dessa tipologia 

argumentativa: 

Não há qualquer resquício de dúvida sobre os meios a que os 
operadores recorreram com maior descaramento para “garantir a 
governabilidade do País e implementar o programa de governo pelo 
qual o presidente Lula foi eleito” – ou, como está a vista de todos 
agora, para sufocar a CPI dos Correios; 
As últimas pesquisas sobre a avaliação do governo com uma penca de 
más notícias para o presidente Lula também no quesito corrupção 
indicam que não poderia haver pior hora para o PT tratar o chamado 
“público externo” como se fosse constituído de imbecis; 
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Os argumentos se sustentam na aproximação de elementos distintos que se 

servem da realidade para estabelecer laços de solidariedade. O editorial afirma 

categoricamente que o PT não quer a constituição de uma comissão para investigar as 

denúncias. Segundo o jornal, o PT quer impedir a existência de uma CPI. Aqui 

percebemos uma estrutura de pensamento compartilhada pela audiência, principalmente, 

quando o editorial recorre ao chamado “público externo” dizendo que o PT classifica 

esse público de imbecis. Fica claro que o jornal tenta mostrar aos eleitores que o PT 

considera a opinião pública desqualificada para o debate. O editorial estabelece uma 

relação negativa entre o PT e a o chamado público externo. Essa linha adotada pode 

levar o público/leitores a se posicionarem contra o Partido do Governo uma vez que este 

dispensa a eles o tratamento de imbecis. Essa é a intenção do jornal: dizer que o PT não 

quer investigar e que desqualifica o público que acompanha o desenrolar dos fatos. 

 

 

3.2.1.3 Funções discursivas 

 

 

Utilizaremos dois trechos argumentativos que mostram a utilização do discurso 

político no editorial: 

O ponto é que o presidente Lula só tem a escolher entre o menos mal e 
o pior – para ele e o seu partido. O movimento inicial, a nota do PT, 
foi uma escolha pelo pior. O menos mal teria sido o próprio Lula 
anunciar já na manhã de ontem que, diante do fato novo instruir os 
líderes governistas a apoiar não apenas a CPI dos Correios , mas 
também toda  e qualquer investigação parlamentar sobre a compra de 
votos no Legislativo revelada por Jefferson. O fato de não tê-lo feito 
representa literalmente uma provocação que a oposição servirá de 
logo grado;  
Dela, de todo modo, se espera que seja mais responsável que o 
governo. É de seu dever contribuir para expor o que possa haver de 
fraudulento nas ações do Planalto e do PT. É de sua conveniência 
minar o patrimônio eleitoral de um presidente que, enquanto o mundo 
à sua volta ameaça a ruir, continua obsessivamente em campanha... 

 

A partir das funções discursivas escolhidas pelo jornal é possível determinar a 

sua intenção de legitimar a oposição e deslegitimar o Governo, o Presidente e o Partido 

dos Trabalhadores. Deslegitima o Presidente ao não ter adotado as medidas necessárias 

que, segundo o jornal, seria a atitude certa a tomar: apoiar a investigação através da 

criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias de 
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corrupção. Descredencia e deslegitima o governo por este não ter escolha entre o menos 

mal e o pior, ou seja, nada presta. Legitima o setor oposicionista ao qualificá-lo como 

principal alternativa para se chegar à verdade e, fundamentalmente, quando delega à 

Oposição o papel de “minar o patrimônio eleitoral de um Presidente”. Deslegitima 

ações e procedimentos do Presidente da República na condução dos fatos. Os 

argumentos reforçam a credibilidade da oposição diante de um Presidente que segundo 

o editorial não está nem aí com o que acontece à sua volta. Pode-se constatar a ideologia 

presente nos posicionamentos discursivos, cujo objetivo é produzir efeito determinado a 

partir do conteúdo escolhido. 

