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Fotos coloridas 
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Que se mova 
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E ninguém tá salvo... 
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RESUMO 

Partindo da premissa de que boa parte daquilo que sabemos sobre os 

personagens do cenário político e sobre o próprio discurso político é proveniente em 

grande parte do discurso midiático, a presente pesquisa discute o cenário brasileiro, no 

qual cada vez mais escândalos políticos ganham visibilidade midiática, sobretudo 

envolvendo líderes políticos e outros personagens ligados ao poder público. Entretanto, 

motiva-nos uma inquietação ainda maior: compreender como a mídia constrói sua 

versão sobre os fatos e, assim, identificar se ela está preocupada em informar e 

interpretar os acontecimentos, pois a depender do posicionamento editorial e do teor da 

informação veiculada por determinados veículos de comunicação, o governo pode safar-

se ou afundar-se em crises personalizadas. Partindo de uma abordagem de análise 

crítica, esta pesquisa apresenta uma reflexão sobre as nuances do texto da reportagem 

impressa, sobretudo, do discurso jornalístico construído pelas revistas Veja e IstoÉ 

sobre os escândalos políticos que afetaram diretamente a imagem do presidente 

Fernando Henrique Cardoso ao longo de oito anos de governo (1995-2002). Como 

alicerce teórico inicial, optou-se por uma incursão na Teoria Social do Escândalo, 

proposta por John B. Thompson, associada ao pensamento de autores dedicados à 

abordagem crítica da análise de discursos, como Norman Fairclough e Michel Foucault, 

com o objetivo de situar nesta discussão os conceitos-chave que possibilitam relacionar 

o discurso e as noções de poder à prática jornalística. Como proposta metodológica, a 

pesquisa apresenta a combinação das vertentes ‘Análise de Conteúdo’ (AC) e ‘Análise 

de Discurso Crítica’ (ADC). Para compreender os diferentes modos de dizer, de seduzir 

e de interagir exibidos pelo texto jornalístico, foram elaboradas grades de análise que se 

amparam principalmente na Semiologia dos Discursos Sociais, defendida por Milton 

José Pinto. A leitura analítica das reportagens foi guiada pela busca das marcas de 

intencionalidade, implícitas e explícitas, que se revelam ou se ocultam a partir do uso 

dos fenômenos de heterogeneidade discursiva, pontuados por Dominique Maingueneau, 

e também pela reflexão acerca dos efeitos de verdade no discurso das mídias, conforme 

defende. Os resultados apresentados revelam como o cenário sócio-político e as práticas 

sociais determinam as escolhas dos enunciados e das estratégias discursivas utilizadas 

pelas revistas para construir seu ‘jogo de verdade’ no cenário midiático. Além disso, a 

análise comparativa do discurso das reportagens na cobertura dos escândalos do Sivam, 

BNDES e Caso Eduardo Jorge, possibilitou identificar não só os ‘modos de dizer’ 

implementados pelas duas revistas semanais de informação, como também revelou uma 

variação da tonalidade discursiva que depende do nível de engajamento das revistas no 

processo de deflagração dos escândalos.  

 

Palavras-chave: Análise de Discursos Crítica, Escândalos Políticos, Jornalismo 

Investigativo, Revistas Semanais de Informação. 
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ABSTRACT 

 

On the premise that much of what we know about the characters from the political scene 

and the political discourse is itself from much of the media discourse, this research 

discusses the Brazilian scenario, in which more and more political scandals gain media 

visibility especially involving political leaders and other figures linked to the 

government. However, an even greater concern motivates us: understand how the media 

builds its version of the facts and thus identify whether it is concerned to inform and 

interpret events, because depending on the position and the editorial content of the 

information conveyed by certain media outlets, the government can get away or sink in 

custom crises. From a critical analysis approach, this research presents a discussion 

about the nuances of the journalistic discourse constructed by the magazines and sees 

this on the political scandals that directly affected the image of President Fernando 

Henrique Cardoso over eight years in office (1995-2002). As initial theoretical 

foundation, we opted for a foray into the Scandal Social Theory, proposed by John B. 

Thompson, coupled with the thought of authors dedicated to the critical approach to 

discourse analysis, as Michel Foucault and Norman Fairclough, in order to situate this 

discussion the key concepts that make it possible to relate the notions of discourse and 

power to the practice of journalism. As proposed methodology, the study presents the 

combination of the components 'Content Analysis' (CA) and 'Critical Discourse 

Analysis' (ADC). To understand the different ways of saying, to seduce and to interact 

with the text displayed journalistic grids were prepared for analysis that are founded 

mainly on the semiotics of social discourses, advocated by Milton Jose Pinto. The 

analytical reading of the reports was guided by the pursuit of intentionality marks, 

implicit and explicit, that reveals or hides themselves from the use of discursive 

phenomena of heterogeneity, punctuated by Dominique Maingueneau, and also for 

reflection on the effect of truth in speech the media as advocates. The results presented 

show how the socio-political and social practices determine the choices of statements 

and discursive strategies used by magazines to build their 'real game' in the media scene. 

In addition, comparative analysis of the discourse of news coverage from Sivam, 

BNDES and Eduardo Jorge scandals, made it possible to identify not only the 'ways of 

saying’ implemented by two weekly news magazines, but also revealed a change in tone 

that discursive depends on the level of engagement of the magazines in the process of 

outbreak of scandals. 

Keywords: Critical Discourse Analysis, Political Scandals, Investigative Journalism, 

Weekly News Magazines. 
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INTRODUÇÃO 

 

Era uma vez... o Brasil! Um país que entregou sua administração a um 

respeitável sociólogo, com consistente carreira acadêmica, na esperança de recuperar o 

tempo perdido nas amarras da ditadura militar e de romper com a herança deixada pelas 

tentativas de retomada democrática. Após a promulgação da Constituição de 1988, das 

reformas no sistema eleitoral, da saída do presidente caçador de marajás, Fernando 

Collor de Mello, por processo de Impeachment, Fernando Henrique Cardoso chega ao 

Planalto com a missão de impulsionar o que até então se configurava num lento 

processo de transição para a democracia. Sua estratégia de campanha era levar o país ao 

pleno desenvolvimento, sobretudo, investindo em seu grande trunfo: o Plano Real e a 

política econômica neoliberal.   

Como estratégia para reduzir o déficit público, FHC iniciou o processo de 

privatização das empresas estatais, entre elas, o Sistema Telebrás. Nessa empreitada, o 

governo precisou de um intenso fluxo de propaganda, uma iniciativa que contou com o 

apoio e associação da mídia. E, foi justamente a partir da venda da empresa de 

telecomunicações que os acordos velados entre governo e mídia redefiniram a imagem 

do governo e do próprio presidente: por um lado, as vantagens oferecidas aos principais 

grupos de mídia do mercado brasileiro resultaram num sistema de apoio ao governo e às 

suas políticas econômicas, que se apresentavam de forma explícita nas capas dos 

principais jornais e revistas do país; por outro, os grandes acordos revelaram que as 

práticas de corrupção, principalmente ligadas ao tráfico de influência, eram 

acontecimentos corriqueiros e que surgiam nos gabinetes próximos ao presidente da 

República, envolvendo ministros e assessores de sua estrita confiança. 

Mas, qual a relação desse panorama sócio-político com a proposta de análise 

desta pesquisa? O principal objetivo desta pesquisa é refletir sobre a forma como é 

construído o discurso das revistas semanais de informação, na abordagem dos 

escândalos políticos que afetaram diretamente a imagem do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, ao longo de oito anos de governo (1995-2002). Partindo de uma 

abordagem de análise crítica, destacamos os elementos que compõem as estratégias 

discursivas das revistas, levando em consideração o contexto sócio-histórico de 

produção dos enunciados e das práticas discursivas. Assim, na tentativa de ampliar ao 
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máximo o debate sobre o objeto de análise – reportagens sobre os escândalos políticos - 

estruturamos a pesquisa em três capítulos (ou etapas de reflexão) que abrange o 

contexto de produção, o método de análise e os resultados, respectivamente.  

A proposta do primeiro capítulo é contextualizar, do ponto de vista histórico e 

social, como são concebidos os enunciados impressos nos textos jornalísticos de Veja e 

IstoÉ, seja em virtude do diálogo estabelecido com o governo, como também em termos 

de rotina produtiva inerente às especificidades do jornalismo de revista e das técnicas 

empregadas para a construção da narrativa. Inicialmente, apresentamos um breve 

recorte temporal que marca a retomada democrática no Brasil e contextualiza a chegada 

de Fernando Henrique Cardoso ao Planalto como chefe de Estado. Em seguida, 

discutimos a relação da mídia com o governo FHC, ressaltando o pacto de apoio 

midiático, que refletiu no comportamento da cobertura das notícias de política e no nível 

de engajamento da crítica social: enquanto alguns poucos veículos fugiram à regra do 

apoio ao governo, a grande maioria não escondia sua preferência e simpatia pela política 

econômica adotada pelo governo brasileiro. Paralelamente, apresentamos uma reflexão 

conceitual sobre as noções de ‘escândalo’ e ‘corrupção’, aplicados ao cenário político 

brasileiro. 

No final do primeiro capítulo, partimos para o debate sobre as especificidades do 

jornalismo de revista e as técnicas empregadas para a construção da narrativa, 

ressaltando, sobretudo, o papel das revistas semanais de informação na formação da 

opinião pública. Além disso, discutimos a representatividade de Veja e IstoÉ no 

mercado editorial brasileiro, destacando a prática do jornalismo investigativo e das 

técnicas empregadas pelos jornalistas que cobrem as notícias referentes ao cenário 

político. Neste momento encontramos um argumento fundamental para contrapor a 

idéia do pacto velado entre governo e mídia: a prática do jornalismo investigativo 

ganhava novo impulso justamente nesta fase de redemocratização do país, em virtude de 

novos avanços tecnológicos que ajudaram a difundir as informações com mais 

praticidade e velocidade, emergindo assim um novo cenário de exposição midiática. 

O fato é que, nas duas últimas décadas, estabeleceu-se uma relação de 

interdependência entre a mídia e a política no tocante à divulgação da ação dos líderes 

políticos, em especial dos escândalos nos quais eles estão envolvidos. Atos de 

corrupção, como desvio e lavagem de dinheiro público e tráfico de influências, 
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praticados entre quatro paredes do Planalto, ganharam o status de ‘escândalo político’ 

em virtude da articulação pública do discurso deflagrador dos atos de corrupção que 

envolve personagens do alto escalão do governo. Neste sentido, a era FHC (1994-2002) 

é um período de impacto político-social considerável em termos de matéria-prima para 

o jornalismo investigativo. Segundo o documento “O Brasil não esquecerá – 45 

escândalos que marcaram o governo FHC”
1
, publicado pela Câmara Federal dos 

Deputados, em julho de 2002, cerca de 45 escândalos viraram notícia e estamparam as 

capas dos impressos. Entre os protagonistas, muitos líderes políticos envolvendo 

instituições governamentais em esquemas de corrupção e transações financeiras ilegais. 

A partir da catalogação dos exemplares de Veja e IstoÉ, publicados ao longo de 

oito anos de governo, destacamos para análise três casos que tiveram considerável 

destaque e repercussão midiática por abalar diretamente a imagem do presidente FHC: o 

escândalo do Sivam, o escândalo dos grampos do BNDES e o Caso Eduardo Jorge.  

O Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) retrata a primeira crise 

enfrentada por FHC na condução do seu governo, em novembro de 1995. Na época, 

vieram a público denúncias de irregularidades contidas no contrato de execução do 

projeto que foi concebido com o propósito de controlar o tráfego aéreo, monitorar e 

fiscalizar a Amazônia Legal, que compreende a Região Norte do Brasil, o estado do 

Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. O cenário de crise se agravou em virtude 

das consecutivas denúncias feitas pela revista IstoÉ sobre o crime de tráfico de 

influência envolvendo membros do alto escalão do governo.  

O segundo episódio que marcou o governo FHC aconteceu em 1998, durante o 

processo de privatização do sistema Telebrás, quando grampos instalados no Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) flagaram conversas de 

integrantes de sua cúpula que tentavam influenciar os escolhidos nas privatizações. Nas 

gravações, o então ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros e o 

próprio presidente do BNDES, André Lara Resende,  articulavam o apoio da Caixa de 

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) para beneficiar o consórcio do 

banco Opportunity, que tinha como um dos donos o economista Pérsio Árida, amigo de 

Mendonça de Barros e Lara Resende. 

                                                             
1 http://www.consciencia.net/corrupcao/documentos/fhc-45escandalos.html  

 

http://www.consciencia.net/corrupcao/documentos/fhc-45escandalos.html
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O último caso analisado refere-se às suspeitas que envolvem o nome do ex-

secretário-geral da Presidência da República, Eduardo Jorge Caldas Pereira. 

Considerado um dos personagens mais sombrios que freqüentou o Palácio do Planalto 

na era FHC, Eduardo Jorge é suspeito de envolvimento no esquema de liberação de 

verbas para a obra superfaturada do prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 

em São Paulo, além de superfaturamento no Serviço Federal de Processamento de 

Dados (Serpro), de montar caixa-dois para reeleição de FHC, de ter feito lobby para 

empresas de informática, de manipular recursos dos fundos de pensão nas privatizações, 

entre outras relações que a mídia veiculou pontualmente, sobretudo, após sua saída 

oficial do cargo.   

Seguindo a trajetória de estruturação desta pesquisa, no segundo capítulo 

refletimos sobre os desafios da abordagem metodológica crítica, analítica e contextual 

que ultrapassa a mera descrição de conteúdos, considerando o contexto sócio-histórico 

em que foram construídos os enunciados. Por isso, como alicerce teórico inicial, optou-

se por uma incursão no pensamento de autores dedicados à abordagem crítica da análise 

de discursos, como Norman Fairclough e Michel Foucault, com o objetivo de situar 

nesta discussão os conceitos-chave que possibilitam associar o discurso e as noções de 

poder à prática jornalística. Além de ser um dos fundadores da Análise de Discurso 

Crítica (ADC), a escolha de Fairclough justifica-se, sobretudo, por sua concepção de 

discurso como prática social e por sua preocupação com a influência das relações de 

poder no conteúdo e estrutura dos textos. Já Foucault, considera as nuances do discurso 

além do que foi dito e ressalta as relações de poder entre o sujeito do enunciado e a 

instância de produção, determinantes para a constituição das formações discursivas.  

Em seguida, a partir das reflexões apresentadas por Dominique Maingueneau, 

discutimos os fenômenos da heterogeneidade que possibilitam identificar as marcas de 

intencionalidade do discurso, em suas manifestações explícitas ou implícitas. Por fim, 

partimos para a discussão da proposta metodológica que guia a execução da pesquisa. 

Para a empreitada de análise que operacionaliza a verificação das hipóteses e a 

investigação dos problemas que o objeto apresenta, investimos na Semiologia dos 

Discursos defendida por Milton José Pinto. Seguindo a experiência da análise crítica, o 

autor propõe uma abordagem contextual dos ‘modos de dizer’ apresentados pela 

narrativa midiática. Ao final deste capítulo também discutimos os percalços encontrados 

ao longo das primeiras incursões no objeto de análise e o desafio da criação das 
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categorias aplicadas para analisar o discurso das reportagens e dos editoriais das revistas 

durante o período em que os escândalos estiveram em pauta. 

E, finalmente, o terceiro capítulo revela os resultados da análise a partir da 

leitura temática dos textos jornalísticos (editorial e reportagens) e da leitura dos ‘modos 

de dizer’ das reportagens sobre os escândalos. Os resultados apresentados mostram 

como o cenário sócio-político e as práticas sociais determinam as escolhas dos 

enunciados e das estratégias discursivas utilizadas pelas revistas para construir seu ‘jogo 

de verdade’ no cenário midiático. Entre elas, é marcante a presença do discurso auto-

referente como estratégia de legitimação do poder de fala de cada uma das revistas, 

principalmente quando ele destaca a iniciativa da cobertura jornalística, do furo de 

reportagem e das mudanças geradas no cenário sócio-político com a deflagração das 

informações comprometedoras. 

Além disso, a análise comparativa do discurso das reportagens na cobertura dos 

escândalos do Sivam, BNDES e Caso Eduardo Jorge, possibilitou identificar não só os 

‘modos de dizer’ implementados pelas duas revistas semanais de informação, como 

também revelou uma variação da tonalidade discursiva que depende do nível de 

engajamento das revistas no processo de deflagração dos escândalos. Neste sentido, 

apresentamos uma contribuição no âmbito da pesquisa sobre a prática jornalística: 

durante a análise, identificamos cinco variações que convencionamos nomear como 

‘tonalidade das reportagens’, que revelam o perfil ideológico das revistas em termos de 

estratégia editorial e oscila de acordo com a fase dos escândalos e com o nível de 

envolvimento da revista na construção do discurso sobre os acontecimentos. 

Consideramos, portanto, que pensar a construção do discurso jornalístico é, 

sobretudo, pensar sobre a responsabilidade e as possibilidades de informar além dos 

fatos. A partir das escolhas e das intenções discursivas, a reflexão sobre os modos de 

contar uma história pode conduzir a uma gama de possibilidades no que se refere à 

estruturação das informações no texto jornalístico: a descrição de detalhes que revelam 

a proximidade entre os personagens envolvidos no escândalo político, a divulgação de 

documentos comprobatórios, o uso do léxico, a forma como o leitor é interpelado ou 

convocado a participar do texto, entre outros elementos, compõem o jogo da enunciação 

estratégica das revistas e marcam seus padrões discursivos. 
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CAPÍTULO 1. O Brasil, a mídia impressa e os escândalos políticos em pauta: uma 

abordagem sobre as transformações no cenário sócio-político do país e o papel do 

discurso midiático na era FHC  

 

Eles ficaram ofendidos com a afirmação 

Que reflete na verdade o sentimento da nação 

É lobby, é conchavo, é propina e jeton 

Variações do mesmo tema sem sair do tom 

Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei 

Uma cidade que fabrica sua própria lei 

Aonde se vive mais ou menos como na Disneylândia [...] 

(Luís Inácio (300 picaretas) – Paralamas do Sucesso) 

 

 

1. Revisitando a Era FHC (1995-2002): As transformações no cenário sócio-político 

e a visibilidade midiática 

 

São Paulo, 16 de abril de 1984. Mais de um milhão de pessoas se mobilizaram 

na Praça da Sé, capital paulista, para militar a favor do movimento ‘Diretas Já!’. 

Reconhecido como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, o 

movimento reunia figuras perseguidas pela ditadura militar, membros da classe artística, 

intelectuais, lideranças estudantis, religiosos, sindicatos e representantes de outros 

segmentos da sociedade, que militavam pela aprovação da ‘Emenda Dante de Oliveira’. 

O projeto de lei levava ao Congresso Nacional a proposta de emenda que previa a 

eleição presidencial por meio do voto popular, extinguindo o modo indireto através do 

Colégio Eleitoral. Em 25 de abril, o Congresso se reuniu para a votação da emenda e 

por uma diferença de apenas 22 votos e um vertiginoso numero de abstenções, o Brasil 

manteve o sistema indireto para as eleições de 1985.  

Para dar a tal disputa política uma aparência democrática, o governo permitiu 

que civis concorressem ao pleito. Paulo Maluf (PDS) e Tancredo Neves (PMDB) foram 

os indicados. Com o apoio das mesmas lideranças das ‘Diretas Já’, Tancredo Neves 

venceu a disputa. Na noite de 14 de março de 1985, o Brasil contava as horas para o fim 

do regime militar. Na manhã seguinte, o general João Baptista Figueiredo passaria a 

faixa presidencial para Tancredo Neves, o primeiro presidente civil em 21 anos. A 

transição para a democracia ocorria sem sobressaltos quando, faltando menos de 12 

horas para a posse, o país em choque se emocionou com a morte de Tancredo Neves. 
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Em meio ao caos dos primeiros momentos, a cúpula política debatia sobre quem 

assumiria a Presidência no dia seguinte. Entre eles, Ulysses Guimarães, o general 

Leônidas Pires Gonçalves, que seria o futuro ministro do Exército, o vice-presidente 

José Sarney, e o então senador Fernando Henrique Cardoso. Assim, sob pressão 

política, Sarney assumiu o país completando mais um passo para a transição 

democrática.  

Em 5 de outubro de 1988, mais um fato histórico marca a lenta retomada política 

do país: a promulgação da Constituição Federal do Brasil, ou a Constituição Cidadã, 

como a denominou o deputado Ulysses Guimarães. A partir da Carta Magna, foram 

redefinidos os direitos dos cidadãos, sejam eles individuais, coletivos, sociais ou 

políticos, e foram estabelecidos limites para o poder dos governantes. Entre as 

modificações mais significativas, destaca-se a redução do mandato do presidente de 

cinco para quatro anos, além da realização de eleições em dois turnos para os cargos de 

presidente, governadores e prefeitos. O fato representou um avanço em direção à 

democracia.  

No ano seguinte, a emergente democracia brasileira ganharia contornos mais 

fortes com as primeiras eleições diretas para presidente desde o regime militar. Em 

1989, Fernando Collor de Mello (PRN), um ‘caçador de marajás’, saiu vencedor em 

disputa com o ex-metalúrgico petista Luis Inácio Lula da Silva. Assim, o Brasil elegeu 

seu primeiro presidente em voto popular em 39 anos. Mas, após envolver-se numa série 

de escândalos de corrupção, a sociedade pressionou a instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) para averiguar as denúncias. Com o avanço das 

investigações e as declarações favoráveis, uma nova mobilização social marcou a 

empreitada democrática: os caras-pintadas, nome dado aos jovens e estudantes que 

pintaram o rosto de verde e amarelo, organizaram passeatas em agosto e setembro de 

1992 pelo afastamento do presidente da República. Em outubro do mesmo ano, Collor 

deixa a presidência por meio de processo de Impeachment, aberto pela Câmara dos 

Deputados. 

A queda do ‘marajá da Dinda’ teve influência direta no pleito presidencial 

seguinte. Com a saída de Collor, o vice, Itamar Franco, assumiu a presidência do país. 

Durante seu curto governo (1992-1994), nomeou Fernando Henrique Cardoso ao 

Ministério da Fazenda. Ali, o ministro debelou a inflação com a implantação do Plano 

Real e pavimentou o caminho para uma vitória tranqüila na eleição de 1994, derrotando 

Lula ainda no primeiro turno. FHC foi o primeiro presidente eleito a cumprir seu 
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mandato na íntegra desde que Juscelino Kubitschek passou a faixa a Jânio Quadros, em 

1961. E, ao contrário de JK, ele ainda teve a oportunidade de transmitir o mandato a si 

mesmo, ao vencer de novo em 1998, depois da polêmica aprovação da emenda da 

reeleição, um ano antes. 

Esse breve recorte temporal marca a retomada democrática no Brasil e 

contextualiza a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao Planalto como chefe de 

Estado. Na bagagem, além de professor e respeitado sociólogo, FHC alimentava uma 

carreira política amparada, sobretudo nas expectativas de retomada econômica com o 

recém instalado Plano Real. A missão de Fernando Henrique era levar o país a seu pleno 

desenvolvimento, caso cumprisse as prioritárias reformas na área social - saúde, 

educação, emprego, agricultura, segurança - promessas de campanha em alusão aos 

cinco dedos da mão.  

Entretanto, ao longo dos primeiros meses do seu mandato, as políticas sociais 

sofreram sucessivos cortes e o governo assumiu como meta a estabilidade da moeda. 

Com o intuito de reduzir o déficit público, o governo FHC implementou o processo de 

privatização das empresas estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce (empresa do 

setor de mineração e siderurgia), o Sistema Telebrás (empresa de telecomunicações) e o 

Banespa (banco pertencente ao Governo do Estado de São Paulo). A compra das 

empresas estatais ocorreu, sobretudo, por grupos estrangeiros que faziam aquisição das 

ações ou compravam grande parte dessas e, assim, tornavam-se sócios majoritários das 

estatais leiloadas.  

De modo geral, a norma seguida pelo governo era atender, em primeiro lugar, 

aos interesses do setor privado, não aos interesses do público (Lesbaupin, 1999). Para o 

autor, a raiz dessas ações foi a política econômica escolhida pelo governo: uma política 

neoliberal submissa à economia globalizada, pela abertura econômica sem freios, na 

qual os mercados financeiros internacionais ditam as regras e o país se submete.  

O governo precisou de um intenso processo de propaganda para promover sua 

política econômica, uma iniciativa que contou com o apoio e associação da mídia. 

Segundo Lesbaupin (1999), houve uma unanimidade da imprensa na omissão de 

notícias, dados e fatos e na divulgação de interpretações parciais sobre as posições 

tomadas pelo governo, suas políticas e justificativas:  

Na verdade, a imprensa escondeu as propostas alternativas para que a política do 

governo aparecesse como única possível. Todas as denúncias de corrupção, do caso 

SIVAM à “pasta rosa”, da compra de votos para reeleição ao caso do grampo no 

BNDES e ao dossiê das ilhas Cayman, assim como surgiram, desapareceram, graças 

à ação do governo e a colaboração da mídia (Lesbaupin, 1999, p.10-11). 
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 O cenário que reunia pressões pela reeleição, incluindo compra de votos, 

agravamento do quadro social, além de sucessivos escândalos de corrupção, abalou o 

prestígio de Fernando Henrique. Entretanto, a mídia manteve o apoio ao projeto de 

reestruturação econômica do governo e não ao presidente em si. Esse amparo midiático 

foi sobredeterminado principalmente pelas privatizações das telecomunicações nas 

concessões de novas freqüências de transmissão de rádio e TV e de áreas de exploração 

de TV a cabo. Com as novas tecnologias, as grandes empresas de comunicação 

aumentaram a segmentação de audiências, através de políticas de concentração da 

propriedade, acumulação de concessões e formação de conglomerados de mídia.  

 A revista Veja, da Editora Abril, por exemplo, era o veículo mais explícito no 

sistema de apoio ao governo. Ela colocou a reestruturação econômica nos termos exatos 

em que é formulada pelo grande capital como um imperativo histórico (Lesbaupin, 

1999). De fato, o apoio ao governo é nítido ao observar o destaque conferido ao 

presidente Fernando Henrique Cardoso em três momentos diferentes: após a vitória no 

pleito de 1994, na chegada ao Planalto em 1995, e na corrida para a reeleição, em 1998. 

As capas das edições que correspondem a tais situações (Figura 1) retratam FHC 

sempre sorrindo, com expressão de confiança e otimismo, numa composição visual 

associada a títulos que denotam ação e atitude. Entretanto, apesar dessa ausência de 

pluralismo no discurso midiático, conforme caracteriza Lesbaupin (1999), alguns 

veículos isolados mantiveram-se críticos ao governo, como as revistas IstoÉ e Carta 

Capital, além do jornal Folha de S.Paulo, com revelações pontuais que eventualmente 

podiam pôr em risco o mandato de FHC.  
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Figura 1: Sistema de Apoio ao Governo Estampado nas Capas de Veja, Edições 

1361 (12/10/94), 1374 (11/01/95) e 1567 (07/10/98). (Fonte: Acervo Digital/Veja) 

 

 

 Esse mesmo comportamento da cobertura midiática, em relação ao cenário 

econômico do Brasil, apresentou-se na cobertura dos escândalos políticos que marcaram 

o governo Fernando Henrique. Entre as táticas discursivas descritas por Lesbaupin 

(1999), ele identifica um jornalismo declaratório e oficialista, com reiteração de 

verdades auto-proclamadas, pois a imprensa assume como seu o discurso do governo. 

Em alguns momentos de crise, houve a prática do jornalismo investigativo, em especial 

nos casos da compra de votos e dos grampos no BNDES
2
, que colocou o governo em 

risco. Mas os veículos que participavam do grupo de apoio atuaram como ‘bombeiros 

do governo’, para apagar o incêndio provocado por jornalistas ou veículos que não 

compartilhavam as regras do jogo. Em muitos casos, as reportagens denunciavam os 

personagens, mas não condenavam a prática do ato de corrupção, sobretudo no caso dos 

crimes de tráfico de influência.   

Em suma, o processo de redemocratização, com a Promulgação da Constituição 

de 1988, sem dúvida definiu uma nova etapa da cultura política e sua relação com os 

media no Brasil. Se, por um lado, o novo regime constitucional ampliou o papel e as 

atribuições das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e do Congresso Nacional, 

concedendo-lhes poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, por outro, o 

desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e a dinâmica da difusão de 

                                                             
2 A sinopse contextual do Caso BNDES encontra-se no capítulo 3.   
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informações ajudou a abalar a credibilidade de líderes políticos, pois trouxe à tona uma 

série de escândalos até então camuflados nos gabinetes.  

Assim, os bastidores da ação política se tornaram uma das pautas favoritas do 

jornalismo investigativo: são denúncias envolvendo políticos de todos os escalões, 

regiões e partidos, feitas seja através de câmeras escondidas, fitas de gravação, grampos 

de telefone ou outros recursos que possam garantir a captação das ações transgressoras 

mantidas no domínio privado, a fim de serem transmitidas para uma ampla audiência.  

É justamente a partir dessa diferenciação entre os veículos que apoiaram a 

política econômica do governo FHC e os veículos que assumiram uma postura crítica na 

forma como o governo conduzia suas ações, que se deu a escolha das revistas semanais 

de informação Veja e IstoÉ. Como conseqüência dessa relação entre a mídia e o 

governo, emerge o motivo que justifica a escolha do tema desta pesquisa: compreender 

a natureza do discurso jornalístico produzido pelas duas concorrentes editoriais sobre os 

escândalos políticos que ganharam visibilidade midiática durante o governo FHC, mas 

que afetaram diretamente a imagem do presidente, abalando a reputação do chefe de 

estado que foi eleito como a ‘melhor aposta’ para a condução do país rumo à efetiva 

retomada democrática. 

 

1.1. Escândalo e Corrupção no Planalto: Uma reflexão conceitual aplicada ao 

cenário político brasileiro 

 

Nas duas últimas décadas, estabeleceu-se uma relação de interdependência entre 

a mídia e a política no tocante à divulgação da ação dos líderes políticos, em especial os 

escândalos nos quais eles estão envolvidos. Atos de corrupção como desvio e lavagem 

de dinheiro público, tráfico de influências, improbidade administrativa, entre outros 

crimes de colarinho branco
3
 praticados entre quatro paredes do Planalto, ganharam o 

status de ‘escândalo político’ em virtude da deflagração no cenário midiático, dos atos 

de corrupção que envolve personagens do alto escalão do governo.  

                                                             
3 A lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, conhecida como Lei dos crimes de colarinho branco, que define 

os crimes contra o sistema financeiro nacional, tinha inicialmente como alvo os diretores e 

administradores de instituições financeiras. Hoje essa denominação estende-se a vários outros indivíduos 

que, de alguma forma, lesam a ordem econômica. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7492.htm   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7492.htm
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Neste sentido, refletir sobre as origens do ‘escândalo midiatizado’ enquanto 

fenômeno configura-se numa tarefa reveladora e de cunho crítico-social, que retoma as 

transformações sociais e políticas que moldaram as sociedades modernas, entre elas o 

surgimento das novas tecnologias no campo da comunicação, que promovem novas 

formas de ação e interação e, sobretudo, transformam as condições da vida social e 

política. E uma das conseqüências dessa grande inserção midiática é a transformação da 

noção de visibilidade, na qual o privado adquire uma nova configuração e o que era 

restrito a um pequeno grupo de indivíduos, com o olho mágico da mídia, torna-se 

público e conhecido por milhões. 

É nesse contexto que surge o escândalo como um evento midiático. E é 

justamente neste cenário que emergem os sucessivos casos de escândalos políticos 

deflagrados durante o governo FHC. Mas o que entra em debate sobre a ação dos 

políticos é uma espada de dois gumes: agora a imagem deles pode chegar até nós com 

uma representação positiva ou negativa numa velocidade que põe em risco o ethos 

político construído durante anos. A visibilidade midiática é um risco, pois a deflagração 

dos atos de corrupção e a rotulação como escândalo pode revelar a fragilidade dos 

políticos, das instituições, da sociedade.   

Por se tratar de uma análise contextual e crítica, apresentamos a seguir, uma 

reflexão teórica sobre os conceitos centrais que permeiam a temática das reportagens 

analisadas nesta pesquisa - corrupção, tráfico de influência, escândalo político, entre 

outros conceitos interligados – na tentativa de esclarecer o cenário sócio-político em que 

os textos jornalísticos foram produzidos e trazer ao debate os discursos implícitos que 

perpassam o processo de construção das notícias. Os conceitos discutidos apresentam-se 

na ordem em que são concebidos, ou seja, iniciamos o debate a partir da gestação do ato 

corrupto, passando pelas instâncias normativas que o condenam na sociedade 

republicana brasileira, até o momento do registro de sua existência e transformação em 

escândalo, com a deflagração pública no cenário midiático. 

 

A corrupção, o ato corrupto e a normatização republicana  

Em seu livro Corrupção, Democracia e Legitimidade, Filgueiras (2008) 

apresenta a teoria política da corrupção e discute conceitos e categoriais para sua 
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análise. Ele entende a corrupção como a elevação dos interesses privados ao interesse 

público e defende que só é possível definir o conceito a partir de uma atribuição de 

sentido. Ou seja, o conceito só é compreensível a partir de uma ampla discussão sobre 

os valores e normas que organizam a política. Para Filgueiras (2008) a corrupção é um 

fato da política. Por isso, ele considera necessária a apreensão dos significados em que a 

corrupção foi pensada ao longo da história do pensamento político. Como problema da 

teoria política, a corrupção está associada aos processos de decadência institucional 

marcados por contextos históricos variados.  De modo geral, os esquemas de corrupção 

dependem de como a instituição permite o uso de recursos públicos para satisfação de 

interesses privados. 

Ao analisar a origem etimológica da palavra ‘corrupção’ percebemos que seu 

significado apresentou uma variação ao longo dos anos e evoluiu de acordo com o 

contexto sócio-político no qual fora empregado. Segundo Thompson (2002), a palavra 

corrupção é derivada do latim corrumpere e do francês antigo. Ela apareceu pela 

primeira vez no século XIV associada à idéia de degeneração, putrefação ou destruição 

de um corpo ou substância e também ao processo de deterioração ou decadência moral. 

Para Filgueiras (2008), essa definição representa um profundo processo de 

transformação dos seres na natureza, tendo em vista a mudança de sua matéria no 

contexto dos movimentos.  

 No século XV, a palavra adquiriu o significado mais comumente usado hoje, 

associado à perversão ou falta de integridade no desempenho das obrigações públicas 

através de subornos ou favores, especialmente pelos oficiais de uma instituição pública 

(Thompson, 2002). No sentido atual, o autor argumenta que a idéia de corrupção 

envolve dois elementos centrais: por um lado, a violação de regras, convenções e leis 

relacionadas ao exercício das obrigações para os fins particulares, pecuniários ou de 

proveito pessoal; por outro, a perversão de padrões de integridade associados a uma 

função pública (Thompson, 2002). De fato, o crime de corrupção ativa está enquadrado 

no art.333 do Código Penal, no Capítulo II, intitulado “Dos crimes praticados por 

particular contra a administração pública” e identifica-se por “oferecer ou prometer 

vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício”
4
. 

                                                             
4 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.html  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.html
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Segundo Chaia e Teixeira (2001), da maneira como se apresenta hoje, a 

corrupção é um fenômeno da República moderna. Trata-se, portanto, de uma 

configuração recente do conceito que entra na agenda política a partir dos anos 80 e 90 e 

se associa às necessidades das reformas políticas e institucionais. De modo geral, os 

autores partilham da idéia de que a corrupção decorre da supremacia da sobrevivência 

individual (busca do dinheiro) em relação ao espaço coletivo (mundo do afeto). E, no 

Estado, onde deveria ser realizada a produção de bens públicos, o interesse privado tem 

prevalecido. Isso acontece porque a República moderna apresenta uma mudança que 

afetou a palavra corrupção. Então, se antes a corrupção definia a degradação da coisa 

pública por meio da usura dos costumes, hoje ela se reduziu ao mau trato com o 

dinheiro público. É o que se percebe, por exemplo, no processo de privatização das teles 

durante o governo FHC. As conversas entre ministros e empresários em favorecimento 

de acionistas que participariam dos leilões acabaram culminando na deflagração do 

escândalo do BNDES. 

Entre as conseqüências do ato de corrupção para a vida política brasileira, é 

possível apontar dois aspectos fundamentais: a corrupção pode debilitar toda uma 

sociedade e, a partir das mudanças sociais que vivencia, ela revela uma crise de 

legitimidade da moral política da sociedade. Segundo o estudo “Os custos da 

corrupção” da Fundação Konrad-Adenauer (CHAIA e TEIXEIRA, 2001), a corrupção é 

em si o maior obstáculo para o desenvolvimento da sociedade, pois ela aprofunda o 

fosso entre os ricos e os pobres, enquanto as elites saqueiam o orçamento público na 

corrida pela obtenção de contratos e licitações. Como conseqüência, arruína a 

democracia, a confiança no Estado, a legitimidade dos governos e a moral pública.  

Partindo do pensamento da ciência política, Filgueiras (2008) defende que a 

corrupção na política se torna mais evidente em cenários de crises políticas, nos quais a 

concepção de valores e normas fundamentais erode em função de mudanças sociais. 

Neste sentido, a corrupção se torna mais evidente à medida que afeta a legitimidade dos 

sistemas políticos. A crise, gerada a partir disso, se expressa nas atividades 

governamentais, que ocorrem em uma dimensão pública cada vez mais despolitizada e o 

discurso político cada vez mais colonizado pela economia. 

Mas, outro aspecto deve ser ressaltado: como sugere Thompson (2002), a 

corrupção pode dar origem ao escândalo. No caso da política brasileira, os escândalos 
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mais impactantes ao longo do governo Fernando Henrique, por exemplo, estiveram 

baseados em acusações de corrupção, sobretudo com a prática do tráfico de influência 

entre ministros e assessores próximos ao presidente. Na legislação brasileira, o tráfico 

de influência é considerado crime praticado por funcionário público contra a 

administração em geral, assim como a corrupção ativa. Ele está previsto no art.332 do 

Código Penal sob a seguinte qualificação: “exigir, cobrar ou obter, para si ou para 

outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por 

funcionário público no exercício da função”.  E, apesar de incidir pena de dois a cinco 

anos, não há uma notícia sequer que registre a aplicação na pena nos casos amplamente 

divulgados pela mídia.  

Para Filgueiras (2008, p.13), a República nunca está livre da corrupção, porque a 

política é discurso, é retórica e está passível à interpretação que a comunidade faz dela. 

De fato. A política é um dos discursos que circulam na pauta midiática e se cruza com 

outros diversos discursos que igualmente ganham visibilidade. Não só por ações legais e 

iniciativas legítimas de aplicação justa do poder público, mas, sobretudo, pelos atos 

transgressores e degradantes do ponto de vista moral e ético. A crise de legitimidade do 

Estado é o alimento do escândalo como evento midiático. 

 

O escândalo político e a pauta midiática 

A noção de escândalo que hoje circula na imprensa é apreendida de forma 

pacífica. Entretanto, suas origens são obscuras e seu significado difícil de especificar 

devido às conotações que ele adquiriu ao longo dos anos, acompanhando as normas e 

valores da sociedade na qual fora identificado. Mas, o fato é que, diariamente, leitores e 

espectadores são bombardeados por informações classificadas como escandalosas por 

revelarem acontecimentos antes velados e que chocam por apresentar desvios de 

conduta nas esferas social, política, econômica, ambiental, religiosa, e assim por diante. 

Diante deste cenário, eis que surge uma inquietação: o que distingue revelações que são 

escandalosas daquelas que não o são? 

Pois bem. Para responder a indagação e compreender a aplicação do conceito em 

nossa sociedade, é importante retomar a origem etimológica da palavra escândalo. 

Segundo Thompson (2002), o vocábulo tornou-se comum nas línguas européias a partir 
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do século XVI. Entretanto, sua história é anterior a essa data, sendo associada ao 

pensamento grego, latino e judaico-cristão. Os derivativos do grego antigo (skandalon) 

foram empregados de forma figurativa para significar uma armadilha, um obstáculo, ou 

uma causa de deslize moral. Essa noção inicial, que parte do pensamento judaico e 

cristão, era essencial para a versão teológica do Velho Testamento. Porém, com o 

desenvolvimento da palavra latina scandalum e sua difusão nas línguas românicas, a 

conotação religiosa foi atenuada e suplementada por outros sentidos. No francês antigo, 

por exemplo, escandre significava tanto escândalo como calúnia, e a palavra slander, do 

inglês, sugeria calúnia e difamação. 

 A partir dos séculos XVI e XVII, a palavra scandal, derivada do latim, foi usada 

inicialmente em contextos religiosos para se referir à conduta de uma pessoa que trouxe 

descrédito à religião ou a algo que prejudicou a fé religiosa ou a crença. Neste último 

caso, a palavra era utilizada em referência às ações ou falas que fossem indecentes e 

difamatórias, além de acontecimentos ou circunstâncias ignominiosas, ou conduta que 

ofendia sentimentos morais ou o senso de decência. De modo geral, o escândalo 

implicava uma transgressão de códigos morais, de caráter religioso, ou em referência a 

qual a ação ou os acontecimentos eram denunciados (Thompson, 2002). 

São esses pressupostos que amparam os empregos mais comuns da palavra 

escândalo hoje. Entretanto, embora ainda seja utilizado em referência a algum termo 

religioso, o escândalo é empregado para descrever uma forma geral de transgressão 

moral que não está ligada especificamente a códigos religiosos. Em sua acepção 

moderna, Thompson (2002, p.40), define o termo em referência a “ações ou 

acontecimentos que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de 

outros e que são suficientemente sérios para provocar uma resposta pública”. Segundo o 

autor, o escândalo se refere primariamente a ações, acontecimentos ou circunstâncias 

que possuem as seguintes características que se configuram em condição necessária 

para sua existência: 

- Alguma forma de transgressão de certos valores, normas e códigos morais: refere-

se aos valores e normas que regem a conduta nas relações sexuais, as transações 

financeiras, especialmente quando envolvem séria desonestidade ou corrupção, e as que 

se referem às regras, convenções e procedimentos que governam a busca e o exercício 

do poder político.  
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- A existência um elemento de segredo ou ocultação: envolve uma ação ou 

acontecimento que deve ser tornar conhecido de outros não-participantes. 

- Certo grau de desaprovação pública: para que um escândalo surja publicamente, 

alguns não-participantes devem sentir, ao ouvir ou saber dele, que a transgressão é uma 

ação moralmente vergonhosa. 

- Alguns não-participantes expressam sua desaprovação denunciando 

publicamente as ações ou acontecimentos: o papel performativo do ato de denúncia se 

materializa no discurso infamante, que Thompson descreve como um tipo de discurso 

moralizador que censura e reprova, repreende, condena e expressa desaprovação das 

ações e dos indivíduos. Ele contém implícito que as ações trazem vergonha, desgraça ou 

descrédito aos indivíduos que as praticaram.  

- A revelação e condenação das ações e acontecimentos podem prejudicar a 

reputação dos indivíduos que praticaram a transgressão: apesar de não ser um fator 

decisivo para a existência do escândalo, o que está em jogo é uma luta pela reputação, 

que envolve não apenas uma questão de honra e orgulho pessoal, mas o poder simbólico 

que as pessoas podem acumular, cultivar e proteger. 

De modo geral, Thompson (2002) explica que a articulação pública de um 

discurso infamante é a condição final que deve ser preenchida para transformar a 

corrupção em escândalo. Isso acontece porque o escândalo é constituído tanto por ações 

de transgressão, como por atos de fala de outros que respondem àquelas ações com 

formas adequadas de expressão. Por isso, ele se presta com muita facilidade ao uso dos 

meios de comunicação.  

 

Figura 2: Ingredientes Básicos do Escândalo/ Modelo de Thompson (2002)  

 

 

 

 

Transgressão                                  Revelação Pública 

         +                                                       +                                        Desaprovação Pública 

    Ocultação                                  Alegações Públicas 
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Em termos gerais, o escândalo apresenta-se como tema significante na vida 

pública das sociedades modernas que exige análise e investigação, pois ele diz sobre o 

tipo de mundo que vivemos hoje. Para Thompson (2002), o escândalo é um fenômeno 

que abrange uma série de transformações sociais que possuem uma longa história e que 

tiveram profundo e duradouro impacto na vida social e política, como o 

desenvolvimento e aprimoramento dos meios de comunicação, que transformaram a 

natureza da visibilidade e alteraram as relações entre a vida pública e a privada. “Nessa 

era moderna de visibilidade mediática, o escândalo é um risco que ameaça 

constantemente tragar os indivíduos cujas vidas se tornaram o foco da atenção pública” 

(Thompson, 2002. p. 31).  

Além disso, o escândalo enquanto fenômeno também revela a natureza do poder 

e sua fragilidade, ou seja, as maneiras como o poder é exercido em nossas sociedades, 

os tipos de recursos sobre os quais ele está fundamentado e como ele pode ser perdido 

rápida e subitamente (Thompson, 2002). Mas, além de tragédias pessoais, os escândalos 

podem ser também lutas sociais que são travadas no campo simbólico, no vaivém de 

afirmações e contra-afirmações, de revelações, alegações e negativas:  

São lutas que têm seus próprios protagonistas, cada um empregando suas próprias 

estratégias em uma seqüência interminável de acontecimentos que muitas vezes 

escapam ao controle das pessoas neles envolvidas e, que, graças à mídia, se tornam 

acessíveis ao espaço público para que uma quantia inumerável de outras pessoas 

assista, escute ou leia sobre eles (THOMPSON,2002, p.32). 

 

E o que faz um escândalo ser um escândalo político? Segundo Thompson 

(2002), é possível afirmar que escândalo político é todo aquele que envolve um líder ou 

uma figura política. Entretanto, para compreender a natureza do escândalo político, não 

podemos nos concentrar apenas na figura ou no líder político. É necessário levar em 

consideração as relações e instituições sociais em virtude das quais é atribuído poder 

político a um indivíduo, ou com respeito às quais o indivíduo procura adquiri-lo. Em 

relação a sua visibilidade, a partir da década de 1960, o escândalo político se tornou 

uma característica cada vez mais prevalente das democracias liberais ocidentais, tais 

como a Inglaterra e os Estados Unidos. No caso brasileiro, a maioria dos escândalos 

políticos são escândalos político-financeiros, com alguns poucos exemplos de 

escândalos de abuso de poder e tráfico de influências, mas que têm como objetivo o 

enriquecimento ilícito.  
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Entre meados da década de 1960 até meados da década de 1980, é possível 

verificar uma clara defasagem no número de escândalos políticos em nosso país. A 

partir de 1964, com a instalação da ditadura militar, as denúncias saem de cena e podem 

ser encontrados apenas alguns casos, divulgados principalmente pela imprensa 

alternativa, sempre sujeita à severa censura. Os escândalos políticos voltam à tona a 

partir de 1990, com o caso Collor, que levou o presidente ao impeachment. Seguiu-se a 

partir daí, uma onda de escândalos como o caso PC Farias, os anões do orçamento, 

diversos escândalos no Senado, na Câmara, nos governos estaduais e a renúncia 

sucessiva de dois presidentes do Senado (Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho) e 

até mesmo no Judiciário, como o famoso caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lalau 

(Thompson, 2002).  

 

O escândalo e suas fases como acontecimento midiático 

Os escândalos midiáticos não se caracterizam como simples escândalos 

noticiados pela mídia e que existem independente dela. Ao contrário, Thompson (2002) 

defende que os escândalos são constituídos por formas midiáticas de comunicação e 

explica que essa afinidade com a mídia foi explorada pelos provedores da palavra 

impressa desde a era dos panfletos e dos libelos.  

Como empresas comerciais preocupadas em gerar receita através da comercialização 

de formas simbólicas, as casas publicadoras, os editores, os jornais e outras 

organizações da mídia têm um interesse financeiro em manter ou aumentar a venda 

de seus produtos, e os escândalos fornecem histórias vivas, picantes, que podem 

ajudar esplendidamente a conseguir este objetivo (THOMPSON, 2002, p.59)  

 

Além disso, fatores como a crescente regulamentação da vida política e 

visibilidade dos líderes políticos, a mudança nas tecnologias de comunicação e de 

vigilância, a profissionalização da atividade jornalística no século XIX e o 

desenvolvimento de uma tradição de jornalismo investigativo, favoreceram a publicação 

de escândalos. Tornar público o acontecimento escandaloso tornou-se uma atividade 

que corresponde à imagem que algumas pessoas que trabalham na mídia têm de si 

mesmas. “A revelação de segredos ocultos do poder é vista por alguns jornalistas como 

uma forma de exercer sua missão de guardiães do interesse público” (THOMPSON, 

2002, p.60).  
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Entre os fatores que caracterizam o escândalo como acontecimento midiático, 

Thompson (2002) cita: 

- a publicidade midiática: as ações e acontecimentos que estão no centro dos 

escândalos midiáticos se tornam visíveis aos outros que não estão presentes no tempo e 

no local de sua ocorrência; 

- o repasse da informação através da fala verbal: a informação dada pela mídia é em 

geral discutida pelas pessoas nos contextos de suas vidas cotidianas; 

- os modos de apresentação e desaprovação: as manchetes dos jornais, a presença de 

avaliações negativas na imprensa, as críticas e por vezes as humilhantes caricaturas das 

pessoas cujas ações (reais ou supostas) são o objeto de reprovação; 

- a base de evidências: é comum que os escândalos midiáticos envolvam evidências 

que sejam fixadas em meios relativamente duráveis, desde cartas incriminadoras e 

fotografias até conversações registradas em gravador; 

- o referencial espaço-temporal: podem se transformar em acontecimentos nacionais, 

globais, produzindo um misto de sobressalto e espanto entre indivíduos situados em 

contextos amplamente dispersos.  

Outro aspecto que deve ser destacado sobre a relação dos escândalos com a 

mídia é a estrutura seqüencial dos acontecimentos, seu ritmo e intensidade. 

Normalmente os fatos se desenrolam por um período de tempo que é marcado pelos 

ritmos das organizações de mídia, com seus padrões distintos de publicação e difusão. 

Em sua estrutura seqüencial, uma fase é previsivelmente seguida por outra e o 

desdobramento dos escândalos midiáticos é entrelaçado por um constante contar e 

recontar histórias sobre os acontecimentos presentes no centro do escândalo 

(Thompson, 2002). 

Em sua teoria do escândalo, Thompson (2002) apresenta a estrutura seqüencial 

do fenômeno, distinguindo as quatro fases principais do escândalo midiático, 

demarcando as ações iniciais de deflagração e o desdobrar dos acontecimentos. Na 

tabela a seguir, pontuamos as principais características de cada fase. Essa mesma 

estrutura do seu desenvolvimento pode ser observada no capítulo de análise das 

reportagens que compõem o corpus investigativo desta pesquisa. 
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Tabela 1: Características das Fases do Escândalo Midiático 

Fase do Pré-Escândalo 
Fase do Escândalo 

Propriamente Dito 
Fase Clímax 

Fase das 

Conseqüências 

 

- Envolve investigações ou 

inquéritos levados a efeitos 

por jornalistas, pela polícia 

ou por instâncias 

competentes do Estado.  

- Podem ser investigações 

rotineiras ou que partem de 

suspeitas que irão criar o 

escândalo. 

- Nesta fase, algumas 

informações iniciais 

podem ser divulgadas, mas 

ainda não possuem a força 

do discurso infamante. 

- Caracteriza-se por 

fofocas, boatos, rumores.  

 

 

- Inicia com a divulgação 

pública de uma ação ou 

acontecimento que coloca 

em ação o processo de 

afirmações  e contra-

afirmações que constitui o 

escândalo midiático.  

- A apresentação pública do 

fato pode ser suficiente para 

desencadear uma seqüência 

de eventos, a medida que 

outras organizações de mídia 

ajudam a fomentar a 

narrativa da história. 

- Caracteriza-se pela 

confrontação estratégica.  

 

- Fase do desenlace e dos 

desdobramentos.  

- Estágio em que o 

escândalo chega ao ponto 

crítico, pois novas 

divulgações e especulações 

podem aumentar a pressão 

sobre os indivíduos 

colocados no centro do 

escândalo.  

- Nesta fase podem surgir 

confissões de culpa, 

renúncias, demissões, 

instauração de processo 

criminal, ou até o 

desaparecimento das 

acusações contra os 

indivíduos envolvidos no 

escândalo. 

 

- Período em que o calor 

do drama do escândalo e 

seu desenlace passaram. 

- Nesta fase, jornalistas e 

outros especialistas se 

engajam em uma reflexão 

sobre os acontecimentos e 

as implicações. 

- Pode ser marcado pelo 

estabelecimento de uma 

comissão de investigação. 

 

Cabe ressaltar também que a duração dos escândalos midiáticos é variável: se 

estendem por um período de tempo que é sempre mais que um dia e que pode durar 

semanas, meses ou até mesmo anos, mas não indefinidamente. Segundo Thompson 

(2002), duram sempre mais que um dia porque o primeiro dia em que as revelações e 

alegações aparecem na mídia é somente o início de um possível escândalo midiático. Os 

desdobramentos posteriores dependem das maneiras como os outros irão responder às 

revelações e alegações iniciais. 

Já a intensidade dos escândalos midiáticos pode aumentar muitas vezes durante 

o tempo de um julgamento ou de uma investigação oficial, pois essas ocasiões 

propiciam uma chamada de atenção e fluxo regular de informações que podem ser 

usados pelas organizações de mídia. De modo geral, um escândalo midiático 
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prolongado alcança um ponto final (uma confissão, uma renúncia, um conseqüente 

julgamento, o resultado de uma investigação oficial, etc.) ou definha gradualmente, à 

medida que o interesse público diminui e as organizações da mídia decidem que ele não 

merece mais a atenção que tinha uma vez. 

 No caso da deflagração dos escândalos políticos, a lógica distintiva do campo 

político e sua relação com a mídia devem ser compreendidas numa abordagem à parte. 

Por um lado, a mídia pode ser compreendida como um campo de interação que possui 

seu próprio conjunto distintivo de interesses, posições e trajetórias profissionais. Por 

outro lado, os políticos, assim como o pessoal da mídia, monitoram a mudança de 

opinião do público e os níveis de apoio a políticas ou figuras específicas. Neste caso, a 

visibilidade, para ambos, é elemento decisivo. E nessa batalha pela manutenção da 

visibilidade, eis que surge o escândalo atingindo as fontes concretas de poder, causando 

conseqüências concretas para as organizações e pessoas por ele afetadas.  

 

1.2. “Por trás dos panos”: O cenário político em pauta e o trabalho de investigação 

da imprensa  

 

 Desde os primórdios da imprensa no Brasil existe uma relação dialética entre a 

história e os fatos políticos na pauta jornalística. A cobertura se desenvolveu no início 

do século XIX, com os primeiros passos rumo à separação de Portugal. Mas o interesse 

pelo jornalismo político, enquanto abordagem especializada, apenas consolidou-se com 

a instauração da democracia no Brasil, após o período de ditadura militar. Para Seabra e 

Sousa (2006), a ampliação da cobertura na área de política ocorre devido ao processo de 

transição da sociedade brasileira em democracia liberal. O panorama sócio-político do 

país criou novas demandas para a cobertura política, especialmente a partir da 

promulgação da Constituição de 1988. Com o surgimento de novas instituições e o 

restabelecimento de um calendário eleitoral regular realizado a cada dois anos, 

aumentou a fiscalização das ações dos políticos e a cobrança por atitudes mais éticas nas 

três esferas do poder – Executivo, Legislativo e Judiciário.   

Este novo cenário, portanto, acabou gerando um leitor de informação mais 

exigente, que não se contenta apenas com a reportagem política factual.  Na era FHC, 

por exemplo, apesar do pacto velado entre mídia e governo, como defende Lesbaupin 
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(1999), o volume de escândalos políticos, a crise financeira, a onda de privatizações, os 

ajustes partidários para a reeleição, entre outros eventos já discutidos, fomentaram a 

cobertura investigativa da imprensa brasileira. Nas revistas semanais de informação 

Veja e IstoÉ é nítida a empreitada editorial da prática investigativa, sobretudo na seção 

‘Brasil’, cujo foco é a cobertura política e de assuntos nacionais da semana. 

 Hoje, as reportagens e as colunas políticas têm como objetivo oferecer aos 

leitores elementos para a formação de uma opinião. Mas, a imprensa só terá como 

cumprir sua proposta se tiver credibilidade. Por isso, a cobertura do noticiário político 

envolve o conhecimento não só de teoria política, mas também do funcionamento dos 

partidos políticos, das esferas de poder e do seu relacionamento com a sociedade civil. 

E, apesar de não ser o mais lido, o jornalismo político ainda é considerado um dos mais 

nobres para as empresas jornalísticas (Seabra e Sousa, 2006).  

 Neste sentido, a cobertura política é uma via de mão dupla, pois ao mesmo 

tempo em que o advento das novas tecnologias promoveu um aumento quantitativo da 

oferta do noticiário, não há garantias de qualidade deste material ofertado. A partir 

desse paradoxo, a discussão sobre a cobertura do noticiário político recai sobre as 

técnicas de apuração do trabalho jornalístico, entre elas a entrevista e a investigação, 

constantemente utilizadas nas reportagens que envolvam denúncias contra políticos.  

A nova sociedade civil, mais ciosa de seus direitos políticos, inclusive do direito à 

informação, criou demandas novas em relação à cobertura de política. Passou a 

exigir não apenas mais e melhor informação, mas também a informação 

complementar qualificada para a formação de sua própria opinião, sob a forma de 

análise, interpretação ou opinião política autorizada. Estes três últimos produtos 

tomaram, com mais freqüência, a forma de colunas políticas, de conteúdos e 

formatos variados (CRUVINEL apud SEABRA e SOUSA, 2006, p.16).  

 

O jornalismo investigativo e o critério ‘interesse público’ 

 O jornalismo investigativo, como prática especializada da atividade profissional, 

possui motivações e critérios singulares no tocante à seleção dos fatos que são 

transformados em notícia, em virtude de sua função social. Partindo de uma abordagem 

generalista, Burgh (2008) apresenta o jornalista investigativo como um indivíduo cuja 

profissão é descobrir a verdade e identificar lapsos em qualquer mídia disponível. Essa 

concepção inicial descreve uma prática que não se limita ao público-alvo, não possui 

fundamentos legais e é estreitamente vinculada à publicidade. Mas, quais seriam suas 



36 
 

reais motivações? E qual o significado do jornalismo investigativo para as diferentes 

sociedades? 

Considerando que, em alguns casos, a atividade investigativa parte de um desejo 

de denúncia, o ponto crucial para reflexão desta prática é o conceito de ‘interesse 

público’ definidor da motivação da pauta. Portanto, inexoravelmente, essas indagações 

retomam a discussão sobre os critérios de noticiabilidade
5
, ou seja, os valores que 

estabelecem quais acontecimentos são adequados para ser notícia por sua proximidade, 

relevância, urgência, dramaticidade e assim por diante.  

 Segundo Silva (2006), o critério de interesse público para o jornalismo 

interpretativo brasileiro, por exemplo, está mais associado ao uso do dinheiro público. 

Por isso, consideram-se noticiáveis as informações sobre a alocação do dinheiro 

público, como ele foi gasto e quais os resultados obtidos com sua utilização. Porém, 

outros temas que afetam a vida pública podem dar espaço para polêmica. 

Em comparação com o jornalismo diário, percebe-se uma distinção da prática 

profissional em vários aspectos, entre eles a velocidade e a profundidade de apuração 

das informações. Enquanto o jornalismo diário lida rapidamente com as informações 

recebidas, atestando o que as autoridades oficiais determinam como fatos apropriados 

para se tornarem notícias, o jornalismo investigativo seleciona suas informações de 

forma mais meticulosa, um pouco mais lenta, priorizando outras fontes e com técnicas 

particulares. O foco da narrativa também adquire ângulos peculiares, que fogem do 

padrão tradicional de reportagem com matérias que abusam da sensibilidade, 

contentam-se em revelar o que sucedeu a apenas uma vítima, ou ainda, perseguem os 

vilões (Burgh, 2008).  

 De modo geral, o desejo de descobrir a verdade e esclarecer a diferença entre o 

que é certo e errado, desencavar problemas, persuadir a audiência a ver o fato como 

uma contradição diante das declarações de inocência de assassinos e ladrões, a partir de 

uma leitura moral da informação oculta, são características inerentes à prática do 

jornalismo investigativo. E a ênfase no ímpeto moral das reportagens pode disseminar 

                                                             
5 Segundo Wolf (2002, p.190), a noticiabilidade é o conjunto de requisitos que os acontecimentos devem 

possuir para poderem ser transformados em notícia, seja do ponto de vista da estrutura do trabalho nos 

órgãos de informação como também do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas. Ou ainda, “a 

noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais os órgãos de 

informação enfrentam a tarefa de escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e 

indefinido de fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias”.   
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idéias sobre o que pensar a respeito de algo ou com o que se importar, influenciando o 

ponto de vista do leitor sobre um fato ou publicação (Burgh, 2008). 

Segundo Burgh (2008, p.20), a cobertura investigativa pode acontecer com os 

seguintes intuitos: identificar uma ação vergonhosa, mesmo que não seja ilegal, como 

transgressão moral e da lei; denunciar abuso de poder; questionar as bases factuais de 

declarações significantes; mostrar que a justiça pode ser corrompida; desafiar a versão 

oficial; demonstrar como as leis podem ser burladas; expor a distância entre teoria e 

prática; desvendar uma verdade oculta. 

O modelo de jornalismo político predominante no Brasil gera bastante discussão 

se comparado ao modelo europeu, mais analítico, e ao norte-americano, mais 

investigativo. Segundo Silva (2006), alguns estudos consideram o jornalismo brasileiro 

como o clássico Quarto Poder, em alusão aos outros três poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário; outros apresentam a hipótese de que o modelo brasileiro passou a ser o 

Quinto Poder, depois da criação do Ministério Público; ou ainda, a tese de que a 

imprensa investigativa teria renunciado à pretensão de ser um ‘Poder’ para atuar no 

mercado, seguindo as regras dos negócios e as estratégias de marketing. 

Em geral, na visão de Silva (2006), o jornalismo investigativo brasileiro não se 

preocupa em acompanhar as ações dos governos (como lançamentos de programas, 

políticas e medidas públicas), nem tampouco se ocupa em verificar os resultados 

obtidos. De fato, a imprensa é tida como um poder fiscal, mas não no sentido de 

auditagem das políticas públicas, nem no sentido de valorizar como notícias os 

resultados positivos das ações governamentais. Gramacho (2006) define a prática do 

jornalismo investigativo brasileiro como uma atividade de acusações, que podem variar 

entre faltas éticas e crimes previstos na legislação.  

A cobertura sobre o crime organizado é uma das abordagens mais arriscadas, ao 

passo que a cobertura de política expõe menos o profissional, salvo em municípios do 

interior das regiões Norte e Nordeste do país, onde muitos jornalistas sofreram com 

intimidações e assassinatos. De modo geral, os problemas de liberdade de informação 

no país não impediram que o jornalismo investigativo definisse momentos importantes 

para o cenário político do país, sobretudo com a deflagração de crises políticas, 

escândalos financeiros, entre outros atos de corrupção que ganharam visibilidade 

midiática (Gramacho, 2006). Entre os episódios marcantes do jornalismo investigativo, 



38 
 

ao longo dos últimos vinte anos, período de transformações no cenário sócio-político do 

Brasil, é possível citar o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, a CPI do 

Orçamento, o caso PC Farias, a quebra dos bancos Econômico, Nacional e Bamerindus, 

a CPI dos Bancos, a CPI do Judiciário e a compra de votos para a Emenda da Reeleição 

de Fernando Henrique Cardoso.  

Segundo Gramacho (2006), as informações que possuem valor notícia para o 

jornalismo investigativo são divididas em três categorias: públicas (informações 

acessíveis a todos); privadas (histórias orais e documentos que pertencem a pessoas 

físicas e aos quais só se pode chegar com a permissão dos proprietários); e sigilosas 

(documentos protegidos por sigilo bancário, fiscal e telefônico). Na prática, o repórter 

precisa ter conhecimento sobre indícios ou provas suficientes para assumir os riscos de 

uma publicação que pode obrigar tanto o profissional como a empresa a sustentarem, 

por meio de processo judicial, as informações que foram divulgadas. 

A partir do conhecimento dessas informações nasce o furo jornalístico, que 

consiste exatamente em anunciar algo, em primeira mão, que até então estava inédito 

(Gramacho, 2006). O jornalista então se depara com a tarefa de construir o relato da 

‘denúncia’. Nesse sentido, Burgh (2008) levanta a polêmica da diferenciação entre o 

jornalismo investigativo e o jornalismo de denúncia do ponto de vista das técnicas de 

apuração. A confusão entre denúncia jornalística e jornalismo investigativo, que se 

intensifica principalmente a partir da década de 1990, acontece pelo fato de o jornalismo 

investigativo associar-se a ciladas e ardis no imaginário popular, quando na verdade 

essas estratégias constituem um de seus métodos.  

Para o autor, a técnica de criar um ardil é usada pelos jornais menos preocupados 

com os interesses públicos e mais empenhados em uma abordagem sensacionalista. “O 

ardil é a utilização de um truque para induzir a vítima a revelar sua vilania; isso é 

conveniente em algumas situações, desde que a cilada seja necessária para revelar uma 

prova plantada na qual o vilão se incrimine por uma palavra ou ação” (Burgh, 2008, 

p.23). Neste sentido, a diferença entre jornalismo investigativo e mera denúncia 

estabelece-se pelo interesse público, ainda que as técnicas empregadas por ambos 

possam tornar esses limites tênues. 

A denúncia, apesar de seu impacto, é episódica e cessa em pouco tempo. Ela, 

por si, representa um tipo de punição – a exposição pública dos responsáveis pelas 
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irregularidades (Silva, 2006). O jornalismo investigativo, aplicado ao cenário político, é 

mais denso e suscita análises, interpretações e opiniões. A prática investigativa está 

preocupada em buscar a verdade onde quer que ela se esconda. Por isso, expõe as 

feridas sempre em nome do interesse público, amparada na noção de certo ou errado ou 

do senso moral (Burgh, 2008). Seu efeito é duradouro, os quais podem impulsionar 

transformações no cenário político ou resultar em novas legislações e regulamentações, 

fazendo jus ao rótulo de ‘Poder’, que vai além das três esferas que regulam a sociedade 

democrática brasileira. 

 

2. O papel das semanais de informação na formação da opinião pública e a 

representatividade de Veja e IstoÉ no mercado editorial brasileiro 

 

Iniciamos a discussão sobre o papel das revistas semanais de informação 

propondo uma reflexão sobre o poder do discurso informativo. Tal inserção se faz 

necessária para que se possa compreender as forças ideológicas e comerciais que regem 

o ‘local’ de produção das notícias estampadas semanalmente. Não se trata de uma visita 

à redação dos grupos editoriais para inspecionar as tecnologias utilizadas ou as 

estratégias mercadológicas de cada revista. Ao contrário, trata-se de uma reflexão sobre 

a consciência do ato de informar, diluída e internalizada na rotina produtiva.  

Os recortes da realidade apresentados pelas notícias estão amparados no discurso 

informativo, cuja base de sustentação é mantida pelo imaginário do poder e pela 

autoridade do saber. Para Charaudeau (2010, p.63), informar é possuir um saber que o 

outro ignora. É ter a aptidão que permite transmitir este saber ao outro e, assim, ser 

legitimado neste processo de transmissão de conhecimento. Esse processo informativo, 

portanto, detém três instrumentos fundamentais para o reconhecimento da instância 

midiática como agente propulsor de mudanças sociais: o ‘saber’, o ‘poder dizer’ e o 

‘poder de dizer’. É por isso que as mídias constituem uma instância que detém uma 

parte do poder social (Charaudeau, 2010).  

A noção de poder social de grupos ou instituições é central na maioria dos 

trabalhos de análise crítica. No capítulo seguinte, discutiremos a partir do pensamento 

foucaultiano, a noção de poder aplicada às regras do jogo discursivo e materializada no 

texto das reportagens. Por ora, nosso foco de análise recai apenas na instância de 
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produção, ou seja, na empresa midiática como ‘organismo especializado’ (Charaudeau, 

2010) que tem a vocação de responder a uma demanda social: informar.   

Neste sentido, é possível pontuar o seguinte antagonismo: por um lado, a mídia, 

enquanto organismo especializado, busca tornar público aquilo que seria ignorado, 

oculto ou secreto, exercendo assim uma função de serviço em benefício da cidadania; 

por outro, trata-se de um organismo que se define através de uma lógica comercial, 

inserido numa economia de tipo liberal e, por conseguinte, em situação de concorrência 

em relação a outras empresas com a mesma finalidade (Charauedeau, 2010).   

Na visão de Charaudeau (2010), é justamente a partir dessa lógica ‘ambígua’ que 

as empresas procuram captar grande parte do seu público. Como o autor parte da 

hipótese de que a verdade não está no discurso, mas somente no efeito que produz, ele 

defende que a atividade de produção de informação sobre o espaço público, político e 

civil obriga o emissor a recorrer a determinadas estratégias de sedução, que nem sempre 

estão isentas de posições ideológicas. Assim, cada instância de informação midiática 

põe em cena os efeitos de autenticidade, verossimilhança e dramatização para exercer o 

poder de fato sobre as demais concorrentes. 

Enquanto Charaudeau aponta a ambigüidade da informação midiática e defende 

a influência das estratégias do jogo discursivo para a manutenção do poder 

organizacional da mídia, Van Djik (2008) possui um posicionamento mais crítico em 

relação às condições de produção do discurso. Primeiro, o autor define ‘poder’ em 

termos de controle, ou seja, os grupos possuem poder se forem capazes de exercer 

controle sobre os atos e as mentes de outros grupos. Em seguida, defende a existência 

de uma base de poder que permite acesso a recursos sociais escassos como a força, o 

dinheiro, o status, a fama, o conhecimento, a informação, a cultura ou as várias formas 

de comunicação e discurso.  

Van Dijk (2008) também considera, em suas análises sobre as relações entre 

discurso e poder, que o acesso a formas específicas de discurso, como o da mídia, é em 

si um recurso de poder e a ação é controlada através das nossas mentes. Para ele, se 

somos capazes de influenciar as mentes das pessoas, seja seu conhecimento e opiniões, 

podemos indiretamente controlar algumas de suas ações a partir da persuasão e da 

manipulação. “Isso significa que aqueles grupos que controlam o discurso mais 
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influente também possuem mais chances de controlar as mentes e as ações de outros” 

(VAN DIJK, 2008, p.118). 

Aqui, compartilhamos com Van Dijk (2008) duas premissas: de que os 

jornalistas, imbuídos pela força ideológica e comercial da marca editorial a qual estão 

vinculados, controlam o discurso da mídia; e que o acesso à comunicação e ao discurso 

público ou o controle exercido sobre esses elementos representam um importante 

recurso simbólico ou poder social. Assim, é possível afirmar que o conhecimento e a 

informação representam os recursos simbólicos que os jornalistas possuem.  

Nesta pesquisa, escolhemos como objeto de análise as reportagens das revistas 

semanais de informação Veja, da editora Abril, e IstoÉ, editora Três, considerando a 

representatividade e o “capital simbólico”
6
 acumulado pelas duas publicações no 

mercado editorial brasileiro, sobretudo como fonte significativa de leitura e como 

empresas que sustentam o poder discursivo de informar e opinar no cenário midiático. 

Uma das mídias mais antigas e consolidadas no Brasil, a revista, como veículo de 

informação, conserva espaço cativo na preferência dos leitores. Segundo dados 

publicados no World Magazine Trends
7
 (2010/2011), em termos numéricos de 

representatividade editorial, a revista Veja lidera o ranking das maiores semanais na 

categoria Business/ Financial/ News (negócios, economia e notícias), com circulação 

média de 1.097.485 exemplares, e a revista IstoÉ, em terceiro lugar, apresenta 344.029 

exemplares.  

Os posicionamentos editoriais das revistas revelam as divergentes intenções 

editoriais e discursivas de cada uma. Por um lado, Veja preocupa-se em ser a revista 

mais respeitada do país, apresentando-se como leitura obrigatória para quem deseja 

qualidade de informação
8
 (Figura 2). Ao passo que IstoÉ, em seu midiakit,

9
 intitula-se 

                                                             
6 Capital Simbólico é um conceito utilizado por Pierre Bourdieu (1984) que corresponde ao conjunto de 

rituais de reconhecimento social, e que compreende o prestígio, a honra, etc. O capital simbólico, 

diferentemente das outras modalidades de capital (cultural, econômico e social), não é imediatamente 

perceptível como tal e os efeitos de sua duração também obedecem a lógicas diferentes. Ele configura 

uma espécie de poder ligado à propriedade de "fazer ver" e "fazer crer".  O capital simbólico está fundado 

no conhecimento e no reconhecimento. É, a grosso modo, uma medida do prestígio e/ou do carisma que 

um indivíduo ou instituição possui em determinado campo. 
7
 A FIPP World Magazine Trends é uma publicação que reúne dados sobre as principais editoras e 

revistas do mundo. A pesquisa foi realizada pela ZenithOptimedia com contribuição de auditores de 

revistas de todo o mundo,  fornece informações sobre os mercados locais de 48 países.  Disponível em: 

http://www.fipp.com/News.aspx?PageIndex=2002&ItemId=15733  
8 Midia-kit disponível em: http://veja.abril.com.br/idade/publiabril/midiakit_2003/defaultfr.html  
9
 Disponível em: http://editora3.terra.com.br/downloads/midiakit_istoe.pdf  

http://www.fipp.com/News.aspx?PageIndex=2002&ItemId=15733
http://veja.abril.com.br/idade/publiabril/midiakit_2003/defaultfr.html
http://editora3.terra.com.br/downloads/midiakit_istoe.pdf
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como a revista mais combativa do País, sobretudo ao ressaltar que foi protagonista de 

importantes fatos políticos e sociais e com destaque na redemocratização do Brasil 

(Figura 3). Além disso, a revista defende que possui uma linha editorial independente, 

não atrelada a grupos políticos ou econômicos e apresenta ao leitor uma abordagem dos 

fatos além da notícia. A partir dessas marcas discursivas é possível inferir as estratégias 

para manutenção e exercício do poder de fato sobre as demais concorrentes. 

 

Figura 3: Posicionamento Editorial – Veja (Fonte: mídia-kit/ Veja) 
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Figura 4: Posicionamento Editorial – IstoÉ (Fonte: mídia-kit/ IstoÉ) 

 

 

 

Cabe ressaltar que foram catalogadas para análise as reportagens referentes aos 

escândalos políticos, publicadas na seção ‘Brasil’ de cada uma das revistas, cujo foco é 

a cobertura política e de assuntos nacionais da semana. Trata-se de uma seção com 

maior destaque nas duas revistas, sendo publicada logo após as páginas dedicadas ao 

conteúdo opinativo e as notas informativas. 

Outro aspecto importante refere-se ao perfil do leitor, sobretudo quando 

avaliamos o poder discursivo das revistas. O número de leitores de Veja corresponde a 

4.152.000, enquanto IstoÉ possui cerca de 1.123.592 leitores. Mas apesar desta 

discrepância em termos de alcance de público, é possível perceber que no quesito 

distribuição geográfica, os leitores das duas revistas concentram-se na região sudeste 

com a média de 58% para Veja e 59% para IstoÉ. Os leitores de Veja e IstoÉ em sua 

maioria pertencem as classes econômicas A e B (74% e 73% respectivamente).  

A faixa etária varia nas duas revistas: em Veja, os leitores de 20 a 29 anos 

representam 24% e, os leitores acima de 50 anos, correspondem a 23% do total; em 

IstoÉ, os leitores de 20 a 29 anos representam 22% e, os leitores acima de 40 anos, 

correspondem a 43% do total. O nível de escolaridade dos leitores e o posicionamento 

ideológico das revistas também são indicativos bastante significativos para a análise da 
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construção do discurso. Em Veja, o índice de leitores que possuem nível superior 

corresponde a 37%, ao passo que, em IstoÉ 47% registram esse mesmo grau de 

instrução . 

O breve panorama da representatividade desses dois títulos do mercado editorial 

brasileiro, associado aos fatores inerentes às especificidades do jornalismo de revista 

(conforme discutiremos a seguir), justifica a importância dessas publicações na esfera 

pública no Brasil: a intimidade e o diálogo estabelecido com o leitor, o formato gráfico 

diferenciado, a periodicidade da revista e, principalmente, o aprofundamento na 

abordagem dos fatos contribuem para solidificar a credibilidade que os leitores 

depositam nesses títulos. Além disso, as forças ideológicas e comerciais reforçam o 

poder do discurso informativo que as revistas implementam no cenário midiático. 

 

O alvo e o público: As especificidades do jornalismo de revista  

 A organização do discurso, seja qual for sua natureza, depende das hipóteses 

feitas a respeito do público-alvo. No caso do discurso informativo, independente dos 

filtros ideológicos e comerciais que possam incidir sobre a sua produção, a meta é a 

transmissão de um saber, amparado no modelo de credibilidade dos fatos transmitidos. 

Cada veículo de comunicação se atém a prova usando como estratégia a constatação, o 

testemunho e o relato de constituição dos fatos. Considerando seu público-alvo, o 

discurso informativo também se presta a uma espécie de ‘explicação explicitante’ 

(Charaudeau, 2010). As revistas semanais, por exemplo, não têm alvos tão 

especializados se comparadas aos outros títulos segmentados. Elas abrangem as diversas 

temáticas, percorrendo o cenário político, comportamental, saúde, internacional, meio 

ambiente, colocando em evidência os recortes da ‘realidade’ sob o ‘discurso de verdade’ 

acessível a um grande número de indivíduos. 

Mas, isso não significa que o discurso informativo das revistas semanais 

explique os acontecimentos com a base da simplicidade argumentativa. Ao contrário, no 

jornalismo de revista, há uma preocupação maior com a apresentação do conteúdo, além 

do fato de que o meio dispõe de maior liberdade para criação e apresentação do discurso 

informativo numa abordagem texto-visual, que valoriza a utilização de cores, imagens, 

formas e fontes. Todas essas nuances remontam as peças do ‘jogo de verdade’ que 
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devem ser articuladas em favor dos interesses comerciais, ideológicos e das 

necessidades do leitor.  

 Essa liberdade de criação deve-se principalmente às especificidades inerentes ao 

meio, seja em termos estruturais como também em relação ao estilo textual. Entre as 

características estruturais da revista, destacam-se: 

a) Intimidade e diálogo com o leitor: A interatividade e a intimidade que a revista 

estabelece com o leitor são essenciais para definir os rumos de cada edição. Segundo 

Scalzo (2004), a revista estabelece uma relação dialógica espontânea com o leitor, fala 

com ele diretamente, trata-o por ‘você’. Mas, para Filho (2004), o mais importante é 

construir através do diálogo, uma relação de fidelidade com o leitor, que será convertida 

em credibilidade e preferência pela publicação. 

b) Formato diferenciado: O formato diferencia visivelmente a revista de outras 

publicações impressas. As editoras investem em modernas técnicas de impressão, 

estilos requintados de padronização visual e variado layout (design da página). Segundo 

Scalzo (2004), a qualidade do papel e da impressão, além de maior liberdade de 

diagramação e utilização de cores, garantem uma qualidade de leitura. Isto porque as 

revistas são produtos mais artísticos. Filho (2004) acrescenta que além de não sujar as 

mãos dos leitores, a maior vantagem das revistas é oferecer mais recursos gráficos que o 

jornal. A diagramação que combina fotografia, gráficos, infográficos, design e texto, 

sugere um produto visivelmente agradável, que desperta o interesse de compra.  

c) Periodicidade X Aprofundamento na abordagem: Outro aspecto que diferencia as 

revistas dos demais meios de comunicação é a periodicidade, que geralmente pode ser 

semanal, quinzenal ou mensal. E esse período de publicação interfere na produção 

jornalística e no tratamento textual. Os jornais diários sobrevivem do factual, do 

imediatismo. Da mesma forma, o rádio, a televisão e a Internet são capazes de publicar 

notícias em tempo real. As revistas por sua vez, também têm como matéria prima o 

factual, afinal de contas é um produto jornalístico. A diferença está na abordagem, pois 

segundo Scalzo (2004), as revistas buscam sair da factualidade excessiva e da 

superficialidade do dia-a-dia, para praticar um jornalismo mais analítico. Além disso, o 

fato de dispor de mais tempo para publicar uma edição favorece a produção de textos 

mais criativos e a utilização de recursos estilísticos de diagramação requintados, 

realidade incompatível com a velocidade do jornalismo diário. 
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d) Vocação das revistas: educação e entretenimento: Estudando a história das 

revistas e observando as características intrínsecas ao texto jornalístico, é possível 

perceber que a educação e o entretenimento constituem a missão deste veículo. Scalzo 

(2004), explica que enquanto os jornais nascem com o espírito do engajamento político, 

as revistas surgem para ajudar na complementação da educação, como instrumento de 

serviço e interpretação dos acontecimentos. As revistas apresentam em menor 

proporção as notícias quentes e mais informações que ajudem o leitor em seu cotidiano, 

em sua vida prática. Para Filho (2004), os magazines se tornam um complemento na 

educação ou fonte alternativa de cultura, pois sua escrita pode ser estética ou literária e 

sua abordagem com relação ao tema não é tão aprofundada e técnica como nos livros, 

além de fugir da superficialidade e da linguagem referencial dos jornais. 

e) Segmentação: Já foi citado que a revista é um veículo que estabelece um encontro 

entre um editor e um leitor. Segundo Scalzo (2004), ela é um fio invisível que une um 

grupo de pessoas e ajuda a construir identidades, ou seja, cria identificações em torno de 

um tema, dá sensação de pertencer a um determinado grupo. Por isso, entre as revistas a 

segmentação por assunto e tipo de público faz parte da própria essência do veículo. É na 

revista segmentada que de fato se conhece cada leitor, sabe-se exatamente com quem se 

está falando. Para Vilas Boas (1996) qualquer revista é especializada, uma vez que 

pretende focar um público determinado. Ele explica que a especialização de uma revista 

pode ser temática ou segundo a segmentação dos leitores e que elas podem ser divididas 

em três grupos estilísticos: as ilustradas, as especializadas e as de informação- geral. 

f) Pauta: Lage (2004) explica que a instituição da pauta como procedimento 

padronizado é um fato recente que foi institucionalizado nos magazines. Isso porque as 

revistas, ao contrário de jornais, não têm o compromisso de cobrir todos os assuntos de 

sua área de abrangência. As matérias de revista são feitas a partir de enfoques editoriais 

específicos. Mais que o jornal, a revista obedece a um discurso institucional próprio e a 

identificação pelo leitor dessa ideologia ou forma de ver o mundo é o segredo da marca 

do veículo.  

No jornalismo de revista, de modo geral, a reportagem interpretativa é o gênero 

com maior destaque, pois concilia as técnicas jornalísticas com o estilo literário para a 

confecção da narrativa. O texto apresenta entre outros aspectos, uma abordagem mais 

documental e em maior profundidade que os outros veículos, porém não tão avançado e 
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histórico quanto o livro-reportagem (Vilas Boas, 1996). Além disso, a abordagem 

interpretativa das revistas rompe as amarras da padronização cotidiana e da estrutura 

tradicional da notícia, impondo um exercício de raciocínio para o jornalista/autor.  

O estilo jornalístico é, portanto, uma das formas pessoais de expressão das 

revistas, sobretudo, porque o grande desafio das reportagens é prender a atenção do 

leitor do início ao fim. Por isso, as idéias, os fatos, as declarações e as análises devem 

estar devidamente encadeadas, num ritmo harmonioso. E, cada escolha das revistas 

informativas deve ser definida pelo leitor que se quer atingir e o impacto que se deseja 

causar na sociedade. “Palavras não criam idéias, a menos que dentro da estruturação de 

uma frase a palavra esteja adequadamente colocada, buscando sempre a compreensão 

daquele que lê” (VILAS BOAS, 1996, p.13).  

Há uma gama de estratégias que podem ser utilizadas para seduzir o público-

alvo do jornalismo de revista. Seja para atrair novos leitores ou para cativar o público 

fiel, Vilas Boas (1996) sugere que é possível investir no estilo textual lançando mão de 

recursos como:  

a) Tonalidade: O humor, a tragédia, o drama, a tensão, a ironia são recursos que podem 

incidir sob a angulação e minimizar as marcas de neutralidade do texto. A neutralidade 

é pretensão comum no jornalismo diário, que impõe ao tom textual uma suposta 

objetividade e isenção.  

b) Interpretação dos fatos: A reportagem interpretativa propõe uma reflexão, a visão 

detalhada do contexto, com a análise do fato e suas conseqüências, amparada em uma 

narrativa intrigante e atraente, que faça o leitor mergulhar na história. 

c) Marcação espaço-temporal: A narrativa de um texto de revista é um documento 

histórico e, portanto, deve ser construído de forma que o leitor possa a qualquer 

momento, identificar o contexto no qual a informação está inserida. 

d) Ritmo, sonoridade e jogo de palavras: O texto para revista segue os padrões 

jornalísticos, mas não impede que as palavras, frases e períodos adquiram entonações 

diferentes. Como alternativa é possível extrair efeitos significativos da pontuação 

(travessão, exclamações, interrogações) e figuras de linguagem (metáforas).  
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e) Confronto de idéias: De acordo com a angulação, a argumentação da reportagem de 

revista pode ser construída a partir da enumeração, descrição de detalhes, comparação, 

analogias, contrastes, exemplificações e testemunhos.  

f) Conflito entre declarações: A valorização de verbos de apoio que possam transmitir 

informações interessantes sobre personagens e, assim, fugir da cansativa forma do ‘diz’ 

e ‘afirma’. 

g) Ponto de vista X Angulação: O primeiro admite interpretação, um propósito não 

necessariamente explícito; o segundo relaciona-se aos desdobramentos dos fatos, o 

rumo do texto. Ou seja, o ponto de vista propõe alguma coisa para o leitor por meio da 

interpretação dos fatos. 

h) Ruptura com o lead: A ordem da reportagem de revista pode ser alterada para dar 

mais ênfase a certos incidentes e pormenores, misturando fatos do passado com fatos 

ainda em evidência. 
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CAPÍTULO 2. Por uma abordagem metodológica crítica, analítica e contextual: a 

Análise de Discurso Crítica (ADC) numa perspectiva que transcende a mera 

descrição de conteúdos dos produtos midiáticos 

 

Arribo, ahora, al  inefable centro de mi relato; empieza, aqui, mi 

desesperacíon de escritor. Todo lenguaje es um alfabeto de símbolos cuyo 

ejercício presupone um pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo 

transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas 

abarca? 

(El Aleph, Jorge Luís Borges)  

 

1. Metodologia de Pesquisa: O empirismo e os desafios metodológicos da Análise 

de Discurso Crítica aplicada ao jornalismo impresso 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar as estratégias discursivas 

utilizadas pelas revistas Veja e IstoÉ na representação da imagem do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, na cobertura dos escândalos políticos que ganharam 

visibilidade durante seu mandato (1995-2002). Entre os objetivos específicos, pretende-

se identificar as marcas de intencionalidade, explícitas e implícitas, que podem induzir o 

leitor a gerar interpretações sobre a imagem do presidente e do governo. De modo geral, 

a pesquisa reflete sobre o comportamento editorial desses dois títulos na cobertura dos 

escândalos do Sivam, BNDES e Caso Eduardo Jorge, através de uma análise 

comparativa do discurso dos editoriais e das reportagens. Essa proposta encontrou 

amparo e equilíbrio no diálogo estabelecido entre as vertentes da Análise de Conteúdo e 

da Análise de Discurso Crítica.   

Entretanto, um dos desafios deste trabalho é ultrapassar a mera descrição de 

conteúdos, considerando o contexto sócio-histórico em que foram construídos os 

enunciados, requisito basilar da análise crítica de discursos. Por isso, como alicerce 

teórico inicial, optou-se por uma incursão no pensamento de autores dedicados à 

abordagem crítica da análise de discursos, como Norman Fairclough e Michel Foucault, 

com o objetivo de situar nesta discussão os conceitos-chave que possibilitam associar o 

discurso e as noções de poder à prática jornalística. Além de ser um dos fundadores da 

análise de discurso crítica (ADC), a escolha de Fairclough justifica-se, sobretudo, por 

sua concepção de discurso como prática social e por sua preocupação com a influência 
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das relações de poder no conteúdo e estrutura dos textos. Já Foucault, considera as 

nuances do discurso além do que foi dito e ressalta as relações de poder entre o sujeito 

do enunciado e a instância de produção, determinantes para a constituição das 

formações discursivas. Em seguida, a partir das reflexões apresentadas por Dominique 

Maingueneau, discutiremos os fenômenos da heterogeneidade que possibilitam 

identificar as marcas de intencionalidade do discurso, em suas manifestações explícitas 

ou implícitas.  

E, por fim, partiremos para a discussão da proposta metodológica que guia a 

execução da pesquisa. Para a empreitada de análise que operacionaliza a verificação das 

hipóteses e a investigação dos problemas que o objeto apresenta, investimos na 

Semiologia dos Discursos defendida por Milton José Pinto. Seguindo a experiência da 

análise crítica, o autor propõe uma abordagem contextual dos ‘modos de dizer’ 

apresentados pela narrativa midiática. O modelo utilizado para aplicação prática do 

método de análise será apresentado ao final deste capítulo e os resultados obtidos serão 

comentados no capítulo seguinte. 

 

1.1. O pensamento de Norman Fairclough e Michel Foucault aplicado ao 

comportamento discursivo das revistas semanais de informação 

 

Uma das tarefas mais importantes deste capítulo é o desafio de situar o trabalho 

metodológico proposto no âmbito da pesquisa em comunicação, e conseqüentemente, 

apresentar suas contribuições para este crescente campo do conhecimento que se 

configura a partir da interdisciplinaridade. Neste sentido, sugerimos inicialmente 

estabelecer o diálogo entre autores dedicados à análise crítica de discursos, destacando 

alguns conceitos-chave que ajudarão a compreender as forças externas condicionadoras 

do comportamento discursivo das revistas semanais de informação Veja e IstoÉ, em 

contexto de deflagração de escândalo político. Por se tratar de uma abordagem 

conceitual da análise crítica, que parte do texto ao contexto, as contribuições de Norman 

Fairclough associadas ao pensamento de Michel Foucault amparam o ponto de partida 

da discussão. Portanto, numa acepção bem elementar, consideremos que a forma ou a 

estrutura pela qual os elementos lexicais e sintáticos estão reunidos e interligados no 
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corpo do texto
10

 define o objeto em análise nesta pesquisa – o discurso jornalístico das 

revistas.  

Ao abordar a definição da vertente estruturalista, Martino (2009) descreve o 

discurso como a produção textual, aquilo que é dito, escrito, pensado ou falado, mas 

que está vinculada a um determinado lugar, tempo e agrupamento específico na 

sociedade. Analisado sob a égide do pensamento de Michel Foucault, o termo tem 

tratamento mais extenso, tendo em vista seu desejo de encontrar o que está do outro 

lado do discurso. Para Norman Fairclough, o conceito se relaciona a uma prática social 

de representação e construção do mundo em significado. Percebe-se, portanto, que o 

ponto de interseção desses três pontos de vista é a abordagem do conceito ‘discurso’ 

além do mero uso lexical e semântico, mas sob o qual incidem as forças das relações e 

instituições sociais.  

É justamente essa concepção mais ampla do termo que favorece a reflexão sobre 

o comportamento discursivo das revistas semanais de informação. O discurso por elas 

produzido imprime marcas implícitas e explícitas do pensamento editorial e do 

posicionamento ideológico da empresa, além de considerar para sua produção 

elementos como o perfil do leitor, suas expectativas em termos político-sociais, numa 

empreitada que sugere estratégias discursivas que perpassam as escolhas lexicais. Na 

prática jornalística, o discurso imprime ares de obra de arte devido à sua composição 

que aqui chamaremos de ‘texto-visual-ideológica’, por trazer consigo as marcas autorais 

e, principalmente, por retratar os acontecimentos sociais. 

Mas, retornemos ao debate sobre o conceito de ‘discurso’. Em Dicionário de 

Análise do Discurso (Castro, 2006), o termo é apresentado a partir de uma série de 

oposições clássicas, entre elas o discurso versus texto: “O discurso é concebido como a 

inclusão de um texto em seu contexto” (p.169). Em seguida, o termo é revisado a partir 

da influência de diversas correntes pragmáticas que imprimem idéias-força, como a 

vertente que defende que o discurso é contextualizado:  

O discurso não intervém em um contexto, mas como se o contexto não passasse de 

uma moldura, um cenário; de fato, não existe discurso que não seja contextualizado: 

não se pode de fato, atribuir um sentido a um enunciado fora de contexto. Além 

disso, o discurso contribui para definir seu contexto e pode modificá-lo durante a 

enunciação (CASTRO, 2006, p.171). 

 

 

                                                             
10 Segundo Martino (2009), em uma definição aproximada, texto é qualquer agrupamento de signos que 

tenha um sentido relativamente completo.  
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Em A ordem do discurso (2009a), Michel Foucault defende que o discurso está 

na ordem das leis, no suporte institucional que reforça e determina as práticas 

discursivas. Segundo a hipótese foucaultiana: 

[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que tem 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2009a, p.8-9). 

 

Em sua visão clássica sofista, o discurso é passível de interdições, que o honra, 

mas o desarma, revelando sua ligação com o desejo de verdade e o exercício do poder. 

Entretanto, Foucault (2009a, p.15), argumenta que o discurso verdadeiro sofreu uma 

separação histórica, desde os gregos: a verdade não reside mais no que é o discurso ou 

no que ele faz, mas apresenta-se no que ele diz. A verdade se deslocou do ato da 

enunciação para o próprio enunciado: seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação a 

sua referência. O que se destaca agora na visão foucaultiana são os procedimentos 

internos que funcionam a título de classificação, ordenação e distribuição, configurando 

uma visão do discurso como acontecimento, mas que ainda assim revelam o 

desnivelamento entre os discursos que, indefinidamente, são ditos, permanecem ditos e 

estão ainda por dizer (Foucault, 2009a).  

De fato, em seus trabalhos, Michel Foucault amplia o espectro conceitual e 

apresenta a arqueologia como uma metodologia de análise do discurso que se ocupa de 

enunciados e formações discursivas. Em Arqueologia do Saber (2009b), Michel 

Foucault abriga uma densa base epistemológica para pensar e tratar a unidade discursiva 

a partir das regularidades internas do discurso. Nessa obra, o autor se preocupa em 

tentar descrever as relações entre enunciados e, por isso, convoca o analista a interrogar 

o discurso sobre sua unidade e regras de formação:  

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente; trata-se 

de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de 

determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, 

de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de 

mostrar que outras formas de enunciação exclui. (FOUCAULT, 2009b, p.31).  

 

Em sua arqueologia, Foucault (2009b) apresenta o enunciado como um átomo 

do discurso, cuja condição de existência está condicionada ao ato ilocutório (ou ato de 

fala
11

, segundo os analistas ingleses), ou seja, o que se produziu pelo próprio fato de ter 

                                                             
11 Em Dicionário de Análise do Discurso (2006, p.72), os atos ilocutórios (ou atos de fala) são definidos a 

partir da teoria dos ‘speech acts’ de Austin, apresentada na obra How to do things with words, na qual ele 

parte da hipótese de que ‘dizer’ é transmitir ao outro certas informações sobre o objeto de que se fala, mas 
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sido enunciado em circunstâncias bem determinadas. “Um enunciado pode ser o 

mesmo, manuscrito em uma folha de papel ou publicado em um livro; pode ser o 

mesmo pronunciado oralmente, impresso em um cartaz, reproduzido por um gravador.” 

(FOUCAULT, 2009b, p.116). Por outro lado, a identidade do enunciado está submetida 

a um conjunto de condições e limites impostos pelo conjunto dos outros enunciados no 

meio dos quais se relaciona. “É preciso saber a que se refere o enunciado, qual é seu 

espaço de correlações, para poder dizer se uma proposição tem ou não referente.” 

(FOUCAULT, 2009b, p.101).  

Em Vocabulário de Foucault (Castro, 2009), o enunciado é definido como uma 

proposição ou frase considerada desde o ponto de vista de suas condições de existência, 

mas não como proposição ou frase, pois esta é entendida como unidade analisada pela 

gramática e aquela, unidade da lógica. De modo geral, o enunciado articula-se sobre a 

frase ou sobre a proposição, mas não deriva deles. Suas condições de existência incluem 

um conjunto de signos, que lhe possibilita ser algo mais que simples marcas materiais, 

pois se referem a objetos e sujeitos, relacionam-se com outras formulações e são 

passíveis de repetição. 

As formações discursivas, por sua vez, são descritas, na Arqueologia do Saber 

(Foucault, 2009b), como a superfície mais ampla dos discursos, na qual incidem as 

relações entre enunciados e os laços que eles formam, de modo familiar e insistente. 

Segundo Castro (2009, p.177), a formação discursiva é um conjunto de regras 

anônimas, determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma época dada as 

condições de exercício da função enunciativa. Foucault (2009b), então, aponta o 

caminho para reconhecer a presença das formações discursivas: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2009b, p.43, 

grifos nossos) 

 

No pensamento foucaultiano, as noções de formação discursiva e de enunciado 

reenviam uma à outra. É justamente a busca para além da formulação dos enunciados, 

para além do dito, o não dito, a intenção do sujeito falante, a revelação de suas 
                                                                                                                                                                                   
é também ‘fazer’, ou seja, tentar agir sobre o interlocutor e mesmo sobre o mundo circundante. Na base 

da teoria austiniana está a descoberta dos enunciados performativos, que tem a propriedade de poder, ou 

‘fazer’ qualquer coisa pelo simples fato de dizer, enunciar, como em “Eu te prometo que venho”, realizar 

o ato prometer. Para Austin, todos os enunciados realizam três tipos de atos: locutórios (atos de dizer 

qualquer coisa), ilocutórios (atos efetuados ao dizer qualquer coisa) e perlocutórios (atos efetuados pelo 

fato de dizer qualquer coisa) (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2006, p. 73) 
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atividades conscientes ou o jogo de forças inconscientes que configura a questão 

metodológica da arqueologia (CASTRO, 2009). Assim, ao tentar descrever as relações 

entre os enunciados, Foucault (2009b), convoca o analista a interrogar o discurso sobre 

suas regras de formação e aponta quatro hipóteses que determinam a relação entre 

enunciado e formação discursiva:  

 

- Multiplicidade dos objetos: os enunciados, diferentes em sua forma, dispersos no 

tempo, formam um conjunto quando se referem a um único objeto, entretanto, esse 

conjunto de enunciados está longe de se relacionar com um único objeto, formado de 

maneira definitiva. A partir dessa consideração, Foucault (2009b, p.37) revela sua 

preocupação em saber se a unidade do discurso é feita pelo espaço onde diversos 

objetos se perfilam e se transformam e não pela existência e pela singularidade do 

objeto, ou seja, a unidade do discurso estaria fundada no jogo de regras que torna 

possível o aparecimento dos objetos; 

- A forma e o tipo de encadeamento: segundo o autor, na busca pela unidade 

discursiva é preciso caracterizar e individualizar não só a coexistência dos enunciados 

dispersos e heterogêneos, como também, o sistema que rege sua repartição, a forma 

como se apóiam uns nos outros, revelando a transformação que sofrem, seu jogo de 

revezamento, posição e substituição (FOUCAULT, 2009b, p.39) 

- O sistema de conceitos: os grupos de enunciados seriam estabelecidos a partir do 

sistema de conceitos permanentes e coerentes que entram em jogo na unidade discursiva 

(FOUCAULT, 2009b, p.39). 

- A identidade e a persistência dos temas: para reagrupar os enunciados é necessário 

descrever seu encadeamento e explicar as formas unitárias sob as quais eles se 

apresentam (FOUCAULT, 2009b, p.40). 

 

A partir da perspectiva teórico-metodológica de Fairclough (2001), o discurso é 

entendido como um modo de ação historicamente situado, constituído socialmente e 

constitutivo de identidades sociais, relações sociais e sistemas de conhecimento e 

crença. Essa concepção sugere, portanto, uma dialética entre discurso e sociedade: 

Ao usar o termo “discurso”, proponho considerar o uso de linguagem como forma 

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

situacionais. Isso tem várias implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo 

de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente 

sobre os outros, como também um modo de representação [...] Segundo implica uma 

relação dialética entre o discurso e a estrutura social existindo mais geralmente tal 
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relação entre a prática social e a estrutura social: a última é tanto uma condição 

como efeito da primeira. (FAIRCLOUGH, 2001, p.91)  

 

Em sua Teoria Social do Discurso, Fairclough (2001) defende que o discurso é 

moldado pela estrutura social em níveis como: classe em nível societário, relações 

específicas em instituições particulares (como direito ou educação), sistemas de 

classificação de natureza discursiva e não-discursiva (normas e convenções). Ou seja, os 

eventos discursivos variam estruturalmente de acordo com o domínio social particular 

ou o quadro institucional em que são gerados. Entre seus efeitos construtivos, o autor 

aponta que o discurso gera identidades sociais e posições de sujeito, ele também 

contribui para a construção de relações sociais entre as pessoas e, por fim, para a 

construção de sistemas e crenças.  

Segundo Fairclough (2001), a constituição discursiva da sociedade não emana de 

um livre jogo de idéias da cabeça das pessoas, mas da prática social enraizada em 

estruturas sociais materiais. Essa prática social tem várias orientações – econômica, 

política, cultural, ideológica – e o discurso pode estar implicado em todas elas sem cair 

no reducionismo. A partir disso, o autor apresenta a concepção tridimensional do 

discurso, como uma tentativa de reunir três tradições indispensáveis na análise de 

discurso: análise textual (relaciona-se ao significado potencial de um texto e sua 

interpretação a partir da análise de elementos como vocabulário, gramática, coesão, 

coerência textual, força dos enunciados e intertextualidade); análise da prática 

discursiva (parte do pressuposto de que os textos são produzidos de formas particulares 

em contextos sociais específicos e, por isso, envolve os processos de produção, 

distribuição e consumo textual); análise da prática social (tem como referência alguma 

coisa que as pessoas produzem ativamente e entendem como base em procedimentos de 

senso comum partilhados, relacionando, assim, o conceito de discurso à ideologia, às 

relações de poder e a hegemonia).   

Neste sentido, defendemos a acepção do discurso como prática política e 

ideológica, em virtude das nuances que caracterizam a natureza do objeto de análise 

desta pesquisa – o comportamento discursivo de Veja e IstoÉ na cobertura dos 

escândalos políticos – numa tentativa didática de aproximar o pensamento foucaultiano 

do objeto em análise, propomos a seguir uma reflexão sobre as formações discursivas a 

partir da observação das escolhas estratégicas dos enunciados. Em termos práticos, esse 

exercício metodológico dar-se-á a partir da análise de fragmentos retirados das 

reportagens publicadas durante a cobertura dos escândalos do Sivam, BNDES e Caso 
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Eduardo Jorge. Apresentamos os resultados da pesquisa no Capítulo 3 e as grades 

elaboradas para a análise das formações discursivas estão disponíveis em Apêndices.  

 

As regras do jogo discursivo: poder, interesse e verdade 

 

Se admitirmos que o discurso jornalístico possui a capacidade de gerar 

transformação e mudança no cenário sócio-político, então relegamos à mídia o papel de 

sujeito da enunciação com poder de fala instituído. Ao observar o comportamento 

editorial das revistas Veja e IstoÉ na cobertura dos escândalos políticos que marcaram o 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, é possível perceber que o destaque 

conferido ao escândalo varia em maior ou menor intensidade em virtude da forma como 

ele é deflagrado publicamente: dossiês e entrevistas exclusivas que revelam atos antes 

ocultados, grampos telefônicos envolvendo personagens do alto escalão do governo em 

tráfico de influência, documentos comprobatórios de lavagem e desvio de dinheiro 

público. Seja qual for, a estratégia adotada para deflagração da denúncia e a pauta 

jornalística funcionam em virtude de um único critério - o interesse público em torno da 

informação velada nos atos transgressores. 

Tomemos como exemplo o comportamento da revista IstoÉ, na divulgação 

pública do escândalo do Sivam. Em novembro de 1995, final do primeiro ano de 

mandato de FHC, a revista publicou o conteúdo de conversas telefônicas grampeadas, 

envolvendo o embaixador e chefe do Cerimonial, Júlio César Gomes dos Santos e o 

ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra. Em “Cria cuervos” (edição 1325, 29/11/95), 

reportagem publicada pela revista IstoÉ, na segunda semana de cobertura do escândalo, 

identificamos na formação discursiva a presença dos enunciados cujo teor semântico 

revela as estratégias do jogo discursivo da revista, com grifos nossos: 

[...] A crise, aberta depois que ISTOÉ revelou com exclusividade o conteúdo de 

conversas telefônicas do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, ex-assessor de 

FHC, derrubou o ministro da Aeronáutica [...] (IstoÉ, edição 1325, p.21). 

 

 Assim, ao analisar as sentenças separadamente, é possível identificar os 

seguintes cenários:  

1) a crise derrubou o ministro da Aeronáutica;  

2) o cenário de crise foi inaugurado depois que a revista revelou o conteúdo das 

conversas telefônicas;  
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3) o conteúdo das conversas foi divulgado com exclusividade.  

 

A primeira idéia revelada pelos enunciados destacados refere-se à punição do 

personagem envolvido no caso, portanto, uma conseqüência da deflagração do 

escândalo. Os dois últimos cenários ressaltam o poder de fala da revista IstoÉ em duas 

condições: a revista como agente público de denúncia (instância autorizada a falar, neste 

caso, revelar o ato transgressor que estava oculto); e a revista como detentora do 

discurso de verdade (a revista teve acesso ao discurso como acontecimento e revelou 

sua existência antes da iniciativa de qualquer outro veículo de comunicação).  

Foucault define que “a verdade é em si mesma poder” (Castro, 2009, p.423), ou 

seja, a abordagem de IstoÉ no caso Sivam mostra seu poder de revelar uma verdade 

oculta, o poder de publicar uma informação antes que outro veículo a publique e o poder 

de mudança social, que se materializa com a saída do ministro do governo. Por isso, 

mesmo alterando a disposição dos enunciados na formação discursiva, é possível 

perceber como a ordem do discurso mantém sua essência semântica, mas revela em si as 

estratégias encadeadas: A revista revelou conversas telefônicas, que geraram um 

cenário de crise no governo e causou a saída do ministro da Aeronáutica.  

Como vimos, esse jogo discursivo inclui estratégias que sustentam o poder de 

fala da revista ao longo da argumentação, sob os quais incidem os princípios da 

‘vontade de verdade’ e da ‘vontade de saber’. Em Vocabulário de Foucault, o conceito 

de verdade é apresentado como “o conjunto de procedimentos que permitem pronunciar, 

a cada instante e a cada um, enunciados que serão considerados como verdadeiros” 

(FOUCAULT apud CASTRO, 2009, p.421). E, a noção de ‘vontade de verdade’ 

relaciona-se a história dos jogos da verdade, sob a qual incidem dois argumentos 

determinantes: por um lado, uma história interna da verdade, que se corrige a partir dos 

seus próprios princípios de regulação, levando a cabo o cientificismo; por outro, uma 

história externa da verdade, que parte das regras de jogo que, em uma sociedade, fazem 

nascer determinadas formas de subjetividade, determinados domínios de objetos, 

determinados tipos de saber (Castro, 2009).  

Então, se o principio da ‘vontade de verdade’, está relacionado à iniciativa da 

revista em manter seu poder de fala no cenário midiático, o princípio da ‘vontade de 

saber’, que também incide sob as estratégias da revista, ampara-se no desejo de verdade 

proveniente do critério de interesse público. Convém destacar que, segundo Foucault 

(2009a) o discurso verdadeiro passou por uma separação que deu forma à vontade de 
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verdade. Na época dos poetas gregos do século VI a.C. o discurso verdadeiro era o 

discurso pronunciado por quem tinha o direito de fazê-lo e segundo o ritual requerido. 

Um século mais tarde, contudo, a verdade do discurso não residia no que esse era ou 

fazia, mas no que dizia. A vontade de verdade agora é da ordem daquilo que o discurso 

diz, da informação que ele contempla (Foucault, 2009a) e, no caso da atividade 

jornalística, da ordem do valor-notícia.  

Em Discurso das Mídias (2010), Charaudeau fala sobre os efeitos de verdade e 

sobre a necessidade do homem de basear sua relação com o mundo num ‘crer ser 

verdade’ ou acreditar ser verdadeiro. Segundo o autor, o efeito de verdade baseia-se na 

convicção e participa de um movimento que se prende a um saber de opinião, que só 

pode ser apreendida empiricamente, através dos textos portadores de julgamentos. Além 

disso, esse efeito de verdade não existe fora de um dispositivo enunciativo de influência 

psicossocial, no qual cada parceiro da troca verbal tenta fazer com que o outro se 

associe a seu universo de pensamento e de verdade (Charaudeau, 2010, p.49). 

No contexto de produção da informação jornalística, o que está em jogo não é 

apenas a busca da verdade, mas a busca de credibilidade, ou seja, “aquilo que determina 

o direito à palavra dos seres que comunicam, e as condições de validade da palavra 

emitida” (Charaudeau, 2010, p.49). Neste sentido, o autor apresenta as provas de 

verdade como estratégias utilizadas para garantir o que é dito: a autenticidade 

(caracteriza-se pela possibilidade de atestar a própria existência dos seres no mundo, 

sem artifício, sem filtro entre o mundo empírico e a percepção homem, ou seja, a partir 

de um real de transparência, que pode ser obtido por documentos e objetos exibidos que 

funcionam como prova concreta); a verossimilhança (refere-se à possibilidade de 

reconstrução dos acontecimentos que já ocorreram, ou a existência possível do que foi 

ou será, a partir de meios discursivos que remetem ao procedimento de reconstituição, 

como as sondagens, os testemunhos e as reportagens investigativas); a explicação 

(ampara-se na possibilidade de determinar o porquê dos fatos, o que os motivou, as 

intenções e a finalidade daqueles que foram os protagonistas, por meios discursivos que 

remetem ao procedimento de elucidação, como a palavra de especialistas, peritos, 

intelectuais, numa perspectiva de exposição de opiniões diversas e confronto de idéias). 

(Charaudeau, 2010, p.55-56). 

Outra estratégia que acrescentamos ao jogo discursivo das revistas semanais de 

informação, na cobertura dos escândalos políticos analisados, é a utilização do discurso 

auto-referente como estratégia de consagração do jornalismo enquanto prática social. 
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Fausto Neto (2008) reflete sobre as operações de auto-referência pelas quais a 

enunciação jornalística indica a natureza e a especificidade do seu lugar e dos efeitos de 

suas operações sobre as condições de construção de sua legitimidade. Inicialmente ele 

situa a autonomia do campo midiático-jornalístico nas dinâmicas de complexos 

processos que têm transformado o status do jornalismo e o seu “lugar de fala”, no 

percurso de “sociedade dos meios” para a “sociedade midiatizada” (FAUSTO NETO, 

2008, p.112). 

Segundo o autor, essa transformação da sociedade alteraria a questão da 

autonomia do campo das mídias, sobretudo, do jornalismo. Portanto, o processo de 

midiatização e seus efeitos sobre o funcionamento dos discursos jornalísticos: 

trata-se da inscrição de uma ordem tecno-discursiva das lógicas e de operações 

midiáticas a permear a estrutura social, suas diferentes práticas e interações, e 

deslocando de modo transversal, para as instâncias societárias, os fluxos e efeitos 

sócio-técnicos, caracterizados pela cultura e operações midiáticas. Não se trata mais 

da existência do campo midiático como um lugar protagonista, mas a expansão para 

toda esfera da organização social de referências da cultura das mídias, enquanto 

operações tecno-simbólicas (FAUSTO NETO, 2008, p.113). 

 

Na sociedade da midiatização, os processos midiáticos ampliam sua importância 

através de várias plataformas produtivas e de circulação de mensagens e de sentidos, 

levando em conta novos regimes de contato que visam à interação com receptores. 

Diante desse contexto, para sustentar sua autonomia no campo midiático, o jornalismo 

reformula suas táticas e estratégias, reconfigurando seu status de “lugar de observador”. 

“Sua gramática e seus instrumentos lhes concedem meios de enquadrar e definir, 

segundo “pontos de vista” que lhe são inerentes, as realidades que resultam de suas 

próprias operações” (FAUSTO NETO, 2008, p.115). É justamente neste nível que 

reside a explicitação de seu novo modelo de autonomia: uma realidade de cunho auto-

referencial, que se desdobra em suportes que cuidam de suas pertinências, e também de 

operações discursivas propriamente ditas. 

Partindo desses conceitos, é possível inferir que a regra do jogo de verdade no 

discurso jornalístico possui o rótulo de ‘credibilidade da informação’ e os princípios que 

incidem sob ela são da ordem da ‘vontade de verdade’ e da ‘vontade de saber’. A partir 

daí, as revistas desenvolvem estratégias que contemplam essa busca pela verdade, num 

jogo discursivo que o poder de fala privilegia quem primeiro deflagra a informação, 

quem conta mais detalhes e quem constrói a versão mais próxima da verdade. Portanto, 

o discurso de ‘verdade’, ou o discurso que ‘leva a crer’ como defendemos nesta 
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pesquisa, é aquele que oferece ao leitor as marcas de credibilidade, entre elas o 

cientificismo postulado pela objetividade jornalística. 

Ao analisar duas estratégias impressas pelo discurso que ‘leva a crer’, 

apresentadas por Veja e IstoÉ, na cobertura do escândalo dos grampos do BNDES
12

, 

deflagrado em novembro de 1998, com grifos nossos, destacamos duas estratégias 

empregadas pelas revistas no jogo de verdade: o acesso a documentos entre outras 

fontes materiais comprobatórias e a convocação de vozes autorizadas que também 

atuam como agentes de comprovação da informação divulgada ou que sustentam a 

hipótese defendida pela revista. Assim, como marca de credibilidade, no exemplo 1, 

Veja recorre aos juristas e à Constituição para sustentar a tese de que o ministro teria 

agido de forma ilegal. Enquanto IstoÉ, ao recortar outro desdobramento do caso, 

apresenta uma estratégia mais falível, uma vez que não apresenta a identidade da fonte 

consultada, amparando-se apenas na credibilidade historicamente instituída no seu nome 

como artifício para sustentar a hipótese de que os grampos teriam origem dentro da 

própria Polícia Federal.  

 

Exemplo 1 - Revista Veja: 

 

Na semana passada, VEJA ouviu quinze juristas e advogados de renome sobre o 

assunto [...] Todos consideram de antemão, que o ministro pode ter incorrido na 

violação do artigo 37 da Constituição. Ali diz-se que um agente público deve agir 

segundo os “princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade”. Esses 

princípios estão desdobrados, com as respectivas caracterizações e penas, em outros 

diplomas legais – a Lei de Licitações, a Lei de Improbidade Administrativa e o 

Código Penal. Só com investigação mais profunda se poderá determinar quais 

leis e quais artigos o ministro violou, dizem os juristas consultados. (Veja, 

edição 1574, p.47-48) 

Exemplo 2 – Revista IstoÉ: 

“A hipótese de que o grampo seja resultado da disputa entre facções rivais pelo 

poder dentro da PF é mais do que provável. ISTOÉ obteve a informação de que a 

escuta foi feita por agentes ligados à Federação Nacional dos Policiais Federais, 

que está em campanha aberta pela destituição de Chelotti.” (IstoÉ, edição 1535, 

versão eletrônica) 

 

 Assim, poderíamos resumir as estratégias do jogo de verdade que estão 

mascaradas no discurso auto-referente, a partir das instâncias do poder de fala da revista 

e das marcas de credibilidade, conforme pontuadas na tabela a seguir: 

                                                             
12

 As conversas denunciadas envolvem o então ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de 

Barros e o próprio presidente do BNDES, André Lara Resende, que articulavam o tráfico de influência no 

processo de privatização do sistema Telebrás.  
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Tabela 2: Estratégias do Jogo de Verdade 

 

ESTRATÉGIAS DO ‘PODER DE FALA’ 

 

ESTRATÉGIAS DA MARCA DE CREDIBILIDADE 

 

- Poder de revelar uma verdade oculta: a revista 

como agente público que denuncia a transgressão de 

normas e valores ou atos ilegais praticados por 

personagens públicos. O critério de interesse público é 

decisivo para justificar a ação do veículo de 

comunicação. 

 

- Poder de dar o furo de informação: independente 

dos meios investigativos que usa para obter a 

informação, a revista deflagra o escândalo através do 

‘furo’. O critério ‘impacto na nação’ determina as 

escolhas ideológicas para a corrida editorial. 

 

- Poder de transformação social: o teor do conteúdo 

denunciado pode interferir nas relações institucionais e 

causar mudanças como forma de pressão social, a 

depender do tipo de escândalo deflagrado e do 

personagem envolvido. 

 

 

- O acesso a documentos e fontes materiais 

comprobatórias: a revista não poupa esforços para 

investigar a ação denunciada e imprime sua iniciativa ao 

longo da argumentação. Geralmente são citados dossiês, 

relatórios, gravações telefônicas, entre outros documentos 

que não são acessíveis ao conhecimento público. 

 

- A convocação de vozes autorizadas: também atuam 

como agentes de comprovação da informação divulgada, à 

medida que são convocados para sustentar a hipótese 

defendida pela revista seja de acusação ou de defesa. São 

convocadas as fontes oficiais, ligadas diretamente ao caso, 

ou ainda personagens secundários que fornecem 

informações aparentemente irrelevantes, mas que podem 

reforçar a tese defendida ou levar o leitor a crer.   

 

- Omissão da fonte: neste caso, a revista não revela a 

origem da informação, seja para preservar a fonte ou para 

se apoiar na credibilidade historicamente construído por 

seu nome no cenário editorial.  

 

 

Convém ressaltar que, o termo ‘jogo’, aqui empregado, na concepção 

foucaultiana, refere-se a um conjunto de regras e procedimentos que conduzem a um 

determinado resultado, no caso, a produção da verdade. Entretanto, em função de seus 

princípios e de suas regras procedimentais, esse jogo não determina o que é tido como 

válido, tampouco anuncia vencedor ou perdedor. O que nos leva a reforçar que o mérito 

das revistas enquanto agentes de denúncia, não está no poder de fala, nos meios técnicos 

empregados para revelar a informação, nem tampouco o pioneirismo em deflagrar o 

furo de notícia.  
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Na verdade, o poder simbólico
13

 das revistas e o propósito do jogo de verdade se 

traduzem a partir do teor da informação deflagrada e do impacto dessa informação no 

cenário sócio-político. No caso das semanais de informação, Veja e IstoÉ, percebemos a 

capacidade dos dois títulos editoriais de gerar mudanças no cenário sócio-político ao 

deflagrar  os escândalos políticos, amparado seu discurso de verdade nas estratégias do 

‘poder de fala’, sobretudo ressaltando a legitimidade do discurso auto-referente como 

marca de credibilidade. 

Por isso, cabe pontuar que, o impacto sócio-político e a repercussão do discurso 

de verdade só podem ser medidos a partir da forma como a informação for recebida e, 

conseqüentemente, a partir das mudanças e lutas sociais implementadas. Na acepção 

foucaultiana, cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ da verdade, 

que compreende: os tipos de discurso que ela aceita e faz funcionar como verdadeiros; 

os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros ou 

falsos; a maneira como se sancionam uns e outros; as técnicas e os procedimentos que 

são valorizados para obtenção da verdade e o estatuto daqueles que têm a função de 

dizer o que funciona como verdadeiro (Castro, 2009).  É justamente esse respaldo 

institucional que as revistas semanais de informação possuem.  

Além disso, no caso da atividade jornalística a pragmática da linguagem 

condiciona uma deontologia, um conjunto de regras que se aplica à prática profissional 

e perpassa todo processo de produção e distribuição de notícias (Gomes, 2009). Por 

isso, a norma da veracidade como marca de credibilidade no jornalismo é condição 

fundamental para a divulgação da notícia e da produção da reportagem. Gomes (2009, 

p.11) defende que “o jornalismo não apenas assume com o consumidor de notícias a 

obrigação de ser veraz, mas também o compromisso de usar todos os recursos possíveis 

para evitar o engano e o erro”.  E esse compromisso com a verdade não se deve somente 

à preocupação com a objetividade metodológica que remete a prática ao cientificismo. 

Há algo maior, uma preocupação relacionada com o poder de fala inerente à prática 

profissional: o poder de prover o mercado de informações de discursos que imprimem o 

mundo em significados.  

                                                             
13 A noção de poder simbólico é defendida por Bourdieu (1989) como o poder invisível que só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem. O poder simbólico é constituído pela enunciação, pela capacidade de fazer crer e fazer ver, de 

confirmar ou de transformar a visão do mundo e a ação sobre o mundo. Este conceito relaciona-se ao 

poder das palavras, o poder de manter a ordem ou de a subverter. O poder simbólico remete à crença na 

legitimidade das palavras daquele que as pronuncia. A mídia, por exemplo, produz e transmite capital 

simbólico. 
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1.2. Maingueneau, a heterogeneidade discursiva e as marcas de intencionalidade  

 

A partir desse diálogo teórico inicial, que destaca o significado e a importância 

das formações discursivas para além dos enunciados, propormos neste tópico, uma 

reflexão sobre as marcas de intencionalidade que imprimem o ‘poder de fala’ e a 

‘vontade de verdade’. Partindo do pressuposto de que as relações de poder impressas no 

discurso jornalístico podem ser compreendidas a partir da identificação das marcas de 

intencionalidade (implícitas ou explícitas), entendemos que é necessário conhecer os 

elementos lexicais e sintáticos que compõem a cena enunciativa para pontuar seu uso na 

composição do texto jornalístico. 

Segundo Resende e Ramalho (2006, p.70), o significado representacional de 

textos é relacionado ao conceito de discurso como modo de representação de aspectos 

do mundo. Entretanto, esses mesmos aspectos de mundo e textos podem articular 

diferentes discursos, em relações dialógicas harmônicas ou polêmicas, configurando a 

interdiscursividade
14

. Neste sentido, a heterogeneidade de um texto pode ser 

compreendida sob a égide da análise interdiscursiva que identifica os discursos 

articulados e a maneira como são articulados, a partir de duas etapas: identificação dos 

temas centrais e identificação da perspectiva particular pela qual são representadas. Essa 

última pode ser especificada por meio de traços lingüísticos, como o vocabulário, traço 

distintivo mais evidente. 

Assim, ao analisar a composição da capa da revista Veja, em 29 de novembro de 

1995, edição 1420, publicada uma semana após a deflagração midiática do escândalo do 

Sivam, percebe-se que o personagem em destaque, Francisco Graziano, assessor de 

FHC e presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), é 

retratado como responsável pela espionagem no Palácio do Planalto, especialmente em 

virtude do uso do vocábulo selecionado. Com a manchete “O corvo é Graziano – O 

assessor de FHC está por trás da espionagem no Planalto” (Figura 5), sua proximidade 

com o presidente é marcada de forma pejorativa com a comparação ao ‘corvo’
15

 na 

                                                             
14

 Todo discurso é atravessado pela interdiscursividade, que consiste na propriedade de estar em relação 

multiforme com outros discursos, de entrar no interdiscurso. Este último diz respeito ao conjunto das 

unidades discursivas com os quais um discurso particular entra em relação implícita ou explícita.  
15 Segundo definição do Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa: Corvo - 1 Gênero 

(Corvus) típico da família dos Corvídeos, constituído de grandes pássaros onívoros, algo rapinantes, de 

cor comumente preta, lustrosa. 2 Pássaro desse gênero, especialmente da espécie Corvus corax, do 
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imagem que ilustra a reportagem de capa. A mesma concepção é reforçada na 

composição do título e subtítulo da reportagem - “Corvo no ninho tucano”- cuja carga 

semântica costura o texto e a imagem numa sintonia perfeita (Figura 6).  

 

 

Figura 5: Capa da Revista Veja, Edição 1420, 29/11/95. (Fonte: Acervo Virtual / Veja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
hemisfério norte, maior que os outros e reputado por sua inteligência e traquinices. Neste caso, o 

vocábulo é utilizado para associar de maneira pejorativa aos assessores de FHC diretamente envolvidos 

no escândalo do Sivam, tendo em vista a proximidade com o presidente e as habilidades para os negócios, 

adquiridas com essa relação de poder.   
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Figura 6: Layout da reportagem “Corvo no ninho tucano – Um urubu pousa na 

sorte do presidente, que primeiro tenta evitar que se saiba da ilegalidade e depois 

hesita em punir os culpados”, Revista Veja, Edição 1420, 29/11/95. (Fonte: Acervo 

Virtual / Veja). 

 

 

Contudo, cabe ao trabalho analista de discursos, numa abordagem crítica, 

questionar o porquê da escolha do enunciado naquele momento do governo FHC.   

Certamente ele não teria o mesmo impacto se fosse relacionado ao ‘ninho petista’, ou 

talvez nem fizesse sentido sua utilização nesse contexto. A simbologia pejorativa do 

corvo como ameaça ao ninho do pássaro tucano confere um ambiente de crise ao 

governo FHC e aos demais membros governistas filiados ao Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB).
16

 Entretanto, o aspecto curioso deste caso é que a 

ameaça não surge de outro adversário político, mas de um personagem ligado ao 

governo, com cargo próximo ao presidente e pertencente ao mesmo grupo político. Eis 

o cenário de lutas sociais que tanto se descreve entre os teóricos a partir da combinação 

de enunciados ordenados numa formação discursiva: por um lado o corvo, 

                                                             
16 O presidente FHC é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) cujo símbolo é o 

pássaro tucano, ave peculiar na fauna brasileira. 
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caracterizando o personagem que traiu o presidente atuando ao seu lado e utilizando seu 

poder ali adquirido para obter vantagens em seus negócios; por outro, o chefe de estado 

representado pela força do seu partido e pela ingenuidade de ter sido traído por alguém 

que tinha sua confiança e estava próximo. É o jogo do ‘bem’ e do ‘mal’. 

Mas, será que o leitor reconhece todos esses discursos que se interceptam a 

partir de uma simples leitura do enunciado acima destacado? Apesar de o trabalho não 

estar focado num estudo de recepção
17

, ele perpassa por inquietações que, na instância 

da produção são basilares para a construção do discurso que ‘leva a crer’. É justamente 

a preocupação com a intertextualidade que interessa ao analista crítico de discursos, 

sobretudo se concordamos com a acepção do discurso como prática social. Ou seja, se 

considerarmos que os textos são consumidos diferentemente em contextos diversos, não 

podemos esquecer que os processos de produção e interpretação são socialmente 

partilhados.  

Segundo Fairclough (2001) a maneira como o contexto afeta a interpretação do 

texto varia de um tipo de discurso para o outro e essas diferenças entre os discursos 

apontam regras de base implícitas que têm freqüentemente caráter ideológico. Neste 

sentido, manteremos o foco reflexivo na instância interpretativa e na compreensão das 

marcas de intencionalidade inerentes ao discurso jornalístico apresentado pela revistas 

semanais de informação. A empreitada suscita uma discussão sobre o que Dominique 

Maingueneau descreve em Novas Tendências em Análise do Discurso (1997) como 

fenômenos da heterogeneidade discursiva. A partir daí, aprofundamos o debate sobre a 

força dos enunciados e os significados que imprimem sobre o mundo representado no 

texto das reportagens jornalísticas. 

Com a afirmação “o que é dito e o tom com que é dito são igualmente 

inseparáveis”, Maingueneau (1997, p.46) retoma a questão metodológica da arqueologia 

foucaultiana que se preocupa com o jogo de forças inconscientes que estão além da 

formulação dos enunciados, para além do dito e do não dito, onde se revelam a intenção 

do sujeito falante e suas atividades conscientes. E é justamente a partir das reflexões 

                                                             
17 A recepção é o conhecimento das condições de relação entre o texto e o leitor. Segundo Martino (2009, 

p.184), as pesquisas sobre os efeitos sociais da comunicação se desenvolveram na tradição anglo-

saxônica a partir de pesquisas empírico-quantitativas e se dedicam à construção de modelos teóricos. As 

primeiras pesquisas, em 1920, tinham em mente os efeitos da mídia sobre o público. A partir de 1940, o 

foco de análise passou a ser a pergunta: o que o público faz com a mídia? Nos anos 1970, os efeitos 

ilimitados voltaram a ser um quadro teórico de valor e teve como resultado a criação de vários modelos 

para explicar as complexas relações entre os meios de comunicação e as pessoas do outro lado da tela.  
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acerca das marcas de heterogeneidade, da relação com seu “interior” e “exterior”, tal 

qual acontece com as formações discursivas que pressupõem uma relação com elas 

mesmas e uma relação com seu exterior que conduzimos a pesquisa. 

Convém ressaltar que Maingueneau (1997) considera a heterogeneidade em dois 

planos: a mostrada e a constitutiva. A primeira incide sobre as manifestações explícitas, 

enquanto a segunda não é marcada, mas pode ser definida através do interdiscurso a 

propósito da constituição de uma formação discursiva. Numa tentativa de classificar as 

marcas de heterogeneidade, ele agrupa um conjunto de fenômenos que ele considera de 

utilidade para as análises de discurso. Propomos a seguir, uma discussão sobre a 

aplicação desses fenômenos no texto das reportagens das revistas semanais de 

informação.  

Fenômenos de heterogeneidade com marcas explícitas na reportagem 

Os fenômenos com marcas explícitas (lingüísticas ou tipográficas), importantes 

para a reflexão do processo de construção da reportagem jornalística, podem ser: a 

polifonia, a pressuposição, o discurso relatado, e as palavras entre aspas. 

- Polifonia: Em análise do discurso, a polifonia intervém para tratar de problemas 

associados às diversas formas de discurso citado ou representado (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2006, p.387). Para Maingueneau (1997), o fenômeno pode ser 

identificado quando é possível distinguir em uma enunciação dois tipos de personagens: 

o locutor, ser apresentado como responsável pela enunciação e, os enunciadores, seres 

cujas vozes estão presentes na enunciação sem que lhes possa atribuir palavras precisas, 

ou seja, eles não falam, mas a enunciação permite expressar seu ponto de vista. Se o 

locutor pode pôr em cena, em seu próprio enunciado, posições diversas da sua, no texto 

da reportagem impressa o jornalista (locutor) pode convocar diversos enunciadores, 

entre eles o próprio pensamento ideológico da linha editorial do veículo (perceptíveis 

através de marcas de subjetividade enunciativa) e as fontes de informação identificadas 

ou não, que contrapõem ou reforçam o texto argumentativo.   

- Pressuposição: É um fenômeno, no qual o locutor não fala diretamente. Segundo 

definição no Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2006, p.404), para os lingüistas, a pressuposição corresponde ao ato 

pressupor, e os pressupostos são tipos particulares de conteúdos inscritos nos 
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enunciados, com as seguintes características: correspondem a realidades supostas já 

conhecidas do destinatário e constituem um tipo de parâmetro para o que foi posto, 

garantindo a coesão do discurso; eles não são afetados pela negação nem pela 

interrogação; eles não podem ser anulados nem servir de base para encadeamento. No 

discurso, ela requer a participação de dois enunciadores, sendo o primeiro responsável 

pelo pressuposto (associado ao locutor) e, o segundo, responsável pelo posto (a opinião 

pública apresentada). Neste sentido, a pressuposição sugere uma reorientação da 

“verdade” dos enunciados, na qual a instância de validação do enunciado é trazida para 

o primeiro plano (MAINGUENEAU, 1997). Além disso, o fenômeno requer uma 

distinção entre o locutor, personagem que sustenta o pressuposto (o não assumido e não 

reconhecido explicitamente na enunciação) e a opinião do enunciador (crença explícita 

e representada no discurso), com a qual o locutor pode ou não partilhar e solidarizar-se. 