 

 

3.2.2 E5- Corrupção organizada 

 

 

3.2.2.1 Argumentos baseados na estrutura do real 

 

 

Neste editorial identificamos o argumento de autoridade presente no seguinte 

fragmento:  

Com a experiência de quem já presidiu julgamentos criminais, nos 
quais deu exemplo de coragem e discernimento, a juíza de profissão e 
atualmente Deputada Federal Denise Frossard (PPS-RJ) encontrou 
sólidas razões para estabelecer semelhanças – que, segundo ela, não 
são meras coincidências – entre os processos que julgou no passado e 
o que está sendo revelado à Nação a partir do escândalo da corrupção 
nos Correios, investigado pela Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito (CPMI) da qual faz parte. Respeitada por ter sido a primeira 
juíza a ousar pôr atrás das grades os maiorais da contravenção (leia-se 
jogo do bicho) do Rio de Janeiro, a parlamentar não tem escondido 
sua perplexidade diante dos relatos que tem acompanhado nas sessões 
da CPMI dos Correios. 
O motivo da estupefação da juíza, contudo, está longe de derivar de 
uma surpresa, mas provém, sobretudo, da constatação de algo com 
que ela está habituada a se deparar. “Não é porque eu não conhecesse. 
Conheço. Mas aquilo tem um nome. É um esboço de uma organização 
criminosa sistêmica”, disse. Em outras palavras, é o crime (político) 
organizado. 

 

Aqui se percebe a estratégias do uso de autoridade como fonte jornalística o que 

gera a ideia de imparcialidade do jornal. Percebe-se também que os argumentos estão 

destinados a reforçar a opinião do auditório que reconhece a autoridade da fonte ou a 
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convencer aqueles que discordam da opinião formulada pelo editorial. O jornal utiliza o 

prestígio da Deputada Federal oposicionista como meio de prova e de sustentação da 

sua tese.  

Os trabalhos da CPMI da corrupção nos Correios partiram de um 
depoimento original “sem provas” (como fazem questão de definir os 
que tentam desqualificá-lo) do presidente nacional licenciado do PTB, 
mas testemunhos e documentos começaram a aparecer quase 
diariamente, confirmando as informações nele contidas. 
A agenda da ex-secretária do publicitário Marcos Valério, acusado por 
Jefferson de ser o pagador de uma mesada originada dos fundos do PT 
e destinada a parlamentares de bancadas aliadas, os relatórios dos 
saques por ele feitos no Banco Rural e os registros de suas pegadas na 
capital federal vão, numa velocidade surpreendente, permitindo a 
constatação de uma rede de ações criminosas até então inimaginável 
pelo mais ferrenho oposicionista ou pelo mais feroz inimigo dos 
petistas. 

 
A mesma retórica identificada no jornal Folha de S. Paulo se repete no editorial 

do Estadão, ou seja, não adianta tentar desqualificar Roberto Jefferson pelo seu passado 

de envolvimento em corrupção porque as denúncias por ele proferidas se confirmam, 

segundo o jornal, porque existem testemunhas e documentos que comprovam.  

 

 

3.2.2.2 Funções discursivas (discurso político) 

 

 

As estratégias argumentativas identificadas no editorial se relacionam 

claramente com a função discursiva de legitimação e deslegitimação. O editorial destaca 

avaliação da Deputada Denise Frossard sobre a corrupção no meio político nacional. 

Para a juíza e Deputada Federal pelo PSDB fluminense trata-se de uma organização 

criminosa que só veio à tona porque um de seus membros, o presidente do PTB Roberto 

Jefferson quebrou a lei do silêncio. Ideia expressa no terceiro fragmento abaixo. 

Evidencia também a legitimação da voz da oposição travestida de fonte. 