No texto da reportagem impressa, a pressuposição pode aparecer por trás de uma 

sentença negativa, cujo sentido explícito se opõe ao não dito diretamente. 

- Discurso Relatado (Direto e Indireto): Maingueneau (1997) aponta-os como duas 

estratégias diferentes empregadas para relatar uma enunciação. Ele caracteriza o 

discurso direto pela aparição de uma espécie de segundo locutor no enunciado e pela 

reprodução literal das alocuções citadas, num processo de teatralização da enunciação e 

não uma similitude absoluta. Já o discurso indireto atribui ao locutor o papel de relator 

da enunciação de um terceiro, num processo ambíguo de distanciamento do enunciado, 

mas ao mesmo tempo como autoridade que o protege. Sua função é sugerir o que se 

pensa, sem necessitar responsabilizar-se por isso, pois a voz convocada é de uma 

autoridade, materializada no nome de um ausente. “Pode-se tanto dizer que ‘o que 

enuncio é verdade porque não sou eu que o digo’, quanto o contrário” 

(MAINGUENEAU, 1997, p.86).  

Para a reportagem jornalística, o uso do discurso direto e do indireto está 

estritamente relacionado ao peso e à autoridade de determinadas vozes enunciadoras e, 

portanto, à credibilidade que a presença ou ausência dessas vozes podem conferir ao 

texto. Entretanto, convém ressaltar que o sujeito da enunciação não cita quem deseja, 

como deseja, em função de seus objetivos conscientes, do público visado, mas são as 

imposições ligadas ao lugar discursivo que regulam a citação (MAINGUENEAU, 

1997). O que equivale ao papel da linha editorial da revista como fator determinante 

dessas marcas de intencionalidade no discurso. 
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Ao analisar como são feitas as citações, Maingueneau (1997) alerta para a 

importância e função dos verbos destinados a introduzir o discurso relatado, pois a 

partir de sua escolha toda a interpretação da citação será afetada. Assim, com exceção 

do verbo dizer, os demais veiculam diversos tipos de pressupostos; verbos como 

desvelar ou pensar, incidem sobre o valor de verdade; verbos que remetem a posição 

cronológica, como replicar, repetir, concluir; verbos que marcam o ponto de vista 

atribuído ao enunciador, como reconhecer, confessar; também os que impõem uma 

hierarquia, como ordenar, suplicar; ou ainda, os verbos de opinião, como considerar, 

imaginar, estimar, julgar, decidir, ter a impressão, estar seguro, pensar, acreditar, etc. 

- Palavras entre aspas: Outro fenômeno bastante empregado nas reportagens são as 

palavras entre aspas, ao mesmo tempo usadas e mencionadas, dependendo da sua 

conotação e dos contextos dos mais variados enunciadores. Trata-se de uma operação de 

distanciamento, na qual nada é assumido e as aspas demarcam os limites que uma 

formação discursiva estabelece entre ela e seu mundo exterior. Segundo Maingueneau 

(1997), o valor semântico das aspas está ligado à sua relação com o implícito, de forma 

que fora de contexto não seja possível interpretar o enunciado aspeado. As aspas são o 

vestígio das intenções do autor na enunciação, mantido por ele à distância, para que seja 

decifrado por um destinatário. Podem ser utilizadas pelo sujeito da enunciação para 

proteger-se de uma crítica do leitor que não partilha suas crenças ou para não frustrar 

suas expectativas. No jornalismo, seus efeitos se tornam mais marcantes, principalmente 

quando seu uso está relacionado à ironia implícita em certos enunciados ou quando o 

repórter (locutor) se apropria de uma expressão ou palavra de outrem para não assumir 

de forma explícita acordo ou desacordo com a idéia transmitida, gerando assim um 

distanciamento do enunciado e neutralizando o discurso. 

Fenômenos de heterogeneidade que pressupõem reconstrução contextual 

Entre os fenômenos da heterogeneidade sem marcas explícitas, que se constroem 

a partir de índices variados ou requerem reconstrução contextual para sua identificação, 

destacam-se: o discurso indireto livre, a ironia e a citação de autoridade.  

- Discurso Indireto Livre: É um dos casos particulares que, fora do contexto, não é 

possível reconhecer sua presença na formação discursiva. De acordo com Maingueneau 

(1997), o discurso indireto se localiza nos deslocamentos, nas discordâncias entre a voz 

do enunciador que relata as alocuções e a do indivíduo cujas alocuções são relatadas. É 
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o contexto imediato, a presença de uma alusão ou condenação de certos valores que 

permitem vislumbrar uma outra voz diferente daquela do locutor. Isso ocorre porque 

não é possível separar no enunciado as partes que dependem de um ou de outro 

indivíduo. Se o discurso indireto livre institui um jogo na fronteira entre discurso citado 

e discurso que cita, a reportagem pode apresentar este fenômeno em situações 

singulares. É o caso de uma argumentação que defende uma hipótese acerca de 

determinados fatos cuja origem ainda se apresenta oculta.  

- Ironia: Fenômeno peculiar que “subverte a fronteira entre o que é assumido e o que 

não é pelo locutor” (MAINGUENEAU, 1997, p.98). Isso ocorre porque a ironia pode 

rejeitar um enunciado sem utilizar um operador explícito, como acontece com a 

negação, e sem assumir o distanciamento do enunciado com diferentes índices, sejam 

lingüísticos, gestuais ou situacionais. A ironia é um fenômeno ambíguo: ao mesmo 

tempo sutil e contundente, pois consiste num gesto ideologicamente dirigido a um 

destinatário. Pode ser vista como um gesto agressivo, neutro ou até mesmo uma atitude 

defensiva. De modo geral, um enunciado irônico faz ouvir uma voz diferente da voz do 

locutor que, por sua vez, assume as palavras, mas não o ponto de vista que elas 

representam. No entanto, a ironia possui uma dificuldade peculiar no que se refere ao 

reconhecimento de suas marcas no texto escrito, pois não é possível recorrer à 

entonação ou à mímica para identificar sua presença. Segundo Maingueneau (1997), 

para seu reconhecimento, torna-se obrigatória uma descrição dos meios utilizados, tais 

como o caráter hiperbólico do enunciado, a descrição de uma entonação, o uso das 

aspas, ponto de exclamação, reticências. No texto jornalístico esse suporte para o 

reconhecimento da ironia pode ser amparado também pelo uso de sentenças 

interrogativas que sugerem um ponto de vista e aguçam a curiosidade do leitor para 

seguir o raciocínio do texto argumentativo. Tal postura distancia o jornalista do texto e 

permite que as opções ideológicas do veículo possam de forma sutil se revelar num 

ambiente aparentemente dúbio: essa estratégia discursiva pode simular uma 

cumplicidade com a mensagem do enunciado ou ainda pode indicar uma transgressão 

moral.  

- Citação de Autoridade e Slogan: Fenômenos em que o locutor profere falas pelas 

quais não se responsabiliza e cujo distanciamento pode marcar uma adesão implícita: 

No primeiro caso, o locutor se apaga diante de um “locutor” superlativo que garante a 

validade da enunciação. São convocados para o discurso enunciados já conhecidos por 
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uma coletividade, que gozam o privilégio da intangibilidade (MAINGUENEAU, 1997). 

No jornalismo, esse locutor superlativo assume o papel das fontes primárias, vozes 

convocadas para validar ou contrapor a argumentação. E, finalmente, quando a citação 

de autoridade chega ao estatuto de slogan, pode-se afirmar que as coletividades supostas 

pelas formações discursivas partilham um tesouro de enunciados fundadores.   

 

1.3. Milton José Pinto e o desafio metodológico da análise crítica a partir dos 

‘modos de dizer’ 

 

Como método de análise, esta pesquisa adota a perspectiva de Pinto (2002), que 

ao aproximar diversas teorias que tratam dos usos da linguagem e outras semióticas nos 

processos sociais, considerando as vertentes da Análise de Discurso Francesa, 

Pragmática anglo-americana e a Teoria Social dos Discursos, propõe uma Análise de 

Discursos a partir da textura – marcas formais da superfície textual que são indícios da 

presença do social – do texto para contextualização. A Análise de Discursos defendida 

por Pinto (2002) é um setor da pesquisa em Comunicação que vem se desenvolvendo a 

partir da década de 80, e procura descrever, explicar e avaliar criticamente os processos 

de produção, circulação e consumo dos sentidos vinculados aos diversos produtos 

culturais da sociedade, entre eles os textos jornalísticos impressos.  

Nessa perspectiva, os produtos culturais são entendidos como textos, ou seja, 

como formas empíricas do uso da linguagem verbal, oral ou escrita e/ou de outros 

sistemas semióticos no interior de práticas sociais contextualizadas histórica e 

socialmente. E o discurso (texto) é parte de práticas sociais inseridas em contextos 

determinados. Os participantes dessas práticas assumem o papel de sujeitos, 

assujeitados às determinações do contexto e de agentes das ações de produção, 

circulação e consumo dos textos (PINTO, 2002). Desse modo, a análise de texto 

jornalístico impresso, toma como ponto de partida o texto publicado, associando-o a 

partir de certas pistas materiais que podem ser encontradas em sua superfície mesma, 

isto é, na mistura de linguagem verbal, imagens e padrões gráficos que o constitui, às 

práticas socioculturais no interior das quais surgiu.  

O modelo de análise do autor engloba as seguintes exigências: deve ser crítico e 

dependente do contexto; não confia na letra do texto relacionando-as às formas sociais 
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que o moldaram; não procura interpretar conteúdo; usa um conceito de ideologia ao 

lado do de discurso; trabalha comparativamente; não usa técnicas estatísticas no sentido 

acima e trabalha com as marcas formais da superfície textual. A análise de discursos, 

portanto, não se interessa tanto pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma 

interpretação semântica de conteúdos, mas sim em como e por que o diz e mostra. Ela 

se interessa de fato em explicar os “modos de dizer” exibidos pelo texto, que do ponto 

de vista da prática analítica referem-se aos modos de mostrar, interagir e seduzir, 

correspondentes às três seguintes funções que Pinto (2002) define como: 

- Função de mostração: consiste em designar e descrever as coisas ou pessoas de que 

se fala, estabelecendo relações entre elas e localizando-as no tempo e no espaço. O 

problema desta função refere-se a demarcar a fronteira entre os conhecimentos do 

próprio emissor, os que ele compartilha com o receptor ou os que a ele atribui a respeito 

deste universo. Para caracterizar coisas ou pessoas em textos verbais são realizadas 

operações marcadas por escolhas lexicais e pelo emprego de operadores referenciais, 

como artigos, pronomes definidos ou indefinidos e quantificadores numerais ou não. Os 

operadores de tempo e de aspecto se apresentam nas desinências da conjugação dos 

verbos, uso de verbos auxiliares e certos advérbios.  

- Função de interação: consiste em interpelar e estabelecer os vínculos socioculturais 

necessários para dirigir-se ao interlocutor, na tentativa de cooptá-lo e de agir sobre ele 

ou sobre o mundo por seu intermédio. O problema a ser resolvido pelo emissor é o de 

reproduzir as hierarquias sociais reforçando-as ou tentando modificá-las segundo 

determinada estratégia persuasiva. Nos textos verbais essa função se realiza com a 

escolha de determinadas formas e estruturas gramaticais, como o uso de frases 

assertivas, interrogativas ou imperativas e modificações na ordem sujeito + verbo + 

complementos + adjuntos das frases por operações de topicalização que trazem qualquer 

outro elemento em primeiro lugar que não o sujeito, além do uso da voz passiva.  

- Função de sedução: consiste em marcar as pessoas ou acontecimentos referidos com 

valores positivos e negativos, ou seja, distribuir os afetos positivos e negativos cuja 

hegemonia reconhece ou quer ver reconhecida. O problema desta função é o de reforçar 

valores hegemônicos vigentes ou procurar modificá-los segundo novas estratégias 

persuasivas tornadas possíveis por mudanças nas condições sociais de produção. Essa 

função se realiza por meio da modalização expressiva, que é marcada pela escolha do 
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léxico, ou seja, substantivos, adjetivos, verbos e advérbios que possam ter função 

avaliativa ou afetiva.  

Neste sentido, com o intuito de compreender a construção da narrativa midiática 

e as intenções discursivas de cada uma das revistas, utilizamos a proposta do autor para 

analisar os textos das reportagens que compõem o corpus de análise deste trabalho, 

identificando as três funções associadas aos modos de dizer. De modo geral, analisamos 

a publicidade midiática concedida ao escândalo em questão, os modos de apresentação e 

desaprovação das transgressões (observando os títulos, subtítulos, as avaliações 

negativas e as críticas aos envolvidos presentes no corpo do texto), ressaltando também 

a base de evidência que deflagrou o escândalo nas revistas, o referencial temporal do 

acontecimento e a fase do escândalo.  

Para facilitar a análise do conteúdo textual presente no discurso das reportagens, 

utilizamos algumas propostas metodológicas sugeridas por Bardin (2010). Entre elas, o 

estabelecimento de categorias de análise levando em consideração a totalidade do texto, 

passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a freqüência de 

presença (ou ausência) de itens de sentido. A análise de conteúdo se faz necessária, pois 

ela advém de uma necessidade de descobrir, de revelar e ir além das aparências do 

objeto em análise. Neste sentido, a pesquisa tem como proposta metodológica a 

combinação de vertentes como a Análise de Conteúdo (AC) e a Análise de Discurso 

Crítica (ADC).  

Figura 7: Proposta Metodológica da Pesquisa 
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2. As hipóteses da pesquisa 

H1: Os discursos construídos por Veja e IstoÉ caracterizam o presidente Fernando 

Henrique Cardoso como um personagem passivo diante de todos os escândalos que 

afetaram diretamente sua imagem como chefe de estado, sem variar a opinião das 

revistas em relação ao chefe de estado. 

H2: Em ambas as revistas, FHC não é apresentado como protagonista dos escândalos, 

mas é possível perceber que os discursos de Veja e IstoÉ ou cobram uma postura do 

presidente ou apresentam fatos que insinuam seu conhecimento dos atos transgressores. 

H3: Veja e IstoÉ divergem no tipo de abordagem dos fatos, sendo a primeira 

responsável por reportagens com tom de investigação e especulativas, ao passo que a 

segunda apresenta reportagens de denúncia, prevalecendo o furo de notícia. 

 

3. O modelo metodológico: o desafio da criação das grades (categorias) de análise 

As primeiras incursões no âmago do objeto e as transformações ocorridas no 

percurso da pesquisa, sobretudo nos momentos de verificação do método e dos ajustes 

na busca da consistência teórico-metodológica, encontraram amparo e equilíbrio no 

diálogo estabelecido entre as vertentes da Análise de Conteúdo e da Análise de Discurso 

Crítica. Inicialmente adotou-se a estratégia da leitura flutuante
18

 das reportagens que 

compõem o corpus de análise da pesquisa.  

Durante o contato inicial com o material, foi possível perceber que a eclosão do 

primeiro escândalo político, o Caso Sivam, acontece logo ao final de 1995, primeiro ano 

de mandato de FHC. Em seguida, essa atividade evoluiu para a catalogação de todos os 

exemplares das revistas, publicados ao longo de oito anos de governo. Com a 

catalogação foi possível perceber o tempo de duração de cada escândalo na pauta das 

revistas, como eles se entrelaçam e se relacionam ao longo dos anos, e quais afetaram 

diretamente a imagem do presidente Fernando Henrique.  

Essa atividade possibilitou observar que, à medida que novos escândalos eram 

revelados, a representação da imagem de FHC passa a ser evidenciada de maneira 

diferente a depender do nível de envolvimento do presidente com os protagonistas dos 

escândalos, da fase do governo e da intensidade da cobertura das revistas. A variação do 

                                                             
18 Bardin (2010, p. 122) define este processo como primeira atividade da pesquisa empírica que 

estabelece contato com os documentos a analisar, de modo a conhecer o texto deixando-se invadir por 

impressões e orientações. 
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comportamento editorial das revistas passou a ser o fio condutor desta análise, conforme 

sugere a figura abaixo: 

 

Figura 8: Trama Narrativa das Revistas 

 

 

 

 

 

 

 

Por isso, estabeleceu-se como primeiro critério, selecionar para análise as 

reportagens referentes aos escândalos que afetaram diretamente a imagem e 

popularidade de FHC e geraram um cenário de crise no governo. Em segundo lugar, 

considerando a extensão e volume do corpus, foram selecionados os escândalos com 

maior tempo de permanência na pauta midiática, de forma que através da identificação 

de suas fases pudesse dar conta da variação da imagem de FHC ao longo de oito anos de 

mandato. Após a identificação dos escândalos do Sivam, do BNDES e do Caso Eduardo 

Jorge como geradores de cenários de crise em potencial para analisar a construção 

discursiva das revistas Veja e IstoÉ, foi possível perceber ainda um grande volume de 

reportagens. Considerando as reflexões de Thompson (2002) sobre as fases do 

escândalo político no cenário midiático, discutidas no capítulo anterior, convencionou-

se como terceiro critério, que somente seriam analisados os textos dos editoriais e das 

reportagens identificados nas fases do escândalo propriamente dito e clímax. 

Se, em termos quantitativos os três casos analisados atendem à demanda da 

proposta da pesquisa, do ponto de vista qualitativo os escândalos conseguiram render 

reportagens por edições consecutivas, numa empreitada argumentativa assumida pelas 

revistas que demonstrava entre outros interesses comerciais, efetivar o papel da 

imprensa como ‘juiz social’ e agente fiscalizador do poder público. Ainda que cada um 

dos casos selecionados para análise apresente peculiaridades referentes a personagens e 

O PERSONAGEM (FHC) 

(O que diz sobre eles?) 

 

O ACONTECIMENTO                +           OS PROTAGONISTAS      

(Objeto referente: o escândalo político X)            (o que diz? Papel? Relação com FHC? etc.) 

 

VEJA        x       ISTOÉ 

(O que dizem sobre eles? Documentos de análise: Editoriais, Reportagens e Notas) 
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contextos diferenciados, todos abordam um tema comum: o tráfico de influência que 

acontece ao lado do gabinete do presidente da República, quando deflagrado gera um 

festival de versões na imprensa e fomenta a crise no governo. A sinopse contextual de 

cada escândalo, com informações referentes aos personagens e o tempo de duração de 

cada um, será apresentada no próximo capítulo. 

 

3.1. O desafio da criação de categorias de análise 

Após o estabelecimento dos critérios para seleção do corpus de pesquisa, foram 

delimitadas as categorias de análise pertinentes às duas etapas da pesquisa – a leitura 

temática e a leitura dos modos de dizer. A primeira engloba os textos dos editoriais e 

das reportagens e tem como objetivo principal verificar a Hipótese 1, referente a 

ausência de variação na opinião das revistas sobre a representação do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. A segunda etapa prevê a análise somente das reportagens e 

possibilita a verificação das três hipóteses sugeridas anteriormente. As tabelas 

completas das categorias de análise estão disponíveis em Apêndices. 

 

3.1.1. A leitura temática dos editoriais  

De modo geral, esta categoria de análise pretende elucidar o destaque concedido 

ao escândalo político no texto do editorial das edições em que o tema for abordado. 

Além disso, busca-se revelar as estratégias discursivas utilizadas pelas revistas na 

argumentação do texto opinativo que reflete de maneira explícita a opinião do veículo 

sobre os temas em destaque. Esta categoria subdivide-se em: 

 

Grade 1 (A e B) – Temas em destaque: As informações dos editoriais estão agrupadas 

por edição, data, título e sinopse do assunto. Com a abordagem comparativa, é possível 

observar se as concorrentes editoriais apresentam o mesmo foco opinativo na edição em 

destaque ou se divergem, assim como a freqüência de determinados temas. Nesta tabela 

serão apresentados todos os temas em pauta nos editoriais analisados, sejam eles 

relacionados ao presidente FHC, ao governo e ações ou não.  

 

Grade 2 (A e B) – Opinião geral das revistas: Esta categoria de análise agrupa as 

atitudes de FHC/Governo consideradas pelas revistas como ‘valorizadas’ e 
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‘reprovadas’. Essas atitudes estão associadas ao destaque em relação ao escândalo e/ou 

personagens e também à abordagem da revista na cobertura do caso. As tabelas foram 

preenchidas com formações discursivas extraídas dos editoriais analisados o que 

permitiu identificar a freqüência das atitudes em termos quantitativos e qualitativos. 

 

3.1.2. A leitura temática das reportagens  

A categoria pretende elucidar o destaque concedido ao escândalo político no 

texto das reportagens publicadas por Veja e Istoé com referência direta a FHC e ao 

escândalo. Além disso, busca-se associar os desdobramentos dos fatos às fases do 

escândalo, e pontuar o destaque ao tema conferido na edição assim como a tonalidade 

das reportagens. Esta categoria subdivide-se em: 

 

Grade 3 (A e B) – Temas e Fases do escândalo em pauta: Esta categoria de análise 

tem como objetivo catalogar as reportagens publicadas na editoria Brasil das revistas, 

em cujas edições o enfoque seja o escândalo político analisado. As informações 

referentes a cada reportagem estão agrupadas por edição, data, título, autoria, nº de 

páginas, fase do escândalo e sinopse. A partir dessas informações é possível quantificar 

o número de exemplares que destacam o tema, as referências a FHC e associar às fases 

do escândalo, além de identificar os desdobramentos enquadrados pelas revistas. 

 

Grade 4 (A e B) – Destaque do escândalo e formato das reportagens: O objetivo 

desta categoria é quantificar a freqüência do destaque conferido aos escândalos na 

composição da capa das revistas e também a freqüência das tonalidades das reportagens. 

Com essa grade de análise é possível observar a freqüência e variação da tonalidade das 

reportagens ao longo das fases do escândalo.   

 

3.1.3. A leitura dos ‘modos de dizer’ das reportagens 

A categoria tem como meta geral identificar os elementos que imprimem no 

discurso das reportagens as marcas de intencionalidade (implícitas ou explícitas). 

Pretende-se, portanto, observar o comportamento das revistas na forma como elas 

descrevem as ações e os personagens, qualificam a imagem e conduta dos personagens e 

interpelam o leitor, através da análise dos ‘modos de dizer’ empregado nas formações 

discursivas destacadas. Subdivide-se em: 
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Grade 1 (A, B, C, D) – Função de Mostração (atitude ideal / agradável/ 

desagradável / risco): Para compor a tabela desta categoria foram destacadas as 

formações discursivas com marcas de intencionalidade implícitas ou explícitas que se 

revelam a partir do uso do léxico (substantivos, adjetivos, verbos). A partir da análise 

dos dados coletados é possível observar a freqüência do uso da atitude considerada 

ideal, agradável, desagradável ou de risco e também as variações temáticas que esses 

enquadramentos podem propiciar em relação ao ‘FHC e o escândalo’, ‘FHC e os 

personagens’, ‘FHC/Governo e as decisões’, ‘FHC e a imprensa’. O foco da função de 

mostração é detectar no corpus de análise a forma como as revistas descrevem as 

atitudes de FHC/Governo em relação aos escândalos políticos analisados. 

 

Grade 2 (A, B, C, D) – Função de Sedução (atitude positiva / negativa / dúbia / 

neutra): Essa categoria destaca as formações discursivas com marcas de 

intencionalidade implícitas ou explícitas que se revelam a partir do uso do léxico 

(substantivos, adjetivos, verbos) com teor avaliativo. A partir da análise dos dados 

coletados é possível observar a freqüência do uso da atitude considerada positiva, 

negativa, dúbia ou neutra e também as variações temáticas que esses enquadramentos 

podem propiciar em relação ao ‘FHC e o escândalo’, ‘FHC e os personagens’, 

‘FHC/Governo e as decisões’, ‘FHC e a imprensa’. O foco da função de sedução é 

detectar no corpus de análise a forma como as revistas qualificam as atitudes de 

FHC/Governo em relação aos escândalos políticos analisados. 

 

Grade 3 (A e B) – Função de Interação: A categoria de análise que abrange a 

aplicabilidade desta função tem como proposta observar o comportamento 

argumentativo das revistas, ou seja, que estratégias em termos semânticos elas utilizam 

para amparar o discurso que ‘leva a crer’. Entre os tópicos da tabela de análise incluem-

se as sentenças afirmativas, interrogativas, exclamativas e o uso do discurso direto. De 

modo geral, a análise da função de interação permite analisar de modo quantitativo e 

qualitativo o uso do discurso auto-referente, das incursões opinativas da revista e das 

vozes convocadas para dar credibilidade ao discurso. 
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CAPÍTULO 3. As histórias que Veja e IstoÉ contaram sobre o presidente, seu 

governo e os escândalos políticos 

Que não é o que não pode ser que 

Não é o que não pode 

Ser que não é 

O que não pode ser que não  

É o que não 

Pode ser 

Que não 

É 

(O que - Titãs) 

 

1. “Era uma vez...”: As intenções discursivas e as possibilidades de construção das 

reportagens de Veja e IstoÉ 

Qual é a melhor forma de contar uma história sob o prisma do discurso 

jornalístico? É possível conceber a prática profissional sem dissociá-la dos parâmetros 

da imparcialidade e da objetividade para narrar os fatos? As informações priorizadas e 

realçadas revelam as intenções e o posicionamento editorial das revistas? Considerando 

as especificidades do jornalismo de revista, sobretudo das semanais de informação, a 

construção do texto da reportagem impressa deve ser pensada como um grande trunfo 

editorial que se propõe a corresponder tanto às expectativas dos seus cativos leitores 

como também uma forma de reafirmar seu poder simbólico perante a opinião pública e 

os anunciantes. 

Neste sentido, pensar a construção do discurso jornalístico é, sobretudo, pensar 

sobre a responsabilidade e as possibilidades de informar além dos fatos. Trata-se de um 

mergulho nas nuances do texto da reportagem impressa com o objetivo de compreender 

como se processam as escolhas dos enunciados, das vozes convocadas, assim como a 

preferência pela ausência delas e como as marcas de intencionalidade discursivas se 

revelam a partir dessas escolhas. Mas será que o acontecimento, tal como ele se 

apresenta no discurso das revistas, corresponde ao recorte verídico dos fatos? Ainda que 

o “furo jornalístico” esteja fundamentado numa gama de suspeitas e especulações, que 

estratégias discursivas levam o leitor a crer na veracidade das informações acerca de 

dossiês e escândalos que envolvem líderes políticos, governistas, dinheiro público, entre 

outras maracutaias que ganham visibilidade no cenário político nacional? 
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 A partir dessas inquietações acerca das escolhas e intenções discursivas, a 

reflexão sobre os modos de contar uma história pode conduzir a uma gama de 

possibilidades no que se refere à estruturação das informações no texto jornalístico. De 

fato, a análise da cobertura de Veja e IstoÉ, em relação aos escândalos do Sivam, 

BNDES e Caso EJ, revelou que as reportagens são construídas de maneira bem peculiar 

e que as marcas de intencionalidade podem ser identificadas na forma como os 

acontecimentos são narrados, na descrição de detalhes que revelam a proximidade entre 

os personagens envolvidos no escândalo político, na divulgação de documentos 

comprobatórios, no uso do léxico e na forma como o leitor é interpelado ou convocado 

a participar do texto. Outro aspecto destacado é a nítida relação entre a tonalidade da 

reportagem e a fase do escândalo, sobretudo no momento de eclosão do escândalo 

político no cenário midiático. 

Essa ‘tonalidade das reportagens’, identificada durante a análise, revela o perfil 

ideológico das revistas em termos de estratégia editorial. Cada uma, ao seu modo, 

estabelece modos de convencimento do leitor que se manifestam através de marcas 

explícitas de intencionalidade: as preferências lexicais, o tempo verbal e as marcações 

cronológicas, o recurso da rememoração, a descrição de detalhes, a presença da 

‘testemunha oculta’, as suposições, a ironia, entre outros elementos que compõem o 

jogo da enunciação estratégica das revistas e marcam seus padrões discursivos.  

As reportagens analisadas mostram que as semanais de informação 

implementam a construção de um discurso ‘que leva a crer’, que pode estar amparado 

em diversas tonalidades, entre elas, a mera exposição dos fatos, a denúncia, a 

interpretação do significado público do acontecimento e, também, a investigação, seja 

numa abordagem factual ou em tom de especulação acerca dos fatos velados. Outra 

característica da argumentação apresentada por Veja e IstoÉ é a imposição de seu poder 

discursivo como mais uma ferramenta de convencimento. Neste caso, especificamente, 

a credibilidade do discurso é a marca registrada do poder de fala das revistas, que pode 

ser explicitado através da auto-referência constante, da convocação de vozes e acesso a 

fontes comprobatórias, da disposição da revista para averiguar os fatos e buscar o que 

não foi revelado em nome de um compromisso com a verdade e com os valores da 

prática jornalística.   
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Portanto, a partir da observação e análise desses padrões discursivos 

apresentados pelas duas semanais de informação, ao longo das reportagens que integram 

a cobertura do escândalo do Sivam, do BNDES e do Caso EJ, foi possível organizar a 

tipologia da tonalidade das reportagens. A tabela abaixo agrupa as características e os 

elementos do ‘discurso que leva a crer’ (marcas de intencionalidade), associando o 

emprego desses elementos à fase do escândalo.  

Tabela 3: Modos de convencimento do leitor - elementos do ‘discurso que leva a crer’ 

TONALIDADE DA 

REPORTAGEM 

CARACTERÍSTICAS 

GERAIS 

MARCAS DE 

INTENCIONALIDADE 

PODER 

DISCURSIVO 

FASE DO 

ESCÂNDALO 

 

EXPOSITIVA 

 

- Trata-se de um relato do 

acontecimento, seguindo a 

estrutura do lead, porém 

mais extenso que a notícia. 

Relato dos acontecimentos 

em destaque na semana. 

- Texto aparentemente 

mais isento de opinião 

(posicionamento editorial 

implícito). 

- Valores-notícia 

predominantes: atualidade, 

impacto sobre a nação, 

grau hierárquico dos 

personagens envolvidos 

(valores fundamentais); 

poder; governo; dinheiro 

(valores temáticos). 

 

- Preferências lexicais 

determinantes: verbos e 

tempos verbais utilizados 

na apuração factual das 

notícias. 

- Descrição apenas do 

acontecimento em si e 

dos próximos 

encaminhamentos 

relacionados a 

investigações e/ou 

atitudes futuras. 

 

Marcas sutis: 

- São convocadas 

apenas as vozes das 

principais fontes 

diretas relacionadas 

ao fato, sem a 

problematização das 

implicações futuras. 

- Discurso auto- 

referente pouco 

utilizado. 

 

Fases 

predominantes: 

- Pré-escândalo 

- Clímax 

- Conseqüências  

 

INTERPRETATIVA 

 

- Texto que se propõe a 

interpretar os fatos, suas 

implicâncias na vida 

pública e as conseqüências 

das ações.  

- Compromisso com o 

significado dos 

acontecimentos e seus 

desdobramentos possíveis. 

- Preferências lexicais 

determinantes: verbos e 

tempos verbais que 

enfatizem a ação 

transgressora no passado 

e explicite as implicações 

futuras. 

- Rememoração utilizada 

para explicar as 

Marcas sutis: 

- Discurso auto-

referente como forma 

de exaltar a iniciativa 

da revista na busca 

por desdobramentos 

não enfocados pela 

imprensa.  

- São convocadas as 

Fases 

predominantes: 

- Pré-escândalo 

- Escândalo 

- Clímax 
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O olhar além do factual, a 

evolução futura do fato. 

- As vozes convocadas são 

devidamente identificadas 

e relacionadas aos 

protagonistas do 

escândalo. 

- Valores-notícia 

predominantes: atualidade, 

impacto sobre a nação, 

grau hierárquico dos 

personagens envolvidos, 

conflito, conseqüências 

(valores fundamentais); 

poder; governo; dinheiro, 

meio ambiente, ciência 

(valores temáticos). 

conseqüências de 

determinados atos ou 

quando se faz necessário 

elucidar a origem de 

alguns eventos. 

- Descrição de detalhes. 

 

 

vozes de especialistas 

e membros do 

governo que possam 

oferecer uma opinião 

sobre o assunto ou 

sobre uma possível 

solução para o 

conflito em questão. 

 

DENÚNCIA 

 

 

- Texto marcado pelo ‘furo 

de reportagem’, pela 

revelação em primeira 

mão do ato transgressor, 

seus protagonistas e os 

meios (grampos e dossiês, 

por exemplo) através dos 

quais foi possível obter a 

informação de interesse 

público. 

- O discurso pode ser 

sóbrio ou sensacionalista, 

a depender da inclinação 

ideológica e editorial da 

revista. Neste sentido pode 

haver ou não uma 

preocupação em informar 

como obteve as 

informações apresentadas. 

- Reportagem de capa. 

- Valores-notícia 

predominantes: impacto 

sobre a nação, grau 

- Preferências lexicais 

determinantes: verbos e 

tempos verbais que 

enfatizem a ação 

transgressora no passado 

e as ações presentes para 

solucionar o caso. 

- Rememoração constante 

do ato de transgressão 

e/ou da iniciativa da 

revista de denunciar o 

acontecimento. 

 - Descrição de detalhes, 

sobretudo de 

características dos 

protagonistas e das 

relações de proximidade 

entre eles. 

Marcas explícitas: 

- Acesso a fontes, 

informações e 

documentos 

comprobatórios com 

exclusividade. 

- Várias vozes são 

convocadas para 

sustentar ou rebater a 

denúncia apresentada. 

- Auto-referência e 

valorização da 

iniciativa da revista 

em revelar 

determinado ato 

transgressor e as 

conseqüências a 

partir da divulgação 

do mesmo. 

- Compromisso com 

a verdade e exaltação 

do papel da imprensa. 

 

Fases 

predominantes: 

- Escândalo 

- Clímax 
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hierárquico dos 

personagens envolvidos, 

conflito (valores 

fundamentais); poder; 

governo; dinheiro, 

confidências (valores 

temáticos). 

 

INVESTIGATIVO- 

FACTUAL 

 

- A argumentação gira em 

torno de fatos e 

documentos que sucedem 

à eclosão midiática do 

escândalo.  

- O texto jornalístico é 

marcado pela disposição 

da revista em investigar os 

fatos, mas num tom 

narrativo baseado apenas 

em informações 

comprovadas, livre de 

especulações.  

- Várias vozes são 

convocadas para sustentar 

os fatos investigados pela 

revista. 

- Valores-notícia 

predominantes: atualidade, 

impacto sobre a nação, 

grau hierárquico dos 

personagens envolvidos, 

conflito (valores 

fundamentais); poder; 

governo; dinheiro, 

confidências (valores 

temáticos). 

- Preferências lexicais 

determinantes: verbos e 

tempos verbais que 

enfatizem a ação 

transgressora no passado 

e as ações presentes que 

revelam as providências 

para solucionar o caso.  

- Frases interrogativas 

como estratégia de 

convocação do leitor a 

participar do raciocínio 

da argumentação. 

- Rememoração constante 

do ato de transgressão, 

das relações entre os 

personagens e/ou da 

iniciativa da revista para 

investigar o 

acontecimento. 

 - Descrição de detalhes, 

sobretudo de 

características dos 

protagonistas e das 

relações de proximidade 

entre eles. 

Marcas explícitas: 

- Acesso a fontes, 

informações e 

documentos 

comprobatórios com 

exclusividade.  

- Auto-referência e 

disposição da revista 

para averiguar os 

fatos e buscar 

informações 

comprobatórias. 

- Preocupação em 

demonstrar como 

obteve as 

informações. 

- Compromisso com 

a verdade e exaltação 

do papel da imprensa. 

- Auto-valorização 

em termos de 

reconhecimento 

midiático (prêmios 

por cobertura 

jornalística). 

Fases 

predominantes: 

- Pré-escândalo 

- Escândalo 

- Clímax 

 

 

INVESTIGATIVO- 

ESPECULATIVO 

 

- Texto sustentado numa 

abordagem especulativa, 

na qual vozes são 

convocadas para sustentar 

a idéia de que ‘tudo leva a 

crer’ que determinado fato 

- Preferências lexicais 

determinantes: verbos e 

tempos verbais que 

enfatizem a ação 

transgressora em 

sentenças condicionais, 

Marcas explícitas: 

- Acesso a fontes 

íntimas dos 

personagens centrais; 

divulgação de 

diálogos secretos. 

Fases 

predominantes: 

- Escândalo 

- Clímax 
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ocorreu. 

- Foco nas relações entre 

os personagens e nos 

detalhes sutis que 

permeiam amizades e 

contatos políticos. 

- Preferência por hipóteses 

e constante convocação do 

leitor a participar do 

raciocínio argumentativo a 

partir de suposições e 

insinuações. 

- Presença constante da 

‘testemunha oculta’: 

fontes cuja identidade é 

preservada no texto 

jornalístico, que são 

convocadas para fornecer 

informações detalhadas de 

diálogos e situações que 

envolvem os personagens 

principais do escândalo. 

- Nem sempre fica claro 

no texto como a revista 

obtém determinadas 

informações e/ou 

documentos que revelam 

mais detalhes sobre o 

escândalo ou sobre os 

personagens envolvidos. 

marcada pelo futuro do 

pretérito; uso constante 

de adjetivos que marcam 

um discurso irônico e 

argumentação dúbia.  

- Frases interrogativas e 

exclamativas como 

marcas explícitas de 

indução do pensamento 

do leitor e opinião da 

revista. 

- Descrição de detalhes, 

sobretudo de 

características dos 

protagonistas e das 

relações de proximidade 

entre eles, a partir da 

ótica da ‘testemunha 

oculta’. 

- Presença de declarações 

de testemunhas ligadas 

aos personagens centrais 

mais que não podem 

revelar sua identidade. 

- No texto da reportagem 

prevalece a narração de 

uma história, recortada 

por diálogos. 

- Auto-referência e 

disposição da revista 

para averiguar os 

fatos e buscar 

informações 

comprobatórias ainda 

que baseada em 

especulações e 

suposições. 

- Não há preocupação 

aparente em 

comprovar a origem 

das informações pois 

o poder discursivo da 

revista é socialmente 

reconhecido. 

 

 

Essa tipologia é basilar para a discussão qualitativa sobre os ‘modos de dizer’ da 

cobertura jornalística dos três casos que serão apresentados no tópico a seguir. 

Entretanto, convém ressaltar que a tonalidade das reportagens varia de acordo com o 

nível de envolvimento da revista na deflagração do escândalo político e também com a 

fase do escândalo na qual será publicada, conforme será discutido em seguida. O fato é 

que a comprovação da existência dessas variações de tonalidade sustenta parcialmente a 

Hipótese 3 da pesquisa. Embora haja a oscilação, não é possível afirmar que as revistas 
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possuam um perfil padrão na cobertura dos três casos, em virtude do nível de 

envolvimento de cada uma com a deflagração do escândalo. 

Em termos quantitativos, em IstoÉ a cobertura do caso Sivam parte de uma 

reportagem de denúncia, mas ao longo dos desdobramentos do caso predomina a 

tonalidade expositiva e interpretativa, ao passo que em Veja as reportagens expositivas e 

especulativas marcam a cobertura jornalística do caso (Gráficos 1A e 1B).  

 

Gráfico 1A: Total de Reportagens analisadas = 16 

 

 

Gráfico 1B: Total de Reportagens analisadas = 13 
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 A cobertura jornalística do escândalo do BNDES em IstoÉ assume outra 

tonalidade diferente do caso anterior. Além do número de reportagens mais reduzido, a 

revista assume uma postura investigativo-factual mais evidente, embora também 

publique reportagens expositivas. Veja, por sua vez, assume o papel de agente de 

denúncia na deflagração do caso, mas mantém a abordagem especulativa como 

tonalidade predominante, variando entre as demais tonalidades ao longo dos 

desdobramentos do escândalo (Gráficos 2A e 2B). 

 

 

Gráfico 2A: Total de Reportagens analisadas = 8 

 

Gráfico 2B: Total de Reportagens analisadas = 9 
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 E, por fim, no Caso Eduardo Jorge, IstoÉ retoma a postura de agente de 

deflagração das denúncias, mas assume uma tonalidade expositiva predominante ao 

longo da cobertura do caso,  seguida da abordagem especulativa. A cobertura de Veja é 

a única que mantém o perfil especulativo nos três casos, embora oscile entre a 

tonalidade interpretativa e investigativo-factual (Gráficos 3A e 3B). 

 

Gráfico 3A: Total de Reportagens analisadas = 15 

 

Gráfico 3B: Total de Reportagens analisadas = 8 
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2. “... o Planalto e a Torre de Babel”: Uma história sobre os escândalos que 

abalaram Brasília. 

 

CASO 1: O Escândalo do Sivam 

2.1. Análise da cobertura do escândalo (Leitura Temática dos Editoriais e das 

Reportagens) 

O final do primeiro ano de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso 

foi o presságio da sucessão de escândalos envolvendo ministros, partidários, palacianos 

e homens públicos que viria a acometer o governo nos meses e anos seguintes. O 

estopim foi a eclosão do midiaticamente nomeado ‘Escândalo do Sivam’, em novembro 

de 1995. A partir daí, FHC enfrentou sua primeira crise no governo deflagrada pelas 

irregularidades contidas no contrato de execução do projeto Sivam e pelas consecutivas 

denúncias de tráfico de influência envolvendo membros do alto escalão do governo.  

Segundo o Museu da Corrupção (MUCO)
19

, o Sistema de Vigilância da 

Amazônia (Sivam) é um projeto que foi iniciado em 1990, no governo Collor e 

prosseguiu em negociação com o presidente Itamar Franco. Ele foi concebido pela 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em conjunto com os 

Ministérios da Justiça e Aeronáutica, com o propósito de controlar o tráfego aéreo, 

monitorar e fiscalizar a Amazônia Legal, que compreende a Região Norte do Brasil, o 

estado do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão. O interesse na área é justificado 

por ela ser considerada a maior reserva natural do planeta e, portanto, estar sujeita a 

ações indiscriminadas de madeireiras, garimpeiros ilegais, narcotraficantes entre outras 

interferências ou formas ilegais de exploração da sua riqueza natural. 

De modo geral, a concepção e a implantação deste projeto foram cercadas de 

grande polêmica. Seu ponto mais vulnerável era justamente o processo licitatório que 

indicaria a empresa responsável pela sua execução. A norte-americana Raytheon 

Company, uma das maiores fabricantes de material bélico dos Estados Unidos foi 

contratada para a execução do projeto após a desqualificação da empresa brasileira 

Esca, cuja reputação foi manchada quando constatou-se que sua equipe fraudava 

impostos. Cabe ressaltar, que a escolha da multinacional americana envolvia acordos 

                                                             
19

 Disponível em: http://www.muco.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244:caao-

sivam&catid=34:sala-de-escandalos&Itemid=53. Acesso em: 08/12/2011. 

http://www.muco.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244:caao-sivam&catid=34:sala-de-escandalos&Itemid=53
http://www.muco.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=244:caao-sivam&catid=34:sala-de-escandalos&Itemid=53
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entre os países Brasil e Estados Unidos, o que deixou FHC numa situação 

desconfortável diante da pressão exercida pela imprensa nacional e internacional. 

Segundo informações divulgadas pelas reportagens de Veja e IstoÉ, a proposta 

tecnológica da Raytheon não atenderia às necessidades do vasto território da Amazônia.  

O caso foi denunciado publicamente pela revista IstoÉ, que assumiu um papel de 

protagonista ao divulgar o conteúdo de conversas telefônicas envolvendo o embaixador 

e chefe do Cerimonial, Júlio César Gomes dos Santos e o ministro da Aeronáutica, 

Mauro Gandra, e também ao divulgar irregularidades na compra dos equipamentos de 

monitoramento. O episódio, então, ganhou o ‘status’ de escândalo político em virtude 

das suspeitas de irregularidades no processo de escolha das empresas contratadas, que, 

combinado a outros ingredientes como tráfico de influência e o envolvimento de 

ministros do alto escalão do governo, formaram a combinação perfeita para caracterizar 

o ‘escândalo do Sivam’ como o mais extenso da era FHC. 

Durante o período de fervor do caso na imprensa, que abrange as fases do 

escândalo propriamente dito e clímax, dois comportamentos instigavam a cobertura 

jornalística do caso: de um lado, a insistência de FHC na execução do projeto e certo 

clima de protecionismo conferido principalmente ao embaixador Julio César Gomes dos 

santos; por outro lado, era perceptível o fato de que a maior preocupação do governo 

após a eclosão das denúncias de irregularidades era identificar o autor das gravações 

ilegais e esclarecer como as conversas chegaram à imprensa. 

Apesar dos contratempos e do desgaste causados pelo episódio, o projeto Sivam 

foi oficialmente inaugurado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 25 de julho 

de 2002, último ano de seu segundo mandato. Como conseqüência do caso, a empresa 

brasileira Esca, associada à norte-americana Raytheon, e responsável pelo 

gerenciamento do projeto, foi extinta por fraudes contra a Previdência. Além disso, as 

denúncias de tráfico de influência culminaram na demissão de alguns membros do 

governo, entre eles o embaixador e chefe do Cerimonial da Presidência, Júlio César dos 

Santos e do ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Mauro Gandra.  

Ao analisar a leitura temática do escândalo do Sivam na cobertura de IstoÉ, 

percebe-se que suas fases ficam bem definidas ao longo dos oito anos de governo, sendo 

possível identificar o pré-escândalo logo no início de março de 1995 e, as conseqüências 
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do escândalo registradas na catalogação da pesquisa, até julho de 2002, último ano do 

segundo mandato de FHC. Entretanto, na revista Veja, a cobertura do escândalo 

apresenta-se mais limitada, encerrando a fase das conseqüências do escândalo em 

fevereiro de 2007. (Caso 1, Leitura Temática, Grades 1A e 1B). Mas, mesmo com essa 

discrepância temporal na cobertura das duas revistas, o caso Sivam é o escândalo que 

permaneceu por mais tempo em pauta, se comparado aos demais casos. Seu tempo de 

permanência, embora espaçado, abrange fases específicas nos dois mandatos de FHC, 

estendendo-se assim, do início ao fim dos oito anos de governo. (Gráfico 4).  

 

 

A leitura comparativa dos editoriais de Veja e IstoÉ permitiu observar que na 

cobertura do caso Sivam há uma discrepância quantitativa dos textos opinativos entre as 

duas semanais de informação: do total de 12 edições catalogadas em Veja, apenas dois 

editoriais foram identificados com referência direta ao escândalo ou ao presidente 

Fernando Henrique Cardoso; ao passo que, do total de 17 edições
20

 catalogadas em 

IstoÉ, foram identificados seis editoriais com referência direta ao assunto ou a FHC. 

Esse comportamento justifica-se, sobretudo, pelo nível de envolvimento de IstoÉ com a 

                                                             
20

 Cabe frisar que, desse total de 17 exemplares, apenas 15 apresentavam-se disponíveis para consulta, 

uma vez que o exemplar referente à edição 1364 (22/11/95) estava indisponível no acervo da Biblioteca 

Central da Universidade Federal de Sergipe (Bicen/UFS) e o exemplar da edição 1376 (14/02/96) 

apresentava-se sem o editorial. 
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deflagração pública do tráfico de influência entre os ministros de FHC. O furo de 

informação e a publicação com exclusividade das conversas grampeadas entre o 

embaixador Júlio César dos Santos e o ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra, 

conferiram a revista o papel de agente participativo na divulgação pública do caso, o 

que acabou pautando os demais veículos e fomentando na própria revista um cenário 

apropriado para novas reportagens com a tonalidade de denúncia, porém mantendo um 

perfil investigativo-factual. 

A divergência na cobertura editorial não se apresenta apenas em números, mas 

também em relação à temática abordada pelas revistas. Em Veja, a preocupação 

temática recai somente em FHC em dois momentos específicos, localizados na fase 

clímax do escândalo: sua viagem à China comentada na edição 1422 (13/12/95) e sua 

entrevista exclusiva à revista, publicada na edição 1427 (17/01/96), na qual faz um 

balanço do primeiro ano de governo, apresenta planos para o futuro e comenta sobre a 

satisfação de ser presidente. O fato é que não há uma referência direta ao escândalo 

nesses editoriais analisados, tampouco o tema fora citado na carta ao leitor da edição 

1420 (29/11/95), localizada na fase do escândalo propriamente dito e cuja capa 

concedeu destaque ao tema.   

Esse interesse editorial pouco explorado em Veja confirma-se, portanto, no 

baixo índice de atitudes valorizadas e na inexistência de atitudes reprovadas conforme 

sugere a leitura da opinião geral das revistas sobre o escândalo (Caso 1, Leitura 

Temática, Grade 2B). Embora o cenário seja de crise, os aspectos positivos destacados 

pela revista não se referem ao escândalo, mas a FHC, especialmente ao seu desempenho 

como presidente e sua relação de intimidade com a revista e com seus leitores. Nos dois 

exemplos a seguir, está grifada a satisfação do presidente em exercer o cargo de chefe 

de estado e a relação de proximidade que ele mantém com a revista não só como 

presidente, mas também como sociólogo e homem público: 

Foi nesse ambiente que Fernando Henrique fez um balanço do primeiro ano de seu 

governo, anunciou planos para o futuro e se abriu para revelar o prazer que 

representa sentar-se na cadeira de presidente da República. “Gosto disto aqui, 

gosto de fazer, gosto de realizar”, disse o presidente. (Veja, edição 1427) 

 

Como sociólogo e como senador, FHC é um velho conhecido dos leitores de 

VEJA. Em agosto de 1977, quando ninguém seria capaz de imaginá-lo sentado no 

Planalto [...] ele deu sua primeira entrevista nas páginas amarelas de VEJA. 

Vieram depois outros cinco diferentes depoimentos de Fernando Henrique, 

registrados nas páginas amarelas até 1992. Em agosto de 1994, a menos de dois 

meses da eleição presidencial, FHC deu outra entrevista a VEJA, na qual 

formulou sua visão de que o Brasil “não é um país subdesenvolvido, é um país 
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injusto”. A oitava entrevista de Fernando Henrique a VEJA começa na página 

20. (Veja, edição 1427) 

 

O outro ponto positivo identificado ao longo da análise foi a iniciativa da revista 

na cobertura dessas duas edições especificamente. Esse comportamento se revela no 

discurso auto-referente de Veja nesses dois editoriais que pontuam situações específicas 

– a viagem a China e a primeira entrevista do ano de 1996 que FHC concedeu à 

imprensa. Neste último caso, Veja reforça seu olhar positivo em relação ao recém 

instalado governo FHC, no discurso de intimidade editorial conforme já foi pontuado no 

exemplo anterior. Mas, no primeiro, a revista aproveitou como gancho a reportagem 

especial que publicou sobre a China numa empreitada que coincidiu intencionalmente 

com a viagem do presidente, como segue: 

VEJA apresenta nesta edição duas reportagens de qualidade excepcional [...] Para 

fazer suas quinze páginas sobre a China, o diretor adjunto Tales Alvarenga 

passou quatro semanas entrevistando dezenas de pessoas no outro lado do 

mundo [...] A publicação da reportagem foi planejada para coincidir com a 

viagem do presidente à China. (Veja, edição 1422)  

 

Já a leitura editorial de IstoÉ apresenta uma apreciação efetiva do escândalo 

Sivam devido ao seu nível de envolvimento no caso (Caso 1, Leitura Temática, Grade 

1A) . O primeiro editorial, por exemplo, identificado na fase do escândalo propriamente 

dito, posiciona no título uma enunciação pejorativa (conforme grifo nosso) – Bambi 

entra na história (edição 1365, 29/11/95) – como crítica direta ao personagem central do 

escândalo, o embaixador Júlio César Gomes dos Santos. Nesse texto não há referência 

ao presidente FHC, mas uma crítica à cobertura da imprensa de modo geral e ao 

comportamento do governo diante das denúncias feitas pela revista: ao invés de o 

governo apresentar um posicionamento ‘punitivo’ em relação aos ministros envolvidos 

no tráfico de influência, percebe-se uma nítida preocupação do governo em estabelecer 

uma ‘caça’ a autoria dos grampos e uma justificativa para o vazamento das conversas na 

imprensa.  

O presidente só fora citado no editorial seguinte – Ave agourenta (edição 1366, 

06/12/95) – cujo foco da apreciação opinativa recai sobre o conhecimento de Fernando 

Henrique sobre a existência das gravações anterior a sua publicação na revista IstoÉ. O 

texto apresenta insinuações sobre a relação do presidente com o embaixador Júlio César 

e critica a demora de FHC para posicionar-se diante dos fatos. A partir das edições 

seguintes, os editoriais apenas fazem referências aos desdobramentos do escândalo, mas 
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com aspectos em comum: críticas ao governo e a sua insistência em descobrir a autoria 

dos grampos sem se preocupar de forma explícita em punir os ministros envolvidos no 

tráfico de influência; desaprovação em relação à persistência na execução do projeto 

Sivam e na contratação da empresa Raytheon para sua gestão; e, principalmente, 

amparando essas críticas no discurso auto-referente, que ressalta a cada edição a 

iniciativa da revista em interpretar o escândalo em si, oferecendo ao leitor uma 

cobertura jornalística sobre o caso que transcende o meramente factual. 

O comportamento crítico de IstoÉ nos editoriais confirma-se na leitura opinativa 

dos textos: inexistência de aspectos positivos e atitudes valorizadas em relação ao 

escândalo e aos personagens, ao passo que predominam as atitudes reprovadas pela 

revista neste mesmo tópico de análise (Caso 1, Leitura Temática, Grade 2A). Entre os 

editoriais analisados, predominam as atitudes reprovadas com referência a 

FHC/Governo (Gráfico 5A), identificadas em 15 formações discursivas com ampla 

variação subtemática. Em seguida, em menores índices de ocorrência, foram 

identificadas cinco formações com aspectos negativos referentes aos escândalos, três 

passagens relativas aos demais personagens e, apenas uma citando o personagem central 

(Gráfico 5B).  

 

 

Gráfico 5A: Total de editoriais analisados/ Revista IstoÉ = 6 
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Gráfico 5B: Total de editoriais analisados/ Revista IstoÉ = 6 

 

No caso das atitudes reprovadas com referência a FHC/Governo, prevalecem as 

insinuações sobre a proximidade dos fatos com o presidente, cujo discurso opinativo 

destaca a relação de intimidade do embaixador Júlio César com FHC, descrevendo 

detalhes como a proximidade no local de trabalho e o tempo que o presidente conviveu 

com o assessor sem saber das negociações ilegais. Outros tópicos negativos pontuado 

por IstoÉ, e identificados na análise dos editoriais são: a excessiva preocupação do 

governo com a autoria das gravação, a falta de providências e a postura passiva de FHC, 

a dúvida sobre a data em que o presidente teve conhecimento dos fatos, e as decisões 

em relação ao contrato com a Raytheon. Nos exemplos a seguir, os grifos marcam as 

insinuações do discurso opinativo da revista e suas críticas relativas à postura passiva do 

presidente e do governo: 

Assim, por ingenuidade, ou sabe-se lá por que, o presidente conviveu no palácio 

com seu ex-chefe do cerimonial, embaixador Júlio César Gomes dos Santos, 

durante nove dias. (IstoÉ, edição 1366) 

 

O governo, em vez de apurar o conteúdo do que está sendo denunciado, insiste 

em perguntar: ‘Quem vazou?’ No episódio anterior, o das gravações da Polícia 

Federal, essa foi, também, a primeira reação. Na ocasião, havia outras perguntas 

embutidas – ‘quem gravou?’, ‘quem mandou gravar?’ etc... Mas a primeira e 

angustiante dúvida era saber quem seria o responsável pela transcrição, pela 

ISTOÉ, das já tristemente famosas fitas do embaixador Júlio César Gomes dos 

Santos. (IstoÉ, edição 1367) 

 

Detectamos já naquela semana, uma preocupante hesitação por parte de FHC em 

tomar providências que a gravidade do caso exigiria. O presidente sabia das 

gravações desde o dia 9 de novembro e só começou a agir quando teve a certeza 
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de que a revista tinha obtido as fitas e iria publicá-las na edição que foi às bancas 

no dia 18 (ISTOÉ 1364). (IstoÉ, edição 1366) 

 

Como a revista está amparada num discurso auto-referente, a leitura opinativa 

dos editoriais não poderia deixar de demonstrar a presença de aspectos positivos em 

relação à abordagem da revista na cobertura do caso, com variação subtemática (Gráfico 

6). Entretanto, foram identificadas também formações discursivas associadas aos 

aspectos negativos identificados da cobertura da imprensa, no tocante à preocupação em 

desvendar a autoria da gravação e o descompromisso no tratamento dos fatos.  

 

 

Gráfico 6: Total de editoriais analisados/ Revista IstoÉ = 6 

 

 Sobre o discurso auto-referente, IstoÉ apresenta uma oscilação no destaque ao 

furo de reportagem e constante rememoração desta iniciativa, como na seguinte 

passagem: “Fomos a revista do ‘furo’ do caso Sivam, divulgando em primeiríssima 

mão as já famosas fitas da Polícia Federal” (edição 1369, 27/12/95). Além disso, 

ressalta sua seriedade no tratamento dos fatos e, por fim, exaltar o reconhecimento do 

trabalho de apuração referindo-se a premiação recebida por cobertura jornalística nos 

casos Sivam e Pasta Rosa
21

: “Pois é justamente graças a essa combinação de trabalho 

duro e competência, e como conseqüência essa série de furos e matérias exclusivas, que 

                                                             
21 O escândalo da Pasta Rosa foi deflagrado por IstoÉ, paralelamente ao Caso Sivam, entretanto sua 

repercussão foi mais restrita.  
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ISTOÉ foi considerada o Veículo de Comunicação do Ano do Prêmio Caboré 95” 

(edição 1367). 

E, como contraponto final, na leitura opinativa dos editoriais de IstoÉ, a crítica 

apresentada pela revista em relação à cobertura dos outros veículos de comunicação 

que, no seu ponto de vista, aderiam à mesma estratégia do governo de identificar os 

autores do grampo ao invés de oferecer ao leitor uma abordagem interpretativa sobre a 

execução do projeto Sivam. Ou seja, toda a imprensa estaria tecendo críticas à 

participação da Rayhteon na execução do projeto, mas não apresentava argumentos que 

fortalecessem a derrubada da empresa americana. IstoÉ, então, apresenta seu diferencial 

na cobertura do caso, fato reforçado com a seguinte passagem: “Mas, até agora, 

nenhum jornal ou revista tinha se disposto a sair a campo atrás de alternativas 

concretas para instalar um sistema de vigilância na Amazônia” (edição 1372). Na 

ocasião, a revista publicou a reportagem de capa “Alternativa Brasil”, uma análise sobre 

as vantagens e possibilidades de instalação do Sivam brasileiro. 

Se a leitura temática dos editoriais revelou a discrepância no enquadramento das 

revistas e no nível de envolvimento público com o caso, a leitura temática das 

reportagens contradiz em termos quantitativos essa constatação. Além da nítida 

diferença de tonalidade nas abordagens de Veja e IstoÉ, a quantidade de reportagens 

também é díspar na cobertura do caso Sivam. Ao longo de todo o período que o 

escândalo esteve em pauta (fase pré-escândalo à fase das conseqüências), Veja publicou 

13 reportagens e uma entrevista com FHC, enquanto em IstoÉ foram contabilizadas 21 

reportagens.    

Durante as três primeiras fases do escândalo, Veja manteve a média de uma 

reportagem por edição, ampliando a cobertura somente em duas edições, são elas: 1420 

(29/11/95), localizada na fase do escândalo propriamente dito, na qual o presidente do 

Incra, Francisco Graziano, é retratado com destaque na capa da revista como o 

personagem responsável pela espionagem no Palácio do Planalto (Figura 8); já a edição 

1427 (17/01/96) apresenta como destaque na capa, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso, com a proposta editorial de abordar em entrevista exclusiva, diversos temas 

polêmicos no governo, sobretudo os escândalos político. A composição visual da capa 

destaca algumas declarações de FHC, como por exemplo: “Sempre tomei cuidado com 

grampo”, em referência ao episódio do caso Sivam.    
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Figura 9: Destaque do Escândalo nas Capas de Veja, Edições 1420 e 1427, 

respectivamente (Fonte: Acervo Digital/Veja) 

 

 A cobertura jornalística de IstoÉ no caso Sivam é mais ostensiva. A revista 

mantém o tema em pauta ao longo de edições consecutivas, sobretudo durante os meses 

de novembro e dezembro de 1995 e o mês de janeiro de 1996. Neste sentido, o número 

de reportagens publicadas em IstoÉ varia conforme a demanda da discussão que o tema 

suscita. O destaque nas capas é mais freqüente se comparado à sua concorrente editorial 

(Figura 9): foram identificados quatro exemplares com chamada de capa, sendo um 

publicado na fase do escândalo propriamente dito (Escândalo no Planalto, edição 1364, 

22/11/95), e três na fase clímax (edições 1366, 1372 e 1373). 

 

 

Figura 10: Destaque do Escândalo nas Capas de IstoÉ, Edições 1364, 1366, 1372 e 1373, 

respectivamente (Fonte: Acervo Bicen/UFS)
22

. 

                                                             
22 As imagens foram fotografadas, com câmera digital, a partir dos exemplares disponíveis no acervo da 

Biblioteca Central, da Universidade Federal de Sergipe. Algumas imagens não possuem boa qualidade e 

resolução devido às precárias formas de conservação do acervo.  
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Na fase do escândalo propriamente dito, foram identificadas quatro reportagens 

concentradas na edição 1365 (29/11/95), que discutem temas diferenciados
23

. Na fase 

clímax, a média registrada é de uma reportagem por edição, com variação apenas na 

edição 1367 (13/12/95), que apresenta duas reportagens. Entre elas, “Tormenta à vista” 

aborda o Sivam do ponto de vista das relações internacionais. Numa tonalidade 

interpretativa, a reportagem discute o apoio do governo norte-americano a Raytheon 

para a instalação do Sivam e as possíveis tensões entre o governo brasileiro e norte-

americano caso houvesse ruptura no acordo. 

A tonalidade da cobertura de Veja no caso Sivam ampara-se na predominância 

das reportagens com viés investigativo-especulativo, associada à fase do escândalo 

propriamente dito, e também nas reportagens expositivas, especialmente na fase clímax 

do escândalo (Caso 1, Leitura Temática, Grade 4B). A revista investe no jogo de 

suposições e especulações na tentativa de esclarecer a origem da fitas gravadas e 

quando o presidente teve conhecimento dos fatos. Neste sentido, a argumentação de 

Veja é costurada por versões apresentadas pelos protagonistas do escândalo, numa 

empreitada que ‘leva o leitor a crer’ na existência de armações feitas sem o 

conhecimento do presidente, alimentando um sentimento de ‘traição’ dos ministros para 

com o chefe de estado.  

Em IstoÉ, por sua vez, percebe-se um comportamento discursivo com diferentes 

marcas de intencionalidade na composição da tonalidade das revistas, que varia segundo 

a fase do escândalo e o tipo de informação que será apresentada (Caso 1, Leitura 

Temática, Grade 3B). A única reportagem de denúncia
24

 identificada no corpus deste 

caso Sivam, foi publicada na edição 1364 (22/11/95), na fase do escândalo propriamente 

dito, com o intuito de deflagrar publicamente as conversas grampeadas entre os 

assessores de FHC. Com o desenrolar dos acontecimentos, a revista investiu em 

reportagens expositivas, quando se tratava de acontecimentos pontuais como a demissão 

de um ministro ou o cancelamento de um depoimento no Senado, e também apostou em 

reportagens interpretativas que iam além da discussão da origem dos grampos. 

                                                             
23 A reportagem “Cria cuervos” fala sobre a pior crise no mandato de FHC, na qual ele convive com a 

disputa entre facções no governo e a relação fragilizada com os militares; “A crise de cor azul” aborda o 

apoio do alto comando da FAB ao ministro da Aeronáutica; “Sob turbulência” abre espaço para a opinião 

de José Afonso Assumpção, dono da Líder, que se mostra frio diante das denúncias; e em “Sonho na 

floresta” a revista explica que o Sivam fazia parte de um projeto idealizado pelos governos militares. 

 
24 Edição indisponível no acervo consultado da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe 

(Bicen/UFS).  
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O fato é que IstoÉ ofereceu ao leitor diversas leituras sobre o caso, independente 

da tonalidade discursiva das reportagens que publicou. Ela ouviu os ministros acusados, 

abordou o posicionamento da Raytheon e do governo norte-americano, contrapôs os 

argumentos da bancada governista no Senado e o comportamento da Supercomissão na 

investigação do caso, e, inclusive, numa abordagem interpretativa, discutiu a viabilidade 

da execução do Sivam brasileiro. Além disso, enquadrou FHC como ‘humilhado e 

teimoso’
25

 em virtude da insistência do presidente em executar o projeto Sivam, mesmo 

diante do cenário de crise que se instalara no governo.  

Veja, ao contrário, focou-se na identidade dos grampeadores, nas versões 

apresentadas pelos protagonistas do escândalo, nas negociações sobre a demissão do 

embaixador Júlio César e na imagem positiva de um presidente da República que não se 

abalou diante das denúncias. A revista sustenta esses argumentos com a divulgação de 

resultados de pesquisa que apontam o índice de aprovação de FHC e a pouca 

interferência dos escândalos na aprovação pública do governo, e com a divulgação de 

uma entrevista exclusiva, na qual o próprio presidente Fernando Henrique desvia a 

atenção do público para o debate sobre o plano Real e o balanço do primeiro ano de 

governo.  Os detalhes sobre a construção do discurso de cada uma das revistas e suas 

respectivas marcas de intencionalidade serão discutidos no tópico seguinte. 

 

2.2. O Escândalo do Sivam e os ‘Modos de dizer’ de Veja e IstoÉ 

 As nuances dos perfis discursivos de Veja e IstoÉ se revelam a partir da leitura 

dos modos de dizer e da identificação das marcas de intencionalidade (implícitas e 

explícitas) empregadas pelas revistas ao longo da argumentação que ‘leva a crer’ no 

ponto de vista por elas defendido. A forma como cada uma combina os enunciados e as 

estratégias discursivas corroboram para a formação da identidade jornalística de cada 

uma. Então, se por um lado IstoÉ participa de forma ativa da deflagração do escândalo 

no cenário midiático com o furo da informação fomentando a discussão em torno da 

viabilidade do projeto Sivam, a revista Veja sustenta uma argumentação especulativa 

baseada no entrelace de versões sobre a autoria dos grampos. E essa escolha do ‘rumo 

editorial’ influencia diretamente na tonalidade das reportagens e nas marcas discursivas 

que ficaram impressas na argumentação. 

                                                             
25 ‘Humilhado e teimoso’ é título da reportagem publicada na edição 1366 (06/12/95), cujo foco são as 

pressões enfrentadas por FHC após ter sido ‘apanhado’ no grampo e insistir na execução do Sivam.  
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 O uso da função de mostração é um exemplo dessa diferença de estratégia 

argumentativa entre as duas revistas. Ao identificar o léxico utilizado na formação 

discursiva, evidencia-se o tipo de atitude que prevalece na forma como as revistas 

descrevem as atitudes de FHC e dos personagens envolvidos no caso. Por exemplo, ao 

analisar o corpus de Veja no caso Sivam, percebe-se a inexistência de atitudes 

qualificadas como ‘ideal’, ao passo que, em IstoÉ foram identificadas formações 

discursivas referentes a atitude ideal nas temáticas ‘FHC e escândalo’ e ‘FHC/Governo 

e as decisões’ (Caso 1, Leitura dos modos de dizer, Grades 1A e 1C). Neste último caso, 

observou-se que a opinião da revista oscila entre o resultado do relatório do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e as expectativas de terceiros em relação às decisões de FHC.  

Entre as passagens que marcam essa característica, há um trecho em que as 

vozes dos senadores Eduardo Suplicy (PT-SP) e Jefferson Peres (PSDB-AM) são 

convocadas e combinadas para sustentar a tese de que FHC deveria reavaliar as 

propostas do projeto Sivam. Em outro momento, o relatório do TCU é exaltado como 

peça fundamental para que FHC mude de idéia em relação ao projeto:  

“O ideal é que se suspenda o contrato e se comece tudo do zero, analisando com 

atenção as possibilidades da indústria nacional”, sugere Suplicy. “O 

fundamental é um projeto menor, mais barato e completamente nacional”, 

defende o senador tucano Jefferson Peres (AM). (IstoÉ, edição 1373, p.22)  

 

O presidente Fernando Henrique anunciou que cancelaria o processo se ao 

menos uma irregularidade fosse constatada. As 58 páginas escritas pelos ministros 

do TCU reúnem bem mais do que o presidente necessita para cumprir a 

promessa. (IstoÉ, edição 1367, p.20) 

 

 No caso das atitudes descritas como ‘agradáveis’, foram identificadas formações 

discursivas com essa característica nas duas revistas, sobretudo em Veja, que dá ênfase 

na abordagem das temáticas ‘FHC e os personagens’, ‘FHC e o conhecimento dos fatos’ 

e ‘FHC/Governo e as decisões’. Ao analisar as reportagens com tonalidade especulativa, 

percebe-se um destaque conferido às atitudes realizadas pelo presidente marcadas 

principalmente por verbos de ação, como no exemplo abaixo que descreve para o leitor 

o momento em que FHC convoca o embaixador Julio César para conceder-lhe 

explicações sobre o episódio dos grampos. Ou ainda, em reportagens expositivas, como 

em “O povo está gostando” (edição 1425), o anúncio do resultado da pesquisa de 

opinião sobre o governo FHC, amparado na combinação de verbos e adjetivos que 

expressam sentimentos positivos mostram que os escândalos enfrentados no primeiro 
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ano de governo não afetaram a popularidade de FHC. Os grifos abaixo refletem as 

marcas explícitas que indicam a presença de atitude agradável na formação discursiva: 

Na mesma noite, o presidente chamou o embaixador a seu gabinete, mostrou-lhe 

os papéis e exigiu uma explicação. ‘Mantive mesmo esses diálogos, mas não 

trafico influência. Isso é loucura. Estão tirando as coisas de contexto’, respondeu o 

diplomata, que mesmo assim resolveu pedir sua exoneração ali mesmo. FHC 

respondeu que pensaria no assunto e, no dia seguinte, já estava certo de que 

aceitaria a demissão de Santos. Além disso, o presidente ouviu quatro ministros 

sobre o assunto, fez algumas reuniões e, na sexta-feira passada, o porta-voz 

Sérgio Amaral foi encarregado de anunciar que o embaixador estava sendo 

exonerado e não era mais o chefe do cerimonial, cargo que ganhava 6 400 reais por 

mês. (Veja, edição 1419, p.44)    
 
Toda pesquisa positiva anima presidente, e não foi diferente com Fernando 

Henrique quando recebeu uma cópia do trabalho de Lavareda das mãos do porta-

voz Sérgio Amaral. FHC ficou tão animado com os dados que até comentou 

sobre o resultado com os governadores. Natural a felicidade de FHC. Afinal, 

apesar das críticas que os presidentes recebem de todos os lados, uma pesquisa com 

bons indicadores de populares é um sinal de que, se há erros no varejo, acerta-

se no atacado. (Veja, edição 1425, p.31) 
 

 No caso de IstoÉ, o foco das atitudes consideradas ‘agradáveis’ recaem nas 

temáticas ‘FHC e o escândalo’ e, principalmente, em FHC/Governo e as decisões’. 

Como característica da função de mostração, o uso de verbos e expressões é bastante 

recorrente para enfatizar ações. Por exemplo, ao descrever o envolvimento de FHC com 

as conversas grampeadas, a revista deixa implícito o poder discursivo do presidente no 

cenário político ao referir-se a sua atitude de admitir que fora “grampeado” nas escutas 

telefônicas. Com a expressão “enfrentar no gogó”, a reportagem revela uma simpatia 

pela atitude de FHC de assumir publicamente que tipo de envolvimento ele teria no 

caso, principalmente diante do cenário de crise que se instalara no Planalto. Outro 

momento ‘agradável’ para a revista também está relacionado ao comportamento de 

FHC diante da decisão de enviar uma carta ao Senado em busca da aprovação do 

projeto Sivam. No caso, os argumentos do presidente mais uma vez ganham a cena, 

reforçando a imagem inicialmente defendida pela revista de que ele tem atributos 

relacionados ao poder discursivo para administrar a crise. As passagens abaixo grifadas 

reforçam as observações apontadas neste parágrafo: 

Com seu jeitão de enfrentar no “gogó”, como gosta de repetir a seus auxiliares, as 

situações do jogo político, o presidente Fernando Henrique Cardoso encerrou a 

semana mais tensa de seu governo tendo de admitir que também fora 

“grampeado”, diante de uma encruzilhada que envolve militares, opinião pública e 

o governo dos EUA e, como se não bastasse, com a própria palavra em xeque. 

(IstoÉ, edição 1366. p.20)  
 
Com uma carta de duas laudas, enviada ao presidente do Senado, José Sarney 

(PMDB-AP), na segunda-feira 5, o presidente Fernando Henrique Cardoso 
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baixou seu último trunfo para conseguir a aprovação do projeto Sivam. No 

texto, FHC assume integral responsabilidade política pela decisão. O gesto teve 

o efeito esperado [...] Nos seus argumentos em favor do negócio, o presidente 

apelou para a preservação da imagem do País no Exterior. ‘Ficaria muito mal para 

o Brasil se o governo viesse a quebrar decisões anteriores sem motivação sólida, 

com o abalo de nossa credibilidade internacional’, escreveu Fernando Henrique. 

(IstoÉ, edição 1376, sem página) 
 

Em Veja e em IstoÉ, a função de mostração em seu viés negativo apresenta-se 

com um comportamento peculiar às duas revistas: a atitude de risco é predominante, ao 

passo que a atitude desagradável é um recurso menos utilizado para a composição do 

discurso jornalístico das revistas semanais (Caso 1, Leitura dos modos de dizer, Grades 

1B e 1D). Entretanto, a utilização de cada uma deve ser pontuada separadamente em 

virtude da diferença de tonalidade discursiva, ou seja, enquanto em Veja a atitude de 

risco está mais associada às reportagens especulativas, em IstoÉ, a mesma atitude pode 

ser percebida em textos com a tonalidade oscilante entre factual, expositiva ou 

interpretativa. Da mesma forma, a atitude dita desagradável apresenta oscilação textual 

semelhante em Veja, porém há uma variação em IstoÉ, que nesta categoria oscila entre 

reportagem interpretativa e expositiva. 

Do ponto de vista prático, para compreender como essas atitudes se concretizam 

é fundamental identificar o léxico utilizado, as funções de heterogeneidades do discurso 

entre outros ingredientes que ajudam a esclarecer o ponto de vista transmitido pelas 

revistas. A busca pelas marcas de intencionalidade que possa traduzir as atitudes 

‘desagradáveis’ de Veja e IstoÉ em certas ocasiões deve ser refinada o suficiente para 

identificar, inclusive o uso de metáforas e/ou idéias implícitas que perpassam o ‘não 

dito’. Assim, em alguns casos, percebe-se ao longo da análise que a variação de 

estratégias discursivas se destaca mais que a variação temática, principalmente se não 

houver grandes divergências em termos quantitativos.   

Em Veja, o discurso especulativo é predominante, mas em IstoÉ as tonalidades 

factuais e interpretativas oscilam de acordo com o fervor das informações. O que há em 

comum entre as duas revistas com abordagens diferentes é o uso de figuras de 

linguagem como estratégia recorrente para introduzir o tema que se deseja discutir. 

Como a função de mostração está associada à forma como a revista descreve as atitudes, 

o uso da metáfora, por exemplo, possibilita criar no campo imagético do leitor o cenário 

mais próximo de sua realidade e, assim, otimizar a cognição contida no processo 

comunicativo. No exemplo a seguir, para explicar o cenário de crise instalado no 

governo por conta das divergências políticas em torno do projeto Sivam e que foi 
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agravado pela deflagração do escândalo da Pasta Rosa enquanto FHC esteve em viagem 

internacional, Veja faz associação do ambiente a uma situação que seu público leitor 

provavelmente conhece:   

O governo Fernando Henrique Cardoso viveu na semana passada aquela 

situação típica nas famílias de classe média, quando papai e mamãe passam 

uma temporada no exterior e os filhos adolescentes, animados com a súbita 

liberdade, armam uma tremenda algazarra dentro de casa. Na madrugada de 

quinta-feira, ao desembarcar em Brasília de volta de uma viagem de dez dias à 

China e à Malásia, o presidente encontrou a casa de pernas para o ar. (Veja, 

edição 1424, p.20) 

 

A mesma estratégia, foi utilizada por IstoÉ. Embora apresente formações 

discursivas menos rebuscadas, com idéias mais objetivas, além de tonalidade e intenção 

editorial diferente da sua concorrente, a revista também recorreu ao uso da metáfora 

para aproximar o leitor do cenário de crise apresentado pelo Sivam. Ao criticar a 

insistência de Fernando em Henrique na execução do projeto, a revista prevê os 

possíveis prejuízos fazendo associações pejorativas e ao mesmo tempo metafóricas:  

O presidente Fernando Henrique Cardoso está a um passo de entrar para a 

história como o homem que lançou a pá de cal sobre a indústria nacional de 

tecnologia de ponta. Pior: além de dar as costas à ciência e às empresas do País, ele 

também poderá ser apontado no futuro como o responsável pela compra do maior 

elefante branco da história da aviação mundial. Basta, para isso, que o Senado 

autorize o governo a contrair o empréstimo de US$ 1,4 bilhão junto ao Eximbank, 

dinheiro que entrará diretamente nos cofres da empresa americana Raytheon para a 

instalação do projeto Sivam na Amazônia. (IstoÉ, edição 1372, p.20) 

 

 Além desse recurso, a análise da atitude desagradável em Veja e IstoÉ revela 

mais duas estratégias, entre elas o emprego de enunciados com teor pejorativo ou verbos 

que indiquem sensações negativas, configurando uma marca explícita de 

intencionalidade presente na forma como descreve a relação entre os personagens 

centrais do escândalo. 

No enredo tucano, há tráfico de influência, acusações de roubalheira, mentiras, 

vaidades, baixarias, tergiversação e o que é mais grave, ilegalidade. Alguns 

exemplos: o embaixador Júlio César, fica evidente pelas gravações, estava se 

beneficiando do cargo para conseguir vantagens pessoais. Desde a posse de 

Fernando Henrique, Francisco Graziano acusava seu colega Júlio César de 

ladrão. Um delegado da Polícia Federal mentiu a um juiz para conseguir 

autorização para gravar o chefe do Cerimonial. A disputa entre Graziano e o 

embaixador parece briga de comadres. (Veja, edição 1420, p.31) 

 

“Pela primeira vez senti o gosto amargo de ser presidente da República”, 

confidenciou FHC a assessores no domingo 19, depois de aceitar o pedido de 

demissão do ministro da aeronáutica.  (IstoÉ, edição 1365, p.23) 

 

 

E ainda, a estratégia da construção do discurso ‘não dito’, velado nas entrelinhas 

de sentenças afirmativas que escondem idéias implícitas relacionadas às decisões ‘não 
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tomadas’ pelo presidente Fernando Henrique Cardoso no uso de suas atribuições de 

chefe de estado. Em Veja, fica subentendido que o presidente deveria ter afastado os 

possíveis ‘inimigos’, mas não o fez por razões também não argumentadas pela revista: 

“Por duas vezes o presidente Fernando Henrique Cardoso teve condições de espantar 

o corvo que pousou no ninho tucano”. (Veja, edição 1420, p. 30). A mesma idéia de 

ação não realizada, com associação metafórica a existência de ‘corvos’
26

 ao lado do 

presidente, está presente na seguinte formação discursiva construída por IstoÉ: “O 

problema dessa atitude dúbia de FHC é que ela ajuda a transformá-lo numa espécie 

de criador de corvos”. (IstoÉ, edição 1365, p.23) 

No caso das atitudes de risco, a variação temática em ‘FHC e os personagens’ e 

‘FHC/Governo e decisões’ favorece a percepção de algumas estratégias discursivas 

relacionadas às marcas de intencionalidade que a idéia de ‘risco’ sugere. No caso de 

Veja, a relação entre os personagens é marcada por verbos que pontuam na 

argumentação, detalhes do cotidiano que ‘levam a crer’ que a conduta de determinado 

indivíduo está ‘sob suspeita’, um comportamento típico da abordagem especulativa da 

revista. IstoÉ, por sua vez, ‘costura depoimentos’, convoca as vozes dos personagens 

e/ou de terceiros numa postura mais factual. Nos exemplos a seguir, dois personagens 

estão enquadrados na postura de ‘risco’, principalmente porque a relação de 

proximidade com o presidente FHC é uma marca comum aos dois: Veja destaca as 

regalias e o poder do embaixador Julio César, enquanto IstoÉ, ao convocar a fala do 

presidente do Incra, Francisco Graziano, deixa ‘no ar’ certa dúvida em relação a FHC e 

o conhecimento dos fatos. 

Das treze conversas gravadas, a maioria tem conteúdo banal ou irrelevante [...] Mas 

há quatro conversas de conteúdo grave, que mostram o diplomata na posição de 

quem gosta de exibir seu poder e contatos, aceita favores de empresários, viaja 

à custa de amigos super ricos, dá dicas a empresários atrás de bons negócios e, 

principalmente, acompanha de perto o projeto que implantará um sistema de 

vigilância na Amazônia, o Sivam, e custará à União 1,4 bilhão de dólares (Veja, 

edição 1419, p.44) 

 
No dia em que o caso se tornou público, na sexta-feira 17, Clóvis Carvalho recebeu 

Graziano em seu gabinete e o acusou de ter engendrado o grampo. “Só quero dizer 

                                                             
26 Segundo definição do Michaelis - Moderno Dicionário da Língua Portuguesa: Corvo - 1 Gênero 

(Corvus) típico da família dos Corvídeos, constituído de grandes pássaros onívoros, algo rapinantes, de 

cor comumente preta, lustrosa. 2 Pássaro desse gênero, especialmente da espécie Corvus corax, do 

hemisfério norte, maior que os outros e reputado por sua inteligência e traquinices. Neste caso, o 

vocábulo é utilizado para associar de maneira pejorativa aos assessores de FHC diretamente envolvidos 

no escândalo do Sivam, tendo em vista a proximidade com o presidente e as habilidades para os negócios, 

adquiridas com essa relação de poder.   
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que tudo o que eu faço é do conhecimento do presidente”, respondeu o 

presidente do Incra. (IstoÉ, edição 1365, p.21) 

 

 

No caso do tópico ‘FHC/Governo e as decisões’ o que mais se destaca é a 

imagem que as revistas constroem em relação à conduta do presidente. Veja enquadra 

FHC como sujeito passivo diante dos escândalos que retarda a tomada de decisões (seja 

a ‘punição’ dos personagens envolvidos nas denúncias dos grampos ou a anulação do 

projeto Sivam), já IstoÉ, apresenta o presidente como um homem traído (por seus 

assessores) e, ao mesmo tempo, pressionado pela bancada governista, pelos acordos 

com os Estados Unidos e pela imprensa de modo geral. A passividade de FHC e o 

sentimento de traição podem ser identificados nos trechos grifados: 

Mas, diante da descoberta, o presidente Fernando Henrique excluiu a Esca do 

projeto. Defensor do Sivam, o presidente tem dito que, se alguma irregularidade 

concreta lhe for apresentada, ele tomará providências, como aconteceu no caso 

da Esca. De lá para cá, no entanto, só apareceram suspeitas difusas, espalhadas por 

Gilberto Miranda. Nenhuma delas contém elementos sólidos que derrubem o Sivam. 

Mas todas servem ao propósito de empurrar o projeto com a barriga. (Veja, 

edição 1422, p.35) 

 

Ao fazer um discurso carregado de rancor, na quarta-feira 22, apelidando de 

“corvos” os críticos do projeto de vigilância da Amazônia (Sivam), o presidente 

Fernando Henrique Cardoso se esqueceu de dar uma olhada ao seu redor. 

(IstoÉ, edição 1365, p.21) 

 

Se a análise da função de mostração revelou algumas estratégias discursivas 

relacionadas ao uso do vocábulo e de figuras de linguagem, a análise da função de 

sedução no caso Sivam apresenta comportamentos contraditórios na forma como as 

revistas pontuam suas qualificações sobre os personagens e o escândalo de forma geral. 

Mas, alguns aspectos podem ser comparados entre as abordagens das duas semanais de 

informação. Entre eles o enquadramento da imagem ‘positiva’ que em Veja é 

inexistente, mas em IstoÉ foram identificadas duas formações discursivas com 

referência ao comportamento de FHC referente a sua habilidade discursiva para o 

enfrentamento da crise e um possível desistência da execução do projeto Sivam soando 

como uma atitude ‘sensata’: “Àquela altura, Fernando Henrique podia perceber que se 

acumulavam as pressões contra a manutenção dos atuais termos do Sivam e parecia 

ensaiar um recuo” (IstoÉ, edição 1366, p. 22). 

Ao comparar a imagem ‘negativa’ apresentada pelas revistas, percebe-se um 

foco mais centrado na apreciação das atitudes de FHC e no ambiente de crise no 

governo fomentado pelo escândalo. Do total de nove formações discursivas 

identificadas nesta categoria em Veja, cinco delas incluem um comentário sobre o 
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presidente, relacionando-o ao seu abatimento diante dos fatos, sua atitude passiva diante 

das eminentes decisões e à imagem criada por terceiros. Por exemplo, após a pressão 

exercida em torno das denúncias FHC teve que acatar o pedido de demissão do 

embaixador por conta das circunstâncias, o que Veja reforça com a simples afirmativa 

grifada ao final do seguinte trecho: “Quando o caso explodiu, Fernando Henrique 

aceitou os pedidos de demissão do embaixador Júlio César e do brigadeiro Gandra. E 

só.” (edição 1420, p.31).  

A abordagem de IstoÉ no enquadramento da imagem negativa de FHC é mais 

extensa: de 12 formações discursivas identificadas nesta categoria, 10 fazem referência 

direta ao presidente e a forma como o escândalo o afeta. Além disso, a revista também 

pontua sua atitude passiva diante das eminentes decisões, a imagem criada por terceiros 

e o comportamento dele em relação às pressões da imprensa. Os exemplos abaixo 

apresentam a combinação de verbos e substantivos com sentido pejorativo que 

demarcam a imagem negativa de FHC diante dos acontecimentos e da pressão exercida 

pela mídia: 

Para sair do enrosco em que está metido pela combinação do escândalo do Sivam 

com a abertura da pasta rosa, o presidente Fernando Henrique Cardoso pode 

escolher entre duas alternativas: perder ou ser derrotado. (IstoÉ, edição 1369, p. 25) 

 

O poder destrutivo da peça do TCU é tão grande que uma saída honrosa para o 

presidente sepultar definitivamente o Sivam, sem demonstrar que está cedendo 

a pressões do noticiário da imprensa e dos políticos descontentes, vai sendo 

operada a partir de Brasília. (IstoÉ, edição 1367, p.21) 

 

A imagem ‘neutra’ nas revistas é um recurso pouco utilizado como forma de 

qualificação das atitudes, uma vez que as semanais adotam tonalidades discursivas que 

imprimem marcas de opinião nas reportagens. Em IstoÉ a argumentação neutra está 

associada às decisões de FHC e do governo e em Veja, relaciona-se aos vínculos entre 

FHC e o embaixador, Julio César, FHC e o presidente do Incra, Francisco Graziano e as 

decisões dele e do governo diante dos acontecimentos. Em todas as passagens 

identificadas pela análise há uma ausência de enunciados e expressões que qualificam a 

proximidade de quem se fala.  

Se na função de mostração as atitudes de ‘risco’ e ‘desagradável’ predominam 

como estratégia discursiva utilizada pelas revistas para descrever o comportamento de 

FHC e dos personagens, na função de sedução percebe-se que a imagem qualificada 

como ‘dúbia’ se destaca em termos de freqüência e variação temática principalmente na 

argumentação de Veja (Caso 1, leitura dos modos de dizer, Grade 2D). De fato, essa 
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marca intencional não é aleatória na revista uma vez que a tonalidade especulativa das 

reportagens requer amparo num discurso imbuído de suposições, contradições e 

dubiedades. A temática ‘FHC e o escândalo’ apresenta maior índice de freqüência e 

variação (Gráfico 7), com destaque para a participação de Fernando Henrique nos 

grampos, sua insistência na execução do Sivam e a aprovação pública do governo 

mesmo em situação de crise.  

 

 

Gráfico 7: Total de reportagens analisadas/ Revista Veja = 13 

 

As temáticas ‘FHC e os personagens’ e ‘FHC/Governo e as decisões’ tem 

enfoque direcionado aos personagens do escândalo: a primeira, em tom irônico, 

direciona-se ao perfil profissional do embaixador Julio César dos Santos e na relação de 

proximidade com o presidente FHC; a segunda, na atitude passiva de FHC e no 

comportamento do relator da Supercomissão, o senador Gilberto Miranda. Nos 

exemplos a seguir, os grifos pontuam as marcas de intencionalidade da imagem dúbia 

na revista: 

O bolso e o estômago, como se sabe, são os órgãos anatômicos que aplaudem ou 

vaiam os governantes. Daí a razão por que o brasileiro, conforme outra pesquisa 

de opinião, não deu a mínima pelota a qualquer um dos escândalos da moda 

durante o ano que passou. O homem comum aparentemente achou irrelevantes 

os graves temas que eletrizaram a imprensa – pasta rosa, Sivam e grampo no 

embaixador Júlio César Gomes, do Cerimonial do Planalto. (Veja, edição1427, 

p.28) 
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Na terça-feira passada, Nelson Jobim, ministro da Justiça, levou ao presidente 

Fernando Henrique Cardoso um documento de doze páginas. No cabeçalho do 

relatório, informava-se o assunto abordado: monitoramento do terminal (061) 248-

0610. Esse é o telefone de um aplicado assessor do presidente, o embaixador Júlio 

César Gomes dos Santos, de 55 anos, chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. 

(Veja, edição1419, p.44) 

 

Numa conversa séria, ninguém leva muito em conta o que diz um senador como 

Gilberto Miranda (PMDB- AM). Mas desde que, nas asas do grampo instalado 

pelo corvo Francisco Graziano, o Sivam virou assunto nacional, o senador 

transformou-se num figurão do xadrez político brasileiro [...] Em novembro do 

ano passado, quando o projeto foi encaminhado pela primeira vez, Miranda foi 

seu relator e defendeu-o com entusiasmo. Agora, com o tema de volta a Casa, 

ele empacou. (Veja, edição1422, p.35).  

 

 

Na revista IstoÉ a imagem dúbia está condicionada principalmente às temáticas 

‘FHC e os personagens’ e ‘FHC e as decisões’, amparada no viés investigativo-factual e 

na descrição de detalhes que ‘levam a crer’. Essa estratégia discursiva do ‘não dito’ é 

uma marca de intencionalidade implícita que está associada à relação de FHC com os 

personagens centrais do escândalo, o embaixador Júlio César, o presidente do Incra, 

Francisco Graziano, e o ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra. A revista mostra a 

proximidade entre os personagens e deixa para o leitor a tarefa de julgar o 

comportamento contraditório que se apresenta, por exemplo: “No Palácio, Gandra 

disse a FHC em tom veemente: “Presidente, isso, a escuta telefônica, não é um 

instrumento democrático”. Mas o presidente parecia ter cera nos ouvidos” (edição 

1365, p.24). Essa mesma relação de associar a marca dúbia ao presidente e aos 

personagens encontra-se na temática que retrata as decisões, especialmente na passagem 

em que a revista contrapõe a trajetória acadêmica e intelectual de FHC ao seu 

comportamento diante da escolha da Raytheon:  

“O presidente está perdendo a credibilidade nos meios acadêmicos”, diz o 

presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), Sérgio 

Ferreira. “Em certo momento, ele se colocou como defensor da ciência e do 

desenvolvimento tecnológico do País, mas agora age de modo diametralmente 

oposto. Estou decepcionado.” (IstoÉ, edição 1372, p.21) 
 

E, por fim, a função de interação revela a estratégia peculiar de cada revista para 

estabelecer o diálogo com o leitor e sustentar a veracidade de sua argumentação. Numa 

abordagem comparativa, é possível observar que as frases afirmativas nas duas revistas 

apresentam a mesma estratégia: formações discursivas com marcações temporais bem 

definidas que ‘levam a crer’ na veracidade da argumentação apresentada pelas semanais 

e também a presença do discurso auto-referente que evoca a iniciativa editorial de cada 

uma para buscar a informação inacessível ao leitor e revelar fatos velados. Neste caso, 
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apesar de IstoÉ ser a pioneira na divulgação pública do escândalo do Sivam, o número 

de formações discursivas com argumentação auto-referente é menor do que o índice 

apresentado por Veja (Gráfico 8).  

 

 

Gráfico 8: Total de reportagens analisadas  (Veja = 13 / IstoÉ = 16) 

 

Mas esse comportamento se justifica pela diferença de tonalidade apresentada 

pelas revistas. As marcas explícitas de intencionalidade da auto-referência podem ser 

identificadas a partir de verbos de ação que pontuem a atitude de cada uma das 

semanais. IstoÉ vangloria-se pelo furo de informação com a deflagração das conversas 

grampeadas e, por isso, manifesta-se como agente propulsor da situação de crise. Veja 

sustenta sua argumentação especulativa demonstrando credibilidade ao leitor no trato 

com a busca da informação e com o trabalho de jornalismo investigativo. Os dois 

comportamentos se concretizam nos seguintes trechos: 

[...] A crise, aberta depois que ISTOÉ revelou com exclusividade o conteúdo de 

conversas telefônicas do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, ex-assessor 

de FHC, derrubou o ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra, e expôs uma 

complicada rede de intrigas cujo foco central está no próprio Palácio do Planalto. 

(IstoÉ, edição 1365, p.21) 

 

VEJA teve acesso às gravações das treze conversas mencionadas no relatório da 

Polícia Federal. Nenhuma delas coloca o presidente numa situação embaraçosa. 

(Veja, edição 1420, p.31) 

 

 

 Outra estratégia da função de interação perceptível na argumentação de IstoÉ e 

Veja é o uso de questionamentos para interpelar o leitor e/ou convocá-lo para seguir o 

raciocínio da revista. Entretanto, em IstoÉ as frases interrogativas são mais freqüentes 

se comparadas a Veja (registram 10 e 2 formações discursivas, respectivamente). De 

modo geral, essa estratégia está associada às suposições que as revistas propõem para o 

62% 

38% 

Gráfico 8: Auto Referência em Veja e IstoÉ - 

Caso Sivam 

Veja 

IstoÉ 



110 
 

leitor interpretar, assim no trecho “E se, numa das gravações, Júlio César dissesse 

impropriedades sobre o presidente, revelasse segredos inventasse mentiras, como 

desmenti-las?” (Veja, edição 1420, p.31), ou também em: “[...] Superior hierárquico 

de Júlio César, Lampreia diz que não tem nada a ver com o caso. Quem, então, teria?” 

(IstoÉ, edição 1365, p.21). Ainda nessa empreitada discursiva de proximidade com o 

leitor, Veja também recorre à sentença exclamativa, revelando de forma explícita certa 

indignação com o conhecimento dos fatos e, assim, rompendo o paradigma da 

imparcialidade jornalística: 

Nessa acareação, o ministro descobriu que Chelotti sabia do grampo desde outubro 

porque seu irmão, o agente Paulo Chelotti [...] participara da escuta e lhe contara 

tudo. Jobim também ficou sabendo, na mesma ocasião, que Chelottinho envolveu-se 

no grampo a pedido do corvo Graziano. Ou seja: o ministro ficou sabendo – há 

duas semanas! – que o grampo não começou com suspeita de tráfico de drogas nem 

com denúncia anônima. (Veja, edição 1421, p.42) 

 

E, por fim, para solidificar a credibilidade da argumentação, as revistas recorrem 

ao emprego do discurso direto convocando para o debate as vozes dos principais 

personagens ou a opinião de terceiros. Esse entrelace de falas concede ao discurso a 

marca de credibilidade da argumentação jornalística. Em IstoÉ percebe-se ao longo das 

reportagens uma convocação mais plural que não está focada em um único indivíduo ou 

versão, ao contrário de sua concorrente que mantém uma preferência pelo discurso 

freqüente do presidente Fernando Henrique, enquadrado como vítima da situação. 

“Como podem ter gravado os telefonemas da casa de alguém que entra em meu 

gabinete a toda hora?”, perguntava o presidente na semana passada. “Como?” 

(Veja, edição 1419, p.46) 

 

Em mais este flanco, Fernando Henrique novamente viu-se sozinho, tendo de, 

pessoalmente, encontrar palavras para mostrar que ainda está à frente da 

situação. “O que o governo não tem é arbítrio, comando tem. Ele foi criado contra a 

ditadura e não pela ditadura”, assinalou. (IstoÉ, edição 1369, p.25)   

 

  Apenas no caso de Veja, foi identificada a publicação de trechos de diálogos. 

Esse comportamento marca uma tonalidade especulativa amparada em recursos 

literários, sobretudo na estrutura do texto narrativo, com descrição de detalhes para 

marcar a entrada da fala dos personagens, a utilização de pontuação adequada, como o 

travessão, pontos de exclamação e interrogação, ou que for necessário para fazer com 

que o leitor crie em sua mente uma imagem concreta do conteúdo dos diálogos e do 

contexto em que foram construídos. Ao longo do corpus analisado foram identificados 

seis diálogos publicados no corpo de texto sem a demarcação de fios ou boxes. Um 
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desses diálogos descreve o cenário e o teor da conversa que FHC teve com o 

embaixador Júlio César no momento que lhe pede explicações sobre as denúncias: 

A conversa com o embaixador foi à noite. Fernando Henrique convocou Júlio 

César a seu gabinete, fazendo questão de contar com Clóvis Carvalho como 

testemunha da conversa. 

- O que é isso? – perguntou o presidente mostrando o resumo das gravações. 

Com quatro dias para pensar no assunto, Júlio César já tinha uma resposta pronta, 

típica de quem quer logo mudar de assunto: 

- Isso não tem explicação, presidente. O senhor acha que eu devo me demitir?  

- O que você acha? – perguntou Fernando Henrique. 

Júlio César estava preocupado com seu futuro. 

- Aquela indicação para o México será mantida? – quis saber. 

- Vamos ver - disse Fernando Henrique.  

(edição 1420, p.35-36)  

  

 

CASO 2: O Escândalo do BNDES 

2.3. Análise da cobertura do escândalo (Leitura Temática dos Editoriais e das 

Reportagens) 

As conversas gravadas de forma ilegal configuram mais uma vez, um capítulo à 

parte no governo FHC. Em 1998, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) tocou o maior leilão de privatização do Brasil, que vendeu 12 

empresas estatais de telefonia. Durante o processo de privatização do sistema Telebrás, 

grampos instalados no BNDES flagaram conversas de integrantes de sua cúpula que 

tentavam influenciar os escolhidos nas privatizações. Nas gravações, o então ministro 

das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros e o próprio presidente do BNDES, 

André Lara Resende,  articulavam o apoio da Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil (Previ) para beneficiar o consórcio do banco Opportunity, que tinha 

como um dos donos o economista Pérsio Árida, amigo de Mendonça de Barros e Lara 

Resende. Além disso, eles discutiam formas de prejudicar a participação do empresário 

Carlos Jereissati, dono do grupo La Fonte e membro do consórcio Telemar, que 

concorreu no leilão com outros quatro sócios e acabou comprando com ágio de apenas 

1% a Telerj e outras quinze teles. 

Em 07 de novembro de 1998, o Jornal do Brasil publicou uma reportagem 

dizendo que o general Alberto Cardoso, chefe da Casa Militar, confirmava a existência 

do grampo e que o próprio presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, num 

telefonema ao BNDES, acabou sendo gravado. Na conversa, detectou-se a voz de FHC 

autorizando o uso de seu nome para pressionar o Previ, fundo de pensão dos 
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funcionários do Banco do Brasil, a entrar no consórcio do Banco Opportunity . Após tal 

divulgação, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo bancário e telefônico de pelo 

menos três arapongas
27

, entre eles Temilson Antônio Barreto de Resende, um 

especialista em grampo que trabalhava como analista da Subsecretaria de Inteligência 

da Casa Militar.  

A autoria dos grampos, entretanto, não foi esclarecida, e a comprovação de que a 

espionagem no BNDES teria sido feita por agentes do próprio governo geraram um 

mal-estar inclusive na reta final de aprovação no Congresso da Agência Brasileira de 

Inteligência (Abin). O episódio custou as demissões do ministro das Comunicações, 

Mendonça de Barros, e do presidente do BNDES, André Lara Resende e abalou a 

popularidade de Fernando Henrique Cardoso.  

 O caso que ganhou o rótulo mídiatico de ‘escândalo do BNDES’ ou ‘escândalo 

das privatizações’, esteve em pauta nas revistas semanais de informação entre novembro 

de 1998 e novembro de 1999 (Gráfico 9). É o segundo escândalo com maior extensão 

temporal do governo FHC. No gráfico a seguir, é possível perceber o número de edições 

que publicadas com referência ao escândalo ao longo do tempo em que o caso esteve 

em pauta nas duas revistas. Entre os meses de novembro e dezembro de 1998, registra-

se o ápice do caso, que inclui as fases do escândalo propriamente dito e clímax. A partir 

dessa data, seguiram as conseqüências do caso e o desfecho das investigações. 

Entretanto, nos meses de março e junho de 1999, o assunto é retomado nas revistas 

IstoÉ e Veja, respectivamente, em virtude da divulgação de novas informações sobre o 

processo de investigação dos responsáveis pelo grampo.  

IstoÉ publica uma entrevista exclusiva com o presidente Fernando Henrique, na 

qual ele admite os erros na condução da política econômica, reconhece o papel da 

imprensa na sociedade e fala sobre o episódio dos grampos no BNDES. Em Veja a 

abordagem tem tom de denúncia, pois a revista divulga com exclusividade relatos sobre 

o conteúdo das fitas do grampo telefônico, retomando assim mais uma vez o assunto na 

pauta midiática. Nos meses seguintes, houve um esfriamento na cobertura. Embora as 

revistas ainda discutissem a revelação da autoria do grampo, atribuída a um funcionário 

do BNDES, o caso perdeu a intensidade, pois a ilegalidade da ação já não era mais o 

                                                             
27 Segundo o Michaelis (Moderno Dicionário da Língua Portuguesa), araponga é uma gíria popular 

utilizada para descrever o indivíduo que funciona como olheiro, detetive ou alcagüete. O vocábulo é 

constantemente utilizado pela imprensa com referência a determinados personagens do escândalo. 
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foco do debate. Como resultado, as reportagens não faziam mais referência direta a 

FHC nem ao teor das conversas gravadas. A única intenção era ‘punir o culpado’ pela 

instalação das escutas telefônicas, numa abordagem que personaliza a denúncia, mas 

esquece-se de denunciar a prática. 

 

 

 

 A leitura temática dos editoriais de Veja e IstoÉ revela certo equilíbrio 

quantitativo em termos de enquadramento do escândalo neste espaço reservado à carta 

ao leitor. Ao longo de todo o período em que o escândalo do BNDES esteve em pauta, 

as duas semanais de informação publicaram três editoriais cada uma. Mas cabe a 

ressalva em relação ao total de exemplares analisados (Caso 2, Grades 1A e 1B): foram 

catalogados nove exemplares da revista Veja com referência direta ao escândalo do 

BNDES, sendo que desse total, dois editoriais que abordam a temática foram publicados 

na fase do escândalo propriamente dito e um na fase das conseqüências do escândalo; 

em IstoÉ, foram identificadas dez edições com referência direta ao caso, entretanto, 

faltam os exemplares das edições 1520 (18/11/98) e 1522 (02/12/98)
28

, o que não 

                                                             
28 Exemplares não disponíveis no acervo da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe 

(Bicen/UFS). 
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comprometeu a análise uma vez que os três editoriais analisados encontram-se 

justamente nas fases do escândalo propriamente dito e clímax.   

 Em termos qualitativos, a apreciação opinativa de IstoÉ apresenta uma nítida 

preocupação não só em abordar o factual e o desenrolar dos acontecimentos, como 

também leva em consideração as estratégias do governo para operar a crise e as 

conseqüências dessas ações na popularidade e imagem de Fernando Henrique Cardoso. 

Nos editoriais “A operação abafa” (edição 1521), “Humildade e influência” (edição 

1536) e “Murro na mesa” (edição 1548) encontram-se atitudes valorizadas em relação 

ao comportamento de FHC e seu relacionamento com a imprensa diante dos fatos, 

entretanto, predomina o registro de atitudes reprovadas referentes às decisões do 

presidente e sua queda de popularidade (Caso 2, Leitura Temática, Grade 2A).    

 Entre os aspectos positivos citados nos editoriais, a revista valoriza em tom 

irônico o fato de Fernando Henrique ter reconhecido em entrevista exclusiva, erros na 

conduta da política econômica do Brasil. Esse posicionamento aparece no texto 

“Humildade e influência” (edição 1536), no qual o substantivo ‘humildade’ é 

relacionado à imagem do presidente em três momentos, sendo dois deles associados ao 

comportamento de FHC e outro à sua relação com a imprensa, configurando assim uma 

marca de intencionalidade discursiva que reforça sua tonalidade irônica. 

O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, recebeu os jornalistas 

de ISTOÉ no seu gabinete do Palácio do Planalto na tarde de quinta-feira 4. O 

resultado da entrevista feita por Tales Faria, chefe da sucursal de Brasília, e pelos 

editores Andrei Meireles e Guilherme Evelin, ocupa seis páginas desta edição e 

mostra surpreendentes momentos de humildade de um presidente nem sempre 

afeito a este mister [...] A humildade do presidente aparece quando ele admite 

ter cometido erros de avaliação na condução da política econômica. E ao dizer 

que, se não os tivesse cometido, estaríamos em melhor situação hoje. (IstoÉ, edição 

1536) 

 

Resvala ainda na humildade quando diz não ter queixas da imprensa [...] FHC 

demonstra equilíbrio quando diz que ‘a imprensa faz as vezes de oposição em nome 

da sociedade’ e ‘assume a delegação não dada pelo povo e pela sociedade para, em 

nome deles, pressionar o governo. (IstoÉ, edição 1536) 

 

Entre as atitudes reprovadas, há destaque negativo em quatro formações 

discursivas para as atitudes de FHC não só em relação ao escândalo do BNDES, mas 

também aos escândalos anteriores como o caso Sivam, a Pasta Rosa e o Proer. A revista 

concentra sua apreciação opinativa na forma como o governo opera suas crises, 
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ressaltando a repetição de estratégias como o ponto negativo da gestão de FHC. Cabe 

pontuar que neste ‘Caso BNDES’, os aspectos negativos dos personagens centrais não é 

o foco dos editoriais analisados, entretanto, foram identificadas duas formações 

discursivas com referências negativas ao ministro das Comunicações, Mendonça de 

Barros. Seguem os exemplos dessas observações: 

Desde a eclosão do escândalo do Sivam, o primeiro grande caso policial da 

gestão de Fernando Henrique Cardoso, o governo instituiu um modo de operar 

suas crises [...] o governo determina que a Procuradoria da República ou a Polícia 

Federal investiguem o caso. E, no momento seguinte, quando o escândalo deixa as 

manchetes dos jornais e as conversas do Congresso, conclui-se que as apurações não 

são suficientes para transformar as denúncias em processo na Justiça. Foi assim que 

o governo agiu nos seus mais notórios escândalos: além do Sivam, podem-se 

citar os casos da Pasta Rosa, do Proer e da compra de votos para aprovar a 

reeleição. (IstoÉ, edição 1521) 

 

Com a divulgação do segundo capítulo dos grampos do BNDES, o ex-ministro 

volta às cinzas. (IstoÉ, edição1548) 

 

No caso da leitura temática dos editoriais de Veja cabe uma ressalva importante: 

a cobertura do escândalo do BNDES compete em termos de valor-notícia com a 

denúncia de uma conta no exterior em nome de autoridades do governo brasileiro, 

incluindo o próprio FHC entre outros membros da cúpula tucana. O episódio batizado 

como ‘Dossiê Caribe’ é abordado na edição 1573, juntamente com o escândalo do 

BNDES, porém a junção dos dois acontecimentos revela uma marca intencional da 

revista: demonstrar as falcatruas envolvendo o alto escalão do governo e, assim, gerar 

um clima de fragilidade e crise da imagem institucional e presidencial. Nos demais 

editoriais analisados, Veja apresenta um discurso auto-referente em virtude da sua 

iniciativa de publicar as fitas das escutas telefônicas, o que acaba gerando um mal-estar 

entre os membros do governo, atingindo principalmente o ministro das Comunicações, 

Mendonça de Barros (Caso 2, Leitura Temática, Grade 1B).    

De modo geral, percebe-se uma abordagem curiosa de Veja em termos 

qualitativos, pois as atitudes valorizadas concentram-se na abordagem da revista e no 

seu discurso auto-referente associado ao furo de reportagem com a divulgação exclusiva 

de trechos dos grampos (Caso 2, Leitura Temática, Grade 2B). Essa característica foi 

identificada em sete formações discursivas, enquanto que a valorização das decisões do 

governo foi apontada apenas em duas passagens da edição 1573, referindo-se aos 

trâmites das investigações pela Polícia Federal e Ministério Público.  
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Na semana passada, VEJA publicou em primeira mão, trechos das duas fitas do 

grampo no BNDES enviadas pelo governo para investigação na Polícia Federal. 

(Veja, edição 1574) 

 

Na semana passada, VEJA fez uma investida num terreno onde deve brotar o 

derradeiro capítulo da história, o submundo em que trabalham os mais prováveis 

autores da escuta clandestina que não poupou nem o presidente da República. O 

resultado desse esforço investigativo, publicado a partir da página 38 desta edição, 

deve-se em grande parte ao trabalho de um dos mais talentosos profissionais de 

VEJA, André Petry, 37 anos, chefe da sucursal em Brasília. (Veja, edição 1601) 

 

Por outro lado, as atitudes reprovadas concentram-se no escândalo e nos 

personagens envolvidos. No primeiro caso, a análise revela uma preferência de Veja por 

argumentar sobre a repercussão do caso e a expectativa diante dos acontecimentos 

futuros, sobretudo no que se refere à credibilidade e veracidade das informações 

contidas nas escutas telefônicas. Esse posicionamento editorial de Veja é perceptível em 

cinco formações discursivas, concentradas nos editoriais das edições 1573 e 1601. No 

segundo caso, os aspectos negativos dos personagens não estão fixos em um nome 

especificamente, mas associados a temáticas gerais como a identificação dos autores do 

grampo, a forma como a escuta ilegal atingiu o presidente FHC e, principalmente, a 

reação do ministro das Comunicações às acusações de Veja. Esse último caso gerou 

alguns embates discursivos nos quais é possível perceber o reconhecimento do dever de 

informar, as defesas e as acusações contra a iniciativa da revista por parte de Mendonça 

de Barros. Nos trechos grifados abaixo fica explícito o embate ao longo das edições: 

A matéria de VEJA não fez julgamento do trabalho do BNDES ou de ministro, 

considerando que as próprias declarações gravadas de Mendonça de Barros são 

suficientemente eloqüentes quanto a isso [...] VEJA limitou-se a reproduzir os 

diálogos na forma como aparecem nas fitas. Deixou isso muito claro a seus 

leitores ao explicar que os trechos reproduzidos fazem parte de um conjunto que 

teria, supostamente, 27 fitas diferentes. (Veja, edição1574) 

 

Na segunda-feira, ao tentar explicar-se, o ministro das Comunicações, Luiz Carlos 

Mendonça de Barros, distribuiu uma nota com acusações a VEJA. São 

afirmações que a revista repudia [...] O ministro acusa VEJA de utilizar fitas 

obtidas por escuta ilegal dos telefones do BNDES. (Veja, edição1574) 

 

No decorrer desse período a revista cumpriu exemplarmente sua função de 

divulgar informações de interesse público pertinentes ao caso. (Veja, edição 1601) 

 

Se, a partir da leitura temática dos editoriais fica nítido o posicionamento das 

revistas e o nível de envolvimento com a revelação das informações através da 

abordagem investigativa, a leitura temática das reportagens reforça ainda mais essa 

defesa ideológica e a diferenciação em termos de cobertura jornalística entre as duas 

semanais de informação. Ao analisar os temas abordados por Veja e IstoÉ, durante o 
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período em que o caso BNDES esteve em pauta, percebe-se que a discrepância na 

cobertura do escândalo em termos quantitativos associa-se à forma como as revistas 

participam da apuração das informações que consideram de ‘interesse público’ e como 

tornam essas informações públicas.  

Esse ‘nível de envolvimento’, aqui pontuado, tem relação direta com a forma 

como o escândalo foi deflagrado no cenário midiático e, especialmente, com a forma 

como as revistas se envolveram com o desenrolar dos acontecimentos e com as fases 

dos escândalos. As escolhas editoriais e as marcas de intencionalidade do discurso se 

revelarão, portanto, na tonalidade das reportagens, no destaque conferido nas capas das 

edições, na quantidade de reportagens e entrevistas publicadas sobre o assunto. 

Por exemplo, a revista IstoÉ apresenta um comportamento diferenciado na 

abordagem do escândalo do BNDES, se comparado aos casos Sivam e EJ, nos quais ela 

assume um papel de protagonista, ou seja, agente participativo na deflagração das 

informações que ajudaram a instalar o cenário de crise no governo. Se nos outros casos 

IstoÉ opta, respectivamente, pelas tonalidades de denúncia e de especulação, em virtude 

da oportunidade do furo informativo, aqui, observa-se ao mesmo tempo, uma postura de 

espectador que relata os acontecimentos em termos factuais, e uma postura 

interpretativa, que abre espaço para a voz dos acusados com entrevistas exclusivas, uma 

vez que na concorrente editorial não foram convocados a se manifestar.  

Do total de 10 edições catalogadas com referência direta ao escândalo do 

BNDES, duas não constam no acervo consultado
29

, entretanto, os demais exemplares 

utilizados nesta análise sustentam a argumentação acima mencionada (Caso 2, Leitura 

Temática, Grade 3B). Assim, em IstoÉ, foram identificadas apenas quatro reportagens 

no período que inclui as fases do escândalo propriamente dito e clímax. Do ponto de 

vista da tonalidade, predomina a preferência pela abordagem investigativo–factual, que 

foi identificada em três reportagens. Entre elas, há uma preocupação em relacionar as 

gravações divulgadas à imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso, sobretudo 

em “Não tenha dúvida” (edição 1548, 02/06/99), publicada no momento em que foi 

identificada publicamente a voz do presidente nas gravações ilegais e seus aliados 

governistas aguardavam um posicionamento, gerando conflitos partidários.   

                                                             
29 Exemplares não disponíveis no acervo da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe 

(Bicen/UFS): edição 1520 (18/11/98) e edição 1522 (02/12/98). 
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Uma das estratégias que a revista encontrou para compensar o volume de 

notícias reduzido se comparado a Veja, foi a publicação de três entrevistas
30

, sendo duas 

delas nesse período de ápice do escândalo e uma na fase das conseqüências. Enquanto a 

tonalidade das reportagens demonstrava uma postura de espectador de IstoÉ diante dos 

acontecimentos, as entrevistas ofereciam uma abordagem interpretativa. Basta observar 

os personagens convocados a falar ao longo de algumas páginas da revista: o ministro 

das Comunicações, Monteiro de Barros, o presidente Fernando Henrique Cardoso e, por 

fim, Telmo Resende, principal suspeito de executar o grampo do BNDES. É importante 

ressaltar que esses personagens foram convocados pela revista em fases diferentes do 

escândalo (escândalo propriamente dito, clímax e conseqüências, respectivamente), mas 

em momentos estratégicos, associados ao cenário do escândalo e fervor das discussões.  

No caso do ex-ministro, por exemplo, fica bem marcante a diferença de 

posicionamento editorial: enquanto Veja enveredava numa abordagem de denúncia e 

divulgação de diálogos entre Mendonça de Barros e André Lara Resende, IstoÉ abria 

espaço com exclusividade para o ex-ministro logo na fase do escândalo propriamente 

dito. Na entrevista “O presidente sabia de tudo” (edição 1521, 25/11/98), Mendonça de 

Barros apresenta suas defesas e diz que informou FHC de todas as duas ações na 

privatização da Telebrás. Na mesma semana, Veja publica duas reportagens
31

 cujo foco 

é atingir o ministro das comunicações com a revelação de novos diálogos que acabam 

fragilizando sua permanência no governo, além de suas relações com o banco 

Opportunity e a campanha publicitária sobre os benefícios da privatização do sistema 

Telebrás.  

Com a entrevista “Agora mais humilde?” (edição 1536, 10/03/99), que teve 

destaque na parte superior da capa (Figura 11), com tarja amarela, acima da manchete, 

contrapondo com o título em vermelho ‘FHC em entrevista a IstoÉ’, o presidente 

Fernando Henrique comenta entre outros assuntos sobre a questão dos grampos no 

BNDES. Em Veja, FHC só viria a se pronunciar com entrevista exclusiva
32

, na edição 

1600 (02/06/99) na semana em que fica comprovado publicamente que ele também fora 

apanhando nas gravações ilegais, com destaque semelhante na capa da revista - uma 

                                                             
30 “O presidente sabia de tudo” (edição 1521, 25/11/98), entrevista com o ministro das Comunicações, 

Mendonça de Barros; “Agora mais humilde?” (edição 1536, 10/03/99), entrevista com Fernando 

Henrique Cardoso; “Telmo fala a IstoÉ”, (edição 1566, 06/10/99). 
31 “Um homem acima da lei” e “Uma missão especial”, ambas publicadas na edição 1574, 25/11/98. 
32 “FHC sobre o grampo: Foi uma canalhice” (edição 1600, 02/06/99).  
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tarja preta na parte superior da capa, com a seguinte manchete: FHC sobre o grampo: 

“É uma canalhice”.  

 

Figura 11: Capas com Destaque Reduzido ao Escândalo do BNDES – IstoÉ 

(Edição 1536) e Veja (edição 1600). 

 

 

Esse jogo de tons e intenções entre as revistas é de fato marcante no escândalo 

do BNDES. As marcas de intencionalidade do discurso ficam evidentes, sobretudo na 

cobertura de Veja, que assume uma postura ‘mais agressiva’, porém sem o peso 

pejorativo como a expressão sugere. Ao contrário, ao qualificar como ‘agressiva’ a 

abordagem de Veja neste escândalo, retomamos mais uma vez a referência ao nível de 

envolvimento que a revista tem com os desdobramentos do caso e a postura e 

comprometimento editorial assumidos na cobertura jornalística de determinados 

acontecimentos.  

O caso BNDES rendeu a Veja, a média de duas a três reportagens por edição, 

durante a fase do escândalo propriamente dito, maior que a média de IstoÉ, na cobertura 

do mesmo caso. Após um intervalo de sete meses (Gráfico 10), houve um esfriamento 

na cobertura de Veja, mas com a divulgação da informação de que o presidente FHC 

teria sido flagrado nos grampos, o caso retornou ao ápice na edição 1600 (02/06/99)
33

. 

De modo geral, a catalogação de nove exemplares de Veja possibilitou a identificação 

                                                             
33 Nesta edição foram publicadas duas reportagens – “O teste das fitas” e “Trama rocambolesca” – e uma 

entrevis’’ta - “FHC sobre o grampo: Foi uma canalhice”. 
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de 13 reportagens, além da entrevista já mencionada. Desse total, 10 concentram-se nas 

fases do escândalo propriamente dito e clímax, com reportagens de tom especulativo, de 

denúncia e interpretativas, agrupadas na fase inicial do escândalo (Caso 2, Leitura 

Temática, Grade 3A). Uma estratégia coerente com seu nível de envolvimento em 

relação à deflagração das informações referentes ao escândalo.  

 

 

 

Além dessas observações, outro aspecto que deve ser ressaltado é o fato de que 

as duas primeiras edições do escândalo tiveram chamada de capa (Figura 12). 

Entretanto, na edição 1573 (18/11/98), o escândalo do BNDES concorre em termos de 

destaque com o caso do ‘Dossiê Caribe’, também referido anteriormente. Já a edição 

seguinte (1574, 25/11/98), desde a composição da capa, não esconde que seu alvo é o 

então ministro das Comunicações, Mendonça de Barros. É justamente nesta edição que 

Veja revela novos diálogos com exclusividade, que acabam complicando a situação dele 

no governo, ao passo que a revista inicia um embate discursivo com o ministro pela 

defesa da veracidade das informações divulgadas. 
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Figura 12: Destaque do Escândalo nas Capas de Veja – Edições 1573, 1574 e 

1601, respectivamente. (Fonte: Acervo Digital/ Veja) 

 

E, por fim, durante o período de esfriamento, há uma preferência por reportagens 

com tonalidades expositiva e/ou investigativo-factual, cujas marcas discursivas são 

utilizadas a depender do peso da informação apresentada, do nível de intencionalidade 

da revista e do valor-notícia dos demais acontecimentos em âmbito político no Brasil.     

 

2.4. O Escândalo do BNDES e os ‘Modos de dizer’ de Veja e IstoÉ 

 A análise dos modos de dizer reforça os posicionamentos editoriais adotados 

pelas semanais de informação, conforme pontuados na análise temática: por um lado, 

IstoÉ, rompe o padrão do escândalo anterior, apresentando-se no caso BNDES com sua 

tonalidade mais factual, por outro, Veja assume uma postura discursiva que oscila de 

acordo com o desenrolar dos acontecimentos e com a forma como cada uma se envolve 

no escândalo. Neste sentido, abordaremos individualmente as funções predominantes 

em cada revista, assim como a freqüência das tonalidades presentes em cada uma.  

 IstoÉ apresenta uma leitura dos sentidos mais sucinta, assim como o volume das 

reportagens também é mais reduzido se comparado a Veja. Entretanto, a leitura 

observada com a análise é bem consistente em termos de intenção discursiva. Por 

exemplo: seja na função de mostração (descrição das atitudes) como na função de 

sedução (qualificação da imagem) é praticamente nula a existência de formações 

discursivas que apontem aspectos ideais, agradáveis, positivos ou neutros. No caso da 
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função de mostração, há apenas uma formação discursiva que ressalta uma atitude 

agradável em relação às decisões do governo. Nesta passagem, especificamente, a 

revista destaca a eficácia da ‘operação abafa’ do governo para reduzir a abordagem do 

caso do dossiê sobre as contas no exterior, porém, com a marca implícita da ironia, 

conforme grifos abaixo: 

Se a privatização do sistema Telebrás continua rendendo, a ‘operação abafa’, 

montada pelo governo para tirar as supostas contas do tucanato do noticiário, 

vem dando resultado. E tudo com a colaboração do procurador-geral da República. 

A perícia oficial ainda não terminou, mas Geraldo Brindeiro não tem dúvidas: os 

documentos dos paraísos fiscais do Caribe são falsos [...] Brindeiro descartou 

até a hipótese de que o dossiê seja apenas um conjunto de pistas que aponte 

para fatos verídicos. (Veja, edição 1521, p.31)  

 

As marcas mais pontuais e freqüentes da leitura dos modos de dizer de IstoÉ, 

estão presentes nas atitudes de FHC e/ou governo, descritas como desagradável ou de 

risco, típicas da função de mostração (Caso 2, Leitura dos Modos de Dizer, Grade 1B). 

Entre os temas mais comentados pela revista, seja como atitude de risco ou 

desagradável, o escândalo em si e as decisões de FHC/Governo predominam em termos 

quantitativos. No caso do escândalo em si, as atitudes consideradas desagradáveis se 

referem ao consórcio Telemar e a intervenção do BNDES, à preservação da auto-

imagem de FHC diante do cenário de crise e às investigações do Ministério Público. No 

caso das atitudes de risco, IstoÉ argumenta sobre as suspeitas de autoria do grampo e 

também sobre a vulnerabilidade da imagem de FHC neste contexto de deflagração do 

escândalo. No total, foram contabilizadas três formações discursivas na temática 

‘escândalo’, retiradas de reportagens com tonalidade investigativo-factual. Nos 

exemplos, a seguir, os grifos destacam a forma como a revista descreve a imagem de 

FHC diante de uma atitude desagradável e de risco, respectivamente: 

Quem conhece o presidente Fernando Henrique Cardoso sabe: seu poder de 

sedução e sua capacidade de dizer o que o interlocutor quer ouvir são o segredo de 

seu sucesso. Nos últimos dias, no entanto, a política do gogó está num viés de 

baixa. É como se o efeito teflon, aquele que impede que qualquer denúncia 

grude no presidente, tenha sido danificado. (IstoÉ, edição 1548, p.27)   

 

Antes mesmo da divulgação das fitas, ACM e seus correligionários emitiram 

sinais de que sabiam do estrago que as gravações poderiam causar. “Eu já 

alertei o presidente de que as crises econômicas são passageiras, mas as crises 

morais podem manchar as biografias dos homens honrados”, contou Antônio 

Carlos numa palestra [...] (IstoÉ, edição 1548, p.28) 

 

Em relação aos personagens, IstoÉ comenta sobre o comportamento de 

Mendonça de Barros ao pedir demissão a FHC e, principalmente, apresenta uma 
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preferência em ‘condenar’ as atitudes de Vicente Chelotti, diretor-geral da Polícia 

Federal, que segundo a revista, se vangloriava de ‘ter nas mãos’ o presidente. No caso 

do conhecimento dos fatos, a atitude de FHC é apontada como desagradável, uma vez 

que ele deu aval à operação comandada por André Lara e pelo então ministro das 

Comunicações, Mendonça de Barros. E, de risco quando mais uma vez, a questão da 

auto-imagem foi exaltada no momento em que o empresário Carlos Jereissati, leva ao 

conhecimento de FHC a existência das fitas, mas ainda assim assegura que sua imagem 

estará resguardada, o que não aconteceu. As abordagens classificadas como 

desagradável, em relação à Chelotti e ao conhecimento dos fatos, estão marcadas nas 

seguintes formações discursivas: 

Engaiolaram o corvo [...] Chelotti agora não deve ficar por muito tempo no 

cargo. Caiu na Arapuca que costuma montar para os outros. A revista Carta 

Capital, que circulou na última sexta-feira 26, revelou que nem o xerife da PF 

consegue escapar ileso da bisbilhotice dos arapongas sob seu comando. Publicou 

uma série de diálogos, colhidos de um conjunto de 38 fitas de conversas entre 

Chelotti, chefes e agentes da PF, grampeadas dos telefones de Celso Lemos, 

assessor que, apesar de licenciado por suspeita de desvio de verba pública, 

continuava atuando como homem-forte, instalado no gabinete ao lado do seu chefe. 

Segundo a revista, os telefonemas contêm tramóias da cúpula da PF para 

manter sob controle a investigação do grampo no BNDES. (IstoÉ, edição 1535, 

sem página/ versão eletrônica) 

 

Mas a divulgação das fitas pelos jornalistas Fernando Rodrigues e Elvira Lobato 

foi um soco na boca do estômago – que levou FHC às cordas. Mostrou que 

Fernando Henrique sabia e deu aval à operação comandada por André Lara e 

pelo ex-ministro das Comunicações Luiz Carlos Mendonça de Barros em favor 

do Opportunity na disputa pela Tele Norte-Leste. Confirmou também que as 

primeiras versões das conversas grampeadas foram montadas com trechos 

escolhidos a dedo para preservar o presidente da República. (IstoÉ, edição 1548, 

p.27) 

 

 Outra temática com bastante destaque em termos quantitativos refere-se às 

decisões de FHC/Governo. Nela, foram identificadas apenas quatro formações 

discursivas que qualificam as decisões como atitude desagradável, mas as atitudes 

descritas como risco registraram sete ocorrências. Desse total, observou-se o 

posicionamento de IstoÉ em relação aos riscos dos planos futuros de FHC, às 

expectativas dos empresários e às decisões do governo enquanto instituição. Em duas 

das passagens consideradas de risco, a revista descreve por um lado, o comportamento 

de FHC numa tentativa de defesa da atuação do governo no leilão da Telebrás e, por 

outro, certa passividade na tomada de decisões, como segue nos trechos abaixo: 

Enquanto Fernando Henrique disparava nervosamente telefonemas para todos 

os lados e reunia tucanos e alguns assessores no Palácio da Alvorada para 

preparar uma defesa da atuação do governo no leilão da Telebrás, o presidente 
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do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e o presidente do PMDB, Jader Barbalho, 

decidiam seguir outro rumo. Descartaram a criação de uma CPI para investigar a 

privatização e um pedido de impeachment apresentado pelas oposições, mas 

resolveram que só iriam defender Fernando Henrique. (IstoÉ, edição 1548, p.28)  
 
Enquanto seus subordinados se engalfinham, o presidente não esboçou nenhuma 

reação para retomar as rédeas. Amargurado, FHC tem-se mostrado 

preocupado em preservar sua biografia. Disse que não vai transformá-lo num 

Fernando Collor. “Chego aos 68 anos tendo toda uma vida de trabalho. Nunca 

tive qualquer coisa, a mais remota, que pudesse criar suspeição de algum 

interesse no exercício do cargo público que não fosse o povo, não fosse o meu 

país. Nunca.”, defendeu-se FHC, num discurso na quinta-feira. (IstoÉ, edição 1548, 

p.29) 

 

 As funções de sedução e interação foram pouco utilizadas como estratégias 

discursivas nas reportagens de IstoÉ, na cobertura do caso BNDES (Caso 2, Leitura dos 

modos de dizer, Grades 2A, 2B e 3A). A primeira, que se refere à forma como as 

revistas qualificam FHC, enquadrou apenas algumas passagens do texto nesta categoria. 

Entre elas, todas provenientes das reportagens com tonalidade factual, percebe-se uma 

avaliação negativa da auto-imagem do presidente nos temas relacionados ao escândalo e 

ao conhecimento dos fatos. A iniciativa do governo em tomar decisões também foi 

abordada de forma negativa pela revista, ao passo que o pedido da Polícia Federal pela 

quebra do sigilo bancário de três arapongas foi percebido numa argumentação neutra. E, 

por fim, a função de interação, foi praticamente inutilizada: apenas uma formação 

discursiva que explora a auto-referência como argumentação de credibilidade foi 

identificada na análise. Os exemplos abaixo representam a forma como a função de 

sedução foi reproduzida ao abordar a imagem de FHC e do governo: 

Além de ser por temperamento avesso a correr riscos – não fazia isso nem nos 

momentos em que estava em lua-de-mel com a população – Fernando Henrique 

agora está mais fragilizado do que nunca. Enfrenta o descrédito da opinião 

pública e depende politicamente cada vez mais de seus parceiros no Congresso. 

(IstoÉ, edição 1548, p.27-28) 

 

Numa conversa com correligionários no dia seguinte e um dia antes do depoimento, 

ACM sentenciou: “O governo vai muito mal nesse episódio do grampo. Esse 

ministro já deveria ter saído. (edição 1521, p.29) 

 

 De modo geral, fica nítida a diferença de cobertura jornalística conferida pela 

revista ao caso BNDES. Não há uma disputa por publicação de diálogos e trechos de 

fitas neste escândalo. Pois seu nível de envolvimento com os acontecimentos fica no 

âmbito meramente factual. Ainda que demonstre inclinação para o trabalho 

investigativo, sua busca por informações não chega a competir com o trabalho de 
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apuração de Veja, pelo menos nesse caso. Neste sentido, é possível reiterar mais uma 

vez, que o nível de envolvimento de IstoÉ com os fatos é oposto à abordagem de sua 

concorrente editorial. Entretanto, essa estratégia jornalística não é uma fragilidade em 

si. Ao contrário, a proposta editorial de IstoÉ busca na publicação de ‘entrevistas 

exclusivas’ com os principais personagens do escândalo, outro caminho para o exercício 

do jornalismo que se propõe a interpretar os fatos. Isto representa uma forte marca de 

intencionalidade.    