Parlamentar de primeiro mandato, ainda não devidamente enfronhada 
nas artimanhas das barganhas políticas, ela já pôde perceber que as 
relações entre a máquina pública e os partidos políticos, que 
caracterizam um convívio amoral e às vezes até criminoso entre os 
poderes Executivo e Legislativo, só seriam desvendadas caso alguém 
muito comprometido com elas se dispusesse, por algum motivo, a 
quebrar a lei do silêncio, conhecida nas operações da Máfia ítalo-
americana como omertà. 
No novo escândalo investigado pela CPI de que faz parte, esse papel 
do informante dito “intimizado” com as “maracutaias” tem sido 



49 
 

desempenhado com eficácia, e até mesmo com algum brilho, por seu 
contemporâneo de legislatura Roberto Jefferson, que costuma se jactar 
de frequentar os gabinetes e corredores do Congresso há 23 anos. 
Se, como se espera, for confirmada nas investigações da CPI essa 
torrente de fraudes, seus membros se depararão, segundo a dublê de 
juíza e deputado, com uma evidente tipificação do crime de formação 
de quadrilha. ‘Quadrilha ou bando se forma quando mais de três 
pessoas se organizam para praticar crimes. É preciso que haja tarefas 
determinadas e um comando. Vejo um esboço de organização 
criminosa que funciona como empresa, com hierarquia e pagamentos’, 
constatou. 
Em resumo, o que fizeram os Dirceus, Delúbios e sua ampla gama de 
sócios foi profissionalizar a corrupção – desprofissionalizando, ao 
mesmo tempo, a administração – numa estratégia cuidadosamente 
pensada para estender ao âmbito federal, com os necessários 
aperfeiçoamentos, o que havia sido posto em marcha em mais uma 
importante prefeitura acaparada pelo PT – a começar pela de Santo 
André.  
 

No segundo fragmento, ao mesmo tempo, em que descredencia, deslegitima 

Roberto Jefferson ao classificá-lo de “intimizado” com as “maracutaias”, o editorial 

exalta, legitima o desempenho e o brilhantismo de Roberto Jefferson ao denunciar a 

corrupção envolvendo o governo e o Legislativo.  

A análise comprova a existência de uma série de argumentos desencadeados 

para dar sustentação ao discurso contido no quarto fragmento que, concidentemente, é o 

desfecho do editorial. Por outro lado, os argumentos milimetricamente escolhidos vêm 

carregados de carga ideológica cujo objetivo é envolver todo o partido numa rede de 

corrupção como convencionou chamar a denúncia feita por Jefferson. Associa as 

denúncias de Jefferson às denúncias envolvendo a administração municipal petista. O 

leitor se quiser comprovar os fatos terá de pesquisar sobre o assunto ou aceitar os 

argumentos defendidos pelo jornal como verdadeiros. Está implícito no último 

parágrafo, o discurso de que onde o PT governa tem corrupção, a começar pela 

prefeitura de Santo André. Encontram-se aí traços do discurso ideológico, que se serve 

das estratégias de deslegitimação do partido com claro objetivo de persuadir e 

convencer um auditório. 

 

 

3.2.3 E6- Insistência no ‘abafa’ 
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Neste editorial identificamos a estratégia argumentativa: argumentos quase 

lógicos, baseados na estrutura do real e funções discursivas (discurso político).  

 

 

3.2.3.1 Argumentos Quase Lógicos 

 

 

Identificamos dentro dessa tipologia o critério da reciprocidade que está presente 

no seguinte trecho:  

E, se a intenção dos portadores de panos quentes era reduzir tudo a 
mera questão de caixa 2 (“o PT fez o que é feito sistematicamente”, 
disse Lula em Paris), bastaram meia dúzia de palavras para  
desmoralizar a falácia de que nada além daquilo está em jogo. 
 ... a descoberta de que dinheiro das empresas de Marcos Valério 
abasteceu a coligação liderada pelo PSDB em Minas, no pleito de 
1998... 

 
Segundo o editorial, não adianta o Presidente da República dizer que caixa 2 é 

prática recorrente nos partidos políticos porque outros argumentos derrubaram a 

“falácia” de transformar a compra de parlamentares em recursos não contabilizados de 

campanha. Tal prática também tem origem no partido declaradamente de oposição ao 

governo. 