 Veja, ao contrário, consegue explorar a potencialidade das três funções na 

abordagem do caso BNDES em virtude de seu amplo envolvimento com a divulgação 

de informações que colocaram em jogo o cargo de Monteiro de Barros, ex-ministro das 

Comunicações. A leitura dos modos de dizer mostra que o escândalo e os personagens 

envolvidos tiveram lugares bem demarcados pela revista, seja na forma de descrever as 

ações de maneira agradável/ desagradável/ risco, ou ainda na maneira como são 

qualificadas as ações. 

O uso da função de mostração é uma estratégia amplamente utilizada na 

cobertura deste escândalo, inclusive com a descrição de atitudes consideradas 

agradáveis (Caso 2, Leitura dos modos de dizer, Grade 1C). Nesta categoria, foram 

identificadas oito formações discursivas, distribuídas entre as temáticas, escândalo, 

personagens, decisões e imprensa. O personagem Mendonça de Barros, alvo da 

argumentação especulativa de Veja, tem sua atitude caracterizada como agradável, pois 

a revista defende que após a publicação na íntegra das conversas o ex-ministro teria a 

chance de explicar melhor sua participação no caso. Esse posicionamento de Veja não 

pode ser classificado como neutro, pois ela deixa implícito um viés irônico que fica 

marcado com a voz convocada do ex-ministro, grifada do discurso direto:  

Agora com a publicação das conversas completas, Luiz Carlos Mendonça de Barros 

sente que a opinião pública pode entender melhor sua participação no processo de 

venda das teles. “Sem querer, a Folha acabou prestando um serviço a mim e ao 

país”, afirma o ex-ministro. (edição 1600, p.37-38) 
 

As abordagens que Veja considera ‘agradável’ em relação a FHC estão 

relacionadas à sua participação ‘nula’, seu pronunciamento ‘enérgico’ e suas exigências 

aos jornalistas na abordagem do episódio. Além disso, enquadram-se nesta mesma 

categoria a iniciativa do governo para identificar o autor dos grampos e a atuação da 

cobertura do jornal Folha de S.Paulo, que divulgou ampla reportagem com diálogos 



126 
 

completos das gravações. Convém ressaltar que essas informações novas publicadas 

pela Folha em junho de 1999, possibilitaram reacender o caso após certo período de 

esfriamento, retomando assim a fase clímax do escândalo. Abaixo, seguem dois trechos 

referentes à atuação de FHC e a contribuição da Folha para o esclarecimento dos fatos: 

Quanto ao presidente, seu envolvimento ativo na venda das teles é perto de 

nulo. Há muita coisa nas 46 fitas. O que não existe ali é o flagrante de que o 

presidente Fernando Henrique Cardoso andou fora da linha. A parte mais 

significativa de todo o material resume-se a um diálogo entre Fernando Henrique e 

André Lara Resende, reproduzido no quadro inferior desta reportagem. Nesse 

diálogo, FHC se mostra completamente alheio aos detalhes dos leilões. Nem 

sabe direito quem são os integrantes dos consórcios. (Veja, edição 1600, p.39) 

 

Quando pequenos trechos selecionados das fitas foram conhecidos no fim do ano 

passado, as partes divulgadas não permitiam uma análise completa das 

conversas mantidas pelos encarregados da venda da Telebrás. Essa falha foi 

sanada agora pela reportagem da Folha de S.Paulo.  (Veja, edição 1600, p.37) 

 

 Mas a estratégia discursiva mais recorrente em termos quantitativos são as 

atitudes caracterizadas como ‘desagradável’ e de ‘risco’, também marcadas pela função 

de mostração em Veja (Caso 2, leitura dos modos de dizer, Grade 1D). A freqüência 

dessas duas atitudes está associada à tonalidade especulativa das reportagens da revista 

na abordagem do caso. Em termos de temática, observa-se que, nas atitudes 

desagradáveis e de risco, o maior índice de formações discursivas com variação 

subtemática concentra-se em ‘FHC e o escândalo’ (Gráfico 11A e 11B). Em seguida, 

aparece o tópico ‘FHC e os personagens’, com ênfase no Ministro das Comunicações, 

Mendonça de Barros, sobretudo nas atitudes desagradáveis. 

 

Gráfico 11A: Total de reportagens analisadas (Veja = 9) 
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Gráfico 11B: Total de reportagens analisadas (Veja = 9) 

 

No caso das atitudes consideradas desagradáveis, a argumentação da revista gira 

em torno da forma como o escândalo foi deflagrado na imprensa, da comparação com o 

caso paralelo do ‘dossiê Caribe’ e das conseqüências do caso para os personagens. As 

atitudes de risco, por sua vez, também abrigam essa preocupação com o caso do dossiê, 

mas o argumento predominante é justamente o comportamento do governo na busca 

pela veracidade dos fatos, seja em relação ao dossiê como das fitas. No caso das atitudes 

dos personagens enquadrados por Veja, o ministro das Comunicações, Mendonça de 

Barros e o presidente do BNDES, André Lara Resende, são os únicos apontados com 

‘atitudes desagradáveis’, ressaltando nas formações discursivas a relação estabelecida 

entre os dois. Nas atitudes de risco, ao contrário, os dois personagens são tratados 

separadamente, em atitudes isoladas.  

Os exemplos e os grifos nas marcas lexicais, a seguir, mostram respectivamente 

como a deflagração do escândalo gerou um clima desagradável na sede do governo, a 

participação de FHC nos diálogos gravados e o envolvimento entre os dois principais 

personagens do caso, o ex-ministro e o presidente do BNDES: 

Na semana passada, Brasília ficou paralisada diante de um pacote de denúncias 

constituído por cópias de seis documentos e gravações clandestinas de telefonemas, 

cujas passagens principais estão reunidas em duas fitas. As denúncias envolvem 

cinco autoridades, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. (Veja, 

edição 1573, p. 42)  
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O único diálogo noticioso das 46 fitas mostra que o presidente Fernando 

Henrique aceitou, com palavras de quem estava muito distante das entranhas 

do leilão, o uso de seu nome para pressionar a Previ, fundo de pensão do Banco 

do Brasil, a participar do consórcio formado pelo banco Oppprtunity e pelos 

italianos da Stel. (Veja, edição 1600, p.40) 

Nas 34 conversas, os personagens que mais aparecem são o ministro Luiz 

Carlos Mendonça de Barros, das Comunicações, e o presidente do BNDES, 

André Lara Resende. A tônica das conversas é uma só: eles discutem formas de 

prejudicar a participação do empresário Carlos Jereissati, dono do grupo La 

Fonte e membro do consórcio Telemar [...] e acabou comprando com ágio de apenas 

1%, a Telerj e outras quinze teles [...] Apesar  da boa intenção, é no mínimo 

estranho ver duas autoridades, que deveriam comportar-se como juízes do 

leilão, manobrando, nos bastidores, para favorecer um dos lados. (Veja, edição 

1573, p.52) 

 

 Outro aspecto temático, com freqüência menor que as anteriores, mas com 

referência considerável se comparado a abordagem dos outros escândalos, é a 

repercussão do caso na imprensa de modo geral e a imagem negativa que esse 

comportamento midiático ajudou a gerar no governo. Entre as formações discursivas 

identificadas na análise das reportagens, há referências a reportagens de outros veículos 

como o Jornal do Brasil, a revista Carta Capital e o jornal Folha de S. Paulo. Este 

último marcado como veículo que provocou clima desagradável no governo: “As fitas 

do grampo foram divulgadas na semana passada pelo jornal Folha de S. Paulo, 

provocando um terremoto político no governo FHC.” (Veja, edição 1600, p.37).  

 E, por fim no tópico ‘FHC/Governo e as decisões’, observa-se a necessidade 

iminente de uma tomada de decisão por parte do presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Em uma das passagens, a revista marca com uma frase do senador Antônio 

Carlos Magalhães dita a FHC sobre a possibilidade de instalar-se uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, a necessidade de investigar e punir o ministro das 

Comunicações: “Não vai sair CPI, mas a situação é insustentável.” (Veja, edição 1574, 

p.44). E, em seguida, a revista descreve em detalhes a reação de FHC após a conversa 

em tom de ‘pressão’ com o senador ACM, deixando implícita uma falta de atitude do 

presidente, fato pontuado como desagradável do ponto de vista dos modos de dizer:  

O presidente ouviu o comentário do senador e dirigiu-se ao computador em que 

costuma acompanhar o noticiário diário em seu gabinete. Mostrou ao senador 

uma nota da Agência Estado, na qual o líder do PMDB na Câmara deputado 

Geddel Vieira Lima, e o senador do PFL de Roraima, Romeo Jucá, pregavam a 

renúncia do ministro. Com isso, sem dizer palavra, o presidente quis mostrar a 

dimensão que o episódio adquiriu: até aliados do Planalto, como Geddel e Jucá, 

um dos vice-líderes do governo no Senado, esperam que o ministro abandone seu 

posto. (edição 1574, p.44) 
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A função de sedução como estratégia discursiva em Veja, assim como a função 

de mostração está associada principalmente à tonalidade da reportagem especulativa. O 

contrário de IstoÉ, que conforme discutido anteriormente, associa-se à tonalidade 

factual. Em Veja, a função de sedução é marcada pelo viés avaliativo no uso de 

adjetivos, verbos e expressões. A presença dessas marcas de intencionalidade está 

explícita nas imagens caracterizadas como ‘negativas’ ou ‘dúbias’, ao passo que, as 

imagens qualificadas como ‘neutra’ ou ‘positiva’ são praticamente inexistentes. Ao 

longo da análise do corpus referente ao escândalo BNDES, apenas uma formação 

discursiva foi identificada na caracterização da imagem de FHC diante da confirmação 

de sua participação dos diálogos grampeados. No trecho apresentado a seguir, a revista 

qualifica de forma positiva a conduta argumentativa de FHC nos diálogos: 

Grampeado, Fernando Henrique saiu-se muito bem [...] Fernando Henrique 

Cardoso, grampeado, apanhado em momentos de intimidade ao telefone, falando 

com auxiliares com quem mantinha convivência informal, nem assim, ao natural, 

sem supor que estava sendo vítima de observação, nem assim Fernando 

Henrique derrapou. Não é para qualquer um. (Veja, edição 1600, pag.36)   
 

Além desse posicionamento positivo em relação a forma como FHC se mostra 

no escândalo em si, outras três formações favoráveis estão associadas ao presidente: 

duas passagens nas quais a revista ressalta a habilidade de FHC em ‘contornar’ a 

situação de crise trazendo ao foco da discussão outros temas também pertinentes, como 

por exemplo a sucessão presidencial para 2002. Neste sentido, parece que presidente 

consegue o apoio necessário da bancada governista para sustentar o que a revista 

classifica como “agenda positiva”: 

Com a sensibilidade que sempre mostrou para as realidades do teatro político, 

o presidente fez um relato dos seus primeiros quatro anos de governo e 

lembrou que superara três crises econômicas. Sabendo que a disputa dos aliados 

já é um jogo em que cada um procura vitaminar suas forças para a sucessão 

presidencial de 2002, Fernando Henrique lembrou uma obviedade que vinha 

escapando aos chefes dos partidos: deixem para brigar a partir do ano 2000, 

pois, se a briga começar agora, o governo chegará fragilizado em 2002 – e, nesse 

caso, ninguém além da oposição será beneficiado [...] Ao final do café, pediu aos 

líderes que, ao deixar o palácio, não dessem entrevistas sobre suas divergências 

concentrando-se, ao contrário, numa ‘agenda positiva’.  (Veja, edição 1575, 

p.40)   
  

Apesar dessas incursões positivas de Veja em relação a FHC, o foco de sua 

argumentação é justamente a abordagem das imagens ‘negativa’ e ‘neutra’(Caso 2, 

Leitura dos modos de dizer, Grade 2C e 2D). No primeiro caso, foi identificado um total 

de seis formações discursivas que variam desde a preocupação com a veracidade dos 
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fatos, com o conteúdo das fitas e a eclosão do escândalo em si. Mas é a abordagem 

negativa dos personagens que abrange um número maior de ocorrências (Gráfico 12): 

foram identificadas sete passagens que qualificam a imagem de personagens como o 

então ministro da Saúde, José Serra, o ministro das Comunicações, Mendonça de Barros 

e o presidente do BNDES, André Lara Resende. É importante perceber que esses 

mesmos personagens, com exceção de José Serra, foram alvo do enquadramento da 

função de mostração, sobretudo nas atitudes consideradas desagradáveis e/ou de risco. 

Isso significa que predomina uma rejeição em relação a eles seja, quando a revista 

descreve ou qualifica as atitudes, conforme fica explícito no seguinte trecho: “A cabeça 

de Mendonça de Barros começou a se aproximar da guilhotina desde que VEJA 

publicou, na edição passada, trechos de seus diálogos telefônicos grampeados no 

BNDES.” (edição 1574, p.45).  

 

Gráfico 12: Total de reportagens analisadas (Veja = 9) 
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ministro:  

Desgastado pela divulgação dos diálogos grampeados, Mendonça de Barros 
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vai se recompor, e as pessoas vão saber que não houve manipulação nenhuma. 

Mas eu não sei quando isso vai acontecer e quero pensar se valeu a pena ficar 

no governo por sei lá quanto tempo, sofrendo esse desgaste todo.” (Veja, edição 

1574, p.45) 

  

O presidente Fernando Henrique, por sua vez, sequer é enquadrado como 

personagem ‘negativo’, mas o seu posicionamento ou sua ausência de decisões são 

qualificados como tal. Em uma das passagens catalogadas para análise, a revista utiliza 

o recurso da metáfora para que o leitor perceba o tamanho do ‘estrago’ causado pela 

divulgação do ‘dossiê Caribe’ e também pontua seus sentimentos em relação ao 

ministro da Saúde, responsável pela divulgação do referido dossiê. Tal estratégia 

argumentativa que reforça a imagem de um chefe de estado ‘chateado’, mas que 

depende de decisões partidárias para posicionar-se publicamente está grifada nas 

passagens a seguir: 

[...] o presidente Fernando Henrique Cardoso ficou muito irritado com seu 

auxiliar José Serra. O presidente ficou, na verdade, tão contrariado com a 

atitude do ministro que, na semana passada, não teve nem o cuidado de esconder 

o seu humor de alguns dos lideres governistas ao Congresso. ‘O Serra é um 

medroso’, desabafou o presidente. (Veja, edição 1573, p.45) 

 

Mesmo adornado por documentos fajutos, fitas desconhecidas, denunciantes 

anônimos e muito interesse político obscuro, o caso caiu feito um raio na cabeça 

do governo e chegou ao seu coração. Há quinze dias, o coração do tucanato 

começou a sangrar com a desavença sobre os cortes de verbas sociais, com o 

presidente Fernando Henrique, numa hora de desabafo, afirmando que iria demitir 

o ministro José Serra pelas críticas que fez pela navalha do Orçamento. Na semana 

passada, esse sangramento começou a evoluir para uma hemorragia. O 

presidente não gostou da decisão de Serra de vazar os documentos do Caribe, 

mesmo que fosse para mostrar que nada provam, e foi surpreendido com a 

repercussão. (Veja, edição 1573, p. 50-51)   

 

No caso da qualificação ‘dúbia’, a relação do presidente FHC com o escândalo é 

marcada pelas suposições de seu envolvimento com empresários no caso do ‘dossiê 

Caribe’ e pela veracidade das denúncias envolvendo membros do seu governo. Como 

estratégia discursiva, Veja utiliza amplamente adjetivos e verbos conjugados no 

pretérito imperfeito, gerando uma sensação de dúvida na argumentação, sem provar a 

autenticidade das suposições. Essa mesma estratégia é empregada pela revista para 

descrever as atitudes de Mendonça de Barros e suas relações com empresários e 

políticos no processo de negociação das Teles, e em alguns casos, a estratégia do ‘levar’ 

a crer’ é reforçada pela presença de um sujeito oculto não revelado explicitamente no 

discurso. É o que ocorre nos trechos grifados nos exemplos a seguir: 
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Na acusação mais pesada [...] diz-se que o presidente seria sócio de uma 

empresa, a CH, J&T, criada em janeiro de 1994 nas Bahamas, um dos paraísos 

fiscais do Caribe, cuja conta bancária guardaria a espantosa quantia de 368 

milhões de dólares. Nessa empresa, ainda segundo a carta, Fernando Henrique 

seria sócio do ministro Serra, do governador de São Paulo, Mario Covas e do 

ministro Sérgio Motta, morto em abril passado - ou seja, só a nata do tucanato. 

(Veja, edição 1573, p. 42) 

 

Há pelo menos um mês, a Casa Militar do Planalto vem investigando a autor do 

grampo e seu mandatário. Mas até agora não teve sucesso. Comenta-se, no entanto, 

que o empresário Carlos Jereissati, dono do grupo La Ponte, um dos sócios do 

consórcio Telemar [...] teria ouvido as fitas. O senador Gilberto Miranda – olha 

ele aí de novo – também conheceria o conteúdo das gravações, segundo 

comentários que se ouviam na semana passada. O ex-presidente José Sarney é 

outro que teria ouvido [...] O deputado petista Aloízio Mercadante também ouviu e 

foi o primeiro a levá-las para Lara Rezende [...] Teria até comunicado isso ao 

presidente Fernando Henrique. (Veja, edição 1573, p.49)  

 

A leitura da função de interação, por sua vez, é uma etapa analítica a parte, uma 

vez que esta envolve as estratégias discursivas empregadas para convocar o leitor a 

participar e interagir com o discurso construído pela revista. Em Istoé, esta função 

esteve praticamente inexistente na abordagem do caso BNDES. Mas em Veja, as ações 

enfatizadas podem ser percebidas na construção de frases afirmativas, interrogativas e 

no emprego do discurso direto (Caso 2, leitura dos modos de dizer, Grade 3B). As 

sentenças afirmativas construídas nas reportagens especulativas aparecem de duas 

maneiras: para relatar o que Veja infere dos acontecimentos, como espaço explícito para 

o posicionamento opinativo explícito no gênero reportagem, e como espaço para o 

discurso auto-referente que exalta a iniciativa da revista na cobertura do caso e no 

acesso a documentos e fontes comprobatórias. 

Ao analisar cada uma dessas possibilidades, fica nítido o equilíbrio entre as duas 

estratégias em termos quantitativos, pois ambas se apresentam com a mesma freqüência 

ao longo da análise do corpus das reportagens do caso BNDES, registrando 10 

formações discursivas em cada estratégia. A revista apresenta um discurso moralizador 

nessas incursões afirmativas, como na passagem em que qualifica o que seria a conduta 

correta no processo de negociação das Teles: “Portanto, o consórcio Telemar, por mais 

inadequado que parecesse, cumpria as regras do edital – e não é lícito, moral, nem 

impessoal, não é ético definir normas para não cumpri-las sob o pretexto de 

beneficiar o Erário” (Veja, edição 1574, p.49).  

No caso do uso do discurso auto-referente, também foram identificadas um total 

de 10 formações discursivas, divididas entre: a iniciativa da revista em publicar, revelar 
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ou buscar informações, pontuada pela utilização de verbos que indicam essas ações e 

marcam a intencionalidade; e a acessibilidade de Veja a documentos e fontes 

comprobatórias, característica marcada pela presença do verbo ‘ouvir’ associado a 

pessoas e documentos, indicando assim a ação de investigação jornalística. Os dois 

exemplos abaixo imprimem a marca do discurso auto-referente da revista: 

 A permanência de Bilachi no cargo ficou insustentável depois que VEJA revelou a 

existência de uma auditoria do Banco do Brasil que apontou irregularidades na 

liberação de 99 milhões de reais em empréstimos para a construtora Encol. (Veja, 

edição 1576, p.55) 

 

Na semana passada, VEJA ouviu as duas fitas que o governo enviou para o 

Ministério Público e a Polícia Federal (veja reportagem na pág. 52). Com base 

nisso – e nas conversas com uma dezena de pessoas que tiveram acesso a outras 

fitas - se sabe, com certeza, que elas contêm um palavreado baixo e negociações 

estranhas. (Veja, edição 1573, p.52) 

 

Neste sentido, a discussão aqui proposta recai mais uma vez ao que já fora 

mencionada como ‘nível de envolvimento’ do veículo com a deflagração do escândalo. 

Portanto, o peso significativo neste caso não é somente o número de vezes que a revista 

foi identificada em construções discursivas auto-referentes, mas como se justifica o uso 

desse recurso no caso específico do escândalo do BNDES. Isso porque as publicações 

de Veja tiveram papel decisivo para a demissão do então ministro das Comunicações, 

Mendonça de Barros, principal personagem do caso: “A cabeça de Mendonça de Barros 

começou a se aproximar da guilhotina desde que VEJA publicou, na edição passada, 

trechos de seus diálogos telefônicos grampeados no BNDES” (edição 1574, p.45).  

E essa estratégia auto-referente, associa-se a outro procedimento que reforça 

ainda mais o discurso que ‘leva a crer’: a publicação de trechos dos diálogos que 

envolvem os personagens do escândalo. Essa empreitada discursiva que tenta mostrar ao 

leitor com todos os argumentos e instrumentos possíveis a ‘verdadeira versão’ sobre o 

caso, fez render em Veja, reportagens com diversas páginas recheadas de trechos de 

conversas, que ora apareciam recortados por um box, fios entre outros recursos de 

diagramação para conferir destaque à informação, como também em alguns momentos, 

esses diálogos surgiam diluídos no texto da reportagem.  

Esse comportamento marca uma tonalidade especulativa amparada em recursos 

literários, sobretudo na estrutura do texto narrativo, com descrição de detalhes para 

marcar a entrada da fala dos personagens, a utilização de pontuação adequada, como o 

travessão, pontos de exclamação e interrogação, ou que for necessário para fazer com 
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que o leitor crie em sua mente uma imagem concreta do conteúdo dos diálogos e do 

contexto em que foram construídos. No caso do BNDES, entretanto, não prevalece a 

utilização do discurso direto, pois as falas dos personagens são convocadas com a 

publicação na íntegra das conversas entre eles no cenário no escândalo. O trecho abaixo 

relata uma das conversas com o ministro Mendonça de Barros, em que o presidente 

FHC foi identificado nas conversas grampeadas: 

O presidente Fernando Henrique liga para Mendonça de Barros, que estava no 

BNDES, para saber em que estágio estava o encaminhamento do leilão das 

teles. 

- Estamos aqui praticamente com o quadro fechado - informa o ministro. Tem uma 

notícia ruim. A Bell South não vai entrar (no leilão). 

- Eu sabia, o rapaz... Como é que se chama? Me telefonou -  diz o presidente. 

- Ele (o rapaz da Bell South) estava querendo mais tempo. A boa notícia é que a 

MCI vai entrar na Embratel, que é uma empresa grande. Entra com os espanhóis e 

com isso cria competição. 

- Ótimo, ótimo.  

- Nós estamos com um consórcio também para a Tele Norte Leste. É capaz de as 

(telefônicas) fixas saírem em torno do preço mínimo. A Embratel vai ter competição 

e vai ter competição grande nas celulares. 

- Sei, sei – diz o presidente. – Mesmo a Telerj sai o preço mínimo? 

- Sai, porque a Bell South é que seria a contraparte lá. 

(...) 

- Você acha que, no conjunto, vai dar o quê? – pergunta o presidente. 

- Vai dar uns 16 bi, que é o que eu tinha dito – responde Mendonça de Barros. O 

nosso preço mínimo é de 13 bi e 400, e nós chegaremos a uns 16 bi, que é muito 

dinheiro. 

- Ajuda, né, as reservas... – diz o presidente. 

- Mais do que isso. A gente fica com uma empresa sólida. Tem aí um monte de 

loucura que nós bombardeamos (refere-se à estratégia para escantear o consórcio 

de Jereissati). Não adianta criar competição e depois criar problema para a frente. 

- Não, tem que ter coisa que funcione depois, que atenda a população – diz 

Fernando Henrique. 

(...) 

- A imprensa está muito favorável, com editoriais – comenta o ministro. 

- Está demais, né? - Brinca o presidente. Estão exagerando até. 

(Veja, edição 1573, p.53) 

 

 

É justamente esse comportamento que marca o posicionamento discursivo de 

Veja na cobertura do caso BNDES: a combinação de marcas de intencionalidade que 

‘levam a crer’ na veracidade dos fatos, sobretudo através da publicação de trechos de 

diálogos, associado ao discurso auto-referente que possibilita reforçar o poder de fala da 

revista nos desdobramentos que o caso suscita. Mas um último elemento integra a 

receita do discurso de Veja: as suposições levantadas na argumentação amparadas pela 

presença de frases interrogativas. Essa estratégia, em especial, é sustentada pela revista 

ao longo dos outros casos analisados nesta pesquisa (Casos Sivam e EJ).   
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 Em algumas passagens ela aproxima-se do leitor de maneira mais íntima, 

também com a mesma intenção que ele possa visualizar o perfil de determinados 

personagens colocando-se no lugar deles. Esse perfil argumentativo mais personalista, 

de apelo direto é mais comum em revistas segmentadas que trabalham temas como 

saúde e comportamento, por exemplo. Mas, o uso implementado por Veja mostra que 

pode ser um caminho eficaz para discutir um tema mais ‘pesado’ como política ou para 

discutir a imagem do ‘político’ como celebridade ressaltando aspectos de sua intimidade 

e preferências de lazer como acontece na seguinte passagem: 

Suponha que você é rico. Rico, não, milionário. Que esporte escolher para exibir 

seu status? Se a sua resposta for ‘hipismo’, saiba que pelo menos uma coisa em 

comum você teria com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, BNDES, o economista André Lara Resende, de 47 anos. 

(Veja, edição 1574, p.54) 

 

Ou ainda, percebe-se a indução de questionamentos que o caso poderia suscitar. 

Por exemplo, se considerarmos que o receptor ao acompanhar a argumentação 

tradicional das reportagens jornalísticas amparadas na marca da objetividade e 

imparcialidade, sobretudo nos meros relatos noticiosos, possivelmente faria alguns 

questionamentos acerca do significado dos acontecimentos para chegar ao estágio 

interpretativo dos fatos, Veja antecipa-se a esse processo cognitivo, emitindo a pergunta 

e a resposta em seguida. Como num jogo interpretativo, ao mesmo tempo aguça, induz a 

curiosidade do leitor e oferece seu posicionamento tido como verdade. É o que ocorre 

nos excertos abaixo: 

Analisado em separado e fora do contexto nos últimos dias, nos quais o país tomou 

conhecimento da atividade irregular do ministro na privatização das teles, o 

telefonema de Mendonça de Barros a Daniel Dantas seria provavelmente 

considerado uma iniciativa sem nenhuma relevância. Afinal, que mal há em 

propagandear os benefícios indiscutíveis da privatização das companhias 

telefônicas estatais, ainda mais sem gastar um centavo do contribuinte? (Veja, 

edição 1574, p. 51)  

 

Até onde deve ir o funcionário público? Estará ele de mãos livres para 

interferir a ponto de prejudicar um consórcio e beneficiar outro? Mesmo que 

faça isso com a intenção de aumentar o preço do patrimônio do Estado no 

leilão? (Veja, edição 1600, p.38) 

 

Cabe pontuar, que essas variações na tonalidade das reportagens e na escolha das 

estratégias discursivas que marcam o nível de intencionalidade da abordagem de Veja e 

IstoÉ não são qualificadas nesta pesquisa como ‘positivas’ ou ‘negativas’. Ao contrário, 

a proposta investigativa consiste em reconhecer essas possibilidades discursivas que 

rompem com o tradicional tripé basilar da prática jornalística – imparcialidade, 
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objetividade e neutralidade – e marcam o perfil discursivo do jornalismo investigativo 

praticado pelas revistas semanais de informação num contexto de retomada democrática 

do poder de fala da imprensa. É justamente durante o governo FHC, que esses veículos 

de comunicação ampliam a participação no cenário político como agentes capazes de 

falar sobre atos ilícitos ou transgressores outrora velados pelo regime militar, numa 

lenta incursão que inicia com a promulgação da Constituição de 1988. 

 

CASO 3: O Escândalo do Tráfico de Influência – Caso EJ 

2.5. Análise da cobertura do escândalo (Leitura Temática dos Editoriais e das 

Reportagens) 

O terceiro e último caso abordado, que também teve considerável destaque e 

repercussão midiática por abalar a imagem do presidente FHC, refere-se às suspeitas 

que envolvem o nome do ex-secretário-geral da Presidência da República, Eduardo 

Jorge Caldas Pereira. Considerado um dos personagens mais sombrios que freqüentou o 

Palácio do Planalto na era FHC, Eduardo Jorge é suspeito de envolvimento no esquema 

de liberação de verbas para a obra superfaturada do prédio do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT), em São Paulo, além de superfaturamento no Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro), de montar caixa-dois para reeleição de FHC, de ter 

feito lobby para empresas de informática, de manipular recursos dos fundos de pensão 

nas privatizações, entre outras relações que a mídia veiculou pontualmente, sobretudo, 

após sua saída do cargo oficial em 1998. 

A sucessão de escândalos envolvendo o ex-secretário, que ganhou o rótulo midiático 

de “Caso EJ”, sendo identificado também em alguns momentos como o “Escândalo do 

Tráfico de Influência”, esteve em pauta nas revistas semanais Veja e IstoÉ por um 

tempo menor que os outros dois escândalos, durante os meses de julho, agosto e início 

de setembro de 2000 (Gráfico 13). Em julho, eclodiram na imprensa as suspeitas de 

envolvimento do ex-assessor com o desvio de 169 milhões de reais para a obra do TRT 

de São Paulo, fato ocorrido ainda em 1996. As suspeitas vieram à tona após uma 

entrevista concedida ao jornal Valor Econômico, na qual Eduardo Jorge elogia e se 

mostra solidário aos dois principais personagens do escândalo do TRT: o ex- senador 

Luiz Estevão e o Juiz Nicolau dos Santos Neto. As declarações do ex-assessor 
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comprometeram a imagem do presidente Fernando Henrique que teve que explicar as 

relações e os 117 telefonemas trocados entre Eduardo Jorge e o juiz Nicolau.  

 

 

A partir da leitura temática dos editoriais de IstoÉ não é possível perceber o nível de 

intencionalidade da revista no que se refere ao seu posicionamento opinativo sobre o 

escândalo que envolve Eduardo Jorge e as seqüelas deixadas na imagem do governo 

FHC. Um aspecto curioso é o fato de que os editoriais que fizeram referência ao tema 

foram publicados apenas na fase das conseqüências do escândalo, deixando um lapso na 

orientação opinativa da revista durante os períodos críticos dos acontecimentos (fase do 

escândalo propriamente dito e clímax). Nessas duas fases de ebulição dos fatos e 

deflagração de denúncias consecutivas, IstoÉ comentou sobre outros temas em destaque 

na edição (Caso 3, Leitura Temática, Grade 1A), e no tocante ao cenário político, 

enquadrou a CPI do Judiciário apenas nas edições 1609 e 1610.  

Ao observar o total de 10 editoriais publicados por IstoÉ, referentes ao período 

em que o escândalo esteve em pauta, apenas em duas edições houve uma apreciação 

opinativa da revista em relação aos acontecimentos, entretanto, essas considerações não 

levaram em conta e/ou não tocaram no aspecto referente à imagem de FHC perante a 

crise que se instalara em seu governo. Em “Esportes arriscados” (edição 1611), 

predomina o destaque para os aspectos positivos em relação à atuação dos Procuradores 
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da República no processo de investigação das denúncias contra Eduardo Jorge e, em 

“Dois atacantes implacáveis” (edição 1615), o único momento de referência ao caso, foi 

o posicionamento do secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel ao ser questionado 

sobre o ex-assessor de FHC.  

Melhor do que o nosso correspondente, saíram-se os Procuradores da 

República. Convidados a depor na subcomissão do Senado que apura as acusações 

contra o ex-ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira, foram esperados no Congresso 

como Torquemadas modernos. Capitaneados por Guilherme Schelb, os 

“inquisidores” surpreenderam pela consistência, equilíbrio e ausência de 

arrogância no seu depoimento, frustrando a bancada governista e a raiva contra 

eles alimentada por boa parte da mídia. (IstoÉ, edição 1611, grifos nossos) 

 

Durante a entrevista, o secretário exibiu seu humor inteligente e refinado como 

também seus dotes de excelente driblador quando perguntado sobre o ex-

secretário Eduardo Jorge. (IstoÉ, edição1615, grifos nossos) 

 

Cabe ressaltar também que nesses dois editoriais não foram destacados aspectos 

negativos em relação aos escândalos e aos personagens, nem valorizados os aspectos 

positivos em relação à abordagem da revista na cobertura, seja através da auto-

referência ou à iniciativa da imprensa de modo geral. 

Por outro lado, a leitura temática de Veja permite perceber uma nítida orientação 

opinativa em três dos seis editoriais analisados, entretanto, assim como em IstoÉ, as 

publicações concentram-se na fase das conseqüências dos escândalos, com “A reação do 

Planalto” (edição 1661) e “Acima de tudo, a lei” (edição 1662), tendo apenas o editorial 

“A radiografia de um escândalo” (edição 1660), publicado na fase clímax. Mas, ao 

contrário da concorrente editorial, em Veja, há uma preferência pela abordagem em 

torno das investigações sobre as denúncias contra Eduardo Jorge e pela crítica ao clima 

de crise instalado no governo, bem como as atitudes tomadas para reverter a situação 

após sucessivos escândalos na gestão de FHC. 

Em relação às atitudes reprovadas pela revista, a conduta do personagem central 

do escândalo, Eduardo Jorge, foi citada apenas uma vez (edição 1660) e está 

relacionada aos negócios que mantinha ligados ao governo e à falência da construtora 

Encol. Nesta passagem não há referência à FHC: 

Enquanto isso, em Brasília, outra equipe, composta do chefe da sucursal, Flamínio 

Fantini, do editor executivo Eduardo Oinegue e da subeditora Daniela Pinheiro 

apurava o envolvimento de Eduardo Jorge em negócios ligados ao governo – 

um deles relacionado à falência da construtora Encol, que quebrou, deixando 

mais de 40 000 compradores de seus imóveis na mão. (Veja, edição 1660) 
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Além disso, a análise também revelou certa tensão opinativa em relação às 

decisões do governo perante os acontecimentos e ao clima de crise instalado em 

Brasília. Se, por um lado, Veja, ressalta de forma positiva os esforços do “Planalto” e 

dos “procuradores” para enfrentar a crise e apurar as denúncias, por outro, posiciona-se 

de forma negativa em relação à crise enfrentada por Fernando Henrique Cardoso, 

enquanto presidente da República
34

. No primeiro caso, há uma abordagem positiva do 

esforço coletivo da base governista para enfrentar a situação. No segundo caso, é 

possível inferir que a revista posiciona-se de forma negativa não à crise institucional, 

mas à crise ‘personalizada’ enfrentada por “FHC”, numa abordagem crítica e ao mesmo 

tempo rememorativa, na qual Veja relaciona a crise causada pelo ‘Caso EJ’ aos 

escândalos anteriores Sivam e BNDES, sobretudo no que se refere à proximidade do 

presidente em relação aos personagens centrais. Como ocorre nas seguintes passagens: 

É a seqüência de episódios que torna mais compreensível a crise atual. Para 

enfrentá-la, o Planalto passou a desenvolver ações de impacto nos dias atuais, 

ao mesmo tempo que recebia o apoio de lideranças políticas e empresariais. 

Nota-se, portanto, que o governo se movimenta vigorosamente para sair da zona 

de sombra, e seus aliados, convencidos de que o clima ruim não reflete a realidade 

do país, tratam de estender um cordão de solidariedade em torno do Planalto. (Veja, 

edição 1661)  

 

Refere-se às denúncias que atingiram o governo FHC desde que ele se instalou. 

A lista inclui o caso Sivam, a compra de votos para a reeleição e as fitas do 

BNDES, além do último capítulo, o caso Eduardo Jorge. Nesses episódios, 

assessores próximos do presidente viram-se envolvidos em histórias 

comprometedoras. (Veja, edição 1661) 

 

 Outro aspecto a ser comentado em relação à leitura temática dos editoriais 

refere-se aos aspectos positivos destacados pela abordagem auto-referencial da revista, 

sobretudo, no tocante à iniciativa de Veja na apuração dos fatos e na forma como a 

revista mobilizou sua equipe de reportagem para apresentar uma cobertura aprofundada 

dos acontecimentos. No mesmo editorial (edição 1660), a revista valoriza seu próprio 

trabalho de investigação no escândalo do prédio do TRT/SP e no Caso EJ: 

(TRT/SP) 

VEJA mobilizou oito de seus melhores repórteres e editores para produzir uma 

radiografia mais aprofundada do caso e de seus personagens. O resultado foi, mais 

uma vez espantoso. (Veja, edição 1660) 

(Caso EJ) 

Enquanto isso, em Brasília, outra equipe, composta do chefe da sucursal, 

Flamínio Fantini, do editor executivo Eduardo Oinegue e da subeditora Daniela 

                                                             
34 Exemplos de passagens do texto em ‘Anexos’, Caso 3, Grade 2B. 
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Pinheiro apurava o envolvimento de Eduardo Jorge em negócios ligados ao 

governo [...] (Veja, edição 1660) 

 

Se, por um lado, a leitura temática dos editoriais de Veja e IstoÉ não possibilitam 

uma percepção mais ativa do nível de intencionalidade discursiva da revista, a leitura 

temática das reportagens amplia o olhar do pesquisador em virtude da própria natureza e 

extensão do texto jornalístico, oferecido pelo gênero reportagem. Durante o mês de 

julho, seguindo até a primeira semana do mês de agosto de 2000, o Caso EJ concentra-

se nas fases do escândalo propriamente dito e clímax do escândalo (Caso 3, Leitura 

Temática, Grades 3A e 3B), somando um total de 4 edições em Veja
35

 e 5 em IstoÉ
36

, 

com reportagens de referência direta aos acontecimentos e/ou à imagem do presidente 

FHC. Neste período, é possível perceber uma discrepância no enfoque das reportagens 

das duas revistas e, conseqüentemente, na quantidade de textos publicados (Gráfico 14). 

IstoÉ, com 9 reportagens de referência direta, foi a primeira a divulgar as revelações de 

Eduardo Jorge sobre as relações institucionais do juiz Nicolau com o Planalto, com a 

reportagem “O assessor-bomba” (edição 1606, 05/07/00), enquanto Veja se manifestou 

sobre as declarações do ex-ministro, somente na semana seguinte com a reportagem “O 

homem dos conselhos milionários” (edição 1657, 12/07/00), contabilizando um total de 

5 reportagens referentes ao assunto.  

 

 

                                                             
35

 Edições de Veja: 1657 (12/07/00); 1658 (19/07/00); 1659 (26/07/00); 1660 (02/08/00). 
36

 Edições de IstoÉ: 1606 (05/07/00); 1607 (12/07/00); 1608 (19/07/00); 1609 (26/07/00); 1610 

(02/08/00). 
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Nas edições seguintes de cada uma das revistas, percebe-se que o enfoque das 

reportagens é diferenciado: Em IstoÉ, há uma preocupação nítida em priorizar a CPI do 

Judiciário e a divulgação dos trechos de conversas gravadas entre o juiz Nicolau e 

diversos membros do governo, entre eles o ex-secretário da presidência da República, 

Eduardo Jorge. Neste sentido, o juiz Nicolau assume um papel de personagem central 

na cobertura da revista ao longo das semanas, fato que é comprovado na composição 

visual das capas (Figura 13). Entretanto, na edição nº 1607, com a reportagem “As 

jogadas de Dudu”, Eduardo Jorge é enquadrado como personagem principal do 

escândalo do tráfico de influência. A partir daí surgem novas revelações acerca de sua 

teia de relacionamentos no governo e aumentam as especulações em torno de seu 

patrimônio financeiro gerando suspeitas de enriquecimento ilícito, principalmente, com 

o argumento de que ele teria conquistado sua influência política durante o período que 

trabalhou junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso.   

 

      

Figura 13: Destaque do Escândalo nas Capas de IstoÉ – Edições 1607 

(12/07/00), 1608 (19/07/00), 1609 (26/07/00) e 1610 (02/08/00), respectivamente. 

(Fonte: Acervo Virtual/ IstoÉ) 

 

É nesse contexto, que a revista explora o clima de crise instalado no governo FHC e 

investe na publicação de reportagens de denúncia ou de cunho investigativo 

especulativo, cujo foco é as novas revelações de envolvimento de Eduardo Jorge com 

empresários e diversos representantes políticos. Entre os casos citados pela revista: a 

CPI do seguro que relaciona Eduardo Jorge ao então governador de São Paulo, Mario 

Covas (PSDB), numa tentativa de esclarecer os negócios realizados pela Companhia de 

Seguros Gerais do Estado de São Paulo (Cosesp) e pelo Grupo Meta, ligado ao ex-

assessor, em relação a transferência sem licitação de 99,9% da carteira de seguros de 
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automóveis da Cosesp para a Sul América Seguros; o desvio de R$4,5 milhões do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para a Fundação Teotônio Vilela; e o lobby 

para empresas de computação conseguirem contratos na administração pública e sua 

relação com o economista Sérgio Otero Ribeiro, presidente do Serpro, principal 

empresa de processamento de dados do governo federal. 

No caso de Veja, percebe-se a preferência em enquadrar Eduardo Jorge como o 

personagem central das reportagens das fases do escândalo propriamente dito e clímax 

do escândalo. Há uma preocupação da revista em construir a imagem do ex-assessor 

relacionada à proximidade que ele mantinha com o presidente Fernando Henrique 

Cardoso e como aproveitou o cargo que ocupava no governo para construir sua teia de 

relacionamentos e justificar seus negócios. É o caso da capa da edição 1658 (Figura 14) 

e das reportagens “O homem dos conselhos milionários” (12/07/00), “Os rastros do ex-

assessor” (19/07/00), “Disque Dudu para ganhar” (26/07/00) e “Todos os homens de 

Eduardo Jorge” (02/08/00), publicadas consecutivamente. O juiz Nicolau, por sua vez, e 

a CPI do Judiciário na qual estava envolvido, é apresentado como personagem 

secundário, ao contrário da abordagem de IstoÉ ao longo das edições analisadas. 

  

Figura 14: Destaque do Escândalo nas Capas de Veja – Edições 1658 (19/07/00) 

e 1661 (09/08/00), respectivamente. (Fonte: Acervo Digital / Veja) 

 

Um aspecto curioso é o fato de que somente com a reportagem “Lições de 

Maquiavel” (edição 1660, 02/08/00) a revista Veja demonstra preocupação em 

relacionar os sucessivos escândalos do governo FHC com a crise de sua imagem, num 

texto com posicionamento crítico e analítico que indica as “sucessivas mortes políticas 
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do presidente”, sobretudo no que se refere ao posicionamento do presidente diante dos 

escândalos passados e presentes. Em IstoÉ, o  mesmo tom crítico é apontado com a 

reportagem “Refém de novo” (edição 1608, 19/07/00), mas com viés mais factual, o 

texto relaciona FHC às tentativas de outros líderes governistas, como o senador Antônio 

Carlos Magalhães (PFL) e Jader Barbalho (PMDB), de desvincular Eduardo Jorge de 

Fernando Henrique Cardoso.   

 

2.6. Caso EJ e os ‘Modos de dizer’ de Veja e IstoÉ 

A partir da análise dos modos de dizer das reportagens de Veja e IstoÉ, as 

marcas de intencionalidade e os sentidos atribuídos aos fatos e personagens envolvidos 

no Caso EJ ficam mais evidentes se comparados aos textos dos editoriais, 

principalmente no que se refere a forma como as revistas descrevem (função de 

mostração) e qualificam (função de sedução) as atitudes de FHC e do governo perante 

os fatos.  

Em ambas as revistas, o uso da função de mostração é menos freqüente como 

estratégia discursiva para descrever as atitudes consideradas ideais ou agradáveis (Caso 

3, Leitura dos modos de dizer, Grades 1A e 1C). Nenhuma atitude considerada ‘ideal’ 

foi identificada nas reportagens analisadas. Mas, do total de cinco reportagens 

analisadas em IstoÉ, foram identificadas duas formações discursivas, na qual o uso do 

léxico revela certa aprovação da revista em relação às decisões do governo e ao 

processo de investigação da ligação de Eduardo Jorge com o esquema de 

superfaturamento da construção da sede do TRT/SP e as ligações de autoridades do 

governo com o juiz Nicolau dos Santos. Em Veja, a mesma temática ‘decisões’ foi 

mencionada em três formações discursivas marcadas como atitude agradável do 

governo. São exemplos: 

Em meio a esse tiroteio, procuradores da República saíram na frente e já 

começaram a investigar as ligações de autoridades do governo com Nicolau. 

Eduardo Jorge será convocado a depor e terá quebrados seus sigilos bancário, 

fiscal e telefônico. Martus Tavares pode ser o próximo. “O Ministério Público está 

investigando as ligações de Eduardo Jorge com todo o processo da obra do 

TRT”, anunciou o procurador da República no DF, Guilherme Schelb. (IstoÉ, 

edição  1607, sem pag. versão eletrônica)  

 

As perguntas começarão a ser respondidas a partir de agora, quando o ex-

secretário será submetido a um check-up judicial. O Ministério Público aguarda 

nesta semana o envio da documentação prometida pelos advogados de Eduardo 

Jorge, contendo informações sobre sua renda, vida bancária e seus telefonemas. Os 
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procuradores se propõem a analisar o material antes de anunciar o próximo 

passo. Os deputados e senadores também querem examinar as atividades do ex-

assessor de FHC. Eduardo Jorge se dispôs a dar seu depoimento no Congresso 

Nacional em agosto. (Veja, edição 1659, p.41)  

 

Cabe ressaltar que essas passagens do texto não se referem a FHC ou às decisões 

tomadas por ele enquanto chefe de estado, ao contrário, ele sequer aparece como agente 

decisório, sendo atribuído este papel ao governo e suas instâncias competentes, 

principalmente ao Ministério Público. Entretanto, uma formação discursiva foi 

identificada em Veja, na qual o presidente reafirma seu compromisso com a ‘coisa 

pública’, mas ainda assim ‘transfere’ ao ‘Planalto’ a responsabilidade de investigar os 

fatos e punir os culpados, como na passagem a seguir: 

Nunca, em todas as crises anteriores - e não foram poucas - o presidente precisou 

soltar um comunicado reafirmando seu compromisso com a “correção com o 

trato da coisa pública”, segundo suas palavras. A nota seguia garantindo aos 

brasileiros que o Planalto não vai ‘acobertar’ nenhum deslize penal praticado 

eventualmente pelo ex-secretário-geral do Planalto. (Veja, edição 1658, p.42-43) 

 

Mas, esta mesma função de mostração se aplica de forma mais freqüente para 

descrever as atitudes consideradas desagradáveis e de risco, variando segundo o tom da 

reportagem. Em IstoÉ, as marcas textuais das atitudes reprovadas podem ser facilmente 

perceptíveis seja em reportagens meramente expositivas, como também nos textos com 

tom de denúncia ou reportagens especulativas. As atitudes consideradas desagradáveis 

apresentam-se em menor freqüência (Caso 3, Leitura dos modos de dizer, Grade 1B): do 

total de oito reportagens analisadas, foram identificadas seis formações discursivas 

associadas às atitudes consideradas desagradáveis, e estas se relacionam tanto às 

reportagens expositivas como às especulativas. Do ponto de vista temático, essas 

formações discursivas de atitude desagradável estão associadas ao escândalo e o cenário 

de crise instalado no governo, às justificativas de FHC em relação ao conhecimento dos 

fatos, às decisões do governo e a relação da imprensa com FHC e a apuração do caso. 

Um exemplo de como a intencionalidade da reportagem expositiva se apresenta 

em IstoÉ encontra-se na passagem que o uso de verbos de ação marcam uma postura 

ativa de FHC enquanto sujeito que age diante de uma situação ‘desagradável’, conforme 

grifos abaixo: 

O presidente interrompeu a estratégia de dar ênfase aos seus comentários 

otimistas sobre a economia para justificar as declarações do ex-colaborador. 

FHC sentiu-se traído pelo amigo, que vinculou suas relações com Nicolau a 

indicações de juízes favoráveis à desindexação salarial. O presidente reconheceu 
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as ligações entre Eduardo Jorge e o juiz que está foragido. “No que eu sabia, o 

Eduardo Jorge se envolveu na questão dos tribunais do trabalho, não só no de São 

Paulo, para que eles fossem bem informados sobre o plano e não decidissem contra 

o Real, pela volta da indexação. (IstoÉ, edição 1606, sem pag. versão eletrônica)  

 

No caso da marca de intencionalidade ‘desagradável’ presente na reportagem 

especulativa, as referências mais pontuais podem ser observadas nas decisões do 

governo enquanto agente de ação e também na relação da imprensa com FHC. No 

primeiro caso, percebe-se uma desaprovação da atuação da CPI do Judiciário na 

investigação das ações de Eduardo Jorge, a partir da escolha da expressão ‘fazer vista 

grossa’, revelando nas entrelinhas uma idéia de descaso; e, na outra passagem temática, 

o uso de verbos de ação mostra que a imprensa conseguiu ter acesso ao presidente (que 

parecia não querer se pronunciar) para falar sobre seu ex-assessor envolvido no 

escândalo. Os exemplos seguem, respectivamente: 

Livrar Eduardo Jorge de investigações é uma prática que tem custo e nem 

sempre é eficaz. Apesar de todos os indícios, a CPI do Judiciário fez vista grossa 

à ação do ex-ministro e, na pressa de acabar com os trabalhos, deixou de lado 

outras apurações moralizadoras, como a atuação de desembargadores do Tribunal 

de Justiça da Bahia acusados de pressionar colegas para conceder habeas-corpus a 

bandidos. (IstoÉ, edição 1608, sem pag. versão eletrônica) 

 
Durante toda a viagem, seguranças impediram que os jornalistas abordassem 

Fernando Henrique, mas na entrevista coletiva protocolar o repórter Ricardo 

Amaral, do jornal Valor, conseguiu romper o cerco e FHC, a contragosto, teve 

de falar sobre a participação de seu ex-ministro no escândalo. (IstoÉ, edição 

1608, sem pag. versão eletrônica) 

 

Outro posicionamento marcante de IstoÉ é o recorrente uso do léxico para 

descrever atitudes consideradas de risco, especialmente o uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens FHC e Eduardo Jorge, ou o juiz Nicolau e 

o ex-assessor. Do total de 10 formações discursivas identificadas nesta categoria, sete 

delas descrevem a relação de proximidade e confiança aferidas pelo elo entre o 

presidente e EJ, estando também associadas às tonalidades expositiva, de denúncia e 

especulativa das reportagens. Nos exemplos a seguir, extraídos de reportagem 

expositiva e de denúncia, respectivamente, é marcante a acessibilidade de Eduardo 

Jorge a FHC assim como a confiança a ele atribuída para indicar nomes ao presidente e 

sugerir ações com a habilidade de quem tem o comando da situação: 

Depois da indicação de Nicolau, Eduardo Jorge levava os nomes favoráveis ao 

Plano Real a Fernando Henrique, que os nomeava. (IstoÉ, edição 1606, sem pag. 

versão eletrônica) 
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Eduardo Jorge era mesmo poderoso. Martus seguiu suas ordens e no dia 27 de 

setembro de 1996 propôs a abertura de crédito suplementar de R$ 25,7 milhões 

para tocar a obra do TRT. Para convencer o presidente Fernando Henrique da 

necessidade de dar mais dinheiro para o prédio de Nicolau, Martus endossou os 

argumentos da Justiça trabalhista de que sem novas verbas a construção do 

edifício poderia ser comprometida. (IstoÉ, edição 1607, sem pag. versão 

eletrônica) 

 

Esse mesmo cenário de risco foi identificado nas relações entre o juiz Nicolau e 

o ex-assessor, principalmente nas formações discursivas extraídas das reportagens com 

viés especulativo. A marca de intencionalidade é perceptível também no uso de verbos 

de ação que posicionam atitudes de defesa de Eduardo Jorge perante as denúncias: 

Na tentativa de justificar suas conversas com Nicolau, Eduardo Jorge se 

atrapalhou. Não conseguiu dar explicações convincentes para o fato de só ter 

Lalau como seu consultor permanente para a nomeação de juízes classistas. O ex-

ministro disse também que não faz lobby pelas empresas que o contratam para 

conseguir negócios no governo. “Minhas consultorias são o oposto do lobby, o 

que faço é ajudar as empresas a entenderem como funciona o governo.” Os 

fatos o desmentem. (IstoÉ, edição 1610, sem pag. versão eletrônica) 
 

No caso de Veja, o uso da função de mostração atribuída às atitudes 

consideradas desagradável é recurso pouco utilizado na composição do discurso 

informativo. Do total de seis reportagens analisadas, apenas seis formações discursivas 

foram identificadas em tom de desaprovação às atitudes de FHC, entre elas na forma 

como presidente se posicionou do ponto de vista argumentativo em defesa da 

idoneidade de seu governo e deixando transparecer a imagem de um chefe de estado 

‘encurralado’ pela pressão midiática: 

Em função das declarações do antigo assessor, o presidente Fernando Henrique 

passou pelo constrangimento de esclarecer, ainda que indiretamente, que seu 

governo nada tem a ver com o escândalo da obra que desviou 169 milhões de 

reais. Durante um café da manhã com jornalistas, FHC viu-se bombardeado por 

perguntas sobre as relações entre Eduardo Jorge e o juiz Nicolau. (Veja, edição 

1657, p.40) 

 

As atitudes de risco são predominantes (Gráfico 15) no corpus analisado de Veja 

cobre o Caso Eduardo Jorge, assim como nesta mesma categoria predomina a incidência 

de reportagens com viés especulativo. Entre as temáticas com maior incidência: FHC e 

escândalo (seis formações discursivas) e FHC e os personagens (sete formações 

discursivas). A primeira suscita uma apreciação peculiar – a escolha do tempo verbal e a 

sua relação com o tom especulativo criando uma argumentação que ‘leva a crer’ na 

veracidade dos acontecimentos. O tempo verbal que sustenta a idéia de suposição é o 

pretérito imperfeito e seu uso está condicionado a incerteza de algum acontecimento 
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passado. No exemplo abaixo percebe-se justamente essa suposição de que o presidente 

FHC ‘estaria’ envolvido de alguma forma com o escândalo, nos trechos grifados: 

A denúncia sugeria que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso teria 

usado o cargo para dar dinheiro público. Como se veria, os indícios de que isso 

teria ocorrido não se sustentam. A participação de Fernando Henrique no processo 

se resumiu a enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei com um pedido de 

suplementação de 25 milhões de reais em favor da obra. (Veja, edição 1658, p.40) 

 

Mas, esse argumento especulativo também é sustentado por formações 

discursivas que abrigam verbos no pretérito perfeito, reforçando o tipo de relação que 

Eduardo Jorge mantinha com FHC, numa empreitada discursiva que também ‘leva a 

crer’ que o ex-assessor utilizou seu poder político para tirar vantagens de negócios e 

assim sustentar a acusação de tráfico de influência. Ao longo da análise foram 

identificadas sete formações discursivas com essa marca textual. Por outro lado, há uma 

preferência por conjugações no futuro quando Veja deixa transparecer a intenção de 

prever resultados. Os dois casos seguem nos exemplos:  

Com o presidente, a relação permaneceu próxima mesmo depois da demissão 

formal. E foi mantida mesmo depois que se revelaram na Justiça suas ligações com 

o juiz Lau-Lau em junho do ano passado. Eduardo Jorge costumava freqüentar o 

gabinete de FHC e chegou a assistir a algumas audiências. (Veja, edição 1658, 

p.46) 

 

A crise terá proporções maiores e conseqüência desconhecida se as 

investigações apontarem para a existência de uma rede de influência no 

governo. No Palácio do Planalto, há naturalmente uma apreensão grande em 

relação ao andamento do caso. Afinal, Eduardo Jorge conheceu a intimidade da 

máquina governamental e esteve também envolvido com a campanha da reeleição, 

durante a qual atuou como coordenador. (Veja, edição 1659, p.44) 
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Gráfico 15 : Total de reportagens analisadas (Veja = 8) 

 

Outro aspecto comum às duas revistas refere-se ao uso da função de sedução (ou 

função avaliativa). Ao analisar o corpus que abrange o Caso Eduardo Jorge, é possível 

observar uma preferência em Veja e IstoÉ, por qualificar de maneira dúbia ou negativa a 

imagem de FHC em relação à todas as temáticas apontadas pela pesquisa (Caso 3, 

Leitura dos modos de dizer, Grades 2A, 2B, 2C, 2D), enquanto que é praticamente nulo 

o enquadramento de uma imagem positiva ou neutra sobre o presidente e os temas a ele 

relacionados. Essa observação associa-se também ao tom da reportagem e a escolha dos 

adjetivos, expressões advérbios e verbos que atuem com função avaliativa no texto, 

sobrevalorizando assim, não só as intenções discursivas das revistas como também 

reforçando os sentidos que elas atribuem ao escândalo, aos personagens Fernando 

Henrique, Eduardo Jorge, ao governo enquanto instituição e às decisões tomadas em 

instâncias legais.  

O texto de Veja no qual a imagem negativa é empregada, predomina o viés 

especulativo nas reportagens com uso extensivo de metáforas para enfatizar o ambiente 

de crise instalado no governo e o emprego de adjetivos e expressões qualitativas 

associados à FHC e ao governo. Do total de reportagens analisadas, foram identificadas 

seis formações discursivas retiradas de reportagens especulativas. É o que ocorre nos 

seguintes exemplos: 

29% 
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Brasília mergulhou na semana passada numa crise política criada por um motivo 

errado, mas com um personagem certo: o ex-secretário-geral da Presidência da 

República, Eduardo Jorge Caldas Pereira. O motivo errado: a tempestade em 

torno dos suspeitos de que, em 1996, o Planalto teria facilitado a liberação de 

verbas para a obra superfaturada do prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) 

de São Paulo. (Veja, edição 1658, p.40)  

Conhecido nos tempos do Planalto como ‘O Sombra’, por sua aversão aos 

holofotes, Eduardo Jorge saiu do governo há dois anos. A versão que prevaleceu 

sobre a saída foi que o antigo assessor estava cansado [...] No final de 1998, 

Eduardo Jorge confessou a amigos que deixava o governo também por razões 

financeiras. “Preciso ganhar dinheiro”, disse ele na época. (Veja, edição 1658, p.44) 

[...] a equipe de comunicação do governo apresentava o presidente como um 

nefelibata pronto a assinar documentos cujo teor desconhece. A resposta 

produziu ainda outro efeito negativo para Fernando Henrique. Ao dizerem que 

ele desconhecia o teor do papel que levou sua assinatura, os assessores atiçaram a 

suspeita de que haveria irregularidades no documento. Ou seja, caso o presidente 

conhecesse seu conteúdo, teria tomado a atitude correta de atirar o documento 

ao lixo. (Veja, edição 1658, p.42) 

 

Outra estratégia discursiva marcante em Veja e muito freqüente também nas 

reportagens especulativas, é a preferência pelo artifício do enquadramento da imagem 

e/ou atitude dúbia. Neste caso, a imagem afetada é a de Eduardo Jorge. O ex-assessor é 

sempre retratado com certo ar irônico presente nas entrelinhas, não dito diretamente mas 

assimilado a partir da significação contextual como um personagem que ‘sempre esteve 

presente, ainda que ausente’. Essa noção dúbia sobre EJ também é reforçada pela 

reiteração do cargo que ele ocupava no governo, quando a revista tem a intenção de 

aguçar o raciocínio do leitor em relação à forma como o ex-secretário adquiriu seu 

patrimônio financeiro e construiu seus contatos políticos. Essas marcas de 

intencionalidade foram encontradas em nove formações discursivas e podem ser 

observadas nos seguintes trechos, conforme os grifos: 

O ex-secretário Eduardo Jorge Caldas Pereira deixou há quase dois anos o 

cargo que ocupava no Palácio do Planalto. Sua presença, no entanto, continua a 

se fazer sentir no governo. Primeiro em virtude de suas bizarras declarações aos 

jornais, elogiando dois personagens do escândalo do TRT: o ex senador: Luiz 

Estevão e o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lau-Lau. Depois porque em suas 

atividades na iniciativa privada, ele conseguiu montar ume empresa de consultoria 

capaz de atrair grandes grupos e faturar quase 1 milhão de reais por ano. (Veja, 

edição 1657, p.40)   

 

Há uma certeza e duas grandes dúvidas em torno do ex-secretário-geral da 

Presidência Eduardo Jorge Caldas Pereira, homem da confiança de Fernando 

Henrique Cardoso, que durante quatro anos trabalhou no Palácio do Planalto. A 

certeza é de que Eduardo Jorge efetivamente intermediou negócios com o 

governo [...] As duas grandes dúvidas neste caso: não se sabe ao certo quanto 

ele ganhou pelos serviços que realizou, tampouco se agia só ou se pilotava algum 

tipo de ‘esquema EJ’, referência ao já lendário ‘esquema PC’. (Veja, edição 1659, 

p.41) 



150 
 

Em IstoÉ, a descrição negativa está mais associada aos acontecimentos e ao 

personagem Eduardo Jorge, relegando a segundo plano qualquer comentário sobre as 

decisões tomadas por FHC e/ou governo. Ao longo da análise é possível observar além 

da descrição de detalhes, a presença de verbos e expressões com função avaliativa, 

capazes de expressar o estado de humor do personagem ou o clima do ambiente em que 

se desenrolam os fatos para criar no imaginário do leitor uma sensação de credibilidade. 

Ao ativar o recurso da descrição das sensações, emoções e dos pormenores do cenário 

do escândalo, a revista conduz o leitor a suas próprias inferências em seis formações 

discursivas. No caso da descrição da imagem dúbia, a revista explora, assim como Veja, 

as atitudes do personagem Eduardo Jorge, mas alternando sua abordagem em tons de 

denúncia e de especulação. Ao total, foram contabilizadas 10 formações discursivas 

com enquadramentos dúbios, sendo que a marca intencional predominante encontra na 

ironia um aporte discursivo que deixa nas entrelinhas certo tom de reprovação. 

Os trechos abaixo caracterizam justamente o cenário das revelações, a reação 

produzida em FHC e a ironia discursiva de IstoÉ quando se refere a Eduardo Jorge e sua 

teia de amizades conquistadas enquanto esteve no cargo de ex-assessor do presidente da 

República: 

Desconforto, constrangimento e o sentimento de traição tomaram conta do 

Palácio do Planalto depois que o ex-secretário-geral da Presidência Eduardo 

Jorge Caldas revelou as “relações institucionais” do juiz foragido Nicolau dos 

Santos Neto com o governo Fernando Henrique. A entrevista do amigo do 

presidente há 15 anos, dada ao jornal Valor no meio da semana, amargou o café 

da manhã servido quinta-feira 6 pelo presidente aos jornalistas no Alvorada, 

como parte das comemorações dos seis anos do Plano Real. (IstoÉ, edição 1606, 

sem pag. versão eletrônica) 

 

Funcionário aposentado do Senado, Eduardo Jorge Caldas Pereira é o exemplo 

mais acabado de como o poder pode servir aos interesses privados. Quando 

assumiu o cargo de secretário-geral da Presidência, em janeiro de 1995, criou 

uma gigantesca teia de influência que vai desde a nomeação de funcionários de 

alto escalão no próprio Executivo, passando por dirigentes de empresas estatais, 

bancos e seguradoras federais, fundos de pensão, lideranças governistas no 

Legislativo e juízes [...] Até mesmo depois de ter deixado o governo, em 1998, 

Eduardo Jorge continuou mandando.” (edição 1610, sem pag. versão eletrônica) 

 

A função de interação, por sua vez, é peculiar em termos de estratégia 

discursiva. Trata-se de uma leitura da marca registrada do estilo textual e tonalidade da 

reportagem de cada revista. Cabe, portanto, pontuar nesta análise, os aspectos 

priorizados por cada uma das semanais de informação que vão além das escolhas 

lexicais, mas que abrangem a forma como as formações discursivas são combinadas de 
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modo a costurar o texto e trazer a tona novas significações para os enunciados. De modo 

geral, ao longo da análise busca-se compreender como o leitor é convocado a participar 

e interagir com o discurso construído pela revista. 

Em Veja, particularmente, o uso das frases afirmativas para construir a 

argumentação do ‘leva a crer’ tem como foco principal FHC e sua imagem negativa em 

alusão aos outros escândalos que ocorreram em seu mandato. Um aspecto curioso é o 

fato de que todas as formações discursivas identificadas (Caso 3, Leitura dos modos de 

dizer, Grade 3B) pertencem ao discurso da reportagem interpretativa “Lições de 

Maquiavel” (edição 1660), cujo enfoque é a defesa da tese das ‘consecutivas mortes de 

FHC’ ao longo dos dois mandatos. Nesta reportagem, há uma abordagem analítica da 

revista em relação ao comportamento do presidente Fernando Henrique Cardoso perante 

todas as crises que abalaram seu governo e que sugere uma falta de habilidade e um 

comportamento negativo no enfretamento desse clima hostil, o que a revista batiza 

discursivamente como ‘morte política’: 

Pois bem, deste ponto de vista o Brasil tem um presidente morto. Fernando 

Henrique Cardoso é, hoje, um espírito atormentado que busca reencarnar 

naquele governante do começo do primeiro mandato, por quem a maioria dos 

brasileiros nutria simpatia e até orgulho. Esta é a quarta morte política de FHC e 

também aquela da qual será mais difícil ele ressuscitar. (edição 1660, p.52) 

 

 O presidente morreu politicamente por um breve momento em 1995, com a 

descoberta de que o então presidente do Incra, Francisco Graziano, mandou 

grampear o telefone do embaixador Júlio César Gomes, chefe do cerimonial da 

Presidência [...] Um segundo falecimento mais duradouro, ocorreu em 1998, 

coma divulgação do conteúdo das fitas do BNDES. [...] O conteúdo dos diálogos, 

num dos quais aparecia a própria voz do presidente, dava a entender que o Planalto 

favorecia determinados grampos [...] Um ano atrás, a terceira morte. O então 

presidente do Banco Central, Chico Lopes, viu-se envolvido na suspeitíssima 

operação de salvamento dos bancos Marka e Fonte-Cidam. Agora no momento em 

que o presidente ensaiava renascer, graças ao sopro de vida dado pela recuperação 

da economia pós-crise cambial de 1999, eis que surge o fantasma de Eduardo 

Jorge a reconduzi-lo à morgue política. (edição 1660, p.52) 

Por fim, reconheça-se a inaptidão de Fernando Henrique Cardoso para exercer 

o poder quando ele atravessa zonas de turbulência. Desenvolto sob céu de 

brigadeiro, basta que nuvens turvem o horizonte para eu ele se recolha, como 

um tucano acabrunhado. Prefere que tudo se resolva por si, imaginando ser tal 

milagre possível, a fazer valer a força de seu cargo, seja para dissipar dúvidas 

sinistras, seja para punir de maneira exemplar os responsáveis por elas. Com isso, 

alarga ainda mais o fosso de interrogações que o distancia da nação. O problema de 

FHC não é ter renegado o que escreveu, em seu namoro acadêmico com as teses 

socialistas, mas ter esquecido o que leu tão bem. O florentino Nicolau Maquiavel, 

por exemplo, autor de O Príncipe, clássico do pensamento político escrito no 

alvorecer do século XVI. (edição 1660, p.53) 

 



152 
 

 Já o recurso da auto-referência, em Veja não é tão utilizado como em IstoÉ 

(Gráfico 16). Isso ocorre em virtude da diferença de estilo discursivo e tonalidade 

textual que cada uma das semanais de informação apresenta ao leitor. Não se trata, 

portanto, de ser um artifício necessário para a credibilidade do discurso jornalístico uma 

vez que as revistas amparam-se, sobretudo, no poder simbólico construído ao longo dos 

anos e das lutas sociais travadas em âmbito discursivo seja no cenário político ou 

econômico brasileiro.  