 

 

3.2.3.2 Baseados na estrutura do real 

 

 

Na última sexta-feira, João Cláudio Genu, assessor do Deputado 
pepista José Janene, praticamente confirmou a existência do 
mensalão...Tudo indica também, que logo estarão se ligando os pontos 
que presumivelmente conectam os opulentos contratos publicitários de 
Marcos Valério na administração federal a enxurrada de reais para 
partidos aliados do Planalto... 
Ainda assim, parecem ressurgir indícios de que o governo não desistiu 
de impor rédea curta à investigação dos escândalos. 
 

Os argumentos quase-lógicos se sustentam com este, baseados na estrutura do 

real. A utilização do depoimento de um dos envolvidos serve para dar concretude e 

fortalecer o argumento do editorial da existência de corrupção envolvendo os Poderes 



51 
 

Executivo e Legislativo, mesmo que para isso recorra a evidência empírica onde a única 

“prova” se resume a um depoimento. 

 

 

3.2.3.3 Discurso político (funções discursivas) 

 

 

Mais uma vez presenciamos o argumento de legitimação e deslegitimação: 

Além da imediata reação contrária, que uniu a sociedade, a banda 
sadia do Congresso e a imprensa – todos os grandes jornais 
publicaram editoriais condenando inequivocadamente  a propalada 
trama -, o imbróglio envolvendo o amigo de Dirceu é daqueles fatos 
novos cujo aparecimento e repercussão estão “fora do alcance” de 
quem quer que pretenda limitar o escândalo provocado pelo vídeo dos 
Correios  e as denúncias do deputado Roberto Jefferson.  
 

O que se percebe no trecho acima é que a argumentação de legitimação é clara 

quando o editorial se pauta na ação da população, do Congresso e da imprensa para 

sustentar ação contrária ou limitação das denúncias feitas por Jefferson bem como as 

imagens do funcionário dos Correios recebendo propina. Por outro lado, o jornal 

deslegitima o Congresso Nacional ao deixar explícito no texto que o Congresso é 

composto de duas bandas quando diz, “ a banda sadia”. Fica o questionamento que 

banda sadia é essa? Quem a compõe? Infere que a referida banda é a que tem 

credibilidade e que está fora de suspeição. 

 

 

3.3 Editoriais da revista Veja  

 

 

3.3.1 E7- Escolha simples 

 

 

O editorial cujo título é “Escolha simples” publicado no dia 29 de junho de 2005 

se sustenta nos argumentos baseados na estrutura do real (autoridade) e discurso político 

(deslegitimação). 

No primeiro caso, a argumentação se baseia na realidade manifesta nos seguintes 

fragmentos: 
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Mais conhecido por sua afirmação de que “o poder corrompe e o 
poder absoluto corrompe absolutamente”, o historiador inglês John 
Emerich Edward Dalberg (1834-1902), lorde Acton, nunca esteve tão 
atual no Brasil. Em uma delas ele deixou claro que  “o perigo não está 
em que uma determinada classe seja capaz de governar. O fato é que 
nenhuma classe é capaz de governar sozinha”. Como uma reportagem 
da presente edição de VEJA mostra, a atualidade de lorde Acton está 
em que a raiz da crise da qual se enfiou o PT pode ser buscada 
justamente na tentativa de fazer um governo dominado por uma única 
classe de pessoas, os petistas. 
Confrontados com as evidências crescentes de corrupção na 
administração pública e nas estatais, os políticos do PT enveredam por 
uma desgastante rota de fuga, que inclui a auto ilusão e a negação 
pública da realidade. 
A outra seria encarar a crise em toda sua assustadora simplicidade, 
consubstanciada naquele gesto quase romântico do funcionário dos 
Correios que aparece, no vídeo revelado por VEJA, embolsando um 
maço de cédulas.  
Mas isso implicaria admitir que a corrupção se alastrou capilarmente 
até pelos escalões inferiores do mundo oficial. O PT é incapaz de 
reconhecer que perdeu a aura de honestidade, justamente a 
característica que levou o Partido ao Planalto. 