 

Gráfico 16: Total de reportagens analisadas (Veja = 8 / IstoÉ = 15) 

 

Assim, neste Caso Eduardo Jorge, enquanto Veja oscila na cobertura jornalística 

entre a tonalidade da reportagem investigativo-especulativa e a investigativo-factual, 

tendo como foco o ex-assessor e suas relações construídas próximas ao presidente da 

República, em IstoÉ predomina a abordagem factual da reportagem expositiva, com 

alguma variação para a reportagem investigativo-especulativa e/ou de denúncia, numa 

empreitada assumida para desmascarar o juiz Nicolau no caso da CPI do Judiciário, 

relegando ao Caso Eduardo Jorge a condição de desdobramento do escândalo da 

liberação de verbas do TRT/SP. 

É neste sentido que considera-se prudente uma reflexão sobre o recorte da 

realidade que cada revista apresenta e a forma como elas desenham a informação no 

corpo de texto antes de julgar a predominância das funções dos ‘modos de dizer’. É 

assim, portanto, que explica-se neste Caso EJ, a pouca utilização da auto-referência em 

25% 

75% 

Gráfico 16: Auto Referência / Caso EJ -  

Veja e IstoÉ 

Veja IstoÉ 
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Veja para destacar a iniciativa da revista no processo de apuração e investigação 

inerentes a atividade jornalística ou a sua capacidade de acessibilidade a documentos e 

fontes comprobatórias.  

Amparar-se no discurso ‘com exclusividade’ é o foco da abordagem de IstoÉ. 

Na cobertura do Caso EJ, por exemplo, apesar de não ter a predominância de 

reportagem de denúncia, a revista utiliza constantemente o recurso da auto-referência 

para destacar sua iniciativa em edições anteriores, nas quais teria alertado sobre as 

relações comprometedoras que envolvem Eduardo Jorge e demais personagens (Caso 3, 

Leitura dos modos de dizer, Grade 3A). Neste caso, é comum a composição de 

formações discursivas que abrigam enunciados como ‘IstoÉ publicou’, ‘revelado por 

IstoÉ’, ‘denúncias publicadas por IstoÉ’, entre outras marcações nas quais a revista se 

prontifica como agente propulsor de mudança social. Ao longo da análise, foram 

identificadas quatro passagens em que IstoÉ ressalta sua iniciativa no processo de 

apuração e investigação jornalística, além de três formações nas quais comprova a 

veracidade das informações com o argumento da acessibilidade a documentos e fontes 

comprobatórias.  São exemplos da auto-referência na função de interação: 

Há o entendimento de que Eduardo Jorge teria confessado crime de tráfico de 

influências ao falar de Nicolau. Na edição 1545, de maio de 1999, ISTOÉ 

publicou reportagem sobre as estreitas relações entre o juiz e Eduardo Jorge. 

Nicolau vangloriava-se da amizade [...] Conforme antecipou Tales Faria, na 

coluna Fax Brasília, edição 1605, Eduardo Jorge aproveitou sua amizade com FHC 

e foi ao Planalto, há duas semanas, tentar a última cartada para evitar a cassação do 

amigo Luiz Estevão. Nada conseguiu e viajou para os EUA. Já no fim de 1998, 

ISTOÉ mostrava as amizades suspeitas do todo-poderoso assessor de FHC. 

(IstoÉ, edição 1606, sem pag. versão eletrônica)   

 

Na última semana, alguns setores do governo estiveram mais preocupados em 

questionar a origem e a autenticidade das fitas reveladas por ISTOÉ do que em 

procurar esclarecer o conteúdo delas. Na quinta-feira 20, a revista recebeu os 

primeiros resultados oficiais da análise técnica das gravações. Depois de exaustivos 

exames, o físico Eduardo Zocchi concluiu que as fitas não resultam de nenhuma 

montagem e que os diálogos reproduzidos pela revista foram mesmo 

protagonizados pelo juiz foragido Nicolau dos Santos Neto. (IstoÉ, edição 1608, 

sem pag. versão eletrônica) 

 

Outro aspecto que merece ser discutido é a existência de uma das marcas 

características do estilo de Veja, perceptível na função de interação: sua capacidade de 

convocar o leitor para participar ou ‘embarcar’ na argumentação que ‘leva a crer’ na 

veracidade dos fatos. Neste terceiro caso em análise, a revista aguça o leitor com frases 

interrogativas num jogo de suposições que possibilitam criar um espectro mental de 
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hipóteses relacionadas à proximidade de Fernando Henrique Cardoso com Eduardo 

Jorge, como na passagem “Por que um ex-assessor do presidente elogia dois nomes 

envolvidos em maracutaia?” (edição 1657, p.40), ou ainda levantando suspeitas sobre a 

forma como o ex-assessor teria construído seu patrimônio pessoal: “Como um burocrata 

de Brasília consegue morar no luxuoso Praia Guinle, condomínio do Rio de Janeiro 

habitado por artistas e empresários?” (edição 1659, p.43).  Em casos extremos, Veja 

chega a romper de forma explícita com a imparcialidade ao utilizar uma sentença 

exclamativa para transparecer um sentimento irônico de reprovação em relação ao estilo 

de vida de EJ: “Ao deixar o governo, há dois anos, o ex-assessor participou da 

campanha da reeleição presidencial e atualmente ganha a vida – e que vida! – como 

consultor.” (edição 1658, p.43). Esse tipo de estratégia discursiva, que recorre às frases 

interrogativas e/ou exclamativas, não foi encontrado no corpus de IstoÉ.  

Outro recurso utilizado por Veja e IstoÉ é o emprego do discurso direto, que 

convoca vozes de determinadas fontes e em alguns momentos recorre à publicação de 

trechos de diálogos. Neste caso em analise, especificamente, é perceptível em Veja, uma 

preferência pela voz do próprio Eduardo Jorge nas passagens em que a revista apresenta 

a defesa do ex-assessor, mas numa armadilha discursiva desmonta em seguida os 

argumentos do ex-assessor de FHC. É o que acontece, por exemplo, na seguinte 

passagem em que EJ explica como é seu trabalho de conselheiro após a saída do cargo 

no Planalto: 

“Sou procurado quando alguém do ramo e navegação quer saber se a legislação 

pode prejudicar seu negócio. Também sou procurado por uma empresa de 

seguros que quer entrar no país e não conhece a legislação local. Posso ainda 

ser acionado se um empresário ligado ao agribusiness tem dúvidas sobre como 

implantar novas técnicas agrícolas no país”. Se você não entendeu nada, não se 

preocupe. No Palácio do Planalto também ninguém entende o que ele faz. (Veja, 

edição 1657, p.41) 

 

  Entretanto, o presidente Fernando Henrique Cardoso é pouco convocado na 

empreitada discursiva de Veja. Ao longo da análise, observa-se uma tendência à 

descrição de suas ações e reações diante dos acontecimentos ao invés da publicação de 

recortes de sua fala, como na passagem: “O presidente diz a pessoas próximas que já 

ouviu maledicências a respeito do antigo auxiliar, mas nunca lhe levaram uma prova 

ou indício concreto contra ele.” (edição 1658, p.44). Do total de reportagens analisadas, 

foi identificada apenas uma passagem em que o presidente fala das reformas que 

necessitam ser implementadas para o enfrentamento do cenário de crise: “No momento 
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das reformas, o político deve ser muito bem cuidadoso, porque os que melhor vão se 

beneficiar com as reformas ainda não sabem disso. E os que começam a perder sabem 

de imediato. Isso é Maquiavel,” disse ele. (edição 1660, p.53). Em outro momento, foi 

publicado do trecho de um diálogo entre FHC e um ministro que esteve com o 

presidente na semana posterior ao estouro da crise:  

Na conversa com o ministro, o presidente foi confrontado com a pergunta:  

- O senhor acha que Eduardo Jorge pode estar usando seu nome para facilitar 

negócios, presidente? 

Fernando Henrique respondeu: 

-Não tenho provas, mas não tenho dúvidas. 

(edição 1658, p.44) 

 

Em IstoÉ, Fernando Henrique sequer é convocado na argumentação discursiva. 

Todas as vozes presentes pertencem a líderes partidários ou membros governistas. Mas, 

há também a presença do discurso de auto defesa de Eduardo Jorge ao ser questionado 

sobre sua atividade empresarial após a saída do governo:  

Mas até recentemente admitia apenas que era dono da EJP Consultores Associados, 

que lhe asseguraria uma renda mensal fixa de R$ 60 mil, pela prestação de serviço a 

grandes empresas. “O que faço é dar consultoria estratégica para compatibilizar 

políticas empresariais com as políticas de governo”, explica, negando-se a revelar 

os nomes de seus clientes. (IstoÉ, edição 1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

 Outra observação em relação às fontes convocadas é a ausência de identificação 

dessas vozes em Veja. Neste sentido, há utilização constante de artigos indefinidos e a 

justificativa de que a fonte não quer ser identificada, mas geralmente são membros do 

governo e/ou pessoas próximas ao presidente da República. Na edição 1658, há uma 

passagem que um senador confirma a atuação de Eduardo Jorge como consultor, mas 

pede para não ser identificado, pois também já tratou de negócios com o ex-assessor. 

Veja, então preserva a identidade de sua fonte, mas publica a declaração:  

Num escritório de consultoria que mantém em Brasília, o EJP, o ex-assessor recebe 

parlamentares e funcionários da alta burocracia federal. Um senador que esteve lá e 

pede para não ser identificado, conta que foi tratar de assuntos partidários, da 

mesma forma que fazia quando Eduardo Jorge trabalhava no Planalto. (Veja, edição 

1658, p.46) 
 

Se comparado aos escândalos anteriores, esse comportamento de Veja e IstoÉ 

mais comedido em relação a utilização de estratégias discursivas amplamente 

empregadas, justifica-se pela forma como o Caso EJ ganhou destaque na imprensa. Não 

foi um escândalo que emergiu por conta de um furo jornalístico, proveniente de 

reportagem de denúncia, mas o caso ganhou notoriedade em virtude de uma declaração 
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polêmica do próprio Eduardo Jorge ao jornal Valor Econômico, na qual ele apresenta 

apoio ao juiz Nicolau. E, é justamente essa postura do ex-assessor que desperta o 

interesse da mídia e a partir daí suscitam as reportagens que investigam seu lado 

obscuro ou pouco conhecido pela imprensa. Mas, ainda assim, as duas semanais de 

informação conseguem manter um certo padrão na tonalidade discursiva em virtude de 

determinadas preferências mais explícitas: IstoÉ investe na publicação de diversas 

entrevistas com personagens secundários envolvidos no escândalo e também divulga 

trechos de diálogos obtidos por ela com autorização judicial, marca peculiar de suas 

reportagens de denúncia; ao passo que Veja, se apóia no entrelaçar de suposições que 

‘levam a crer’ nos acontecimentos a partir do relato de fontes próximas que não podem 

ser identificadas, típico das reportagens investigativo-especulativas. 

Diante desse panorama de sucessivos escândalos que marcam o governo FHC 

desde o início do primeiro mandato, as duas revistas parecem coincidir apenas em uma 

estratégia: associar a imagem do presidente ao estado de crise personalizada, ou seja, os 

sucessivos escândalos não são vistos por Veja e IstoÉ como um problema de falta de 

atitude e decisão do governo, mas como resultado de um comportamento passivo do 

chefe de estado que fica preso a acordos políticos e acertos partidários, aguardando a 

solução por si dos imbróglios que afetam sua gestão. É o enquadramento do presidente 

que se posiciona como mero espectador, diante da crise de sua popularidade.  
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho de conclusão de uma pesquisa sugere o início de mais uma etapa de 

reflexão. Não se trata de uma revisão dos pormenores e detalhes apresentados em cada 

capítulo, tampouco uma repetição dos resultados obtidos. Além de cansativo e 

redundante, estaríamos desperdiçando o momento propício para reconhecer os desafios 

encontrados ao longo da execução da pesquisa; vislumbrar as contribuições que o 

trabalho gerou seja em âmbito metodológico, do ponto de vista da prática jornalística e 

para a sociedade; e, ainda, ousar a partir das perspectivas futuras em relação aos 

desdobramentos da temática em questão e sua relação com a pesquisa em comunicação. 

A escolha dos escândalos políticos na era FHC como temática central não se 

trata de uma opção movida por paixões, tendências e/ou interesses partidários. Ao 

contrário, trata-se de uma preocupação, científica e documental, em registrar o ponto de 

partida da deflagração pública dos escândalos políticos na sociedade democrática 

brasileira, após marcos históricos tão importantes para ao Brasil, como o fim da ditadura 

militar, a promulgação da Constituição de 1988 e, principalmente, a execução 

ininterrupta de dois mandatos presidenciais completos. Independente da legenda 

partidária que ampara o presidente Fernando Henrique Cardoso, após 1995, o Brasil 

finalmente consegue dar passos concretos rumo à transição democrática, interrompida 

por diversos ‘acidentes’ desde o início do movimento das ‘Diretas Já’, em 1984.  

Esse primeiro recorte analítico sobre a cobertura dos escândalos políticos na Era 

FHC (1995-2002), marca o início de uma reflexão de alcance histórico. Esta pesquisa se 

propõe a aguçar não só a curiosidade dos demais pesquisadores em comunicação, além 

de historiadores, cientistas políticos, entre outros pares da academia. Todo o material 

aqui coletado e analisado foi traduzido numa linguagem que possa alcançar também o 

aluno de graduação que se depara com as primeiras aulas de técnicas de reportagem, 

com as primeiras dúvidas sobre o formato das notícias e a angústia posterior referente à 

escolha das palavras adequadas às tais ‘objetividade’ e ‘imparcialidade’ jornalística. Por 

outro lado, não podemos esquecer que o leitor comum, aparentemente leigo em relação 

às estratégias discursivas empregadas na elaboração da redação jornalística, também 

pode interessar-se, ou melhor, indagar-se ou indignar-se diante das páginas estampadas 

semanas a fio. 
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Aliás, é justamente a partir desse nicho consumidor que surge nossa 

preocupação com o produto ‘reportagem jornalística’. Mas não pensemos aqui no leitor 

sob olhar do marketing. Desvinculemos toda ideia de negócio envolvido do processo 

produtivo das notícias e pensemos somente na informação e no conhecimento sobre o 

mundo ao seu redor que o leitor adquire, através do texto das reportagens das revistas 

semanais de informação. Pensemos no processo de produção das notícias como um 

todo, desde a concepção da pauta até a diagramação final que será vendida nas bancas. 

No caso de uma fagulha ou indício de escândalos no cenário político a equipe de 

redação já tem motivos suficientes para pôr em prática as estratégias de apuração, 

típicas do jornalismo investigativo. E se o caso envolve personagens do alto escalão do 

governo, diretamente ligados ao presidente da República, uma simples suspeita salta aos 

olhos do furo de reportagem!   

É aí que nós, ‘analistas de discursos’, arregaçamos as mangas e entramos em 

ação. Em nosso ‘laboratório acadêmico’ observamos o comportamento discursivo dos 

veículos de comunicação na abordagem de determinados assuntos. Alguns se 

preocupam com os enquadramentos, outros com a frequência temática e, assim por 

diante. Nesta pesquisa, nossa inquietação permeia a forma como Veja e IstoÉ 

construíram o discurso sobre os escândalos políticos da Era FHC, sobretudo os casos 

que afetaram diretamente a imagem do presidente. Procuramos aqui compreender os 

modos de dizer apresentados pelas semanais de informação, uma vez que elas se 

apresentam como fonte de leitura e informação para uma quantidade considerável de 

leitores no Brasil. 

Para a escolha dos títulos editoriais, consideramos a representatividade e o 

capital simbólico acumulado por Veja e IstoÉ, no mercado editorial brasileiro, conforme 

pontuamos no Capítulo 1. No cenário de redemocratização, as duas revistas são 

fabricantes de informação e de conhecimento, mas também atuam como agentes que 

reforçam ou questionam ideologias, crenças e valores públicos. As semanais de 

informação possuem relativo poder para determinar temas, estilos ou formas de 

apresentação do discurso jornalístico. Esse ‘poder de fala’, caracterizado como 

estratégia do jogo de verdade, aparece ‘por detrás’ da articulação dos discursos e pode 

determinar e influenciar a agenda da discussão pública.  
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Diante da densidade das mensagens construídas pelas revistas semanais, adotou-

se, então, uma abordagem de análise crítica do discurso, que possibilita o pesquisador ir 

além das aparências do texto, pois o produto (reportagem jornalística) é considerado a 

partir das relações sócio-políticas que incidem sobre seu contexto de produção. A 

preocupação geral do modelo de análise utilizado nesta pesquisa não é a interpretação 

semântica dos enunciados, mas sim como eles se agrupam nas formações discursivas e 

por que o diz e mostra.  

Entre as contribuições reveladas a partir da pesquisa, citamos em primeiro 

lugar o exercício metodológico postulado a partir do cruzamento da proposta teórico-

metodológica de Milton José Pinto com as proposições sobre o enunciado e as 

formações discursivas de Foucault, na busca pela marcas de intencionalidade implícitas 

e explicitas. Partindo do pressuposto de que as relações interdiscursivas e os ‘jogos de 

verdade’ impressas no discurso jornalístico podem ser compreendidas a partir da 

identificação das marcas de intencionalidade (implícitas ou explícitas), entendemos que 

é necessário conhecer os elementos lexicais e sintáticos que compõem a cena 

enunciativa para pontuar seu uso na composição do texto jornalístico. A partir disso, 

utilizamos os conceitos de enunciado e formação discursiva como ferramentas que 

guiam a busca pelos elementos de intencionalidade nos textos das reportagens.  

Outra contribuição desta pesquisa aporta-se do ponto de vista da prática 

jornalística: as revistas semanais de informação possuem diversas tonalidades 

discursivas, determinadas a partir do nível de engajamento dos títulos editoriais na 

deflagração do escândalo no cenário midiático. Ou seja, reconhecemos aqui o papel de 

agente de transformação social que determinados veículos de comunicação possuem na 

sociedade brasileira, principalmente se considerarmos a cobertura do cenário político. 

Nessa empreitada de análise, levamos em conta as condições históricas em que os 

discursos foram produzidos, com o intuito de revelar as marcas de intencionalidade e as 

regras do jogo discursivo empregado pelas revistas Veja e IstoÉ na cobertura política. 

 Conforme constatamos, as semanais de informação Veja e IstoÉ, 

especificamente, apoiam-se na tradição e no poder simbólico do titulo editorial, e 

também em estratégias peculiares do jogo de verdade, sobretudo a partir do uso 

recorrente do discurso auto-referente. Neste sentido, o recorte empírico a partir do uso 

da auto-referência, no discurso das reportagens das revistas semanais de informação, 
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convoca-nos a refletir sobre o ethos jornalístico e as possibilidades de construção 

discursiva no meio impresso. As variações da tonalidade discursiva e a retórica das 

narrativas de Veja e IstoÉ fazem do texto de revista um perfil jornalístico peculiar, que 

se revela a partir de diversas estratégias de convencimento do leitor. Entre elas, a auto-

referência destaca-se pelo forte apelo de credibilidade que o nome do veículo confere à 

informação. 

 Ao analisar o jogo discursivo das revistas constatamos a prática de um 

“jornalismo mais livre”, despido da formatação tradicional do lead, mas que se baseia 

em estratégias de construção da “verdade” e inclui a valorização da representatividade 

do nome do veículo e do seu poder de fala, como ferramenta de legitimação do 

conteúdo da narrativa. Neste sentido, enquanto gênero jornalístico, a reportagem das 

revistas semanais de informação assume o compromisso com o pacto de leitura 

estabelecido com o público-alvo. Enquanto agente de mudança social, Veja e IstoÉ  

sobrevalorizam seu discurso, numa disputa editorial que vai além da corrida 

mercadológica por vendagem de exemplares e assinaturas: elas são protagonistas do 

cenário de deflagração dos escândalos políticos e não medem esforços para legitimar 

seu nome como agentes detentores do poder de fala.  

 Diante dos resultados obtidos com a pesquisa, arriscamos defender que o 

discurso produzido por este segmento midiático é ideologicamente construído para 

guiar e orientar o leitor sobre o que pensar em relação a determinados fatos ou 

acontecimentos na sociedade. Não se trata de um retorno à passividade verificada no 

público, descrita pela teoria hipodérmica, tal como foi verificado nos primórdios dos 

estudos em comunicação. Ao contrário, este discurso produzido pelas revistas semanais 

de informação é capaz de aguçar e despertar no leitor suspeitas em relação a 

determinados personagens descritos na narrativa, além de instigá-lo a considerar 

determinado viés do acontecimento que até então não havia sido discutido e/ou 

revelado. 

O jornalismo de revista, principalmente a prática das semanais de informação, 

embala o leitor com sutileza, fluidez e com a autoridade simbológica do nome 

institucional responsável por sua produção. A legitimidade deste discurso “autônomo”, 

que tem liberdade para combinar elementos narrativos, descritivos e dissertativos, 

convence com a ferramenta da auto-referência e se traduz a partir do teor da informação 
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deflagrada e do impacto dessa informação no cenário sócio-político. Isso nos permite 

reconhecer a mídia como lugar de confronto, como cenário de articulação de ‘discursos 

de verdade’, capazes de implementar mudanças e lutas sociais. O impacto desses 

discursos depende da forma como a informação é recebida pela sociedade e dos 

significados que podem ser gerados e impressos após a difusão dessa informação. 

A partir dessa reflexão, defendemos que a interseção entre o contexto sócio-

político e a prática jornalística configura a terceira contribuição dessa pesquisa. 

Partindo das considerações sobre a relação da mídia com a política econômica 

implantada pelo governo FHC, conforme discutido no início do Capítulo 1, observou-se 

que o pacto velado entre o governo e mídia, a eclosão dos escândalos políticos, e a 

abordagem discursiva das revistas semanais de informação favoreceram a instalação de 

crises personalizadas. É possível relacionar esse cenário com o fato de a Hipótese 1 ter 

sido sustentada parcialmente: o presidente Fernando Henrique foi caracterizado como 

personagem passivo diante dos acontecimentos, mas a opinião das revistas variava com 

o enfoque das reportagens.  

 Os escândalos do Sivam, do BNDES e o Caso Eduardo Jorge possuem em 

comum a marca que denominamos como ‘crise personalizada’. As reportagens 

denunciavam os personagens, mas não condenavam a prática do ato de corrupção, 

sobretudo no caso dos crimes de tráfico de influência. Os resultados apresentados 

mostram como o cenário sócio-político e as práticas sociais determinam as escolhas dos 

enunciados e das estratégias discursivas utilizadas pelas revistas para construir seu ‘jogo 

de verdade’ no cenário midiático. Os três casos afetaram diretamente a imagem de FHC 

em virtude da proximidade dos personagens envolvidos com o presidente. São ministros 

e assessores que dividem salas e gabinetes a poucos metros de onde Fernando Henrique 

despachava. E esses mesmos membros do governo, na condição de funcionários 

públicos, praticaram atos de corrupção ligados ao tráfico de influência. Embora o 

‘discurso infamante’, como denomina Thompson (2002), tenha colocado em risco a 

reputação do presidente da República, o cenário de crise foi contornado pelas manobras 

discursivas de alguns veículos de comunicação que comungaram do pacto de apoio ao 

plano econômico do governo. 

A partir disso, as crises instaladas com a deflagração dos escândalos adquiriu um 

status personalizado ao longo do desdobramento dos acontecimentos: os grupos de 
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mídia que faziam parte do sistema de apoio direcionavam o foco da cobertura para a 

denúncia dos culpados e não a denúncia da prática do ato de corrupção. Instalou-se 

então uma ‘caça às bruxas’, uma busca incessante por nomes de arapongas que estariam 

envolvidos com a instalação das gravações telefônicas, num jogo discursivo marcado 

por suposições e efeitos de verdade que levam o leitor a crer na versão apresentada pela 

revista. Essa ‘personalização’ também revelou uma variação da tonalidade discursiva 

que depende do nível de engajamento das revistas no processo de deflagração dos 

escândalos, assim como marcas implícitas ou explícitas que permitem conhecer o 

posicionamento ideológico e editorial de cada título. 

Esse perfil discursivo personalista caracterizou a atuação de Veja, sobretudo nos 

escândalos do Sivam e na cobertura do Caso Eduardo Jorge. A necessidade iminente de 

atribuir a culpa pelas gravações partia do governo e a revista numa simbiose discursiva 

aderiu à estratégia. A cobertura de IstoÉ, por sua vez, foi mais crítica e extensa, 

principalmente pelo fato de a revista ter iniciado a deflagração pública do escândalo no 

cenário midiático. As reportagens publicadas sobre o caso Sivam mostram um outro 

olhar sobre as polêmicas que o projeto apresentava: ao invés de preocupar-se 

estritamente com a autoria dos grampos, a revista adotou uma postura interpretativa, que 

debatia inclusive a viabilidade da execução de um projeto nacional.   

Conforme prometemos no início deste ‘ensaio conclusivo’, não apresentaríamos 

aqui uma repetição dos resultados obtidos nem um resumo do trabalho executado. 

Nossa meta, por ora, é simples, concisa e sem grandes pretensões: plantar a semente da 

reflexão sobre a responsabilidade da escolha dos enunciados que compõem a cobertura 

sobre o cenário político, principalmente em situação de deflagração de escândalos. Se 

considerarmos que as revistas semanais de informação constituem espaços de leitura e 

informação de milhões de brasileiros, inexoravelmente precisamos nos atentar para as 

responsabilidades sociais inerentes ao ato de escrever e as intenções que delimitam a 

construção da narrativa jornalística. 

Como perspectiva futura, arriscamos afirmar que a cobertura dos escândalos 

políticos nos noticiários constitui um denso objeto de análise que ainda vai exigir muito 

empenho dos estudiosos no campo da pesquisa em comunicação. Ao contrário, há 

várias lacunas que estudos posteriores podem contribuir e ampliar o espectro da 

pesquisa, seja em termos metodológicos, seja em virtude do manancial de escândalos 
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que a política brasileira vem colecionando após o governo FHC. Contudo, mais uma vez 

alertamos para o fato de que a escolha por esta temática não se trata de uma preferência 

partidária, ou por ser direita ou esquerda no poder. Precisamos assumir que, 

independente da linha editorial do veículo de comunicação, do partido que traja o 

presidente da República e da relação estabelecida entre governo e mídia, as informações 

chegam cada vez mais rápidas no cenário público. Enquanto isso, a sociedade se 

dinamiza, toma consciência dos seus direitos e se torna cada vez mais exigente.  

Então, se temos a impressão de que no governo de Luis Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) e já no atual governo Dilma Roussef, o número de escândalos é maior que 

os casos registrados na Era FHC, tal fato se deve em partes a vigilância da imprensa e às 

cobranças da sociedade por transparência pública. Mas, tudo isso faz parte desse lento e 

constante processo de retomada democrática que ainda vivenciamos, no qual os cargos, 

as ações e relações entre os políticos são frágeis e potenciais alvos do interesse público. 
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APÊNCIDE A – Grades de Análise do Caso 1 – Escândalo do Sivam 

I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 1A: Temas em destaque – Escândalo do Sivam 

 

REVISTA ISTOÉ 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO 

TEMA 

O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1326 

 

 

01/03/95 

 

 

DRAMA DE FINO TRATO 

 

- FASE DE PRÉ-ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

- Uso de drogas 

 

 

1343 

 

 

28/06/95 

 

 

ESFORÇO MAIOR 

 

- FASE DE PRÉ-ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

 

- Vários/ Auto Referência 

 

 

1364 

 

 

22/11/95 

 

FALTA EXEMPLAR 

CAPA: ESCÂNDALO NO PLANALTO 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

 

 

 

1365 

 

 

 

 

29/11/95 

 

 

 

 

BAMBI ENTRA NA HISTÓRIA 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

DESDOBRAMENTOS DO ESCÂNDALO 

- o personagem central, o embaixador Júlio César Gomes; 

- auto referência, a iniciativa de IstoÉ ao divulgar os grampos; 

- crítica à imprensa e ao governo, a caça a autoria do grampo e 

o vazamento na imprensa. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1366 

 

 

 

 

06/12/95 

 

 

 

 

A AVE AGOURENTA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

DESDOBRAMENTOS DO ESCÂNDALO 

- o presidente FHC: o conhecimento das gravações antes da 

 

 

 

- 
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 publicação na revista; insinuações sobre sua relação com o 

embaixador; crítica em relação à  demora para tomar uma 

atitude diante dos fatos. 

 

 

 

1367 

 

 

 

13/12/95 

 

 

 

QUEM VAZOU? 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

DESDOBRAMENTOS DO ESCÂNDALO 

- crítica ao governo, a caça a autoria do grampo e o vazamento 

na imprensa. 

- auto referência, comparação do sucesso do furo de 

reportagem e da exclusividade da revista na divulgação no 

escândalo do Sivam e da Pasta Rosa em semanas seguidas. 

 

 

 

 

- Escândalo da Pasta Rosa / Auto Referência 

 

 

 

 

1369 

 

 

 

 

27/12/95 

 

 

 

 

UM BALANÇO POSITIVO 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

DESDOBRAMENTOS DO ESCÂNDALO 

- auto referência, comparação do sucesso do furo de 

reportagem e da exclusividade da revista na divulgação no 

escândalo do Sivam e da Pasta Rosa em semanas seguidas. 

- crítica a Veja, divergência na abordagem da concorrente que 

foca em conclusões apressadas e descabidas do fato. 

 

 

 

 

- Escândalo da Pasta Rosa / Auto Referência 

Retrospectiva do trabalho da revista no ano 

 

 

 

 

 

 

1372 

 

 

 

 

 

 

17/01/96 

 

 

 

 

 

 

UM PITÉU TECNOLÓGICO 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

DESDOBRAMENTOS DO ESCÂNDALO 

-crítica ao governo, as manobras para a escolha da Raytheon 

como empresa responsável pela execução do projeto Sivam, , 

tendo em vista o potencial do País; 

- crítica à imprensa, nenhum jornal ou revista tinha se disposto 

a buscar alternativas concretas para instalar um sistema de 

vigilância na Amazônia; 

- auto referência, cobertura ampla das possibilidades 

tecnológicas e empresariais de outras iniciativas no Brasil que 

pudessem assumir o projeto; 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1373 

 

 

 

 

24/01/96 

 

 

 

O NOSSO ROBESPIERRE 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

REPERCUSSÃO DO ESCÂNDALO 

- declarações de leitores na imprensa, opinião de leitor da 

 

 

- Governo 

- Declarações de leitores sobre temas diversos 
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Folha em relação a aprovação do projeto. 

 

 

1374 

 

 

31/01/96 

 

 

AVENTURA EM RONDÔNIA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

 

- Devastação na Amazônia 

 

 

1376 

 

 

14/02/96 

 

 

SEM EDITORIAL 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM EDITORIAL 

 

 

- SEM EDITORIAL 

 

 

1421 

 

 

25/12/96 

 

 

ORGULHO E RESPEITO 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

- Auto Referência – Prêmio Esso 

 

 

1429 

 

 

19/02/97 

 

 

UM CASO INTERNACIONAL 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

- Artigo sobre morte de Ayrton Senna 

 

 

1433 

 

 

19/03/97 

 

 

CABEÇA DE LARANJA 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

- CPI do Precatórios/ Títulos 

 

 

1477 

 

 

21/01/98 

 

 

O DILEMA DAS ESQUERDAS 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

- Alianças partidárias/ esquerda 

 

 

1569 

 

 

27/10/99 

 

 

ACM, LULA E PEPEZINHA 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA 

 

- Auto referência/ Debate político 

 

 

1713 

 

 

26/07/02 

 

 

OS DOIS ENIGMAS 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA 

 

- Análise econômica do País 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 17 

 

EDIÇÕES PENDENTES 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

SEM EDITORIAL: 1 SEM EXEMPLAR: 1 - Sem referência a FHC/Escândalo = 9 edições 

- Com referência a FHC/Escândalo = 7 edições 

Referência a outros temas =12 edições 
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 1B: Temas em destaque – Escândalo do Sivam 

 

REVISTA VEJA 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO 

TEMA 

O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1383 

 

 

15/03/95 

 

 

QUE A AGITAÇÃO TENHA EFEITO DE 

VACINA 

 

- FASE DE PRÉ-ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Semana Negra: oscilação cambial 

- Auto Referência 

 

 

1419 

 

 

22/11/95 

 

 

A FELICIDADE DA MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Especial Quilombo dos Palmares 

- Auto Referência 

 

 

1420 

 

 

29/11/95 

 

 

UM PRESENTE MUITO ESPECIAL 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Edição Especial: Computador 

-Negociação entre Banco Central, o Nacional 

e o Unibanco  

- Auto Referência 

 

 

1421 

 

 

 

06/12/95 

 

 

KACHANI DESCOBRE O LÍDER DA 

UNIVERSAL 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Entrevista com o Bispo Edir Macedo 

- Auto Referência 

 

 

1422 

 

 

13/12/95 

 

 

GETÚLIO E A CHINA EM GRANDE ESTILO 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

REFERÊNCIA A FHC 

- Viagem de FHC à China 

 

- Especial China 

- Lançamento de Getúlio Vargas: Diário 

- Auto Referência 

 

 

1424 

 

 

27/12/95 

 

 

BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Votos Natalinos 

- Auto Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

- Turismo brasileiro para o exterior 
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1425 03/01/96 O BRASIL DECOLA PARA O EXTERIOR  

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

 

 

 

1426 

 

 

 

10/01/96 

 

 

UM MERGULHO NA ALMA DO BRASIL 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Perfil do brasileiro de 1996 

- Auto Referência 

 

 

1427 

 

 

17/01/96 

 

 

O BRASIL EM TRÊS HORAS DE CONVERSA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

REFERÊNCIA A FHC 

- Entrevista de FHC: balanço do primeiro ano de governo, 

planos para o futuro e a satisfação de ser presidente 

 

 

- Auto Referência 

 

 

1428 

 

 

24/01/96 

 

 

A REFORMA GANHA UM EMPURRÃO 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Reforma da previdência 

 

 

 

1431 

 

 

 

14/04/96 

 

 

NEM TUDO É PRETO NO BRANCO 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Ruth Cardoso e a discriminação da maconha 

- Pesquisa americana sobre TV e violência 

- Auto Referência 

 

 

1483 

 

 

19/02/97 

 

 

COLABORADOR, COLEGA E AMIGO 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

 

- Homenagem a Mario Henrique Simosen 

- Auto Referência 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 12 

 

EDIÇÕES PENDENTES 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

SEM EDITORIAL: 0 SEM EXEMPLAR: 0 - Sem referência a FHC/Escândalo = 10 edições 

- Com referência a FHC/Escândalo = 2 edições 

Referência a outros temas =12 edições 
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 2A: Opinião geral das revistas – Escândalo do Sivam 

REVISTA ISTOÉ 

 

 

ATITUDES VALORIZADAS 

 

ATITUDES REPROVADAS 

 

      ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- Dimensão do escândalo. 

 

“Pois no dia 14 de novembro, ‘Bambi’ entrava para história 

ultracomtemporânea do Brasil como personagem central do maior 

escândalo produzido pelo atual governo”. (edição 1365) 

 

“O embaixador Júlio César havia sido ‘grampeado’ pela Polícia 

Federal em pleno lobby do megaprojeto Sivam, que envolve 

recursos na ordem de US$ 1,5 bilhão”. (edição 1365) 

 

“Mas teria tanta importância assim, a ponto de ser preservado, 

quando na verdade era o estopim de um escândalo que, somadas 

todas as despesas ( e sem contar eventuais comissões) deve roçar 

US$ 20 bilhões?”. (edição 1366) 

 

- Ambiente de crise 

 

“A revista ISTOÉ foi responsável pela divulgação de fatos que 

detonaram, nos últimos dias do ano, duas crises formidáveis no 

seio do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Crises, por sinal, ainda não resolvidas”.  (edição 1369) 

 

- Relações e/ou transações ilegais 

 

“O relatório do TCU, como se sabe, apontou uma série de 
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maracutaias no relacionamento promíscuo entre a Esca e o 

Ministério da Aeronáutica que acabaria redundando na escolha da 

empresa Raytheon para tocar a empreitada, avaliada em US$ 1,4 

bilhão”. (edição 1372) 

 

FREQUÊNCIA*: 

 

Nº =  0                                                    

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  5 Formações Discursivas (FDs)                                           

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

 

 

- Influência em relação ao presidente. 

 

“O embaixador conhecido como ‘Bambi’ pelo pessoal da segurança 

palaciana, de fato, sempre posou de assessor muito influente”. (edição 

1366)  

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

 

- Pouca simpatia entre políticos e demais membros governistas. 

 

“O embaixador Júlio César Gomes era conhecido como ‘Bambi’. 

Por que esse apelido? [...] Havia um transparente menosprezo 

naquele tratamento. Os seguranças simplesmente não suportavam 

‘Bambi’. Havia mais gente que não suportava o embaixador. O hoje 

superinfluente ministro Sérgio Mota, por exemplo, era um. 

Francisco Graziano, que se tornaria chefe do gabinete do 

presidente [...], era outro”. (edição 1365) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  1 FD                                            

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 1 FD                                                 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

 

 

- 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

- Insinuações sobre a proximidade dos fatos com o presidente 

 

“Embora circunscrito pela imprensa a nível de intriga palaciana, o 

episódio é muito maior e diz respeito à possibilidade de o País 

conviver democraticamente com fatos que seriam considerados 

rotineiros em qualquer lugar onde os lobistas não têm escritório 

parede-meia com o presidente”. (edição 1365) 

 

“O presidente Fernando Henrique talvez preferisse ser identificado 

em situação diversa. Em vez de dar milho aos corvos, poderia 

estar alimentando as nossas ilusões de estabilidade somada ao 

indispensável desenvolvimento econômico”. (edição 1366) 

 

“Assim, por ingenuidade, ou sabe-se lá por que, o presidente 

conviveu no palácio com seu ex-chefe do cerimonial, embaixador 

Júlio César Gomes dos Santos, durante nove dias. (edição 1366) 

 

“O embaixador conhecido como ‘Bambi’ pelo pessoal da segurança 

palaciana, de fato, sempre posou de assessor muito influente. Mas 
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teria tanta importância assim, a ponto de ser preservado, quando 

na verdade era o estopim de um escândalo que, somadas todas as 

despesas [...] deve roçar US$ 20 bilhões?”. (edição 1366) 

 

“Ali em conversa solta com o amigo Bambi, um FHC liberado de 

constrangimentos naturais do cargo trocaria com seu chefe de 

cerimonial impressões e opiniões sobre senhoras e senhoritas da 

sociedade brasiliense”. (edição 1366) 

 

“[...] Janio anunciava na sua coluna de quinta-feira 11: o governo 

estava manobrando para aprovar o Sivam no âmbito da 

supercomissão do Senado. Ao mesmo tempo, cuidava de arranjar 

explicações para reverter os termos do relatório do Tribunal de 

Contas”. (edição 1372) 

 

- Preocupação com a autoria da gravação 

 

“[...] a imprensa nacional e o próprio governo entraram em regime 

de plantão permanente, numa entranha inversão de prioridades, a 

discussão não se restringiu à questão do Sivam. Muito ao contrário, 

mergulhou-se numa delirante caça aos suspeitos não do lobby, 

mas da autoria ‘moral’ da gravação”. (edição 1365) 

 

“O governo, em vez de apurar o conteúdo do que está sendo 

denunciado, insiste em perguntar: ‘Quem vazou?’ No episódio 

anterior, o das gravações da Polícia Federal, essa foi, também, a 

primeira reação. Na ocasião, havia outras perguntas embutidas – 

‘quem gravou?’, ‘quem mandou gravar?’ etc... Mas a primeira e 

angustiante dúvida era saber quem seria o responsável pela 

transcrição, pela ISTOÉ, das já tristemente famosas fitas do 

embaixador Júlio César Gomes dos Santos”. (edição 1367) 

 

- Falta de providências e postura passiva 

 

“Detectamos já naquela semana, uma preocupante hesitação por 

parte de FHC em tomar providências que a gravidade do caso 

exigiria. O presidente sabia das gravações desde o dia 9 de novembro 

e só começou a agir quando teve a certeza de que a revista tinha 
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obtido as fitas e iria publicá-las na edição que foi às bancas no dia 

18 (ISTOÉ 1364)”. (edição 1366) 

 

“Cabe exclusivamente ao presidente Fernando Henrique Cardoso 

assumir o comando, como é seu dever e obrigação, e redirecionar 

não só o projeto Sivam como todo o seu método de atuação 

política. Chega de dubiedades e vacilações”. (edição 1366)  

 

- Conhecimento dos fatos 

 

“O presidente sabia das gravações desde o dia 9 de novembro e só 

começou a agir quando teve a certeza de que a revista tinha 

obtido as fitas e iria publicá-las na edição que foi às bancas no dia 

18 (ISTOÉ 1364)”. (edição 1366) 

 

“Assim, por ingenuidade, ou sabe-se lá por que, o presidente 

conviveu no palácio com seu ex-chefe do cerimonial, embaixador 

Júlio César Gomes dos Santos, durante nove dias. (edição 1366) 

 

 

-Decisões e conseqüências  

 

“Num país tão carente de investimentos nas áreas básicas [...] o 

governo faz opção pela ‘caixa- preta’ importada, cujo resultado 

previsível será a obsolescência em pouquíssimo tempo, e a ruína”.  

(edição 1372) 

 

- Relação com a imprensa 

 

“O presidente, na verdade, confundiu corvo com urubu. Assim como 

confundiu o dever da imprensa de informar e esclarecer com o 

apetite por carniça. Quando ISTOÉ divulgou o conteúdo das já 

famosas fitas da Polícia Federal, o fez na convicção de que estava 

até certo ponto prestando um serviço ao presidente”. (edição 1366) 

 

“Afinal, não apenas na Folha como em toda a imprensa, têm sido 

uma constante as críticas ao processo que entregou o contrato do 

Sivam à Raytheon”. (edição 1372) 
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FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  15 FDs                                               

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

 

- 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

- À espera de decisão do presidente 

 

“[...] uma parte da imprensa atirou firme na direção de Francisco 

Graziano, como sendo o responsável pelo grampo. Graziano, 

encurralado, negava e dizia que só deixaria o governo se o 

presidente mandasse”. (edição 1365) 

 

- Relação entre os personagens 

 

“Esta é apenas uma das dezenas de perguntas que afloram nos dias 

que se seguiram à publicação dos diálogos altamente 

comprometedores entre o embaixador Bambi e seu parceiro, o 

empresário José Anfonso Assumpção, dono da empresa Líder de 

táxi aéreo”.  (edição 1366) 

 

“A indagação mais picante [...] resvala pelo humor debochado 

quando se comenta que o chefe da Polícia Federal não caiu em 

função de um trunfo preciosíssimo. Esse trunfo seria nada menos 

que a posse exclusiva e clandestina de todo material gravado nos 

telefones do embaixador”. (edição 1366) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 3 FDs                                          

 

ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM DA 

REVISTA: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM DA 

REVISTA: 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- Furo de reportagem 

 

“[...] o chefe da sucursal de ISTOÈ em Brasília, Luciano Suassuna, 

foi procurado pelo jornalista Mino Pedrosa com uma informação 

bomba. O embaixador Júlio César havia sido grampeado pela Polícia 

Federal [...]. ISTOÉ publicou o resumo do ‘grampo’”. (edição 1365) 

 

“Fomos a revista do ‘furo’ do caso Sivam, divulgando em 

primeiríssima mão as já famosas fitas da Polícia Federal”. (edição 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

- 
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1369) 

 

“É o que ISTOÉ faz nesta edição. Fomos além das entrevistas 

pontuais. Falamos com meia dúzia de notáveis da área científica, 

avaliamos, com a ajuda de especialistas, empresas que estariam 

capacitadas a entrar num projeto desse porte e estivemos em mais de 

uma dezena delas, falamos com o pessoal da Aeronáutica e acabamos 

por descobrir a existência de um projeto brasileiro para o Sivam”. 

(edição 1372) 

 

- Rememoração da iniciativa 

 

“Quando ISTOÉ divulgou o conteúdo das já famosas fitas da 

Polícia Federal, o fez na convicção de que estava até certo ponto 

prestando um serviço ao presidente”. (edição 1366) 

 

“Mas a primeira e angustiante dúvida era saber quem seria o 

responsável pela transcrição, pela ISTOÉ, das já tristemente famosas 

fitas do embaixador Júlio César Gomes dos Santos”. (edição 1367) 

 

“A revista ISTOÉ foi responsável pela divulgação de fatos que 

detonaram, nos últimos dias do ano, duas crises formidáveis no seio 

do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Crises, por 

sinal, ainda não resolvidas”.  (edição 1369) 

 

- Seriedade no tratamento dos fatos 

 

“ISTOÉ teve seu papel nas recentes crises, mas em momento algum 

usou lentes de aumento ao focalizá-las. Claro, capas como 

‘Escândalo no Planalto’ (ISTOÉ 1364) ou a ‘Pasta Rosa’ (ISTOÉ 

1368) ajudam na divulgação da revista. (edição 1369) 

 

“ISTOÉ, ao contrário, não recebeu fax irritados de Brasília, não 

recebeu telefonemas, ninguém a procurou. O motivo é simples e foi 

assunto da conversa entre pefelistas no churrasco da casa do deputado 

Luís Eduardo Magalhães: ISTOÉ, embora denunciando fatos, se 

ateve a esses fatos, sem fazer ilações ou tirar conclusões apressadas 

e/ou descabidas. (edição 1369) 
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- Premiação por cobertura jornalística 

 

“Pois é justamente graças a essa combinação de trabalho duro e 

competência, e como conseqüência essa série de furos e matérias 

exclusivas, que ISTOÉ foi considerada o Veículo de Comunicação 

do Ano do Prêmio Caboré 95” (edição 1367) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 9 FDs                                        

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

IMPRENSA 

 

 

- Críticas ao contrato do Sivam 

 

“[...] Janio anunciava na sua coluna de quinta-feira 11: o governo 

estava manobrando para aprovar o Sivam no âmbito da 

supercomissão do Senado [...] A grande maioria dos leitores de Janio 

de Freitas de fato tinha motivos para se assustar e/ou se indignar com a 

‘probabilidade espantosa’. Afinal, não apenas na Folha como em 

toda a imprensa, têm sido uma constante as críticas ao processo 

que entregou o contrato do Sivam à Raytheon”. (edição 1372) 

 

IMPRENSA 

 

 

 

- Preocupação com a autoria da gravação 

 

“[...] a imprensa nacional e o próprio governo entraram em 

regime de plantão permanente, numa entranha inversão de 

prioridades, a discussão não se restringiu à questão do Sivam. 

Muito ao contrário, mergulhou-se numa delirante caça aos 

suspeitos não do lobby, mas da autoria ‘moral’ da gravação”. 

(edição 1365) 

 

“Durante dois dias, a partir de ilações, uma parte da imprensa 

atirou firme na direção de Francisco Graziano, como sendo o 

responsável pelo grampo”. (edição 1365) 

 

- Descompromisso no tratamento dos fatos 

 

“Enquanto isso, a principal concorrente de ISTOÉ demorava 

dois dias para sair às bancas, com um relato impreciso em 

vários momentos, misturando a informação com comentários, ou 

mentirosos ou exagerados”.  (edição 1369) 

 

“Mas, até agora, nenhum jornal ou revista tinha se disposto a 

sair a campo atrás de alternativas concretas para instalar um 

sistema de vigilância na Amazônia” (edição 1372) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  1  FD                      

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 4 FDs                      

*A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 2B: Opinião geral das revistas – Escândalo do Sivam 

REVISTA VEJA 

 

 

ATITUDES VALORIZADAS 

 

ATITUDES REPROVADAS 

 

      ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0  

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

- 

  

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

- Argumentação de FHC 

 

“Na China, o presidente Fernando Henrique vai ter mais um motivo 

para dizer que é fácil governar o Brasil”, diz Tales Alvarenga. (edição 

1422) 

 

“Foi nesse ambiente que Fernando Henrique fez um balanço do 

primeiro ano de seu governo, anunciou planos para o futuro e se abriu 

para revelar o prazer que representa sentar-se na cadeira de 

presidente da República. “Gosto disto aqui, gosto de fazer, gosto de 

realizar”, disse o presidente.”(edição1427) 

 

“Fernando Henrique também fez sua lição de casa, comparecendo à 

entrevista municiado de números e tabelas sobre o desempenho de 

cada área do governo. Tinha uma pilha de documentos sobre a mesa.” 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

 

 

- 
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(edição 1427) 

 

- Relação com a imprensa 

 

“Na segunda-feira da semana passada, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso passou o dia no Palácio do Planalto [...] No fim da 

tarde, embarcou no Omega presidencial para cumprir um 

compromisso no Palácio da Alvorada: quebrar um longo silêncio e 

conceder, a VEJA, sua primeira entrevista do ano. Na biblioteca do 

Palácio, numa conversa em que todos haviam tirado o paletó, o 

presidente passou três horas respondendo às perguntas dos 

jornalistas Paulo Moreira Leite, redator-chefe da revista, e Tales 

Alvarenga, diretor adjunto.” (edição 1427) 

 

“Como sociólogo e como senador, FHC é um velho conhecido dos 

leitores de VEJA. Em agosto de 1977, quando ninguém seria capaz de 

imaginá-lo sentado no Planalto [...] ele deu sua primeira entrevista nas 

páginas amarelas de VEJA. Vieram depois outros cinco diferentes 

depoimentos de Fernando Henrique, registrados nas páginas 

amarelas até 1992. Em agosto de 1994, a menos de dois meses da 

eleição presidencial, FHC deu outra entrevista a VEJA, na qual 

formulou sua visão de que o Brasil “não é um país subdesenvolvido, é 

um país injusto”. A oitava entrevista de Fernando Henrique a VEJA 

começa na página 20.” (edição 1427) 

 

“VEJA apresenta nesta edição duas reportagens de qualidade 

excepcional [...] Para fazer suas quinze páginas sobre a China, o diretor 

adjunto Tales Alvarenga passou quatro semanas entrevistando dezenas 

de pessoas no outro lado do mundo [...] A publicação da reportagem 

foi planejada para coincidir com a viagem do presidente à China.” 

(edição 1422) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 6 FDs                                                         

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

- 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0                         
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               ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 

DA REVISTA: 

 

 

       ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 

DA REVISTA: 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- Iniciativa da revista na cobertura 

 

“VEJA apresenta nesta edição duas reportagens de qualidade 

excepcional [...] Para fazer suas quinze páginas sobre a China, o 

diretor adjunto Tales Alvarenga passou quatro semanas 

entrevistando dezenas de pessoas no outro lado do mundo [...] A 

publicação da reportagem foi planejada para coincidir com a viagem do 

presidente à China.” (edição 1422) 

 

“Como sociólogo e como senador, FHC é um velho conhecido dos 

leitores de VEJA [...] A oitava entrevista de Fernando Henrique a 

VEJA começa na página 20.” (edição 1427) 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 2 FDs                                                     

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0                                                    

 

IMPRENSA 

 

 

- 

 

IMPRENSA 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0                      

*A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 3A: Fases do Escândalo em Pauta – Escândalo do Sivam 

 

REVISTA ISTOÉ 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO DAS REPORTAGENS 

 

Nº DE 

PÁGINAS 

TEMAS ABORDADOS – SINOPSE DAS REPORTAGENS 

SOBRE O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

 

1326 

 

 

 

01/03/95 

 

 

 

OS ESPIÕES DA FLORESTA – Ações da CIA e 

acusação de suborno contra a França agitam o 

projeto Sivam  (Jayme Brener e Hélio Contreiras) 

(pag. 30-31) – SEGURANÇA 

 

 

 

2 

- FASE DE PRÉ-ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA A FHC 

- Entrevista publicada no jornal The New York Times, revela 

que a empresa francesa Thompson pagou propina a 

autoridades brasileiras para garantir vitória no contrato. 

- CIA investiga acusação para garantir a vitória da empresa 

americana Raytheon. 

- Esca, empresa brasileira que acompanha as negociações, 

desconhece subornos e nega privilégios a Raytheon 

 

 

 

- 

 

 

 

1343 

 

 

 

28/06/95 

 

 

 

TUCANO ABATIDO – Embraer perde 

concorrência bilionária para a Raytheon, empresa 

responsável pelo Sivam no Brasil (Jayme Brener) 

(pag. 26) – AVIAÇÃO 

 

 

 

1 

 

- FASE DE PRÉ-ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA A FHC 

- O Super Tucano da Embraer perde concorrência para 

fornecimento de aviões de treinamento para a FAB e 

Marinha. A vencedora, a Beechcraft, pertence a Raytheon,  

mesmo grupo que ganhou a concorrência para a instalação 

do Sivam. 

- Representantes do governo brasileiro demonstram lamentar 

a derrota. Argumentos mostram que a vitória do avião 

brasileiro seria compensação para o sucesso da Raytheon no 

Brasil. 

 

 

 

- 

 

1364 

 

22/11/95 

 

FALTA EXEMPLAR 

CAPA: ESCÂNDALO NO PLANALTO 

  

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

- DIVULGAÇÃO PÚBLICA DO ESCÂNDALO 

 

 

 

1365 

 

 

29/11/95 

 

 

CRIA CUERVOS – Na pior crise de seu 

 

 

8 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

- DESDOBRAMENTOS 

 

 

- Projeto de lei enviado ao 



186 
 

mandato, FHC convive com a disputa entre 

facções do governo, irrita os militares e ameaça 

fazer novas demissões (Luciano Suassuna)  

(pag. 20-24) – POLÍTICA 

 

 

 

 

 

A CRISE DE COR AZUL – Solidariedade do 

alto comando da FAB ao ex-ministro Mauro 

Gandra revelou insatisfações contra FHC (Hélio 

Contreiras) (pag.24-25) – POLÍTICA 

 

 

 

SOB TURBULÊNCIA – Dono da Líder mostra 

frieza em relação às denúncias contra a Raytheon 

e defende a ação de lobistas (Gilberto 

Nascimento) (pag.26) – POLÍTICA 

 

 

 

SONHO NA FLORESTA – Sivam fazia parte do 

projeto global de integração idealizado pelos 

governos militares nos anos 80 (Jayme Brener) 

(pag.27) – POLÍTICA  

- Jogo de vozes no cenário do escândalo: ministros e outros 

representantes do governo trocam acusações e apresentam 

suas defesas. 

- FHC: o presidente é apresentado pela revista com atitude 

dúbia em relação suposta proteção a Graziano e a data em 

que realmente teve conhecimento dos fatos. 

- Suspensão da CPI do Sivam e instalação de comissão no 

Senado. 

 

- DESDOBRAMENTOS 

- Apoio do Alto Comando da FAB ao Ministro da 

Aeronáutica, Mauro Grandra, que pediu demissão após a 

publicação da revista.  

- FHC: insatisfação da FAB em relação ao presidente e ás 

circunstâncias em que foi afastado do cargo  

 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- DESDOBRAMENTOS 

- José Afonso Assumpção, dono da Líder, defende a 

regulamentação do lobby e defende que o escândalo veio à 

tona em virtude de interesses contrariados. 

 

- SEM REFERÊNCIA A FHC 

- DESDOBRAMENTOS 

- Propostas reais do Projeto Sivam: trata-se de um esquema 

de integração nacional pensado no pós 1964.  A reportagem 

mostra como funcionaria o controle de tráfego aéreo através 

de radares, aviões e plataformas . 

Congresso pelo ministro da 

Justiça, Nelson Jobim, 

regulando os casos e as forma 

que a Justiça pode autorizar a 

escuta telefônica. 

- Mexida nos cargos nos 

ministérios. 

 

 

- Ambiente de insatisfação na 

Aeronáutica com problemas 

financeiros e com a falta de 

modernização da frota. 

 

 

 

- A empresa Líder e o bom 

relacionamento com os 

presidentes da República há 

mais de 50 anos. 

 

 

- Polêmica entre a tecnologia 

oferecida pela Raytheon e pela 

Thompson. Críticas 

apresentadas por membros do 

governo. 

 

 

 

1366 

 

 

 

06/12/95 

 

 

 

HUMILHADO E TEIMOSO – Fernando 

Henrique é apanhado no “grampo”, finge ignorar 

denúncias e insiste no Sivam (Marco Damiani)  

(pag.20-25) – POLÍTICA 

 

 

 

 

6 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- PUBLICAÇÃO DE TRECHOS DE DOCUMENTOS  

- FHC: reportagem revela que o presidente também foi 

grampeado em conversas com o ex-chefe do cerimonial 

Julio Cesar Gomes dos Santos em diálogos inocentes. O 

presidente enfrenta pressões e insiste em não cancelar o 

projeto Sivam mesmo diante da crise e do escândalo. 

- Avaliações do relator Gilberto Miranda sobre o Sivam: 

 

 

 

- Interesses contrariados no 

projeto Sivam: declarações de 

membros da Aeronáutica. 

 

- Jornalista Mino Pedrosa conta 

como foi informado sobre o 

grampo. 
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argumentação sobre a falta de qualidade e atualidade dos 

equipamentos para implantação do projeto. O relator pediu a 

inclusão do Sivam nas investigações da CPI dos 

Corruptores. 

- Aliados de FHC: o ministro das Comunicações, Sérgio 

Motta, além de Clóvis Carvalho e Eduardo Jorge. 

 

 

1367 

 

 

13/12/95 

 

 

“DANO AO ERÁRIO” - É assim que o relatório 

do TCU define o projeto Sivam. Mas o governo 

insiste (Eumano Silva e Marco Damiani)  (pag. 

20-23) – POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORMENTA À VISTA – Escândalo Sivam 

chega aos Estados Unidos com pressões 

empresariais para investigar a Raytheon (Osmar 

Freitas Jr. De Nova York) (pag. 24-26) – 

POLÍTICA 

 

 

6 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- PUBLICAÇÃO DE TRECHOS DE DOCUMENTOS  

- Relatório do TCU aponta ilegalidades no projeto Sivam 

que comprometem sua execução. 

- A Supercomissão do Senado encomenda a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) um parecer 

técnico sobre o contrato do governo com a Raytheon.  

- FHC: anuncia que decisão final sobre o contrato será 

tomada pelo Senado. Tentativa do governo de mostrar um 

posicionamento. 

 

- DESDOBRAMENTOS 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- PUBLICAÇÃO DE TRECHOS DE DOCUMENTOS  

- EUA: presidente Bill Clinton sustenta apoio a Raytheon 

para a instalação do Sivam mas não indicou investigação de 

ilegalidades. Reportagem aponta proteção do governo norte-

americano. 

 

 

- Escândalo da Pasta Rosa 

- Brigas partidárias sobre os 

nomes convocados pela 

Supercomissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Relações da Raytheon com o 

governo norte americano. 

 

 

1369 

 

 

27/12/95 

 

 

DERROTA ANUNCIADA – O presidente 

Fernando Henrique volta ao País e insiste no 

Sivam, que o Senado rejeita (Marco Damiani e 

Sônia Filgueiras) (pag. 25-26) – POLÍTICA 

 

 

2 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Ameaças da embaixada norte-americana caso a licitação da 

Raytheon seja cancelada. 

- FHC: especulações sobre possível posicionamento do 

presidente e estratégias para manter o Sivam. Revista fala de 

operação abafa-crise. 

 

 

- Primeiros rumores da 

reeleição de FHC 

- Resumo do atual cenário de 

crise em âmbito econômico: 

Banco Central. 

 

 

1372 

 

 

17/01/96 

 

 

ALTERNATIVA BRASIL - Cientistas da SBPC 

montam projeto para o Sivam em benefício da 

 

 

6 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- PUBLICAÇÃO DE TRECHOS DE DOCUMENTOS  

 

 

 

- 
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indústria nacional, mas o tempo mudou FHC 

(Paulo César Teixeira) (pag. 20-25) – POLÍTICA 

- Projeto da SBPC apontam vantagens  e a possibilidade de 

montar um Sivam a partir da tecnologia nacional. Vários 

representantes de órgãos de pesquisa e da iniciativa privada 

apresentam argumentos favoráveis ao Sivam brasileiro. 

- FHC: o presidente insiste em convencer o Senado a 

aprovar o empréstimo que vai beneficiar a Raytheon. 

 

 

1373 

 

 

24/01/96 

 

 

SIVAM DE FHC A QUALQUER PREÇO – No 

rolo compressor que o governo armou para 

aprovar o contrato com a Raytheon, ACM proíbe 

o brigadeiro Ivan Frota de defender um projeto 

nacional no Senado (Eduardo Hollanda)  

(pag.20-22) – POLÍTICA 

 

 

3 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Supercomissão: ACM cancela depoimento de Ivan Frota, 

um dos defensores do Sivam nacional para sustentar o 

contrato com a Raytheon. 

- FHC: presidente reúne-se com ACM e José Arruda para 

preparar a argumentação contra o depoimento de Frota. 

 

 

- Parlamentares e militares 

divididos entre o Sivam 

nacional e o contrato coma 

Raytheon. 

 

- Entrevista com Ivan Frota. 

 

 

1374 

 

 

31/01/96 

 

 

EMBATE ANUNCIADO – ACM apressa os 

trabalhos da supercomissão e um grupo de 

senadores tenta anular o contrato (Patrícia 

Andrade)  

(pag.31-32) – SIVAM 

 

 

2 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Supercomissão: expectativa para a votação que analisa o 

projeto Sivam.  

- FHC: parlamentares cobram do presidente explicações que 

possam convencer o apoio a Raytheon. 

 

- Bate-boca entre 

parlamentares. 

- Opositores elaboram emenda 

ao projeto anulando a 

concorrência que deu vitória a 

Raytheon. 

 

 

1376 

 

 

14/02/96 

 

 

CARTADA DECISIVA – Fernando Henrique 

escreve a Sarney em defesa da Raytheon 

(Guilherme Evelyn) (sem página) – SIVAM 

 

 

1 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- FHC: carta a Sarney defende a credibilidade internacional 

do Brasil e faz alguns opositores mudarem de opinião. 

- Os apelos da SBPC foram ignorados. 

 

 

- 

 

 

1421 

 

 

25/12/96 

 

 

VITÓRIA DA REPORTAGEM – ISTOÉ ganha 

o Prêmio Esso no ano em que bateu todos os 

recordes (sem autoria) (pag. 38-39) – 

IMPRENSA 

 

 

 

2 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Auto Referência 

- Prêmio Esso pela cobertura do caso Sivam 

 

 

 

- Reportagens premiadas 

 

 

1429 

 

 

19/02/97 

 

 

QUEDA PARA O ALTO – FHC nomeia 

embaixador envolvido em escândalo para 

representar o País em organismo da ONU 

 

 

 

1 

 

- CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Após 15 meses, embaixador Júlio César Gomes dos Santos 

é nomeado representando do Brasil na FAO, organismo da 

 

 

 

- Rememoração do escândalo e 

das implicações aos envolvidos 
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(Eduardo Hollanda)  (pag.34) – SIVAM ONU para alimentação e agricultura.  nos grampos. 

 

 

1433 

 

 

19/03/97 

 

 

DECISÃO PRECIPITADA – Governo assina 

contrato com a Raytheon, mas TCU e Ministério 

Público podem rever o projeto (Patrícia Andrade) 

(pag.32) - SIVAM 

 

 

 

1 

 

- CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Parlamentares questionam alteração na planilha de valores 

da Raytheon após aprovação do contrato para execução do 

Sivam. 

 

 

 

- 

 

 

1477 

 

 

21/01/98 

 

 

SIVAM SEM SIGILO – Juiz decide esta semana 

se abre as contas bancárias do embaixador Julio 

César e do presidente da Líder (Eduardo 

Hollanda) (pag.25) – JUSTIÇA 

 

 

 

1 

 

- CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Procuradores querem que a Receita Federal verifique se os 

patrimônios de Júlio César e do dono da Líder são 

compatíveis com suas rendas. 

 

 

 

- 

 

 

1569 

 

 

27/10/99 

 

 

O TIGRE INQUIETO – Insatisfeitos com seus 

salários e a falta de prestígio, generais condenam 

o comportamento do ministro da Defesa (sem 

autoria/versão eletrônica) – BRASIL 

 

 

 

3 

 

- CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- O Sivam é apenas citado para comparar com outros 

projetos que propõem a defesa do território brasileiro, que os 

militares apontam como deficiente. 

 

 

- O foco da reportagem é a 

série de insatisfações dos 

militares com o governo. 

 

 

1713 

 

 

26/07/02 

 

 

RADAR DA POLÊMICA – Sivam é inaugurado 

por FHC sob chuva de denúncias que começaram 

em 1995 (Hélio Contreiras) (sem página - versão 

eletrônica) – GOVERNO 

 

 

 

2 

 

- CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Auto referência 

- O Sivam é inaugurado no final do segundo mandato de 

FHC. A reportagem rememora alguns fatos da época do 

escândalo. 

 

 

 

- 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 21 

 

 

 

- TOTAL DE REPORTAGENS: 20 

- EDIÇÕES SEM EXEMPLAR: 1 

 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

- Sem referência a FHC = 11 reportagens 

- Com referência a FHC = 8 reportagens 

- Entrevista = 1 

Referência a outros temas = 

14 reportagens  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 3B: Fases do Escândalo em Pauta – Escândalo do Sivam  

 

REVISTA VEJA 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO DAS REPORTAGENS 

 

Nº DE 

PÁGINAS 

TEMAS ABORDADOS – SINOPSE DAS REPORTAGENS 

SOBRE O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

 

1383 

 

 

 

15/03/95 

 

 

O PILOTO AUTOMÁTICO – Mesmo sob 

suspeita, o contrato do Sivam não foi adiado e 

deverá ser assinado nesta semana (Eliana 

Simonetti) (pag. 44-45) – BRASIL/AMAZÔNIA 

 

 

 

2 

 

- FASE DE PRÉ-ESCÂNDALO 

- Anúncio da assinatura do contrato do Sivam com a 

Raytheon. 

- Suspeitas de irregularidades no processo de escolha das 

empresas contratadas. 

 

 

 

- 

 

 

1419 

 

 

22/11/95 

 

 

PEGO NO TELEFONE - Grampeado pela 

Polícia Federal, assessor direto de FHC é 

afastado sob suspeita de tráfico de influência 

(Sem autoria) (pag. 44-47) – 

BRASIL/PRESIDÊNCIA 

 

 

 

4 

 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

- DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- A revista fala sobre os grampos da Polícia Federal e 

aponta as relações entre o embaixador Júlio Cesar Gomes 

dos Santos e o empresário José Afonso Assumpção, dono 

da Líder. 

- FHC: a revista mostra como o presidente teve 

conhecimento dos fatos e sua decisão de afastar o 

embaixador do cargo. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

1420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/11/95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORVO NO NINHO TUCANO – Um urubu na 

sorte do presidente tenta evitar que se saiba da 

ilegalidade e depois hesita em punir os culpados 

(Sem autoria) (pag. 30-31) – BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

- DESDOBRAMENTOS 

- FHC: diálogo com Francisco Graziano, presidente do 

Incra, sobre as fitas e os documentos do grampo 

telefônico; diálogo com Mauro Gandra, ministro da 

Aeronáutica, sobre o interesse da imprensa em publicar a 

história.  

- A reportagem argumenta sobre quando o presidente teve 

conhecimento dos fatos e fala sobre sua reação diante dos 

acontecimentos. 

 

 

 

 

- 
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VÔO CEGO NAS SOMBRAS DO PODER – 

Como o presidente se enredou na teia que ele 

mesmo construiu (Sem autoria) (pag. 32-40) – 

BRASIL 

 

 

 

 

 

- DESDOBRAMENTOS 

- A reportagem concentra o foco em quando surgiram as 

fitas gravadas e quem sabia das existência delas: 

argumentação em torno das relações entre Graziano e 

Chelotti.  

- FHC: a negociação com os ministros Nelson Jobim e 

Clóvis Carvalho sobre as decisões acerca do 

acontecimento e sobre a demissão do embaixador. 

- O vazamento das informações na imprensa. 

 

- Histórico de Francisco Graziano 

e sua relação com o governo 

FHC. 

 

 

 

1421 

 

 

 

06/12/95 

 

 

 

FESTIVAL DE VERSÕES – As investigações 

sobre o grampo andam em círculos e geram 

mentiras e contradições (Sem autoria) (pag.42-

43) – BRASIL /GOVERNO 

 

 

 

 

2 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Investigação dos grampos telefônicos: especulações 

sobre as versões apresentadas pelos protagonistas do 

escândalo em relação ao conhecimento dos fatos. 

- FHC: contradições sobre a data em que o presidente 

soube da existência dos grampos. 

 

 

 

- Insinuações dos adversários 

políticos de FHC (senador 

Gilberto Miranda, PMDB-AM. 

 

 

 

1422 

 

 

13/12/95 

 

 

PURO BARULHO – Muita conversa furada e 

pouca ação no Sivam (Sem autoria) (pag. 35) – 

BRASIL /CONGRESSO 

 

 

 

1 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- O relator da comissão do Sivam, o senador Gilberto 

Miranda e seu posicionamento sobre o projeto. 

- FHC: tomada de decisão somente em caso de 

irregularidades comprovadas. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1424 

 

 

27/12/95 

 

 

JOGO DE ESCÂNDALOS - Na volta da viagem 

à Ásia, Fernando Henrique encontra o governo 

de pernas para o ar no meio de um pôquer de 

Sivam e pasta rosa (Sem autoria) (pag. 20-23) – 

BRASIL 

 

 

 

4 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- ACM e mais denúncias sobre o Sivam; posicionamento 

do senador Gilberto Miranda contra o projeto Sivam. 

- FHC: especulações sobre possível posicionamento do 

presidente e estratégias para manter o Sivam.  

 

 

- Retorno da viagem de FHC à 

Ásia e vários problemas no 

governo. 

 

 

 

1425 

 

 

 

03/01/96 

 

 

O POVO ESTÁ GOSTANDO – Pesquisa mostra 

que brasileiro não se interessa por pasta rosa, 

grampo nem Sivam e aprova o governo (Sem 

autoria) (pag. 30-31) – BRASIL/ GOVERNO 

 

 

2 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- FHC: revista comenta os resultados da pesquisa que 

aponta os índices de aprovação de FHC e a pouca 

interferência dos escândalos na provação do presidente.  

 

 

 

- 
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1426 

 

 

10/01/96 

 

 

NA LAVANDERIA – Investigações sobre o 

grampolavam mais branco (Sem autoria) 

(pag.23) – BRASIL /GOVERNO 

 

 

 

1 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Término da sindicância da Secretaria Geral da 

Presidência da República para apurar os escândalos no 

governo: Graziano, Júlio César e Polícia Federal. 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC  

 

 

- A pasta rosa é citada como 

outro foco das investigações do 

governo. 

 

 

 

1427 

 

 

17/01/96 

 

 

“O BRASIL ESTÁ COM RUMO” – Numa 

entrevista exclusiva, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso faz um balanço do Real, avisa 

que o ministério não muda e conta que conhece 

grampo telefônico desde a infância (Paulo 

Moreira Leite e Tales Alvarenga) (pag.20 - 27) – 

BRASIL 

 

UM ANO DEPOIS – Em um ano de governo, 

FHC nocauteou a cultura inflacionária, promoveu 

reformas e conseguiu um índice inédito de 

aprovação da população (Sem autoria) (pag.28-

31) – BRASIL 

 

 

12 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- ENTREVISTA 

- FHC: o presidente fala sobre vários assuntos polêmicos 

no governo, sobretudo os escândalos políticos. As 

perguntam abordam os grampos e opinião d presidente 

sobre o Sivam. 

 

 

 

- FHC e Governo: balanço de um ano de governo e a 

aprovação da população apesar dos escândalos políticos. 

 

 

- Abordagem de vários temas 

polêmicos no governo. 

 

 

 

 

 

 

- Inflação e índice de aprovação 

do governo. 

 

 

1428 

 

 

24/01/96 

 

 

A PEGADINHA DE ACM – Senadores fazem 

uma armadilha para impedir brigadeiro de tecer 

críticas ao projeto Sivam (Sem Autoria) (pag.24-

25) - BRASIL /CONGRESSO 

 

 

2 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Brigadeiro Ivan Frota é impedido por ACM de depor na 

Supermissão do Senado; encerramento da fase de 

depoimentos. 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

- 

 

 

1431 

 

 

14/02/96 

 

 

PARA OS INIMIGOS A RECEITA – A Receita 

investiga empresas de Gilberto Miranda, o 

investigador do projeto Sivam do governo 

(Mônica Bergamo) (pag. 18-20) - BRASIL 

 

 

 

 

3 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 - DESDOBRAMENTOS 

- Senador Gilberto Miranda muda de opinião em relação 

ao Sivam; revista aponta a investigação da Recita Federal 

como uma das causas da mudança.  

- FHC: conversa entre FHC e Bill Clinton sobre o contrato 

da Raytheon.   

 

 

 

- 
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1483 

 

19/02/97 

 

TODOS PREMIADOS – O escândalo fez bem ao 

grampeador, ao grampeado, ao lobista e ao 

brigadeiro (Policarpo Jr. e Vladimir Netto) (pag. 

28) – BRASIL/GOVERNO 

 

 

 

 

1 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Embaixador Júlio César Gomes dos Santos é nomeado 

representando do Brasil na FAO, organismo da ONU para 

alimentação e agricultura.  

- Reportagem apresenta os atuais cargos dos envolvidos no 

escândalo. 

 

 

 

- 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 12 

 

 

 

- TOTAL DE REPORTAGENS: 13 

- EDIÇÕES SEM EXEMPLAR: 0 

 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

- Sem referência a FHC = 4 reportagens 

- Com referência a FHC = 9 reportagens 

- Entrevista = 1 

- Referência a outros temas = 6 

reportagens  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 4A: Destaque do Escândalo e Formato das Reportagens – Escândalo do Sivam – Revista IstoÉ 

EDIÇÃO/FASE 

 SEM 

DESTAQUE 

NA CAPA 

REPORTAGEM 

DE CAPA 

REPORTAGEM 

EXPOSITIVA 

REPORTAGEM 

INTERPRETATIVA 

REPORTAGEM 

DE DENÚNCIA 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA-

FACTUAL 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA- 

ESPECULATIVA 

PRÉ-ESCÂNDALO 

 

Edição 1326 

OS ESPIÕES DA FLORESTA 

 

 

√ 

     

 

√ 

  

Edição 1343 

TUCANO ABATIDO 

 

√ 

  

√ 

    

ESCÃNDALO 

Edição 1364 

 

 

 

√ 

   

√ 

  

Edição 1365 

CRIA CUERVOS 

   

 

 

√ 

   

A CRISE DA COR AZUL   √     

SOB TURBULÊNCIA   √     

SONHO NA FLORESTA    √    

CLÍMAX 

Edição 1366 

HUMILHADO E TEIMOSO 

  

 

√ 

    

 

√ 

 

Edição 1367 

“DANO AO ERÁRIO” 

    

 

  

√ 

 

TORMENTA A VISTA    √    
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Edição 1369 

DERROTA ANUNCIADA 

   

√ 

    

Edição 1372 

ALTERNATIVA BRASIL 

  

√ 

  

√ 

   

Edição 1373 

SIVAM DE FHC A QUALQUER PREÇO 

  

√ 

 

√ 

    

Edição 1374 

EMBATE ANUNCIADO 

   

√ 

    

Edição 1376 

CARTADA DECISIVA 

   

√ 

    

CONSEQUÊNCIAS 

Edição 1421 

VITÓRIA DA REPORTAGEM 

 

 

√ 

  

 

√ 

    

Edição 1429 

QUEDA PARA O ALTO 

 

√ 

  

√ 

    

Edição 1433 

DECISÃO PRECIPITADA 

 

√ 

  

√ 

    

Edição 1477 

SIVAM SEM SIGILO 

 

√ 

  

√ 

    

Edição 1569 

TIGRE INQUIETO 

 

√ 

   

√ 

   

Edição 1713 

RADAR DA POLÊMICA 

 

√ 

  

√ 

 

 

   

TOTAL DE EDIÇÕES = 21 

EXEMPLAR SEM CAPA = 2 

 

10 

 

4 

 

12 

 

5 

 

1 

 

3 

 

0 
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 4B: Destaque do Escândalo nas Reportagens – Escândalo do Sivam – Revista Veja 

EDIÇÃO/FASE 

 SEM 

DESTAQUE 

NA CAPA 

REPORTAGEM 

DE CAPA 

REPORTAGEM 

EXPOSITIVA 

REPORTAGEM 

INTERPRETATIVA 

REPORTAGEM 

DE DENÚNCIA 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA-

FACTUAL 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA- 

ESPECULATIVA 

PRÉ-ESCÂNDALO 

 

Edição 1383 

O PILOTO AUTOMÁTICO 

    

√ 

   

  

ESCÃNDALO 

Edição 1419 

PEGO NO TELEFONE 

 

 

      

 

√ 

Edição 1420 

CORVO NO NINHO TUCANO 

       

√ 

VÔO CEGO NAS SOMBRAS 

DO PODER 

       

√ 

CLÍMAX 

Edição 1421 

FESTIVAL DE VERSÕES 

       

 

√ 

Edição 1422 

PURO BARULHO 

   

√ 

    

Edição 1424 

JOGO DE ESCÂNDALOS 

      

√ 

 

Edição 1425        
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O POVO ESTÁ GOSTANDO √ 

Edição 1426 

NA LAVANDERIA 

   

√ 

    

Edição 1427 

UM ANO DEPOIS 

      

√ 

 

Edição 1428 

A PEGADINHA DE ACM 

   

√ 

    

Edição 1431 

PARA OS INIMIGOS A 

RECEITA 

       

 

√ 

CONSEQUÊNCIAS 

Edição 1483 

TODOS PREMIADOS 

   

 

√ 

    

TOTAL DE EDIÇÕES = 13 10 2 5 1 0 2 5 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1A: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

ATITUDE IDEAL 

 

ATITUDE AGRADÁVEL 

 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- A insistência na manutenção do Sivam 

 

“Àquela altura, Fernando Henrique podia perceber que se acumulavam as 

pressões contra a manutenção dos atuais termos do Sivam e parecia ensaiar 

um recuo”. (edição 1366, p. 22)  

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- FHC e o grampo 

 

“Com seu jeitão de enfrentar no “gogó”, como gosta de repetir a seus 

auxiliares, as situações do jogo político, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso encerrou a semana mais tensa de seu governo 

tendo de admitir que também fora “grampeado”, diante de uma 

encruzilhada que envolve militares, opinião pública e o governo dos EUA 

e, como se não bastasse, com a própria palavra em xeque”. (edição 1366. 

p.20) 

FREQUÊNCIA: Nº = 1 Formação Discursiva (FD)** 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem as 

relações entre os personagens) 

 

-  

 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem 

as relações entre os personagens) 

 

- 

FREQUÊNCIA: Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 
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FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

- Relatório do TCU 

 

“O presidente Fernando Henrique anunciou que cancelaria o processo se 

ao menos uma irregularidade fosse constatada. As 58 páginas escritas pelos 

ministros do TCU reúnem bem mais do que o presidente necessita para 

cumprir a promessa” (edição 1367, p.20) 

 

“O poder destrutivo da peça do TCU é tão grande que uma saída honrosa 

para o presidente sepultar definitivamente o Sivam, sem demonstrar que 

está cedendo a pressões do noticiário da imprensa e dos políticos 

descontentes, vai sendo operada a partir de Brasília.” (edição 1367, p.21) 

 

“Seu resultado final foi uma nota oficial carregada de obviedades, em que o 

presidente Fernando Henrique anuncia que a decisão final sobre o 

contrato será tomada pelo Senado. Estranho seria se o presidente de um 

país democrático não quisesse esperar a decisão do Senado, que tem entre 

suas prerrogativas o exame dos contratos internacionais”. (edição 1367, p.22)  

 

- Expectativas de terceiros 

 

(Luiz Carlos Miranda, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe) 

 

“Clinton está certo ao pressionar o governo brasileiro. Gostaria que 

Fernando Henrique tivesse a mesma disposição de luta, mas jogando a 

nosso favor”, compara Miranda. (edição 1372, p.22) 

 

(Senadores Eduardo Suplicy (PT-SP) e Jefferson Peres (PSDB-AM)) 

 

“ ‘O ideal é que se suspenda o contrato e se comece tudo do zero, 

analisando com atenção as possibilidades da indústria nacional’, sugere 

Suplicy. ‘O fundamental é um projeto menor, mais barato e 

completamente nacional’, defende o senador tucano  Jefferson Peres (AM).” 

(Edição 1373, p.22) 

 

(senador Ney Suassuna, PMDB-PB) 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Atitudes de FHC 

 

“ ‘Puxa vida, assinei no mesmo dia um decreto demitindo um assessor 

próximo e um outro confiscando os bens da minha nora e 

conseqüentemente dos meus netos. Qual é o presidente da República 

que faz isso?’, comentou Fernando Henrique Cardoso referindo-se à 

exoneração de Júlio César e à medida provisória que deixou indisponível 

os bens dos donos do Banco Nacional [...]” (edição 1365, p. 24) 

 

“No jogo para aprovar o projeto, Fernando Henrique demonstrou na 

última semana que está na frente. Na reunião com líderes do Senado, na 

quinta-feira 11, FHC fez uma defesa do contrato e reiterou que o Sivam 

é uma questão de Estado.” (edição 1372, p.22) 

 

“Com uma carta de duas laudas, enviada ao presidente do Senado, José 

Sarney (PMDB-AP), na segunda-feira 5, o presidente Fernando 

Henrique Cardoso baixou seu último trunfo para conseguir a 

aprovação do projeto Sivam. No texto, FHC assume integral 

responsabilidade política pela decisão. O gesto teve o efeito esperado 
[...] Nos seus argumentos em favor do negócio, o presidente apelou para a 

preservação da imagem do País no Exterior. ‘Ficaria muito mal para o 

Brasil se o governo viesse a quebrar decisões anteriores sem 

motivação sólida, com o abalo de nossa credibilidade internacional’, 

escreveu Fernando Henrique. (edição 1376, sem página)  

 

“O documento do presidente era o pretexto que estava faltando para 

os senadores justificarem a ressurreição do Sivam, que chegou a ser 

declarado morto pelo senador Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA), 

presidente da supercomissão do Senado criada para investigar as 

irregularidades no projeto. ‘A carta mudou a minha posição. Antes, eu 

era contra. Agora, sou a favor’, disse o senador Ney Suassuna (PMDB-

PB). (edição 1376, sem página) 
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“Entre os senadores, a maioria não condena o projeto do Sivam. Alguns, 

entretanto, vêm exigindo maiores explicações do governo para poder aprovar 

o projeto. ‘O presidente Fernando Henrique deveria chamar os senadores, 

um a um, e explicar claramente esse contrato e dizer quais as razões que 

temos para aprová-lo’, opina Suassuna. ‘Se ele fizer isso e me convencer, 

mudo meu voto, pois por enquanto, para mim, o contrato é irregular’, 

arremata. (edição 1374, p.31) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 6 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a atuação 

de FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a 

atuação de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1B: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

ATITUDE DESAGRADÁVEL 

 

ATITUDE DE RISCO 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- A relação com os militares, abalada pelo escândalo  

 

“O grampo no Palácio do Planalto causou o primeiro confronto entre 

oficiais do Alto Comando e o presidente da República, após a ditadura 

militar, e esteve próximo de tornar-se uma crise institucional. Foi também o 

primeiro episódio em que o presidente, comandante supremo das Forças 

Armadas, foi duramente atacado por brigadeiros.” (edição 1365, p.24) 

 

- FHC e o grampo 

 

“[...] Contrariando garantias dadas pelo Ministro da Justiça, Nelson 

Jobim, e pelo diretor da Polícia Federal, Vicente Cheloti, a Supercomissão do 

senado que se debruça sobre o Sivam anunciou a descoberta de três fitas 

nas quais existem diálogos do presidente com o ex-chefe de cerimonial da 

Presidência Júlio César Gomes dos Santos.” (edição 1366, p.22)  

 

- A insistência no Sivam 

 

“O presidente Fernando Henrique Cardoso está a um passo de entrar 

para a história como o homem que lançou a pá de cal sobre a indústria 

nacional de tecnologia de ponta. Pior: além de dar as costas à ciência e às 

empresas do País, ele também poderá ser apontado no futuro como o 

responsável pela compra do maior elefante branco da história da aviação 

mundial. Basta, para isso, que o Senado autorize o governo a contrair o 

empréstimo de US$ 1,4 bilhão junto ao Eximbank, dinheiro que entrará 

diretamente nos cofres da empresa americana Raytheon para a instalação do 

projeto Sivam na Amazônia”. (edição 1372, p.20) 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- FHC e o grampo 

 

“Nada bom para quem, até três semanas atrás, pilotava a Presidência 

da República sob um céu de brigadeiro e, a partir das revelações feitas 

por ISTOÉ a respeito do grampeamento dos telefones do chefe do 

cerimonial do Palácio do Planalto, Júlio César Gomes dos Santos, assistiu 

à chegada de uma tempestade repentina que apenas se agrava. Por mais 

que tentasse acertar, foi como se FHC desse milho aos corvos”. (edição 

1366, p. 20) 

 

“O Palácio do Planalto admitiu a existência das fitas. Apesar da 

inocência dos diálogos registrados – o presidente discutia com seu auxiliar 

a melhor casca a envergar na Bélgica e, noutro trecho, pedia o vídeo 

Pontes do Madison para assistir no Alvorada - , Fernando Henrique 

experimentou, do alto de seu cargo, o sabor amargo da humilhação”. 

(edição 1366, p.22-23) 

 

- FHC e o relatório do TCU 

 

“Os esforços pessoais do presidente Fernando Henrique Cardoso para 

preservar a escolha sem licitação da multinacional americana 

Raytheon na execução, por US$1,4 bilhão, do Projeto Sistema de 

Vigilância da Amazônia (Sivam) podem ter sido em vão. Sob o carimbo 

“sigiloso” em cada uma de suas 28 páginas, documentos do Tribunal de 

Contas da União obtidos por ISTOÉ reúnem poder de fogo suficiente para 

romper as amarrações políticas feitas até aqui pelo número 1 do 

Palácio do Planalto no sentido de conseguir na Supercomissão do 
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Senado, que analisa o assunto, um relatório favorável ao fechamento do 

negócio entre o governo e a Raytheon. O acochambramento político 

ficou mais difícil de ser executado” (edição 1367, p.20) 

 

- FHC e a Raytheon 

 

“Para manter a Raytheon no esquema, sem que os senadores autorizem a 

contratação do empréstimo externo, o presidente terá de encontrar 

recursos no próprio governo para seguir adiante seu desejo de manter 

o Sivam nas mãos da empresa, como quer o governo americano. É 

nesse ponto que [...] o melhor caminho para o presidente seria o do 

recuo, com a adoção da proposta de “começar de novo”, numa licitação 

internacional a partir do ponto zero. (edição 1369, p.25) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Brigadeiro Ivan Frota, defensor do Sivam nacional 

 

“A tese que Ivan Frota estava disposto a sustentar na supercomissão do 

Senado incomoda o governo. No dia seguinte à sessão de sete minutos e 

muito bate-boca, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso 

criticou aqueles que, como Frota e a Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), fazem a defesa do Sivam genuinamente brasileiro. 

‘Como é que, de repente, você em três dias faz uma pesquisa e diz: olha 

eu consigo mais barato, a indústria brasileira faz’, alfinetou o 

presidente”. (edição 1373, p.20) 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- FHC e o presidente do Incra, Francisco Graziano 

 

“No dia em que o caso se tornou público, na sexta-feira 17, Clóvis 

Carvalho recebeu Graziano em seu gabinete e o acusou de ter engendrado 

o grampo. ‘Só quero dizer que tudo o que eu faço é do conhecimento 

do presidente’, respondeu o presidente do Incra”. (edição 1365, p.21) 

 

- FHC e os militares 

 

“Apesar da iniciativa do presidente Fernando Henrique Cardoso de 

oferecer um almoço a Gandra, no Palácio do Planalto, na última quinta-

feira, persiste um clima de insatisfação na Força Aérea pelas 

circunstâncias em que o brigadeiro foi afastado.” (edição 1365, p.24) 

 

- FHC e o brigadeiro Ivan Frota 

 

“Na segunda-feira 15, o senador baiano e o vice-líder do governo no 

Senado, José Roberto Arruda (PSDB-DF), encontraram-se com FHC à 

noite no Alvorada. Na reunião, ACM disse ao presidente que o 

brigadeiro tinha feito graves ataques aos senadores no jornal Tribuna 
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da Imprensa e que, portanto, ele usaria as declarações para esvaziar o 

depoimento de Frota [...] “Vou interpelá-lo no começo do depoimento”, 

prometeu ACM, “Mas se Vossa Excelência levantar uma questão de 

ordem, vou acatar”, disse”. (edição 1373, p.20) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

“O problema dessa atitude dúbia de FHC é que ela ajuda a transformá-lo 

numa espécie de criador de corvos”. (edição 1365, p.23) 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

- Terceiros revelam que FHC tinha conhecimento dos fatos 

 

“O ministro da Casa Civil sabia desde a semana anterior que o relatório 

chegara às mãos do presidente na quinta-feira 9  por obra do presidente 

do Incra, Francisco Graziano, desafeto da dupla.” (edição 1365, p.21) 

 

“Desde que recebeu o relatório da PF, o presidente escondeu de 

diversos auxiliares, incluindo ministros de Estado, o nome de quem 

havia lhe passado o documento. Só autorizou Jobim a revelá-lo duas 

semanas depois do início do caso”. (edição 1365, p.22) 

 

“Auxiliares de Fernando Henrique divulgaram que esses papéis eram 

do conhecimento da Presidência da República e não teriam poder de 

alterar o rumo das coisas. Porém, o destino do contrato está sendo decidido 

no Senado, por homens como ACM, e não nos gabinetes do Palácio do 

Planalto, onde FHC alocou antigos colaboradores de seus tempos de 

senador.” (edição 1369, p.26) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

- Citações diretas de FHC: 

 

“ ‘Pela primeira vez senti o gosto amargo de ser presidente da República’, 

confidenciou FHC a assessores no domingo 19, depois de aceitar o pedido de 

demissão do ministro da aeronáutica”.  (edição 1365, p.23) 

 

- Sobre a intenção de uma CPI do Sivam 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- FHC 

 

“Ao fazer um discurso carregado de rancor, na quarta-feira 22, apelidando 

de “corvos” os críticos do projeto de vigilância da Amazônia (Sivam), o 

presidente Fernando Henrique Cardoso se esqueceu de dar uma 

olhada ao seu redor”. (edição 1365, p.21) 

 

“Num gesto que dez entre dez raposas jamais cometeriam, o 
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“Na manhã seguinte, FHC conseguiu dinamitar a intenção e, visivelmente 

abatido, passou seu recado durante encontro com os líderes do Senado.” 

(edição1365, p.24) 

 

-Sobre a votação do Sivam 

 

“Quanto mais se aproxima a hora de votar o projeto do Sistema de Vigilância 

da Amazônia (Sivam), mais os senadores encarregados de examinar o 

contrato firmado com a empresa americana Raytheon trocam a investigação 

de irregularidades pelo bate-boca em público”. (edição 1374, p.31) 

 

“Enquanto o bate-boca inócuo domina as sessões do plenário, o governo 

continua na batalha pelos votos para garantir a aprovação do contrato 

com a Raytheon.” (Edição 1374, p.31) 

presidente resolveu, na quarta-feira 29, responder por escrito a uma 

comunicação, também escrita, do senador Gilberto Miranda (PMDB-

AM). Levou de troco uma nova carta de duas páginas, guardada a sete 

chaves no Palácio do Planalto, na qual o senador acusa o dono da 

caneta mais poderosa do País de trabalhar sob bases falsas num 

assunto que envolve a compra, pelo governo, de US$1,4 bilhão em 

equipamentos de monitoramento aéreo da empresa americana Raytheon 

para o projeto Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia).” (edição 1366, 

p. 21) 

 

“Graças ao crivo do Conselho de Defesa da República, o Sivam não 

obedeceu a procedimentos normais de concorrência pública, o que só fez 

multiplicar as suspeitas de maracutaias. O presidente, porém, não se 

conforma. Espremido entre os militares da Aeronáutica de um lado [...], e 

o governo dos EUA do outro, Fernando Henrique está empenhado em 

respeitar esses compromissos.” (edição 1366, p.24) 

 

“Não fica bem para o Brasil cancelar o projeto”, disse o presidente. 

(edição 1366, p.24) 

 

“Em mais este flanco, Fernando Henrique novamente viu-se sozinho, 

tendo de, pessoalmente, encontrar palavras para mostrar que ainda 

está à frente da situação. “O que o governo não tem é arbítrio, comando 

tem. Ele foi criado contra a ditadura e não pela ditadura”, assinalou. 

(edição 1369, p.25)   

 

“Na última semana, Fernando Henrique dedicou-se a convencer 

pessoalmente os integrantes da Supercomissão do Senado a aprovarem 

o empréstimo que vai beneficiar a Rayhteon”. (edição 1372, p.22) 

 

“O presidente será cobrado por renegar seu passado de defensor da 

indústria nacional”, diz Chinaglia. (edição 1372, p.22) 

 

- O Governo 

 

“Ao desviar a investigação do conteúdo das gravações para a autoria do 

campo, o governo conseguiu evitar que Júlio César fosse objeto de um 

inquérito policial por tráfico de influência ou advocacia administrativa”.  
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(edição 1365, p.21) 

 

“Auxiliares de Fernando Henrique divulgaram que esses papéis eram do 

conhecimento da Presidência da República e não teriam poder de alterar o 

rumo das coisas. Porém, o destino do contrato está sendo decidido no 

Senado, por homens como ACM, e não nos gabinetes do Palácio do 

Planalto, onde FHC alocou antigos colaboradores de seus tempos de 

senador.” (edição 1369, p.26) 

 

“Se não honrar o que foi fechado com a Raytheon, certamente o Brasil 

vai sofrer retaliações dos Estados Unidos.” (edição 1372, p.22) 

 

“Para que a estratégia do governo dê certo, FHC precisa contar com o 

Tribunal de Contas da União. Nessa frente, tem a ajuda de dois pesos 

pesados no Senado, o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), e o 

próprio ACM, influentes no TCU e engajados na tarefa de convencer os 

ministros.” (edição 1372, p.23) 

 

“O governo partiu com tudo na semana passada para aprovar na marra 

o seu projeto do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) no Senado. 

O ponto estratégico aconteceu na quarta-feira 16, quando o brigadeiro 

Ivan Frota, um dos defensores mais aguerridos da alternativa de se fazer o 

Sivam com equipamentos nacionais, foi impedido de contar o que a 

Nação quer saber na Supercomissão do Senado que investiga o contrato 

de US$ 1,4 bilhão entre a Aeronáutica e a Raytheon.” (edição 1373, p.20)  

 

“Na pressa de aprovar o contrato com a Raytheon, o governo FHC e o 

Senado estão deixando em segundo plano a análise técnica do projeto”. 

(edição 1373, p.22) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 13 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação 

de FHC) 

 

“O Sivam é o prato do dia de todos os editoriais da imprensa de grande 

circulação e, por onde ande, o presidente é questionado sobre o 

assunto”. (edição 1366, p.22) 
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“Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo na quarta-feira 

17, citado por FHC em sua entrevista coletiva, Resende ataca os 

argumentos de Frota e da SBPC, “Não existe uma indústria de radares 

no Brasil”, escreveu o major-brigadeiro, esquecendo-se das possibilidades 

oferecidas pelos satélites.” (edição 1373, p.22) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1C: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

ATITUDE IDEAL 

 

ATITUDE AGRADÁVEL 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem as 

relações entre os personagens) 

 

 

- 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem 

as relações entre os personagens) 

 

“ Na terça-feira passada o Planalto perdeu as últimas dúvidas de que o 

presidente do Incra, Francisco Graziano, é o nome por trás do grampo 

no telefone do embaixador Júlio César Gomes dos Santos. Naquele 

dia,o ministro da Justiça, Nelson Jobim, fez uma acareação em seu 

gabinete. De um lado, encontrava-se Vicente Chelotti, diretor da 

Polícia Federa. De outro, Francisco Graziano. No cara a cara, Jobim 

descobriu duas novidades: Que Vicente Chelotti recebeu as fitas gravadas 

em outubro e não lhe disse nada [...] Chelotti contou que sabia da operação 

porque seu irmão, o agente Paulo, da Polícia Federal, estava envolvido 

numa investigação sobre as atividades de Júlio César, cumprindo 

determinação de Graziano, que na época exercia as funções de secretário-

particular de Fernando Henrique no Planalto.” (edição 1420, p.32) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

(Uso de verbos que enfatizam as ações de FHC, seu envolvimento com o fato 

e a postura diante do acontecimento) 

 

 

- 

(Uso de verbos que enfatizam as ações de FHC, seu envolvimento com o 

fato e a postura diante do acontecimento) 

 

- FHC e o embaixador Júlio César 
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“Na mesma noite, o presidente chamou o embaixador a seu gabinete, 

mostrou-lhe os papéis e exigiu uma explicação. ‘Mantive mesmo esses 

diálogos, mas não trafico influência. Isso é loucura. Estão tirando as coisas 

de contexto’, respondeu o diplomata, que mesmo assim resolveu pedir sua 

exoneração ali mesmo. FHC respondeu que pensaria no assunto e, no 

dia seguinte, já estava certo de que aceitaria a demissão de Santos. 

Além disso, o presidente ouviu quatro ministros sobre o assunto, fez 

algumas reuniões e, na sexta-feira passada, o porta-voz Sérgio Amaral 

foi encarregado de anunciar que o embaixador estava sendo 

exonerado e não era mais o chefe do cerimonial, cargo que ganhava 6 400 

reais por mês”. (edição 1419, p.44)   

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Atitudes de FHC 

 

“Na quarta-feira, até o embaixador americano Melvyn Levitsky, entendeu 

de fazer uma ameaça pública contra o cancelamento do projeto. “Temos 

confiança em que o governo brasileiro não anulará o contrato por questões 

estritamente políticas”, declarou o embaixador em entrevista ao Jornal do 

Brasil. No dia seguinte, Fernando Henrique respondeu com firmeza à 

intromissão do diplomata. “Ele avançou o sinal”, disse. “Se houver base 

para romper o contrato, o governo americano vai ficar é feliz, por a gente 

ter rompido alguma coisa errada”, completou o presidente. (edição 1424, 

p.21) 

 

- Aprovação de FHC/Governo 

 

“Durante seu primeiro ano de governo, que completa nesta semana, o 

presidente Fernando Henrique Cardoso sempre repetiu que o Brasil 

vai bem, muito melhor do que dizem os adversários. Agora, ele tem um 

motivo para achar que ele também, como presidente da República vai 

melhor do que se poderia imaginar. Segundo uma enquete do Ibope, 

comparado a José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco, seus três 

antecessores civis, Fernando Henrique é o presidente mais popular da 

turma. De acordo com a pesquisa, que considerou o desempenho de 
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cada presidente ao final do primeiro ano de mandato, o governo FHC 

conta com a aprovação de 43% dos entrevistados, contra 36% de 

Sarney, 30% de Collor e 13% de Itamar Franco.” (edição 1425, p.30)  

 

“O governo FHC é considerado regular para 40% dos entrevistados, 

ruim para 15% e 2% não sabem classificar.” (edição1425, p.30) 

 

“Enquanto os números econômicos forem favoráveis e o brasileiro 

estiver podendo comer mais, pode botar quarenta pastas rosas, trinta 

sivans que não haveria queda na popularidade de FHC”, assegura o 

presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro”. (edição 1425, p.30) 

 

“FHC queria saber quais temas agradariam mais à audiência e de 

quais deveria passar longe. A pesquisa indicou o principal assunto a se 

abordado, o Plano Real, cujo destino interessa a mais de 60% dos 

entrevistados. A política salarial e as reformas sociais interessam a 37% 

das pessoas e somente 4% do entrevistados querem ouvir falar sobre o 

Sivam ou sobre o conteúdo da pasta rosa.” (edição 1425, p.31) 

 

“Toda pesquisa positiva anima presidente, e não foi diferente com 

Fernando Henrique quando recebeu uma cópia do trabalho de Lavareda 

das mãos do porta-voz Sérgio Amaral. FHC ficou tão animado com os 

dados que até comentou sobre o resultado com os governadores. 

Natural a felicidade de FHC. Afinal, apesar das críticas que os presidentes 

recebem de todos os lados, uma pesquisa com bons indicadores de 

populares é um sinal de que, se há erros no varejo, acerta-se no 

atacado. (edição 1425, p.31) 

 

- Decisões do governo 

 

“Graziano sempre negou que tenha encomendado o grampo. A se 

acreditar nele, sua saída imediata do governo pode ser vista como uma 

solução normal em casos assim, quando a permanência de alguém se 

torna politicamente insustentável e prejudicial ao órgão ao qual pertence. 

É a solução que se dá a esses casos e o Planalto agiu corretamente, mas 

seria conveniente descobrir tudo o que aconteceu porque uma sede de 

governo não pode ser grampeada numa democracia e o caso ficar por 

isso mesmo.” (edição 1426, p.23) 
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FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a atuação 

de FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a 

atuação de FHC) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1D: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

ATITUDE DESAGRADÁVEL 

 

ATITUDE DE RISCO 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- FHC e o Governo 

 

“O governo Fernando Henrique Cardoso viveu na semana passada 

aquela situação típica nas famílias de classe média, quando papai e mamãe 

passam uma temporada no exterior e os filhos adolescentes, animados com a 

súbita liberdade, armam uma tremenda algazarra dentro de casa. Na 

madrugada de quinta-feira, ao desembarcar em Brasília de volta de uma 

viagem de dez dias à China e à Malásia, o presidente encontrou a casa de 

pernas para o ar”. (edição 1424, p.20) 

 

“Enquanto o deputado Luis Eduardo fazia a festa na madrugada, já era manhã 

de terça na Malásia. Fernando Henrique soube antes que a notícia fosse para 

os jornais. Logo percebeu que tinha sido uma “festa alegre” e retrucou a 

crítica à falta de comando no governo. “Eu fui criado contra a ditadura e 

não pela ditadura”, disse. “Por isso, o meu governo não tem é arbítrio. 

Mas comando tem.” (edição 1424, p.23) 

 

“O governo entrou em 1996 com a lavanderia de Brasília em alta 

voltagem. Na semana passada, a Secretaria Geral da Presidência da República 

terminou uma sindicância para apurar dois fatos graves, o grampo no telefone 

do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, assessor de Fernando 

Henrique, e a suspeita de troca de favores com empresas envolvidas no 1,4 

bilhão de dólares do projeto Sivam.” (edição 1426, p.23) 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

“Jamais se conseguiu provar que o projeto é ruim ou que a Raytheon, a 

firma americana que venceu a concorrência, fez algo de irregular”.  

(edição 1422, p.35) 

 

“Na virada do ano, o Sivam era um paciente terminal. Com a reação do 

governo, na semana passada, o plenário estava dividido meio a meio. 

Nesse bolero, é assunto para dois meses no mínimo.” (edição 1428, 

p.25) 

 

“A investigação da Receita é o lance rocambolesco final para o 

rocambole do Sivam.” (edição 1431, p.19) 

 

“Na quinta-feira passada o senador Roberto Requião se aproximou de 

Sarney, que presidia a sessão, para falar do assunto em seu ouvido. 

“Existem fitas que incriminam o governo no caso do Sivam”, afirmou. 

“Onde estão essas fitas?”, perguntou Sarney. “Só sei que existem”, 

respondeu Requião. “Pois que apareçam, está mais do que na hora de essas 

fitas aparecerem”, respondeu Sarney, irritado. A irritação tem razão de 

ser: pior que grampo telefônico é a onda de boatos.” (edição 1431, 

p.20) 

 

“Com a confusão provocada pelo corvo, o Sivam corre o risco de ficar 

só no papel por um bom tempo.” (edição1429, p.39) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 5 

Variação Subtemática = 0 
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FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Partidarismo 

 

“No enredo tucano, há tráfico de influência, acusações de roubalheira, 

mentiras, vaidades, baixarias, tergiversação e o que é mais grave, 

ilegalidade. Alguns exemplos: o embaixador Júlio César, fica evidente 

pelas gravações, estava se beneficiando do cargo para conseguir 

vantagens pessoais. Desde a posse de Fernando Henrique, Francisco 

Graziano acusava seu colega Júlio César de ladrão. Um delegado da 

Polícia Federal mentiu a um juiz para conseguir autorização para gravar 

o chefe do Cerimonial. A disputa entre Graziano e o embaixador parece briga 

de comadres.” (edição 1420, p.31) 

 

- Brigadeiro Ivan Frota, defensor do Sivam nacional 

 

“O Senado Federal aplicou uma pegadinha do Faustão no brigadeiro Ivan 

Frota. Na quarta-feira passada, a supercomissão investiga o contrato de 1,4 

bilhão de dólares do Sistema de Vigilância da Amazônia, Sivam, chamou 

Frota para prestar seu depoimento [...] Em vez de contar o que sabe sobre o 

Sivam – o que é pouco – e dar sua opinião sobre o projeto – o que é pelo 

menos, uma curiosidade – Frota acabou caindo na armadilha dos 

senadores e virou personagem de uma cena hilária. Momentos antes do 

início do seu depoimento, um grupo de senadores tomou conhecimento de 

uma entrevista do brigadeiro publicada dias antes por um jornal carioca. 

Nessa entrevista, o militar roncava grosso. Sem meias palavras, dizia que o 

governo obteria a aprovação do Sivam no Senado “comprando os senadores 

com benesses e favorecimentos diversos”. (edição 1428, p.24) 

(Uso de artigos, adjetivos, advérbios e expressões para fixar de quem se 

fala e uso de verbos que estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Embaixador Júlio César Gomes dos Santos 

 

“Das treze conversas gravadas, a maioria tem conteúdo banal ou 

irrelevante [...] Mas há quatro conversas de conteúdo grave, que 

mostram o diplomata na posição de quem gosta de exibir seu poder e 

contatos, aceita favores de empresários, viaja à custa de amigos super 

ricos, dá dicas a empresários atrás de bons negócios e, principalmente, 

acompanha de perto o projeto que implantará um sistema de vigilância 

na Amazônia, o Sivam, e custará à União 1,4 bilhão de dólares” (edição 

1419, p.44)  

 

“Instalado no Planalto como chefe do cerimonial, com acesso direto ao 

gabinete do presidente e até mesmo ao cinema do Alvorada, que chegou a 

freqüentar nos finais de semana junto com filhos e até netos do presidente, 

o embaixador Júlio Cesar Gomes dos Santos era um homem sob 

suspeita de tráfico de influência, investigado pela Polícia Federal, e 

ninguém sabia disso.” (edição 1420, p.39) 

 

“O presidente Fernando Henrique afastou Santos, mas não o cassou. 

Indicado para ocupar a embaixada brasileira no México, o diplomata não 

perdeu a nomeação – que terá de ser aprovada pelo Senado. É sinal de 

que o presidente ainda tem alguma confiança no seu ex-assessor, que 

lhe acompanha desde os tempos em que assumiu o Itamaraty, no início 

do governo Itamar Franco.” (edição1419, p.46) 

 

- Mauro Gandra, ministro da Aeronáutica 

 

“Depois de avisar o presidente, e ouvir a frase ‘temos de proteger o Júlio’, 

Gandra descobriu que também era conveniente mobilizar suas 

próprias baterias antiaéreas”. (edição 1420, p.34) 

 

- FHC e o presidente do Incra, Francisco Graziano 

 

“Nos murmúrios do Planalto, Graziano freqüentava a lista de 

suspeitos de ter encomendado o grampo desde o primeiro dia. Mesmo 
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assim, o governo se esforçou para protegê-lo. Chegou a divulgar a 

versão, publicada inclusive por VEJA, de que Fernando Henrique 

recebera os documentos do grampo das mãos de Nelson Jobim, 

quando ocorreu exatamente o contrário - foi o presidente que 

informou ao ministro.” (edição 1420, p. 37-38)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

- Informações de terceiros sobre o escândalo 

 

“[...] ACM elegeu o Sivam como seu assunto preferencial. Sempre que 

pode, insinua ter denúncias estarrecedoras sobre o Sivam. Na semana 

passada agitou um documento comprovando que a Esca, braço da 

Aeronáutica, assinara um contrato com a empresa Raytheon em julho de 

1992, dois anos antes do Sivam.” (edição1424, p.20) 

 

“Acertado pouco antes da eleição, o contrato com a Raytheon só foi 

assinado em 25 de maio passado, já no governo Fernando Henrique. 

Descansou em paz até o momento em que o senador Gilberto 

Miranda, do PMDB do Amazonas, começou a lançar torpedos contra 

o projeto. Miranda chegou a enviar uma carta ao presidente relatando 

supostas irregularidades. [...] Fernando Henrique respondeu com outra 

carta, afirmando que no encontro o senador apenas se disse “disposto a 

aprovar o projeto ouvindo meu agradecimento a seu gesto”. (edição 1424, 

p.22)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

- FHC 

 

- “Em quatro semanas, o grampo na casa do embaixador Júlio César Gomes 

dos Santos provocou a demissão de três integrantes do primeiro e segundo 

escalão do governo e o afastamento de um delegado. Levou o presidente 

Fernando Henrique Cardoso a abordar o assunto em público duas vezes e 

a explicar-se outras cinco em reuniões com políticos. Também resultou na 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- FHC 

 

“O que fica claro do episódio é que o governo de Fernando Henrique é 

mais vulnerável do que parece. Afinal, o presidente não pediu uma 

investigação sobre seu assessor nem foi informado de que se pretendia 

investigá-lo. Só soube o que ocorria na terça-feira quando o ministro 

Jobim lhe levou a papelada com as transcrições.”. (edição 1419, p.46) 
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abertura de quatro investigações, mas até aqui produziu apenas uma única 

certeza: o caso está longe de ser sido explicado. E pistas não faltam.” 

(edição 1421, p.42) 

 

- Decisões contra os personagens  

 

“Em quatro semanas, o grampo na casa do embaixador Júlio César Gomes 

dos Santos provocou a demissão de três integrantes do primeiro e segundo 

escalão do governo e o afastamento de um delegado[...] Também resultou na 

abertura de quatro investigações, mas até aqui produziu apenas uma única 

certeza: o caso está longe de ser sido explicado. E pistas não faltam. 

Ninguém perguntou oficialmente ao corvo Graziano, que bateu asas do 

Incra na segunda-feira passada, como foi sua participação no caso. Também 

não se exigiu do diretor da Polícia Federal, Vicente Chelotti, uma 

explicação minimante convincente.” (edição 1421, p.42) 

 

“Por duas vezes o presidente Fernando Henrique Cardoso teve condições 

de espantar o corvo que pousou no ninho tucano.” (edição 1420, p. 30) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Como não se dera ao trabalho de escutar as fitas gravadas, limitando-se a 

ler um resumo escrito dos diálogos, Fernando Henrique nem sequer 

podia garantir a autenticidade dos documentos. “Para tomar qualquer 

atitude, preciso saber se isso é verdadeiro ou se é uma falsificação”, 

explicou o presidente. “Preciso checar”, respondeu o ministro. “Dou 

retorno à tarde”. (edição 1420, p.33) 

 

“Fernando Henrique só se decidiu a convocar Júlio César para dar 

explicações depois que Francisco Graziano voltou ao Planalto e 

confirmou o que Gandra lhe dissera: a imprensa já tomara 

conhecimento do grampo. ‘Como eles conseguiram?’, quis saber 

Fernando Henrique. Graziano fingia-se de morto e disse que não sabia. 

(edição 1420, p.35) 

 

“Mas, diante da descoberta, o presidente Fernando Henrique excluiu a 

Esca do projeto. Defensor do Sivam, o presidente tem dito que, se 

alguma irregularidade concreta lhe for apresentada, ele tomará 

providências, como aconteceu no caso da Esca. De lá para cá, no 

entanto, só apareceram suspeitas difusas, espalhadas por Gilberto Miranda. 

Nenhuma delas contém elementos sólidos que derrubem o Sivam. Mas 

todas servem ao propósito de empurrar o projeto com a barriga”. 

(edição 1422, p.35) 

 

“O senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL, da Bahia, agitou mais 

denúncias contra o Sivam e o presidente, em Koala Lumpur, disse que 

“até agora não nada que me leve a anular o Sivam”. (edição 1424, 

p.20) 

 

“Júlio César deixou o Planalto ainda chefe do Cerimonial, e com sua 

nomeação para a Cidade do México reduzida a uma promessa. Por 

precaução, Fernando Henrique pediu ao embaixador que já fosse 

preparando sua carta de demissão, para ser utilizada em qualquer 

eventualidade. ‘Coloque nela tudo o que você achar necessário à sua 

defesa’, disse o presidente. (edição 1420, p.36)   

 

- O Governo 
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“Espera-se que, na Polícia Federal, a coisa não acabe em ensopado 

candango.” (edição 1426, p.23) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação à atuação 

de FHC) 

 

 

- 

- Imprensa como preocupação de FHC 

 

“Pego na arapuca de seus assessores, o presidente reagiu de maneira tíbia, 

hesitante. Parecia repetir o verso soturno de Augusto dos Anjos: Um urubu 

pousou na minha sorte! Sua primeira e única preocupação foi a de que 

a ilegalidade, através da imprensa, chegasse ao conhecimento dos 

brasileiros.” (edição 1420, p.31) 

 

“Fernando Henrique só se decidiu a convocar Júlio César para dar 

explicações depois que Francisco Graziano voltou ao Planalto e 

confirmou o que Gandra lhe dissera: a imprensa já tomara 

conhecimento do grampo. ‘Como eles conseguiram?’, quis saber 

Fernando Henrique”. (edição 1420, p.35) 

 

- Apuração de Veja e o posicionamento de Nelson Jobim 

 

“Procurado por VEJA para dar outros detalhes da reunião de terça-

feira, Nelson Jobim não desmentiu o conteúdo da acareação, mas 

recusou-se a dar novas informações. ‘Não vou comentar pelo menos 

ainda, o conteúdo dessa conversa’, disse o ministro na noite de sexta-

feira”. (edição 1420, p.31) 

 

- A imprensa e a divulgação dos fatos 

 

“Quem passou trechos das gravações para a imprensa foi o fotógrafo 

Etemino Pedrosa, sócio do jornalista Augusto Fonseca numa empresa de 

comunicação de Brasília, a Free Press [...] Fonseca é assessor de 

Graziano no Incra.” (edição 1420, p.32) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 3 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2A: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE POSITIVA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEGATIVA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Com seu jeitão de enfrentar no “gogó”, como gosta de repetir a seus 

auxiliares, as situações do jogo político, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso encerrou a semana mais tensa de seu governo tendo de admitir 

que também fora “grampeado”, diante de uma encruzilhada que envolve 

militares, opinião pública e o governo dos EUA e, como se não bastasse, com 

a própria palavra em xeque”. (edição 1366. p.20) 

 

“Àquela altura, Fernando Henrique podia perceber que se acumulavam as 

pressões contra a manutenção dos atuais termos do Sivam e parecia ensaiar 

um recuo”. (edição 1366, p. 22) 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Ao fazer um discurso carregado de rancor, na quarta-feira 22, 

apelidando de “corvos” os críticos do projeto de vigilância da Amazônia 

(Sivam), o presidente Fernando Henrique Cardoso se esqueceu de dar 

uma olhada ao seu redor”. (edição 1365, p.21) 

 

“[...] o presidente Fernando Henrique Cardoso encerrou a semana 

mais tensa de seu governo tendo de admitir que também fora 

“grampeado” [...] Nada bom para quem, até três semanas atrás, pilotava a 

Presidência sob um céu de brigadeiro [...]” (edição 1366, p.20) 

 

“Além da falta de transparência da tramitação do Sivam, há sérias dúvidas 

sobre a qualidade e a atualidade dos equipamentos que o País está prestes a 

comprar – o que só poderá ser feito quando o Congresso ratificar os termos 

negociados com a Raytheon. Nesta fase, o presidente Fernando 

Henrique enfrentará mais problemas.” (edição 1366, p.24)  

 

“Para sair do enrosco em que está metido pela combinação do escândalo 

do Sivam com a abertura da pasta rosa, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso pode escolher entre duas alternativas: perder ou ser derrotado”. 

(edição 1369, p. 25) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Por mais que tentasse acertar, foi como se FHC desse milho aos 

corvos”. (edição 1366, p.20) 

 

“Além dele, restam poucos com quem FHC pode contar nesta hora em 
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que um bom conselho será muito bem recebido. [...] No Planalto, bem 

perto de si, FHC tem os escudeiros Clóvis Carvalho e Eduardo Jorge, 

dois ocupantes de funções políticas que jamais demonstraram essa 

vocação”. (edição 1366, p.25) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“O problema dessa atitude dúbia de FHC é que ela ajuda a transformá-lo 

numa espécie de criador de corvos”. (edição 1365, p.23) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Aprovação de FHC/Governo 

 

“Toda pesquisa positiva anima presidente, e não foi diferente com 

Fernando Henrique quando recebeu uma cópia do trabalho de Lavareda das 

mãos do porta-voz Sérgio Amaral. FHC ficou tão animado com os dados 

que até comentou sobre o resultado com os governadores. Natural a 

felicidade de FHC. Afinal, apesar das críticas que os presidentes recebem de 

todos os lados, uma pesquisa com bons indicadores de populares é um 

sinal de que, se há erros no varejo, acerta-se no atacado. (edição 1425, 

p.31) 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Atitude passiva 

 

“A atitude passiva do governo em relação às denúncias sobre o Sivam 

contrasta com a ativa investida do ministro da Justiça sobre o episódio da 

escuta”. (edição 1365, p.21) 

 

“Enquanto a oposição se articula, o governo continua a depender apenas 

da inspiração pessoal do presidente”. (edição 1366, p.25) 

 

“[...] o presidente desembarcou no País na noite de quarta-feira 20 e, no 

dia seguinte, dedicou-se a exercer normalmente o cargo [...]. 

Principalmente, no entanto, ele dedicou-se a comandar a operação 

abafa-crise.” (edição 1369, p.26) 

 

- Imagem para terceiros 

 

“O presidente está perdendo a credibilidade nos meios acadêmicos”, 

diz o presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência 

(SBPC), Sérgio Ferreira. (edição 1372, p.21)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº =4 FDs 

Variação Subtemática = 2 
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FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- a pressão da imprensa 

 

“O poder destrutivo da peça do TCU é tão grande que uma saída honrosa 

para o presidente sepultar definitivamente o Sivam, sem demonstrar 

que está cedendo a pressões do noticiário da imprensa e dos políticos 

descontentes, vai sendo operada a partir de Brasília” (edição 1367, p.21) 

 

“A reunião do conselho, na verdade, serviu apenas para o governo 

mostrar serviço e tentar reverter a onda de notícias desagradáveis que 

o contrato do Sivam produziu desde a divulgação, por ISTOÉ, das 

conversas telefônicas entre o embaixador Júlio César Gomes dos Santos, 

ex-chefe de cerimonial do Palácio do Planalto, e o dono da Líder Taxi 

Aéreo e representante da Raytheon no Brasil, José Afonso Assumpção”. 

(edição 1367, p.22) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2B: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE DÚBIA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEUTRA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Parece que, ao adotar a política do “eu seguro no gogó”, o presidente 

arrumou com o caso Sivam, o melhor desafio para seus dotes de 

convencimento”. (edição 1366, p.25) 

 

“Com seu gosto por trotes e brincadeiras, o presidente dificilmente 

poderia imaginar um embrulho de tamanho mau gosto, logo na época das 

festas”. (edição 1369, p.25) 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala) 

 

- FHC e o embaixador Júlio César Gomes 

 

“[...] A crise, aberta depois que ISTOÉ revelou com exclusividade o conteúdo 

de conversas telefônicas do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, 

ex-assessor de FHC [...] (edição 1365, p.21) 

 

“Até a sexta-feira 24, uma semana depois do embaixador  ter perdido seu 

cargo no Palácio do Planalto, não havia inquérito administrativo no 

Itamaraty, inquérito policial na PF ou processo no Ministério Público sobre as 

suspeitas de corrupção, tráfico de influência e informação privilegiada do ex-

assessor de FHC”. (edição 1365, p.21) 

 

“A explosão do escândalo colocou o ministro numa encruzilhada. Se admitisse 

que sabia de tudo desde o início, estaria violando seus atos. Ao declarar que 

não sabia de nada, mostrou que a Polícia Federal tem liberdade para grampear 

um graduado assessor de FHC sem que o ministro da Justiça, responsável 

 (Uso de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala) 

 

 

- 
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direto pela PF, tenha conhecimento”. (edição 1365, p.21) 

 

- FHC e o presidente do Incra, Francisco Graziano 

 

“ ‘O Graziano é um bobo’, diz outro ministro que trabalhou para derrubar o 

ex-secretário particular de FHC”. (edição 1365, p.21) 

 

“Noutro sinal da proteção a Graziano, FHC confundiu seu porta-voz, 

embaixador Sérgio Amaral, que pela primeira vez em 11 meses se enganou 

numa informação”. (edição 1365, p.22) 

 

- FHC e o ex-ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra 

 

“No Palácio, Gandra disse a FHC em tom veemente: “Presidente, isso, a 

escuta telefônica, não é um instrumento democrático”. Mas o presidente 

parecia ter cera nos ouvidos. (edição 1365, p.24) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =6 FDs 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 0 FDs 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- Governo 

 

(Ministro das Comunicações, Sérgio Motta) 

 

“Irritado com os movimentos do grupo de Clóvis Carvalho, o ministro das 

Comunicações resolveu entrar em campo e exercer sua ascendência sobre 

Fernando Henrique”. (edição 1365, p.23) 

 

(Ramez Tebet, PMDB-MS, relator da Supercomissão) 

 

“Ao mesmo tempo em que emite sinais de que seu relatório será 

interessante para o Planalto, também indica que pode criar problemas. 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- Governo 

 

(Ministro da Justiça, Nelson Jobim) 

 

“Na sexta 24, ele publicou uma portaria proibindo a PF de solicitar 

escutas telefônicas à Justiça até que o projeto que regula o grampo seja 

aprovado pelo Congresso. ‘Não precisei tomar uma atitude antes 

porque não havia suspeitas do grampo’, alega o ministro. ‘Agora que 

surgiu um ato, decidi acabar com a história de uma vez’”. (edição 

1365, p.22) 

 

“Otimista, o governo trabalha com a estratégia de aprovar na 
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‘Tenho que considerar o conteúdo do grampo na casa do embaixador Júlio 

César Gomes’, comentou Tebet, referindo-se às declarações comprometedoras 

do ex-chefe do Cerimonial do Palácio do Planalto envolvido em suspeitas de 

tráfico de influência”. (edição 1374, p. 31) 

 

 

“A reunião do conselho, na verdade, serviu apenas para o governo 

mostrar serviço e tentar reverter a onda de notícias desagradáveis que o 

contrato do Sivam produziu desde a divulgação, por ISTOÉ, das conversas 

telefônicas entre o embaixador Júlio César Gomes dos Santos, ex-chefe de 

cerimonial do Palácio do Planalto, e o dono da Líder Taxi Aéreo e 

representante da Raytheon no Brasil, José Afonso Assumpção”. (edição 1367, 

p.22) 

 

“A mais de um interlocutor, nas últimas semanas, Fernando Henrique 

reclamou da ausência de Maciel nos debates travados em torno do Sivam. 

O presidente tem avaliado que conta, entre seu time, com poucos 

auxiliares dispostos a bancarem o jogo pesado da manutenção da 

Raytheon nos negócios do governo, entre os quais não figura o discreto 

Maciel.” (edição 1367, p.22) 

 

- Relações Internacionais 

 

(sobre o embaixador dos EUA, no Brasil, Melvyn Levitsky) 

 

“Com suas palavras, o embaixador quis dizer: se for cancelado o processo sem 

licitação que escolheu a empresa americana Raytheon para montar o Sivam 

por US$ 1,4 bilhão, o Brasil não contará com os EUA para planos de longo 

curso. Certo das conseqüências, FHC rebateu de leve, quase por 

obrigação, ao retrucar da Espanha, na mesma quarta-feira, que o 

embaixador ‘avançou o sinal’.” (edição 1369, p.25) 

 

- FHC 

 

“O presidente está perdendo a credibilidade nos meios acadêmicos”, diz o 

presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), 

Sérgio Ferreira. Em certo momento, ele se colocou como defensor da 

ciência e do desenvolvimento tecnológico do País, mas agora age de modo 

Supercomissão, ainda nesta semana, um relatório favorável ao 

contrato com a Raytheon” (edição 1367, p.22)  

 

- FHC 

 

“[...] o presidente desembarcou no País na noite de quarta-feira 20 e, 

no dia seguinte, dedicou-se a exercer normalmente o cargo [...]. 

Principalmente, no entanto, ele dedicou-se a comandar a operação abafa-

crise.” (edição 1369, p.26)  

 

“O presidente Fernando Henrique está em campanha pela aprovação 

do contrato do Sivam no Senado. FHC alega duas razões práticas para 

investir pesado nessa batalha. Não quer desmoralizar a Aeronáutica e 

tem compromissos internacionais a cumprir.” (edição 1372, p.22) 
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diametralmente oposto. Estou decepcionado.” (edição 1372, p.21) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 6 FDs 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 2C: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE POSITIVA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEGATIVA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Os arapongas de todo mundo sobrevivem num regime de permanente 

promiscuidade, trocando bisbilhotices e espionando-se mutuamente. 

Assim o serviço de informações da Aeronáutica captou a existência do 

grampo na casa do embaixador.” (edição 1420, p. 34) 

 

“São tantas as confusões, dúvidas e suspeitas que Miranda levanta sobre 

o Sivam que o projeto ficou virtualmente incompreensível. Com isso, o 

Sivam tornou-se uma dor de cabeça nacional quando nada teria para 

isso.” (edição 1422, p.35) 

 

“A balbúrdia no governo acontece desde que o corvo do grampo 

telefônico sobrevoou o Planalto, instalando um clima de intrigas, 

desconfiança e chantagens. Nesse ambiente, gerou-se um dos fenômenos 

mais antigos da política brasileira: a guerra de supostos dossiês, de 

escândalos fabricados, de fuzuê generalizado - e sem conseqüência 

alguma na vida prática. O curioso é que não se trata de uma carnificina 

entre governo e oposição, mas exclusivamente entre personalidades da 

situação.” (edição1424, p.20) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 3 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 
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FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Abatimento diante dos fatos  

 

“Todos ficaram impressionados com o comportamento de Fernando 

Henrique Cardoso no episódio do grampo. Um seu amigo íntimo conta 

que apenas uma vez o viu tão abatido: quando foi a Nova York contar a 

sua mulher Ruth que seria candidato à Presidência e, durante a campanha, 

os adversários poderiam tentar atacá-lo de todas as maneiras, inclusive 

entrando na sua vida privada. O abatimento íntimo se explica pela 

vulnerabilidade em que o presidente se viu colocado. As gravações das 

conversas privadas de um assessor próximo colocaram Fernando 

Henrique frente ao imponderável.” (edição 1420, p.31) 

 

“Fica difícil, diante de um trabalho desse porte, entender como uma 

investigação que durou cinco meses, e concluiu, conforme o relatório do 

delegado Mário José de Oliveira, que se ‘confirmavam as suspeitas de 

tráfico de influência’, possa ter ficado esquecida numa gaveta de 

Brasília, até que o grampo chegasse à imprensa. Também fica difícil 

acreditar que o presidente Fernando Henrique seja cercado de 

assessores tão pouco leais que nenhum deles se tenha disposto a 

revelar que seu chefe de cerimonial estava sob investigação.” (edição 

1420, p.40) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

  

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Atitude passiva 

 

“Quando o caso explodiu, Fernando Henrique aceitou os pedidos de 

demissão do embaixador Júlio César e do brigadeiro Gandra. E só.” 

(edição 1420, p.31) 

 

- Imagem para terceiros 

 

(Sérgio Motta, ministro das Comunicações) 

“Fernando isso vai ser muito ruim para o governo”, reagiu Sérgio 

Motta. “Se vazar mesmo vai ser uma m... generalizada. As decisões têm 
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que ser tomadas rapidamente”. (edição 1420, p. 36-37)  

 

“Nesse empurra-empurra, o governo consegue fazer com que pequenas 

dores de cabeça tomem ares de crise de Estado.” (edição1424, p.21) 

 

“À noite, o deputado Luis Eduardo Magalhães reuniu um grupo de vinte 

jornalistas para um churrasco de fim de ano. Entre quilos de carne, 

lingüiça, coração de galinha e doze garrafas de champanhe M.Chandon, o 

presidente da Câmara desandou a falar mal de Fernando Henrique. 