 
No primeiro fragmento a revista utiliza argumento da autoridade para sustentar a 

tese do editorial de que o PT quer governar sozinho e de que o “poder absoluto 

corrompe” e, segundo a revista, essa é a origem da crise do qual o PT é o protagonista. 

A pergunta que um leitor mais atento pode fazer é: Como o PT governa sozinho se ele 

não foi eleito sozinho? Onde estão os partidos que compuseram o arco de aliança que 

elegeu o presidente Lula? 

No segundo e terceiro fragmentos a estratégia argumentativa é clara: não adianta 

os políticos do PT negarem a existência da corrupção no governo. As evidências 

comprovam essa prática. A mensagem: O partido que sempre carregou o manto da 

honestidade deixou cair a máscara, ou seja, os fatos, segundo o editorial confirmam que 

o  PT e o governo são corruptos. 

 

 

3.3.1.1 Funções discursivas (Discurso político) 

 

 

Para não ter de dividir a determinação dos rumos do país com outras 
forças políticas, foi preciso “comprar um exército de mercenários no 
Congresso”, como denuncia o deputado Roberto Jefferson, o grande 
êmulo do PT. 
O resultado disso tudo, como mostra outra reportagem da revista, é 
uma enorme decepção popular e a ânsia de que tomem as medidas 
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efetivas para conter a corrupção. No próximo ano, esses anseios se 
manifestarão nas urnas. Eis a beleza da democracia. 
 

O discurso resultante do fragmento acima foi escolhido com a intenção 

deslegitimar o PT (não é democrático, quer governar sozinho) e o Congresso (composto 

por mercenários), tese que reforça a ideia contida no último parágrafo: a decepção 

popular e anseio dessa população de ver “medidas efetivas para conter a corrupção” será 

manifesta nas eleições que se aproximam (2006). O anseio, que não era da população, 

mas da revista não se concretizou. A população brasileira reelegeu o candidato do 

Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

 

3.3.2 E8- Provas irrefutáveis 

 

 

Os elementos que sustentam a retórica deste editorial centram-se nos argumentos 

baseados na estrutura do real e discurso político de legitimação.  

 

 

3.3.2.1 Baseados na estrutura do real 

 

 

VEJA não faz denúncia. Apresentou provas irrefutáveis. Um exemplo 
acabado disso a reportagem do jornalista Alexandre Oltramari, da 
sucursal de Brasília, em que líderes do Partido dos Trabalhadores 
aparecem associados ao empresário do ramo de publicidade Marcos 
Valério em um milionário empréstimo bancário. A revista revelou 
com documentos a promiscuidade do PT com um personagem que, em 
público, seus partidários se esmeravam em demonizar como desonesto 
e corrupto. A hipocrisia foi desmascarada de maneira irrespondível. 
A atual série de reportagens de VEJA desnudando a corrupção 
começou em maio com a divulgação do que talvez seja a mais 
explicita e incontestável evidência já trazida a público por um órgão 
de imprensa. 
A reportagem que acompanha a apresentação do vídeo nas páginas da 
revista ficou ofuscada pela força da imagem e sons, mas ela preenche 
todos os requisitos de uma apuração lógica, precisa e necessária. 
Entregar aos leitores o resultado da busca honesta e isenta da verdade 
é um requisito do bom jornalismo. Para VEJA é um dever.  
 

A retórica é toda construída para dar credibilidade às ações da revista no caso 

que a mídia denominou de mensalão. A revista “legisla” em causa própria, com base na 
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realidade. A mensagem que o editorial quer inculcar na mente de seus leitores que é 

uma revista cujos princípios estão calcados nos fundamentos do jornalismo: isenção e 

imparcialidade.  

No editorial se verifica um discurso político que procura legitimar todos os 

elementos investigativos adotados pelo semanário. “O denuncismo é uma doença 

terminal do jornalismo que se manifesta em momentos de crise política profunda como 

a atual. É vital não deixar esse mal se instalar”. A revista se serve das estratégias para se 

promover e justificar ações ou desconstrução da imagem do outro. Os argumentos 

persuasivos encobertos no discurso jornalístico de representar o acontecimento com 

imparcialidade e isenção têm como objetivo ter a autoridade reconhecida pelo auditório.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os editoriais analisados demonstram, por meio de sua organização discursiva e, 

a partir da carga ideológica presente, um propósito comunicativo e uma estratégia 

argumentativa, já que se orientam para persuadir, convencer - criar opinião favorável à 

tese sustentada pelos órgãos de imprensa que compõem esta pesquisa. Verificou-se que, 

muito além da “opinião”, estes editoriais acabam ensejando um “discurso político”, 

utilizando-se das estratégias do discurso político expostas por Chilton & Schäffner, 

principalmente a legitimação dos argumentos dos próprios meios de comunicação 

(imprensa) e da oposição e a deslegitimação do Congresso Nacional, do Partido dos 

Trabalhadores e do Poder Executivo, na figura do Presidente da República. Além disso, 

o discurso formulado procura envolver tanto o PT quanto o Presidente da República no 

escândalo de corrupção.  

A pesquisa empírica que teve como norte a tipologia das estratégias 

argumentativas da Nova Retórica de Perelman & Olbrechts-Tyteca sustenta tal 

afirmação. Quando se percebe a predominância, por exemplo, dos argumentos baseados 

na estrutura do real que servem da realidade para, conforme designam os autores, 

estabelecer solidariedade entre juízos admitidos e aqueles que se pretendem promover, 

os veículos estudados organizam e sustentam a mensagem que pretendem produzir no 

público-alvo.  

Utilizam-se da contradição, da autoridade (argumentos quase lógicos), de 

relações importantes no estabelecimento, na construção de argumentos fortes com bases 

em números, em pesquisas que dão provas efetivas para a consolidação da tese 

sustentada nos editoriais, ou seja, a existência de uma rede de corrupção protagonizada 

pelo Partido que um dia foi vestal da moral e da honestidade. O Presidente eleito por 

esse Partido não podia, segundo o discurso jornalístico, implícito na retórica dos 

editoriais, estar alheio aos procedimentos ilícitos do seu próprio Partido. 

O estudo apresentado por Chilton & Schäffner (2000) sobre funções discursivas, 

especificamente, o da legitimação e deslegitimação, por outro lado, proporcionam uma 

conexão com as tipologias de Perelman & Olbrechts-Tyteca nos editoriais analisados. A 

análise demonstra a estratégia de legitimar ações e atores e o de deslegitimar outros. Os 

editoriais, ao mesmo tempo em que legitimam o delator, Roberto Jefferson por ter 

quebrado a lei do silêncio e denunciado o “maior esquema de corrupção jamais visto no 
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país”, o deslegitima pelo passado ligado à corrupção. Em contrapartida o ato de 

Jefferson serve como base para descredenciar o Presidente Lula que disse que daria um 

“cheque em branco” para alguém com esse passado. Segundo o jornal, esse “ato” do 

presidente serve para dar legitimidade àquele que faz a denúncia. 

Em relação ao Congresso Nacional a marca discursiva presente em todos os 

editoriais analisados foi a de deslegitimação. Na concepção do Conselho Editorial dos 

veículos existe um elo de corrupção que une parlamentares e Governo. Para construir 

essa ideia, os veículos utilizaram expressões como “convívio amoral e às vezes até 

criminoso entre os poderes Executivo e Legislativo”, “banda sadia do Congresso”, 

“exército de mercenários no Congresso”. Ficou evidente a forma como os meios de 

comunicação reportam as denúncias de corrupção. 

Por outro lado, os veículos, principalmente a revista Veja, procura legitimar seus 

atos se pautando como uma imprensa isenta, imparcial, que pratica o “bom jornalismo”. 

Por isso, infere que aquilo que publica merece toda a credibilidade do leitor. 

Os editoriais analisados procuram apresentar uma realidade social e política 

localizada em um contexto, onde retóricas milimetricamente estudadas com base em 

realidades contraditórias são construídas para produzir mensagem jornalística. O leitor 

desatento, desinformado, pode construir visões desfocadas da realidade. Isso também 

pode vir a influenciar na sua atuação ideológica enquanto partícipe da sociedade. 

Já o leitor crítico procura analisar o conteúdo da informação; se houver 

deturpação da informação e, a partir da sua própria noção da realidade pode contestar e 

explicar os fatos. Essa visão crítica o leva a não conformar-se com a parcialidade que 

veículos comunicacionais disponibilizam a seus auditórios.  

O que se percebe, a partir do contexto apresentado pelos veículos, é que não 

interessa a descrição objetiva do real e, sim, a maneira como as opiniões sobre essa 

realidade se manifestam; podendo ser tratadas como fatos, como verdades ou como 

presunções. Ou seja, na retórica utilizada é o argumento logicamente construído o que 

importa, mesmo não contendo premissas verdadeiras. Como bem explica Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, o argumento de persuasão que se emprega a um determinado 

auditório é uma ação política que repercute na vida real mesmo com bases em premissas 

falsas. 

Apesar de não serem os únicos, os meios de comunicação podem sim 

disponibilizar espaço para temas, atores e argumentos que compõem a sociedade. Esse 

canal de comunicação poderá ainda auxiliar no desenvolvimento da noção de cidadania, 
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a partir da possibilidade de participação e visibilidade dadas pela mídia ou, criar uma 

visão deturpada de indivíduo, grupos ou instituições a partir dos discursos construídos.  

Um dos pressupostos que norteiam os meios de comunicação de massa diz que 

estes exercem importante papel na vida da população ao divulgar assuntos de interesse 

público. Assim, este estudo, ao buscar a compreensão das estratégias discursivas 

empregadas pelos veículos estudados, procura abrir possibilidades para novas pesquisas 

sobre esse tema, uma vez que a academia requer novos olhares para essa questão.  

É importante ressaltar que na pesquisa não se pretendeu questionar a existência 

de um “viés anti-institucional” na cobertura da mídia, nem tampouco à fidedignidade da 

cobertura aos fatos acerca dos escândalos ocorridos no escopo temporal. O que se 

pretendeu, a partir deste estudo, é mostrar que há um discurso político nestes editoriais 

que não só “analisam” o fato, mas fazem um discurso político privilegiado, porque 

escondido pela investigação, pelo ar de notícia, pela credibilidade junto ao público. A 

evidência das estratégias de argumentação da Nova Retórica desnuda a 

“imparcialidade” da imprensa. 

Viu-se que, em um cenário de democracia de público, em que a escolha dos 

elaboradores de políticas públicas se faz por meio da publicidade e da imprensa, a 

legitimação e a deslegitimação dos atores políticos toma proporções ainda maiores. 

Além disso, não se podem esquecer as possíveis consequências do discurso dos 

editoriais para a reputação do Congresso Nacional, para a participação cidadã, e, por 

esta via, para a qualidade de um regime que se pretende responsivo.  

Quando há o predomínio de escândalos nos meios de comunicação, 

consequentemente, outros assuntos de interesse público, como violência urbana, a fome, 

a miséria, questões raciais, de gênero, entre outros, são colocados em segundo plano.  O 

que se percebe é que o tema corrupção é valorizado (e assim deve ser), mas é como se 

ele aparecesse pela primeira vez na política brasileira. Os editoriais tentam vender a 

ideia de que “é o maior escândalo de corrupção já visto na história política brasileira”. 

No entanto, a própria história desmente essa “verdade”. O caso de corrupção 

envolvendo o ex-presidente Collor é um exemplo que contrapõe os argumentos 

sustentados pelos veículos estudados. 

A carga colocada nos editoriais ao tentar sustentar a tese de crise política pode 

levar o país ao imobilismo, à paralização do governo. Um escândalo político aliado à 

dimensão dada pela mídia desperta no imaginário popular o ceticismo, abala a 
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confiança, causa apatia naqueles que, de alguma forma, podem contribuir na construção 

de um país, de uma nação.  
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