Disse que o presidente é um político vacilante nas suas convicções e 

rebateu as críticas ao partido. “Não existe núcleo do PFL ou de outros 

partidos no governo. O governo é um só e quem manda no governo é o 

presidente da República, ou não é?” (edição 1424, p.23)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 2D: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE DÚBIA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEUTRA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- FHC e o grampo 

 

“VEJA teve acesso às gravações das treze conversas mencionadas no 

relatório da Polícia Federal. Mas o próprio embaixador Júlio César admite 

que, durante o período em que foi grampeado, teve várias outras conversas 

telefônicas, inclusive três com o próprio presidente da República. Não se sabe 

se esses telefonemas também foram gravados, mas são eles que autorizam 

Júlio César a concluir que Fernando Henrique não foi informado 

previamente do grampo. ‘Se o presidente soubesse que eu estava sendo 

gravado, não teria me pedido as coisas que me pediu, nem falado as coisas 

que falou. A não ser que fosse um artista’, disse Júlio César ao editor 

Expedito Filho, de VEJA, na noite quinta-feira passada .” (edição 1420, p.31) 

 

“Pego na arapuca de seus assessores, o presidente reagiu de maneira 

tíbia, hesitante. Parecia repetir o verso soturno de Augusto dos Anjos: Um 

urubu pousou na minha sorte! Sua primeira e única preocupação foi a de 

que a ilegalidade, através da imprensa, chegasse ao conhecimento dos 

brasileiros. Não conversou sobre o episódio nem com seus amigos de 

décadas, como que para evitar que o assunto vazasse – sem mover uma 

palha para encontrar os responsáveis pela ilegalidade. Nas conversas em 

que ficou sabendo da confusão com Graziano e Gandra, poderia ter cobrado 

responsabilidades, pedido providências, punido os desleais. Não fez nada 

disso.” (edição 1420, p.31) 

 

“Com isso, o presidente ainda não sabe se suas conversas com o 

embaixador também foram grampeadas. É uma situação que já rende até 

piada, como num artigo publicado pelo senador José Sarney na semana 

passada. “Há uns dez anos descobriram um sistema, o activated voice, 

gravador que só começa a funcionar quando a pessoa começa a falar”, 

(Ausência de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função 

avaliativa) 

 

- FHC: Postura indiferente 

 

“Miranda também lembrou que no dia 8 de novembro reuniu-se, no 

Planalto, com o presidente e um grupo de militares. Ali, disse que o 

projeto Sivam fora aprovado no Senado prevendo radares de uma 

empresa, a Westinghouse, e que o pessoal da Aeronáutica, trocou-os pelos 

da Matin-Marietta, fazendo assim uma economia de 40 milhões de reais 

[...]   Quem estava no gabinete do presidente era o brigadeiro Marco 

Oliveira, chefe do Comitê do Sivam. “O brigadeirodisse que tinha 

economizado entre 40 e 60milhões, mas falou que não tinha de prestar 

contas ao Senado”, relembra Miranda. “O ministro Gandra, que também 

estava presente, não disse nada. E o presidente também não”. (edição 

1421, p.43) 
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escreveu Sarney. “Agora, na Presidência, pelo que leio nos jornais, existe 

um equipamento mais sofisticado, o desactivated voice. Esse que, quando o 

presidente começa a falar,faz o gravador parar...” (edição 1421, p.42). 

 

- FHC sobre a aprovação do Sivam 

 

“Na terça-feira, quando estava claro que o Sivam se encontrava sob 

evidente suspeita, ele defendeu a aprovação do projeto, e produziu uma 

frase enigmática. Depois de falar sobre a necessidade de o servidor público 

ser honesto, de atacar ‘conluios que não beneficiam a população’, 

defendeu o Sivam e disse: ‘Vamos evitar que esse espírito de corvo volte a 

pousar no país, de ver podridão em tudo”. (edição 1420, p.31) 

 

- O escândalo e o clima no governo 

 

“Era um esforço para dar a impressão de que, apesar do corvo, as 

instituições ainda funcionavam normalmente. A Polícia Federal tivera a 

infelicidade de espionar um assessor do presidente, forjara um documento 

para conseguir autorização da Justiça, descobrira um caso estranho de tráfico 

de influência dentro do Palácio, mas a rotina natural de um governo não 

fora alterada por causa disso.” (edição 1420, p.38)   

 

- O escândalo e a aprovação do governo 

 

“O bolso e o estômago, como se sabe, são os órgãos anatômicos que aplaudem 

ou vaiam os governantes. Daí a razão por que o brasileiro, conforme outra 

pesquisa de opinião, não deu a mínima pelota a qualquer um dos 

escândalos da moda durante o ano que passou. O homem comum 

aparentemente achou irrelevantes os graves temas que eletrizaram a 

imprensa – pasta rosa, Sivam e grampo no embaixador Júlio César 

Gomes, do Cerimonial do Planalto.” (edição 1427, p.28) 

 

“Não que o grampo no telefone do embaixador palaciano fosse assunto sem 

importância. Há alguma espécie de rato em ação nos esgotos de Brasília 

ouvindo conversa alheia, e a desratização tem de ser feita. O caso Sivam, 

referente ao projeto da Aeronáutica de instalar radares ma Amazônia, também 

é importante [...] Outra coisa é a vida política de um país girar durante 

meses em torno de assuntos como esses, produzindo apenas excitação 
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inútil, quando a pauta dos temas relevantes continua emperrada.” (edição 

1427, p.30)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 4 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

 

(Uso de adjetivos, verbos e expressões que qualificam a proximidade de quem 

se fala) 

 

- Embaixador Júlio César Gomes dos Santos  

(Ironia) 

 

“Na terça-feira passada, Nelson Jobim, ministro da Justiça, levou ao 

presidente Fernando Henrique Cardoso um documento de doze páginas. No 

cabeçalho do relatório, informava-se o assunto abordado: monitoramento do 

terminal (061) 248-0610. Esse é o telefone de um aplicado assessor do 

presidente, o embaixador Júlio César Gomes dos Santos, de 55 anos, chefe 

do cerimonial do Palácio do Planalto”. (edição1419, p.44) 

 

“As conversas, no entanto, mostram que o embaixador tinha um interesse 

no Sivam extraordinário, ainda mais para um chefe de cerimonial, cuja 

função é determinar quem senta ao lado de quem num jantar oficial da 

Presidência. Há três conversas com o empresário Assumpção e em duas delas 

o tema é o projeto da Amazônia. Nessas conversas, Santos demonstra ter 

uma grande intimidade com o empresário.” (edição 1419, p.44)  

 

“Eu e José Afonso somos amigos há muito tempo. Talvez uns quinze anos”, 

explica Santos. É uma amizade comovente, desmesurada, altruísta, 

grandiloqüente. Afinal, é ela, segundo Santos – e não o negócio de 1,4 

bilhão de dólares -, que explica a boa vontade do empresário em arcar com 

a conta de uma viagem, em jatinho particular, que lhe custaria 85000 dólares 

apenas na parte aérea, sem contabilizar hotel e restaurante.” (edição 1419, 

p.44-45) 

 

“Na semana passada, o presidente Fernando Henrique Cardoso enviou 

uma carta ao Senado responsabilizando-se politicamente, pelo Sivam. No 

dia seguinte, o senador Ramez Tebet, do PMDB, relator da comissão que 

passou dois meses apurando denúncias de irregularidades no projeto, divulgou 

seu parecer, favorável ao Sivam. No texto, pegajoso de elogios, Tebet 

 

(Ausência de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala ou 

uso de palavras neutras) 

 

- Proximidade entre FHC e o embaixador 

 

“Atento também à imagem do chefe, preocupa-se com detalhes no 

vestuário de FHC. Foi dele a sugestão para que o presidente passasse a 

usar meias de cano alto depois da posse para evitar que, ao sentar, fosse 

fotografado com as canelas à mostra. Escolhia filmes para o presidente 

ver nos finais de semana e participava das sessões de cinema do 

Alvorada, residência oficial do presidente, cujos funcionários foram 

selecionados com sua ajuda.” (edição 1419, p. 47) 

 

“Em 1993, depois de dois anos na embaixada de Londres, foi trabalhar 

como introdutor diplomático de FHC no Itamaraty. Ali era ele quem 

atendia a pessoas com interesse em falar com os ministros. Fazia triagem 

e, em contato com o chanceler decidia quem entrava na agenda. FHC 

gostou do desempenho do auxiliar e o levou para exercer a mesma 

função na Fazenda e, depois o recrutou para a campanha eleitoral.” 

(edição 1419, p.47) 

 

- Relação entre FHC e Francisco Graiano, presidente do Incra 

 

“Graziano mantém com Fernando Henrique um relacionamento 

cerimonioso. Usa sempre “senhor” e nunca chama o presidente pelo nome. 

Graziano só vai à casa do chefe para tratar de assuntos de trabalho [...]” 

(edição1420, p.37) 
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definiu o investimento como “ferramenta essencial para a construção do 

nosso futuro”. (edição 1431, p. 18) 

 

- Proximidade entre FHC e o embaixador 

 

“Aos 42 anos, com uma década de serviços prestados na assessoria íntima 

de Fernando Henrique, a quem acompanhou desde o Senado, passando 

pelo Ministério da Fazenda antes de chegar à Presidência, Graziano é um 

ilustre desconhecido da maioria dos brasileiros (veja quadro à pág.36). No 

cotidiano do poder, contudo, é uma dessas personalidades a quem os 

costumes brasilienses recomendam que seja ouvido como se falasse em 

nome de Fernando Henrique e, com essa estatura, seja capaz de encomendar 

trabalho a uma equipe de agentes da Polícia Federal [...] Foi Graziano quem 

esteve no Planalto para entregar ao presidente uma cópia das fitas gravadas e 

um resumo escrito dos diálogos.” (edição 1420, p.32) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Contradições nas versões dos fatos 

 

“O embaixador e o Planalto só concordam na existência das conversas, 

mas divergem no conteúdo. O Planalto diz que foram três conversas [...] 

Na quinta-feira, ao depor na Câmara, o embaixador disse que manteve 

com o presidente “conversas piegas”, em que FHC fazia comentários do 

tipo “não me deixe sozinho com fulano que ele é muito chato”. É tanta 

contradição que quem ficou em situação embaraçosa foi o porta-voz do 

Planalto, Sérgio Amaral. No dia 17 de novembro, Amaral informou ao país 

que o presidente só soube do grampo no dia 13 de novembro. Mais tarde, o 

próprio presidente admitiu que soube quatro dias antes.” (edição 1421, p.42) 

 

- Embaixador Júlio César e FHC 

 

“Ainda que a PF tenha autonomia para trabalhar, é estranho que um assessor 

direto do presidente, que trabalha a menos de 50 metros do seu gabinete e 

desfruta sua intimidade, seja grampeado sem que o próprio presidente 

seja previamente informado.” (edição 1419, p.46) 

(Ausência de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala ou 

uso de palavras neutras) 

 

- 
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- Mauro Gandra, ministro da Aeronáutica sobre o comportamento de FHC: 

 

“Gandra ficou impressionado com o comportamento de Fernando 

Henrique. Saiu do gabinete e comentou com um amigo: “O presidente 

parecia que queria abafar o caso”. (edição 1420, p.31) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- FHC 

 

(passividade, proteção, atitude adiada) 

 

“Entre o dia 9 de novembro, quando Fernando Henrique recebeu as fitas e 

perguntou a Graziano “quantas pessoas sabem disso?”, e a semana passada, 

quando o caso se arrastava por Brasília, o Planalto ficou mudo, paralisado e 

com medo. Tentando fingir que tudo seguia na santa paz tucana, a 

primeira idéia de Fernando Henrique depois de ouvir a denúncia contra o 

embaixador foi mandar o Diário Oficial publicar sua indicação para a 

Cidade do México. Apenas dois dias depois da audiência com Graziano o 

presidente se animou a pedir novas informações ao ministro da Justiça 

[...] Esperou pelo retorno do ministro a Brasília, quatro dias depois de 

receber o resumo das fitas, para lhe pedir uma providência.” (edição 

1420, p.33) 

 

- A popularidade também não é, nem de longe, um indicador do caminho a 

seguir. “O que FHC não pode é governar só para manter sua 

popularidade, já que muitas vezes, para governar bem, é preciso tomar 

medidas impopulares,” diz o senador Roberto Freire. 

 

- FHC e o relator do Sivam, senador Gilberto Miranda 

 

“Na semana passada, o senador Gilberto Miranda [...] divulgou carta 

enviada ao presidente e deixando no ar coisas pesadas demais. Na carta ele faz 

menção a uma conversa que teve com o presidente no dia 21 de dezembro do 

ano passado, “cujo conteúdo é somente de nosso conhecimento”, numa 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- FHC e a demissão de Júlio César 

 

“Já havia passado das 9 e meia quando um outro visitante foi anunciado no 

palácio: o embaixador Júlio César. Fernando Henrique pediu que ele o 

esperasse numa sala ao lado, pois pretendia ter uma conversa a sós [...] Na 

conversa com o presidente, Júlio César lhe entregou a carta de 

demissão, que só seria divulgada uma semana depois. ‘A indicação para 

O México está mantida’, assegurou o presidente. (edição 1420, p.36) 

 

- Ministro Mauro Gandra 

 

“Na manhã do sábado 18, quando o assunto era manchete, Gandra foi ao 

Planalto pedir demissão, gesto que repetiria no dia seguinte, quando 

deixou o cargo.” (edição 1420, p.37) 

 

- Outras 

 

“A fase de depoimentos foi encerrada com o não depoimento de Frota e 

daqui a duas semanas a supercomissão irá votar sua avaliação de projeto”. 

(edição 1428, p.25) 
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nefanda insinuação de que algo impublicável fora tratado naquele dia, 

também diz que oficiais da Aeronáutica, que defendem o Sivam, enganaram o 

‘Senado, dois presidentes da República e o Brasil’. Fernando Henrique 

respondeu com outra carta, afirmando que na conversa o senador apenas se 

disse ‘disposto a aprovar o projeto (do Sivam), ouvindo meu agradecimento a 

seu gesto”. “Tenho certeza de que V.Exa,, ao afirmar que o presidente 

Itamar Franco, eu, o Senado e V. Exa. fomos enganados por uma 

comissão formada por oficiais da Aeronáutica, pesou bem suas palavras”. 

(edição 1421, p. 43)  

 

“Numa conversa séria, ninguém leva muito em conta o que diz um 

senador como Gilberto Miranda (PMDB- AM). Mas desde que, nas asas 

do grampo instalado pelo corvo Francisco Graziano, o Sivam virou assunto 

nacional, o senador transformou-se num figurão do xadrez político 

brasileiro [...] Em novembro do ano passado, quando o projeto foi 

encaminhado pela primeira vez, Miranda foi seu relator e defendeu-o 

com entusiasmo. Agora, com o tema de volta a Casa, ele empacou.” 

(edição 1422, p.35)  

 

“Julgando que o barulho era desagradável, FHC preparou na quarta-feira um 

almoço em homenagem a Gandra. Para os aeronautas, era um almoço de 

desagravo. Para os civis, uma maneira de adular os aeronautas.” (edição 

1420, p.34). 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- FHC e a conversa com Bill Clinton 

 

“Numa entrevista a VEJA publicada na terceira semana de janeiro, o 

presidente Fernando Henrique Cardoso disse eu nunca tinha falado sobre 

o projeto Sivam com o presidente americano Bill Clinton. “Isso não é 

conversa entre dois presidentes”, declarou. Na quarta-feira passada, o 

jornalista Paulo Henrique Amorim, correspondente da Rede Globo em 

Nova York, revelou que um documento da Casa Branca dizia o contrário 

[...] O Planalto passou o dia seguinte desmentindo a notícia [...] Numa 

conversa na mesma quinta-feira com Expedito Filho e Luis Costa Pinto, 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 
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de VEJA, Fernando Henrique foi enfático. “Nunca tratei do assunto 

Sivam com Clinton”, repetiu. Na noite de quinta, no entanto, o presidente 

telefonou à Sucursal de VEJA em Brasília para dizer que se enganara e 

pedir desculpas. “Só depois de consultar o registro de minhas ligações 

internacionais vi que tinha errado ao desmentir o telefonema.” (edição1431, 

p.20) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 FD 

Variação Subtemática = 0 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 3A: Função de Interação – Construção da Argumentação sobre FHC, o Escândalo e os Personagens* – Revista IstoÉ 

 

CONSTRUÇÃO 

FRASAL 

 

AÇÕES ENFATIZADAS 

(considerando o uso dos verbos) 

 

 

FRASE 

AFIRMATIVA 

 

- O Escândalo e os Personagens: 

 

“[...] A crise, aberta depois que ISTOÉ revelou com exclusividade o conteúdo de conversas telefônicas do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, ex-

assessor de FHC, derrubou o ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra, e expôs uma complicada rede de intrigas cujo foco central está no próprio 

Palácio do Planalto”. (edição 1365, p.21) 

 

“O dono da Líder está convencido de que o escândalo veio à tona por causa de interesses contrariados “da concorrência” e da ação de inimigos 

ocultos do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, no primeiro escalão do governo. Assumpção ainda aposta que o Sivam será implantado”. (edição 

1365, p. 26) 

  

- FHC e o Escândalo: 

 

“O ministro da Casa Civil sabia desde a semana anterior que o relatório chegara às mãos do presidente na quinta-feira 9  por obra do presidente do 

Incra, Francisco Graziano, desafeto da dupla.” (edição 1365, p.21) 

 

“Apesar da iniciativa do presidente Fernando Henrique Cardoso de oferecer um almoço a Gandra, no Palácio do Planalto, na última quinta-feira, persiste 

um clima de insatisfação na Força Aérea pelas circunstâncias em que o brigadeiro foi afastado.” (edição 1365, p.24) 

 

“A situação ficou, aparentemente, mais difícil para FHC quando, ainda na segunda, os ministros do Superior Tribunal Militar, brigadeiros Jorge José de 

Carvalho, Cherubim Rosa Filho e Carlos Batista, aderiram à solidariedade ao ex-ministro”. (edição 1365, p.25)  

 

“Para sair do enrosco em que está metido pela combinação do escândalo do Sivam com a abertura da pasta rosa, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso pode escolher entre duas alternativas: perder ou ser derrotado”. (edição 1369, p. 25) 

 

- FHC e as decisões: 

 

“Mais do que tapinhas nas costas do principal presidenciável do partido, Fernando Henrique terá de encontrar boas moedas de troca para contornar a 

crise aberta na base de sustentação de seu governo”. (edição 1369, p.26) 
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- Auto Referência: 

 

“[...] A crise, aberta depois que ISTOÉ revelou com exclusividade o conteúdo de conversas telefônicas do embaixador Júlio César Gomes dos Santos, 

ex-assessor de FHC, derrubou o ministro da Aeronáutica [...]” (edição 1365, p.21) 

 

“A crise começou no domingo, com a repercussão do diálogo captado pela escuta telefônica da Polícia Federal, publicado por ISTOÉ, e que revelou 

que o brigadeiro Gandra foi hóspede por três dias de José Afonso Assumpção, dono da Líder e representante da Raytheon”. (edição 1365, p.24) 

 

“Nada bom para quem, até três semanas atrás, pilotava a Presidência da República sob um céu de brigadeiro e, a partir das revelações feitas por ISTOÉ a 

respeito do grampeamento dos telefones do chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, Júlio César Gomes dos Santos, assistiu à chegada de uma 

tempestade repentina que apenas se agrava. Por mais que tentasse acertar, foi como se FHC desse milho aos corvos”. (edição 1366, p. 20) 

 

“[...] Sob o carimbo “sigiloso” em cada uma de suas 28 páginas, documentos do Tribunal de Contas da União obtidos por ISTOÉ reúnem poder de 

fogo suficiente para romper as amarrações políticas feitas até aqui pelo número 1 do Palácio do Planalto no sentido de conseguir na Supercomissão do 

Senado, que analisa o assunto, um relatório favorável ao fechamento do negócio entre o governo e a Raytheon. O acochambramento político ficou mais 

difícil de ser executado” (edição 1367, p.20) 

 

“A reunião do conselho, na verdade, serviu apenas para o governo mostrar serviço e tentar reverter a onda de notícias desagradáveis que o contrato do 

Sivam produziu desde a divulgação, por ISTOÉ, das conversas telefônicas entre o embaixador Júlio César Gomes dos Santos, ex-chefe de cerimonial 

do Palácio do Planalto, e o dono da Líder Taxi Aéreo e representante da Raytheon no Brasil, José Afonso Assumpção”. (edição 1367, p.22) 

 

“Este projeto, ao qual ISTOÉ teve acesso com exclusividade, demonstra como seria possível montar um Sivam a partir de tecnologia nacional”. (edição 

1372, p.21) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 13 FDs 

Variação Subtemática = 4 

 

 

FRASE 

 

INTERROGATIVA 

 

(Uso de questionamentos para interpelar o leitor e/ou convocá-lo a seguir o raciocínio da revista) 

 

- O Escândalo e os Personagens: 

 

“[...] Superior hierárquico de Júlio César, Lampreia diz que não tem nada a ver com o caso. Quem, então, teria?” (edição 1365, p.21) 

 

“A primeira pergunta que o Sivam brasileiro deve responder é: como economizar algumas centenas de milhões de dólares e cumprir exatamente o 

mesmo papel desempenhado pelo megaprojeto da Raytheon?” (edição 1372, p.22) 

 

“Na hipótese de a Raytheon sair do negócio, o País contaria com empresas privadas capazes de comandar um projeto da magnitude do Sivam? “A 

resposta é sim”, diz o empresário Maksoud. ”(edição 1372, p.22) 

 

- FHC e a imagem sobre si: 
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“ ‘Puxa vida, assinei no mesmo dia um decreto demitindo um assessor próximo e um outro confiscando os bens da minha nora e conseqüentemente dos 

meus netos. Qual é o presidente da República que faz isso?’[...]” (edição 1365, p. 24) 

 

- Líderes do governo 

 

“Ao contrário, nunca se vira, antes da última semana, golpes tão certeiros desferidos pelomais importante interlocutor de Fernando Henrique: o presidente 

da Câmara, Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA). “Quem manda no governo é o presidente, ou não é?”, questionou ele [...].”(edição 1369, p.25) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

 

 

DISCURSO DIRETO 

(VOZES 

CONVOCADAS) 

 

 

 

 

- FHC: 

“ ‘Pela primeira vez senti o gosto amargo de ser presidente da República’, confidenciou FHC a assessores no domingo 19, depois de aceitar o pedido 

de demissão do ministro da aeronáutica”.  (edição 1365, p.23 

 

“ ‘Puxa vida, assinei no mesmo dia um decreto demitindo um assessor próximo e um outro confiscando os bens da minha nora e conseqüentemente 

dos meus netos. Qual é o presidente da República que faz isso?’, comentou Fernando Henrique Cardoso referindo-se à exoneração de Júlio César [...]” 

(edição 1365, p. 24) 

 

“Não fica bem para o Brasil cancelar o projeto”, disse o presidente. (edição 1366, p.24) 

 

“Em mais este flanco, Fernando Henrique novamente viu-se sozinho, tendo de, pessoalmente, encontrar palavras para mostrar que ainda está à 

frente da situação. “O que o governo não tem é arbítrio, comando tem. Ele foi criado contra a ditadura e não pela ditadura”, assinalou. (edição  1369, p.25)   

 

“Em mais este flanco, Fernando Henrique novamente viu-se sozinho, tendo de, pessoalmente, encontrar palavras para mostrar que ainda está à frente da 

situação. “O que o governo não tem é arbítrio, comando tem. Ele foi criado contra a ditadura e não pela ditadura”, assinalou. (edição 1369, p.25)   

 

“Como é que, de repente, você em três dias faz uma pesquisa e diz: olha eu consigo mais barato, a indústria brasileira faz”, alfinetou o presidente”. 

(edição 1373, p.20) 

 

“Nos seus argumentos em favor do negócio, o presidente apelou para a preservação da imagem do País no Exterior. ‘Ficaria muito mal para o Brasil se o 

governo viesse a quebrar decisões anteriores sem motivação sólida, com o abalo de nossa credibilidade internacional’, escreveu Fernando Henrique. 

(edição 1376, sem página)  

 

- Mauro Gandra, ex-ministro da Aeronáutica 

 

“  ‘Presidente, isso, a escuta telefônica, não é um instrumento democrático’. Mas o presidente parecia ter cera nos ouvidos.” (edição 1365, p.24) 
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- José Afonso Assumpção, dono da Líder Taxi Aéreo 

 

“ ‘Fico perplexo porque o lobby no Brasil é considerado crime”, comentou ele. “Todo mundo faz e não há outra maneira de fazer negócio. Então, que 

regulamentem o lobby”, propôs”. (edição 1365, p. 26) 

 

- Líderes do governo 

 

“Ao contrário, nunca se vira, antes da última semana, golpes tão certeiros desferidos pelomais importante interlocutor de Fernando Henrique: o presidente 

da Câmara, Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA). “Quem manda no governo é o presidente, ou não é?”, questionou ele [...].”(edição 1369, p.25) 

 

“Por demorar em aceitar a realidade, o presidente vai pagar caro duas vezes”, diz um senador que integra a Supercomissão. “Não terá o Sivam e 

muito menos e reeleição”. (edição 1369, p.26) 

 

“O presidente está perdendo a credibilidade nos meios acadêmicos”, diz o presidente da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC), 

Sérgio Ferreira. Em certo momento, ele se colocou como defensor da ciência e do desenvolvimento tecnológico do País, mas agora age de modo 

diametralmente oposto. Estou decepcionado.” (edição 1372, p.21) 

 

“O presidente será cobrado por renegar seu passado de defensor da indústria nacional”, diz Chinaglia. (edição 1372, p.22) 

 

“Vou interpelá-lo no começo do depoimento”, prometeu ACM, “Mas se Vossa Excelência levantar uma questão de ordem, vou acatar”, disse”. 

(edição 1373, p.20) 

 

“ ‘O ideal é que se suspenda o contrato e se comece tudo do zero, analisando com atenção as possibilidades da indústria nacional’, sugere Suplicy. ‘O 

fundamental é um projeto menor, mais barato e completamente nacional’, defende o senador tucano  Jefferson Peres (AM).” (Edição 1373, p.22) 

 

- Outros  

 

(Luiz Carlos Miranda, físico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Inpe) 

 

“Clinton está certo ao pressionar o governo brasileiro. Gostaria que Fernando Henrique tivesse a mesma disposição de luta, mas jogando a nosso 

favor”, compara Miranda. (edição 1372, p.22) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 16 FDs 

Variação Subtemática = 3 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 3B: Função de Interação – Construção da Argumentação sobre FHC, o Escândalo e os Personagens* – Revista Veja 

 

CONSTRUÇÃO 

FRASAL 

 

AÇÕES ENFATIZADAS 

(considerando o tempo verbal) 

 

FRASE AFIRMATIVA 

 

- O Escândalo e os Personagens: 

(presença do ‘levar a crer’ na argumentação) 

 

“As conversas, no entanto, mostram que o embaixador tinha um interesse no Sivam extraordinário, ainda mais para um chefe de cerimonial, cuja 

função é determinar quem senta ao lado de quem num jantar oficial da Presidência. Há três conversas com o empresário Assumpção e em duas delas 

o tema é o projeto da Amazônia. Nessas conversas, Santos demonstra ter uma grande intimidade com o empresário.” (edição 1419, p.44)  

 

“Um responsável pela audição das fitas – cuja identidade se mantém sob sigilo – copiava as conversas que interessavam em outra fita e desmagnetizava 

tudo para reaproveitar a fita original na manhã seguinte. Isso, diz o delegado, porque a Polícia Federal não tem 1,50 real para comprar uma fita nova. 

E o delegado quer que se acredite nisso.” (edição 1421, p.43) 

 

“Espera-se que, na Polícia Federal, a coisa não acabe em ensopado candango.” (edição 1426, p.23) 

 

- “A investigação da Receita é o lance rocambolesco final para o rocambole do Sivam.” (edição 1431, p.19) 

 

- FHC e o Escândalo: 

 

(como FHC fica sabendo do escândalo) 

 

“Na tarde de quinta-feira dia 9, o presidente estava posto em sossego no seu gabinete no Palácio do Planalto tocando os negócios do governo, quando 

uma figura soturna adentrou na sala. Eram 17 horas, e o presidente do Incra tinha assuntos urgentes a tratar com Fernando Henrique. Nas mãos, 

Graziano [...] levava um envelope. Dentro dele, uma fita cassete e um documento com treze páginas datilografadas. Na fita, havia a gravação de treze 

conversas telefônicas do embaixador Júlio César Gomes do Santos, chefe do Cerimonial da Presidência. No documento um resumo das conversas.” (edição 

1420, p.30)  

 

“Fica difícil, diante de um trabalho desse porte, entender como uma investigação que durou cinco meses, e concluiu, conforme o relatório do delegado 

Mário José de Oliveira, que se ‘confirmavam as suspeitas de tráfico de influência’, possa ter ficado esquecida numa gaveta de Brasília, até que o 

grampo chegasse à imprensa. Também fica difícil acreditar que o presidente Fernando Henrique seja cercado de assessores tão pouco leais que 

nenhum deles se tenha disposto a revelar que seu chefe de cerimonial estava sob investigação.” (edição 1420, p.40) 
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- FHC e as decisões: 

 

“O presidente Fernando Henrique afastou Santos, mas não o cassou. Indicado para ocupar a embaixada brasileira no México, o diplomata não perdeu 

a nomeação – que terá de ser aprovada pelo Senado. É sinal de que o presidente ainda tem alguma confiança no seu ex-assessor, que lhe acompanha 

desde os tempos em que assumiu o Itamaraty, no início do governo Itamar Franco.” (edição1419, p.46) 

 

“Ainda que a PF tenha autonomia para trabalhar, é estranho que um assessor direto do presidente, que trabalha a menos de 50 metros do seu gabinete 

e desfruta sua intimidade, seja grampeado sem que o próprio presidente seja previamente informado.” (edição 1419, p.46) 

 

(Imagem do governo em virtude das decisões) 

 

“O que fica claro do episódio é que o governo de Fernando Henrique é mais vulnerável do que parece. Afinal, o presidente não pediu uma 

investigação sobre seu assessor nem foi informado de que se pretendia investigá-lo. Só soube o que ocorria na terça-feira quando o ministro Jobim lhe 

levou a papelada com as transcrições.”. (edição 1419, p.46) 

 

- Auto Referência: 

 

(iniciativa da revista) 

“Com a transcrição do diálogo, VEJA foi checar sua autenticidade (veja trecho na pág. ao lado).” (edição 1419, p.44)  

 

“Procurado por VEJA, o ministro Jobim não quis falar sobre o assunto.” (edição 1419, p.46) 

 

“Nos murmúrios do Planalto, Graziano freqüentava a lista de suspeitos de ter encomendado o grampo desde o primeiro dia. Mesmo assim, o governo se 

esforçou para protegê-lo. Chegou a divulgar a versão, publicada inclusive por VEJA, de que Fernando Henrique recebera os documentos do grampo das 

mãos de Nelson Jobim, quando ocorreu exatamente o contrário - foi o presidente que informou ao ministro.” (edição 1420, p. 37-38)  

 

“Na quinta-feira, o presidente do Incra admitiu, em entrevista a VEJA, que recebeu as fitas de Paulo Chelotti”. (edição 1420, p.38) 

 

“Conforme VEJA apurou, as investigações a respeito de Júlio César não se limitaram a um grampo, mas começaram em junho e duraram pelo menos até 

outubro”. (edição 1420, p.39) 

 

(acesso a documentos e fontes comprobatórias) 

“VEJA teve acesso às gravações das treze conversas mencionadas no relatório da Polícia Federal. Nenhuma delas coloca o presidente numa situação 

embaraçosa.” (edição 1420, p.31) 

 

‘Se o presidente soubesse que eu estava sendo gravado, não teria me pedido as coisas que me pediu, nem falado as coisas que falou. A não ser que fosse um 

artista’, disse Júlio César ao editor Expedito Filho, de VEJA, na noite quinta-feira passada .” (edição 1420, p.31) 
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“Procurado por VEJA para dar outros detalhes da reunião de terça-feira, Nelson Jobim não desmentiu o conteúdo da acareação, mas recusou-se a 

dar novas informações. ‘Não vou comentar pelo menos ainda, o conteúdo dessa conversa’, disse o ministro na noite de sexta-feira”. (edição 1420, p.31) 

 

“A fita da Polícia Federal ouvida e transcrita por VEJA contém um diálogo comprometedor entre o embaixador Júlio César Gomes dos Santos e José 

Afonso Assumpção, dono da Líder Taxi Aéreo e representante da Raytheon, a empresa interessada em fazer o Sivam. A conversa amostra que Júlio César 

viaja no jatinho de Assumpção para participar de uma festa da Raytheon, numa viagem “do esquema”, como diz Assumpção. Abaixo, o diálogo, ocorrido 

no dia 5 de setembro.” (edição 1420, p.35) 

 

“O telefone do embaixador Júlio César ficou grampeado durante 27 dias. Nesse período, treze conversas, num total de setenta minutos, foram gravadas. 

VEJA teve acesso às fitas, escutou-as e transcreveu os diálogos. No material há muito papo furado, algumas brincadeiras e intrigas. Abaixo os melhores 

momentos.” (edição 1420, p.40) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 19 FDs 

Variação Subtemática = 4 

 

FRASE 

EXCLAMATIVA 

 

 

- Conclusões de Veja 

 

“Nessa acareação, o ministro descobriu que Chelotti sabia do grampo desde outubro porque seu irmão, o agente Paulo Chelotti [...] participara da escuta e 

lhe contara tudo. Jobim também ficou sabendo, na mesma ocasião, que Chelottinho envolveu-se no grampo a pedido do corvo Graziano. Ou seja: o 

ministro ficou sabendo – há duas semanas! – que o grampo não começou com suspeita de tráfico de drogas nem com denúncia anônima”. (edição 1421, 

p.42) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

FRASE 

INTERROGATIVA 

 

 

- Suposições de Veja 

 

“E se, numa das gravações, Júlio César dissesse impropriedades sobre o presidente, revelasse segredos inventasse mentiras, como desmenti-las?” 

(edição 1420, p.31) 

 

“Em seu gabinete, o falante Gilberto Miranda ficou mudo. “Para mim, o assunto Sivam acabou. Quero colocar um ponto final nessa novela”, disse ele. O 

que aconteceu para que Miranda que achava o Sivam um absurdo, desistisse de derrotá-lo no plenário do Senado? Aconteceu que colocaram a 

Receita Federal para investigar as empresas de Gilberto Miranda.” (edição 1431, p. 18) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

DISCURSO DIRETO 

 

- FHC 
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(VOZES 

CONVOCADAS) 

 

“Como podem ter gravado os telefonemas da casa de alguém que entra em meu gabinete a toda hora?”, perguntava o presidente na semana passada. 

“Como?” (edição 1419, p.46) 

 

“Depois de falar sobre a necessidade de o servidor público ser honesto, de atacar ‘conluios que não beneficiam a população’, defendeu o Sivam e disse: 

‘Vamos evitar que esse espírito de corvo volte a pousar no país, de ver podridão em tudo”. (edição 1420, p.31) 

 

“No dia seguinte, Fernando Henrique respondeu com firmeza à intromissão do diplomata. “Ele avançou o sinal”, disse. “Se houver base para romper o 

contrato, o governo americano vai ficar é feliz, por a gente ter rompido alguma coisa errada”, completou o presidente. (edição 1424, p.21) 

 

“Eu fui criado contra a ditadura e não pela ditadura”, disse. “Por isso, o meu governo não tem é arbítrio. Mas comando tem.” (edição 1424, p.23) 

 

“Sou presidente da República, entro em qualquer debate, mas exijo respeito”, disse. Feito isso, os dois acertaram uma trégua. O teatro da crise havia 

passado, ao menos para o Natal. (edição 1424, p.23) 

 

- Embaixador Júlio César Gomes dos Santos sobre conversa com José Afonso, dono da Líder 

 

“Mantive mesmo esses diálogos, mas não trafico influência. Isso é loucura. Estão tirando as coisas de contexto”,  respondeu o diplomata. (edição 

1419, p.44)   

 

“Eu não perguntei para ele ‘você pagou esse cara?’, o que eu disse foi se ele havia perguntado quanto ele queria”, explica o diplomata. Santos disse 

ainda que a pergunta foi feita em tom de desabafo e não de conselho. (edição 1419, p.44) 

 

- Embaixador Júlio César Gomes dos Santos em defesa de FHC 

‘Se o presidente soubesse que eu estava sendo gravado, não teria me pedido as coisas que me pediu, nem falado as coisas que falou. A não ser que 

fosse um artista’, disse Júlio César ao editor Expedito Filho, de VEJA, na noite quinta-feira passada .” (edição 1420, p.31) 

 

“Tenho certeza de que V.Exa,, ao afirmar que o presidente Itamar Franco, eu, o Senado e V. Exa. fomos enganados por uma comissão formada 

por oficiais da Aeronáutica, pesou bem suas palavras”. (edição 1421, p. 43)  

 

- Outros: 

(Luis Eduardo Magalhães, presidente da Câmara) 

“Não existe núcleo do PFL ou de outros partidos no governo. O governo é um só e quem manda no governo é o presidente da República, ou não é?” 

(edição 1424, p.23)  

 

“Enquanto os números econômicos forem favoráveis e o brasileiro estiver podendo comer mais, pode botar quarenta pastas rosas, trinta sivans 

que não haveria queda na popularidade de FHC”, assegura o presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro”. (edição 1425, p.30) 

 

- Enunciador sem identificação 
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“Grampo sempre volta para a mão do dono”, raciocina um auxiliar de Fernando Henrique. “É de quem fez ou mandou fazer”. (edição 1420, p.33) 

 

“Os franceses grampeavam os americanos, os americanos grampeavam os franceses e os militares brasileiros grampeavam quem conseguiam”, 

disse a VEJA um executivo que esteve envolvido no negócio. (edição 1431, p.20) 

 

- Publicação de diálogos  

(entre FHC e Francisco Graziano, presidente do Incra (narrador oculto) 

“O presidente leu a papelada e perguntou: 

- Como isso foi parar nas suas mãos? 

- Foram amigos da Polícia Federal que passaram - respondeu Graziano. 

- Mas Chico, isso é legal? – quis saber o presidente. 

- É legal. Foi feito com autorização da Justiça. 

Fernando Henrique devolveu a fita ao presidente do Incra, ficou com o documento escrito, fez uma recomendação e depois uma pergunta ao 

assessor: 

- Ninguém pode saber disso, isso não pode vazar. Quantas pessoas sabem disso? 

- Umas dez pessoas - esclareceu o ex-secretário. 

- Dez pessoas?! Então vai vazar! – espantou-se o presidente. Contrariado, encerrou a conversa de supetão: 

- Obrigado, pode ir - disse a Graziano.” (edição 1420, p.30) 

 

(entre FHC e o ministro da Aeronáutica, Mauro Gandra) 

“O presidente não falou nada sobre a fita com ninguém até às 7 horas da noite do dia seguinte quando o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Mauro 

Gandra, entrou em seu gabinete no Planalto. O ministro trazia um documento, que estendeu para Fernando Henrique enquanto dizia:  

- Presidente, tenho notícia de algo muito grave. 

O papel era um relatório do Serviço de Inteligência da Aeronáutica [...] Fernando Henrique deu uma lida na diagonal no papel, não chegou ao seu 

final, frio tentou tranqüilizar o brigadeiro Gandra: 

- Já sabia disso. Não tem importância, ministro, não tem importância – disse-lhe. 

- Mas, presidente, a imprensa está interessada em publicar a história - espantou-se o ministro. 

Fernando Henrique não havia lido o relatório até o final, até a parte em que o Serviço de Inteligência da Aeronáutica relatava que a imprensa já sabia do 

grampo. O presidente ficou apavorado. Tentou discar dois números no seu telefone interno, confundiu-se e não completou as ligações, e repetiu: 

- Temos de proteger o Júlio, ele está indo para o México, ser embaixador. 

Gandra ficou impressionado com o comportamento de Fernando Henrique. Saiu do gabinete e comentou com um amigo: “O presidente parecia que 

queria abafar o caso”. (edição 1420, p.31) 

 

(entre FHC e o embaixador Júlio César) 

“A conversa com o embaixador foi à noite. Fernando Henrique convocou Júlio César a seu gabinete, fazendo questão de contar com Clóvis Carvalho 

como testemunha da conversa. 

- O que é isso? – perguntou o presidente mostrando o resumo das gravações. 



242 
 

Com quatro dias para pensar no assunto, Júlio César já tinha uma resposta pronta, típica de quem quer logo mudar de assunto: 

- Isso não tem explicação, presidente. O senhor acha que eu devo me demitir?  

- O que você acha? – perguntou Fernando Henrique. 

Júlio César estava preocupado com seu futuro. 

- Aquela indicação para o México será mantida? – quis saber. 

- Vamos ver - disse Fernando Henrique.” (edição 1420, p.35-36)  

 

“[...] numa solenidade da Escola Naval, na sexta-feira, no Rio de Janeiro, o presidente encontrou-se com o ministro Mauro Gandra. Essa era a primeira 

conversa desde que ele fora a seu gabinete informar das gravações descobertas por seus arapongas e Fernando Henrique puxou conversa:  

- E aí ministro, tudo tranqüilo? 

- Tudo tranqüilo, presidente. 

- Tudo mesmo? – insistiu Fernando Henrique. 

- Tudo. Acho que aquilo não vazou para os jornais – disse Gandra. 

Fernando Henrique não se convenceu. Mais tarde, o presidente comentaria com outro ministro: “Ele estava querendo se esconder. Já tinha sido 

procurado por jornalistas”. (edição 1420, p.37) 

 

(entre Veja e e Francisco Graziano, presidente do Incra) 

“É estranho que o próprio Graziano tenha ficado em silêncio, conforme assegurou a VEJA: 

- O presidente sabia das investigações sobre Júlio César? 

- Não. O presidente não sabia. 

- Mas, como seu assessor direto, você não achou que tinha o dever de contar ao presidente que o embaixador estava sendo investigado? 

- Não falo de tudo com o presidente. É, não falei com ele a respeito disso. 

É um mistério parado no céu de Brasília. Ou o governo considera que a apuração não era suficientemente séria – e aí a saída de um embaixador e a 

demissão de um ministro de Estado não passam de suas injustiças – ou não se achou conveniente levá-las às últimas conseqüências.” (edição 1420, p.40) 

 

“Na quinta-feira passada o senador Roberto Requião se aproximou de Sarney, que presidia a sessão, para falar do assunto em seu ouvido. “Existem fitas 

que incriminam o governo no caso do Sivam”, afirmou. “Onde estão essas fitas?”, perguntou Sarney. “Só sei que existem”, respondeu Requião. “Pois 

que apareçam, está mais do que na hora de essas fitas aparecerem”, respondeu Sarney, irritado.” (edição 1431, p.20) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 14 FDs 

Diálogos = 6 

Variação Subtemática = 5 

* Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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APÊNCIDE B – Grades de Análise do Caso 2 – Escândalo do BNDES 

I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 1A: Temas em destaque – Escândalo do BNDES 

 

REVISTA ISTOÉ 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO 

TEMA 

O ESCÂNDALO OUTROS 

 

1520 

 

18/11/98 

 

FALTA EXEMPLAR 

 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

- 

 

 

1521 

 

 

25/11/98 

 

 

A OPERAÇÃO ABAFA 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

- Estratégias do governo para operar suas crises 

- Comparação com escândalos anteriores (Pasta Rosa, Sivam, 

Proer e Compra de votos para reeleição) 

- Tentativa de abafar as denúncias com a demissão do ministro 

das Comunicações Luiz Carlos Mendonça de Barros 

 

 

 

- 

 

1522 

 

02/12/98 

 

FALTA EXEMPLAR 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

 

1534 

 

 

24/02/99 

 

 

A AUTO-ESTIMA DO BRASILEIRO 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- Crise de repercussões globais no Brasil 

- Assassinatos em SP 

- Banco Central e os 8bi para controle do 

cambio 

- Filme Central do Brasil e o Oscar 

 

 

1535 

 

 

03/03/99 

 

 

ESTÃO RINDO DO QUÊ? 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO  

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

 

- Queda de CPI em SP 
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1536 

 

 

10/03/99 

 

 

HUMILDADE E INFLUÊNCIA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

REFERÊNCIA A FHC 

- Entrevista exclusiva com o presidente 

- FHC admite erros na política econômica e reconhece o papel 

da imprensa na sociedade 

 

 

 

- 

 

 

1548 

 

 

02/06/99 

 

 

MURRO NA MESA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

REFERÊNCIA A FHC 

- Representantes do PSDB pedem reforma ministerial e 

cobram atitude de FHC 

- Queda de popularidade de FHC 

- Convenção do PSDB 

 

 

 

- 

 

 

1565 

 

 

29/09/99 

 

 

LIGUE PARA ELES 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

 

- Disputa entre PMDB e PFL pelo cargo de 

relator do Avança Brasil 

- CPI do Narcotráfico e o ex deputado 

Hildebrando Pascoal 

- Divulgação de e-mails, fax e telefones dos 

parlamentares 

 

 

1566 

 

 

 

06/10/99 

 

 

QUATRO DIAS EM DÍLI 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

 

- Auto-referência  

- Especial: barbárie em Díli, capital do Timor 

Leste 

- CPI do Narcotráfico 

- Grupo de extermínio do ES 

 

1571 

 

10/11/99 

 

O MUNDO DE MATEUS 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

- Rebelião da Febem 

- Massacre no cinema: o estudante de 

medicina Mateus da Costa Meira 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 10 

 

EDIÇÕES PENDENTES 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

SEM EDITORIAL: 0 SEM EXEMPLAR: 2  - Sem referência a FHC/Escândalo = 5 edições 

- Com referência a FHC/Escândalo = 3 edições 

- Referência a outros temas = 5 edições 
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 1B: Temas em destaque – Escândalo do BNDES 

 

REVISTA VEJA 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO 

TEMA 

O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1573 

 

 

18/11/98 

 

 

NO RUMO DA APURAÇÃO 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA A FHC 

- denúncias sobre conta no exterior em nome de autoridades 

do governo brasileiro 

- Polícia Federal e Ministério Público assumem a investigação 

 

 

 

- Crise econômica 

 

 

 

1574 

 

 

25/11/98 

 

 

AS FITAS E O INTERESSE PÚBLICO 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA A FHC 

- auto-referência, publicação das fitas do grampo (furo) 

- Ministro das Comunicações divulga acusações a Veja 

- Defesas de Veja 

 

 

- 

 

 

1575 

 

 

02/12/98 

 

 

AS ESTRELAS DA CAPA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

 

- Maternidade tardia 

 

 

1576 

 

 

 

09/12/98 

 

 

NO PORÃO DA HISTÓRIA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

 

- Depoimento de ex-torturador do regime 

militar com exclusividade a Veja 

 

 

1580 

 

 

13/01/99 

 

 

NO PAÍS DE CECÍLIO 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- Reportagem investigativa: caso Cecílio do 

Rego Almeida 

 

1600 

 

02/06/99 

 

REPORTAGEM EM DUAS FRENTES 
 

- FASE CLÍMAX 

- Auto-referência 

- Reportagem especial sobre o Pantanal 
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SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

1601 

 

09/01/99 

 

O ÚLTIMO CAPÍTULO 
 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA A FHC 

- auto-referência, numa abordagem investigativa, Veja teve 

acesso a um relato sobre o conteúdo das fitas do grampo do 

BNDES após sete meses de eclosão do escândalo. 

- cobrança pela resolução do episódio do grampo 

 

 

- 

 

 

1616 

 

 

 

22/09/99 

 

 

O MELHOR DOS DILEMAS 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- Rede de tráfico de drogas no Acre 

- Educação no Brasil 

- Crianças carentes e abandonadas 

 

 

1619 

 

 

13/10/99 

 

 

PARA VENCER A NOVA FERA 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- Inflação e déficit público 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 9 

 

EDIÇÕES PENDENTES 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

SEM EDITORIAL: 0 SEM EXEMPLAR: 0 - Sem referência a FHC/Escândalo = 6 edições 

- Com referência a FHC/Escândalo = 3 edições 

- Referência a outros temas = 7 edições 
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 2A: Opinião geral das revistas – Escândalo do BNDES 

REVISTA ISTOÉ 

 

 

ATITUDES VALORIZADAS 

 

ATITUDES REPROVADAS 

 

      ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0  

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

 

 

- 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

 

- Demissões de membros do governo 

 

“Mas muita gente, no governo e no Congresso, trabalha para 

sacrificar o ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça 

de Barros, desde que este seja o preço definitivo para se abafar a 

denúncia.” (edição 1521) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 1 Formação Discursiva (FD)                                           

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

 

- Comportamento de FHC 

 

“O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, recebeu 

os jornalistas de ISTOÉ no seu gabinete do Palácio do Planalto na 

tarde de quinta-feira 4. O resultado da entrevista feita por Tales Faria, 

chefe da sucursal de Brasília, e pelos editores Andrei Meireles e 

Guilherme Evelin, ocupa seis páginas desta edição e mostra 

surpreendentes momentos de humildade de um presidente nem 

sempre afeito a este mister.” (edição 1536) 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

- Atitudes anteriores condenadas 

 

“Desde a eclosão do escândalo do Sivam, o primeiro grande caso 

policial da gestão de Fernando Henrique Cardoso, o governo 

instituiu um modo de operar suas crises [...] o governo determina 

que a Procuradoria da República ou a Polícia Federal investiguem o 

caso. E, no momento seguinte, quando o escândalo deixa as 

manchetes dos jornais e as conversas do Congresso, conclui-se que as 

apurações não são suficientes para transformar as denúncias em 
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“A humildade do presidente aparece quando ele admite ter cometido 

erros de avaliação na condução da política econômica. E ao dizer que, 

se não os tivesse cometido, estaríamos em melhor situação hoje.” (edição 

1536) 

 

- Relação com a imprensa 

“Resvala ainda na humildade quando diz não ter queixas da 

imprensa [...] FHC demonstra equilíbrio quando diz que ‘a imprensa faz 

as vezes de oposição em nome da sociedade’ e ‘assume a delegação não 

dada pelo povo e pela sociedade para, em nome deles, pressionar o 

governo.” (edição 1536) 

 

- Expectativa em relação a FHC 

“Há momentos em que um bom e sonoro murro na mesa faz milagres. 

É o gesto que o partido do presidente da República, o PSDB, vem 

pedindo a ele que faça [...] O murro na mesa que os tucanos pedem é 

uma ampla reforma no Ministério.” (edição 1548) 

processo na Justiça. Foi assim que o governo agiu nos seus mais 

notórios escândalos: além do Sivam, podem-se citar os casos da 

Pasta Rosa, do Proer e da compra de votos para aprovar a 

reeleição.” (edição 1521) 

 

“Em casos extremos, como no Sivam e na compra de votos, saciou-

se a opinião pública com pedidos de demissão de autoridades do 

governo e renúncia de deputados, respectivamente.” (edição1521) 

 

-Decisões atuais condenadas  

 

“Agora repete-se a mesma estratégia com os dois mais recentes 

escândalos, o chamado Dossiê Caribe, que desvendaria supostas 

contas do alto tucanato, e o grampo no BNDES, que revelou a 

interferência das autoridades no leilão de privatização do sistema 

Telebrás [...] No caso do grampo, evitou-se a CPI.” (edição 1521) 

 

“Talvez esteja por aí, além do temperamento peculiar do 

presidente, a dificuldade em desferir o tão almejado murro na 

mesa. Ninguém sabe se acabou a temporada de grampos.” (edição 

1548) 

 

- Queda de popularidade 

“[...] o governador de São Paulo, Mário Covas, foi mais aplaudido 

que Fernando Henrique, o que demonstra que a crescente queda de 

popularidade do presidente já invade o quintal do Palácio do 

Planalto.” (edição 1548) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº= 4 DFs 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 5 FDs 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

- 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

- Ministro das Comunicações 

 

“Com a divulgação do segundo capítulo dos grampos do BNDES, 

o ex-ministro volta às cinzas.” (edição1548) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº= 1 FD 
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ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM DA 

REVISTA: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM DA 

REVISTA: 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

IMPRENSA 

 

 

- 

 

IMPRENSA 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

*A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 2B: Opinião geral das revistas – Escândalo do BNDES 

REVISTA VEJA 

 

 

ATITUDES VALORIZADAS 

 

ATITUDES REPROVADAS 

 

      ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

-Repercussão 

 

“Por mais rocambolesca que pareçam as denúncias sobre uma 

suposta conta no exterior em nome de autoridades do governo, o 

assunto já se transformou num dos principais temas de discussão 

nas rodas de políticos e empresários.” (edição 1573) 

 

“A praga da espionagem criminosa atingiu proporções 

desestabilizadoras. Tudo parece indicar que o grampo do BNDES 

foi realizado com propósito comercial.” (edição 1601)  

 

- Expectativa 

 

“[...] tenham ou não consistência os documentos divulgados até 

agora, é preciso investigá-los, de modo que, ao final do inquérito, 

não paire nenhuma dúvida a respeito desses papéis.” (edição 1573) 

 

“Só assim, desvendando o que está por trás desses papéis, se 

fornecerá à opinião pública os elementos de que necessita para julgar 

se há alguma razão para dar credibilidade a eles ou se, ao 

contrário, tudo não passa, como parece, de uma grosseira 

falsificação, montada com o objetivo de desmoralizar o governo.” 

(edição 1573) 

 

“A resolução do episódio do grampo, com identificação e punição 
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dos culpados, é uma exigência da sociedade brasileira.” (edição 

1601) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  5  Formações Discursivas (FDs) 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

- 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

- Identificação dos grampeadores 

 

“A identificação dos grampeadores ainda não é definitiva, porém 

as suspeitas começam a se condensar em torno de três pessoas, 

entre elas um ex-araponga oficial. Temílson Antônio Barreto 

Rezende, o Telmo, cuja foto, estampada nesta edição, aparece pela 

primeira vez numa reportagem.” (edição 1601) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 1 FD 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

 

- Decisões do governo 

 

“Na quarta-feira, o Palácio do Planalto transferiu a investigação à 

Polícia Federal e ao Ministério Público, órgãos legalmente 

encarregados desse tipo de serviço.” (edição 1573) 

  

“Serão convidadas a depor as pessoas citadas nos papéis sobre a 

suposta conta no exterior, as que tiveram acesso às cópias desses 

documentos e também as que foram apontadas como responsáveis por 

tentativas de divulgá-las”. (edição 1573) 

 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

- Os fatos e o presidente 

 

“Na semana passada, VEJA fez uma investida num terreno onde deve 

brotar o derradeiro capítulo da história, o submundo em que 

trabalham os mais prováveis autores da escuta clandestina que não 

poupou nem o presidente da República.” (edição 1601) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 2 FDs 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 1 FD 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

- 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

- Ministro das Comunicações e as acusações a Veja 

 

“Conforme se depreende do conteúdo das fitas e também do 

depoimento de Mendonça de Barros ao Senado, na quinta-feira, o 

ministro agiu de forma absolutamente irregular [...]” 

(edição1574) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 1 FD 
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               ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 

DA REVISTA: 

 

 

       ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 

DA REVISTA: 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- Furo de reportagem 

 

“Na semana passada, VEJA publicou em primeira mão, trechos das 

duas fitas do grampo no BNDES enviadas pelo governo para 

investigação na Polícia Federal”. (edição 1574) 

 

“Petry teve acesso a uma peça decisiva para desvendar toda a 

trama. Conseguiu um relato minucioso sobre o conteúdo de fitas 

em que os suspeitos do grampo foram eles próprios grampeados, 

legalmente, pelos investigadores do governo.” (edição 1601) 

 

- Investigação dos fatos e iniciativa da revista 

“No momento em que a revista ouviu e transcreveu as duas fitas, 

elas já haviam sido remetidas do Palácio do Planalto à Polícia 

Federal, onde estão sendo oficialmente investigadas”. (edição1574) 

 

“Na semana passada, VEJA fez uma investida num terreno onde 

deve brotar o derradeiro capítulo da história, o submundo em que 

trabalham os mais prováveis autores da escuta clandestina que não 

poupou nem o presidente da República. O resultado desse esforço 

investigativo, publicado a partir da página 38 desta edição, deve-se em 

grande parte ao trabalho de um dos mais talentosos profissionais de 

VEJA, André Petry, 37 anos, chefe da sucursal em Brasília.” (edição 

1601) 

 

- Defesas de Veja 

 

“A matéria de VEJA não fez julgamento do trabalho do BNDES ou 

de ministro, considerando que as próprias declarações gravadas de 

Mendonça de Barros são suficientemente eloqüentes quanto a isso.” 

(edição1574) 

 

“VEJA limitou-se a reproduzir os diálogos na forma como 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

- Acusação a Veja 

 

“Na segunda-feira, ao tentar explicar-se, o ministro das 

Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, distribuiu uma 

nota com acusações a VEJA. São afirmações que a revista 

repudia.” (edição1574) 

 

“O ministro acusa VEJA de utilizar fitas obtidas por escuta ilegal 

dos telefones do BNDES.” (edição1574) 

 

“Segundo nota de Mendonça de Barros, a reportagem de VEJA 

‘induz o leitor a considerar como ilegítima a ação desenvolvida 

pelo presidente do BNDES e o ministro das Comunicações’.” 

(edição1574) 

 

“O ministro alega que as conversas foram editadas de forma a 

sugerir que teria havido favorecimento do consórcio liderado pelo 

Banco Opportunity”. (edição1574) 
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aparecem nas fitas. Deixou isso muito claro a seus leitores ao explicar 

que os trechos reproduzidos fazem parte de um conjunto que teria, 

supostamente, 27 fitas diferentes.” (edição1574) 

 

- Dever de informar 

“VEJA cumpriu sua função de divulgar informações de evidente 

interesse público.” (edição1574)  

 

“No decorrer desse período a revista cumpriu exemplarmente sua 

função de divulgar informações de interesse público pertinentes ao 

caso.” (edição 1601) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 7 FDs 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 4 FDs 

 

IMPRENSA 

 

 

- 
 

IMPRENSA 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

*A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 3A: Temas e Fases do Escândalo em Pauta – Escândalo do BNDES 

 

REVISTA VEJA 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO DAS REPORTAGENS 

 

Nº DE 

PÁGINAS 

TEMAS ABORDADOS – SINOPSE DAS REPORTAGENS 

SOBRE O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1573 

 

 

18/11/98 

 

 

FITAS, PAPÉIS E CRISE – Grampo no BNDES 

e documentos acusando a cúpula tucana de 

possuir uma conta no exterior agitam os políticos 

em Brasília (Expedito Filho) (pag. 42-51) – 

BRASIL 

 

 

 

MANOBRA PELO FORTE – Grampo mostra 

como o BNDES tentou jogar a Telerj nos braços 

do Opportunity (Expedito Filho) (pag. 52-53) – 

BRASIL 

 

 

 

12 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO  

 DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- Reportagem que anuncia fatos que atingem diretamente a 

imagem de FHC: documentos que acusam a cúpula tucana de 

possuir conta no exterior e o grampo no BNDES  

- Ministro José Serra vaza informações sobre a conta no 

exterior à imprensa 

- Conversas grampeadas na diretoria do BNDES sobre a 

privatização do sistema de telecomunicações 

 

- Divulgação de trechos das fitas e dos diálogos entre os 

personagens  

- FHC: participa e é citado em alguns trechos 

 

 

 

- 

 

 

1574 

 

 

25/11/98 

 

 

UM HOMEM ACIMA DA LEI – Ministro depõe 

no Senado e deixa patente o conflito entre seus 

meios e seus fins (Expedito Filho e Sandra 

Brasil) (pag. 44-49) – BRASIL 

 

 

 

UMA MISSÃO ESPECIAL – Ministro pede o 

banqueiro do Opportunity que monte uma ONG 

para custear campanha pela privatiização (Esdras 

Paiva) (pag. 50-53) – BRASIL 

 

 

 

12 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

  DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- Ministro das Comunicações, Mendonça de Barros em foco 

na reportagem: revelação de novos diálogos que complicam a 

situação dele no governo; discussão das leis de administração 

pública 

- FHC: necessidade de anunciar uma decisão em relação ao 

ministro 

 

- Ministro Mendonça de Barros, o banco Opportunity e a 

campanha publicitária sobre os benefícios da privatização do 

sistema Telebrás / Associação Brasil 2000 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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O TROPEÇO DE ANDRÉ – Presidente do 

BNDES se complica ao tentar favorecer 

consórcio no leilão da Telerj (Consuelo Dieguez) 

(pag. 54-55) - BRASIL 

 

- Presidente do BNDES, André Lara Resende, sua trajetória 

como economista e sua participação nas conversas com 

Mendonça de Barros  

- A reportagem explica como acontece a intervenção do 

Estado na economia e defende o processo de privatização 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

1575 

 

02/12/98 

 

HORA DO BALÃO DE ENSAIO – O grampo 

derruba cinco membros do governo, FHC acalma 

a briga dos aliados e abre-se a caça aos cargos 

(Expedito Filho) (pag. 40- 42) – BRASIL 

 

3 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- FHC: reunião com líderes do Congresso para recuperar o 

governo dos abalos do escândalo 

- Criação do Ministério da 

Produção: teria sido o 

estopim para atiçar as 

divergências / Especulações 

sobre o nome do chefe do 

novo ministério 

 

1576 

 

09/12/98 

 

“TODOS NA RUA” – Perde o emprego o último 

envolvido na fita do BNDES (sem autoria) 

(pag.55) – BRASIL/ PRIVATIZAÇÃO 

 

 

1 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- Demissão de Jair Bilachi, presidente da Previ, fundo de 

pensão dos funcionários do Banco do Brasil 

 

- 

 

 

 

 

1580 

 

 

13/01/99 

 

 

DE OLHO EM 2002 – Já atento à sucessão, FHC 

acha que o PSDB poderá estar ao lado do PT 

(Expedito Filho) (pag. 40-41) – BRASIL / 

GOVERNO 

 

 

2 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- FHC: planos para nomear Mendonça de Barros no ministério 

do Desenvolvimento; imagem atrelada ao escândalo do 

BNDES. 

 

 

- Planos para a sucessão em 

2002 

 

 

1600 

 

 

02/06/99 

 

 

O TESTE DAS FITAS – FHC sai sem nenhum 

arranhão do grampo criminoso que gravou horas 

de conversas telefônicas de altos funcionários do 

governo (sem autoria) (pag. 36-39) 

 

TRAMA ROCAMBOLESCA – Uma viagem ao 

coração da maior privatização já feita no país, 

com seus detalhes hilários e despudorados 

(Esdras Paiva e Alexandre Oltramari) (pag.40-

43) 

 

FHC SOBRE O GRAMPO: “FOI UMA 

 

 

10 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

  DIVULGAÇÃO DE NOVOS FATOS 

- FHC: o presidente é flagrado nas fitas grampeadas, mas as 

conversas não são comprometedoras 

- Divulgação de trechos das fitas 

 

- FHC: comentários sobre sua participação nos grampos  

- Negociação da carta de fiança do Banco do Brasil ao 

Opportunity  

- Personagens em evidência: Mendonça de Barros, José Pio 

Borges, André Lara Rezende. 

 

- FHC: Entrevista exclusiva a Veja sobre o caso do grampo no 

 

 

 

 

 

- 
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CANALHICE” – O presidente defende sua 

postura e diz que estão querendo mostrar que 

“todos são iguais, imorais” (Expedito Filho) 

(pag.44- 45) 

BNDES. 

 

 

1601 

 

 

09/06/99 

 

 

NO NINHO DOS ESPIÕES – Grampo legal 

fisga suspeiot número 1 do grampo ilegal no 

BNDES e o caso vira rede de intrigas no governo 

(Ronaldo França, Expedito Filho e André Petry) 

(pag. 38-43) - BRASIL 

 

 

6 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- DESFECHO: REVELAÇÃO DA AUTORIA DO GRAMPO  

- Revelado o nome do principal suspeito do grampo ilegal do 

BNDES, o Telmo 

- Inquietações no governo 

- Rememoração do escândalo do Sivam 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

- 

 

 

1616 

 

 

22/09/99 

 

 

O LODO VEM À TONA – Araponga afirma que 

foi convidado a participar do grampo do BNDES 

pelo agente federal Telmo (Ronaldo França) 

(pag. 46-48) 

 

 

5 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- DESFECHO: REVELAÇÃO DA AUTORIA DO GRAMPO 

- Nova testemunha confirma autoria dos grampos do BNDES 

- General Cardoso e a ordem para grampear os telefones 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

- 

 

 

1619 

 

 

13/10/99 

 

 

O PLANALTO NA MIRA – PF trabalha com a 

hipótese de que a ordem para o grampo do 

BNDES teria partido da área de inteligência do 

próprio governo (Ronaldo França) (pag. 52-53) – 

BRASIL/ GRAMPO 

 

 

 

2 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO  

  DESDOBRAMENTOS 

- DESFECHO: REVELAÇÃO DA AUTORIA DO GRAMPO 

- Polícia Federal acredita que o General Cardoso deu ordens 

para a execução dos grampos  

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

- 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 9 

 

 

- TOTAL DE REPORTAGENS: 13 

 

- EDIÇÕES SEM EXEMPLAR: 0 

 

- Sem referência a FHC = 6 reportagens 

- Com referência a FHC = 7 reportagens 

- Entrevista = 1 

 

- Referência a outros temas = 

2 reportagens  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 3B: Fases do Escândalo em Pauta – Escândalo do BNDES 

 

REVISTA ISTOÉ 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO DAS REPORTAGENS 

 

Nº DE 

PÁGINAS 

TEMAS ABORDADOS – SINOPSE DAS REPORTAGENS 

SOBRE O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1520 

 

 

 

18/11/98 

 

 

 

FALTA EXEMPLAR 

 

 

 

 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

 

 

 

- 

 

1521 

 

 

25/11/98 

 

EXEMPLAR COM DEFEITO/ TÍTULO 

RASGADO/FALTAM PÁGINAS (Andre 

Meireles e Guilherme Evelin) (pag. 25-31) – 

POLÍTICA 

 

 

O PRESIDENTE SABIA DE TUDO – Na sua 

primeira entrevista exclusiva sobre o grampo, 

Mendonça de Barros diz que informou FHC de 

todas as suas ações na privatização da Telebrás 

(Hélio Campos Mello, Luciano Suassuna e Mino 

Pedrosa) (pag. 32-34) – POLÍTICA 

 

8 
- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- FHC: os grampos não atingiram o presidente 

- Decisões e mal estar na base governista: o futuro do ministro 

Mendonça de Barros 

- Consórcio Telemar e a privatização do sistema Telebrás 

(criação da Brasil 2000) 

 

DESDOBRAMENTOS 

- Entrevista exclusiva com o ministro das Comunicações, 

Mendonça de Barros. 

 

 

 

 

- 

 

 

1522 

 

 

02/12/98 

 

 

FALTA EXEMPLAR 

 

 

 

 

 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

DESDOBRAMENTOS 

 

 

 

- 

 

1534 

 

 

 

 

24/02/99 

 

 

 

LUTA DE ARAPONGAS - A queda-de-braço 

nos bastidores do inquérito sobre o grampo no 

BNDES (Mino Pedrosa) (sem pag. texto do 

acervo virtual) – ESCÂNDALO 

 

 

 

 

 

 

- CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Bastidores da investigação dos grampos: Vicente Chelotti, 

diretor-geral da Polícia Federal e o general Alberto Cardoso, 

 

 

 

- 
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chefe da Casa Militar discordam nas ações de investigação 

 

1535 

 

03/03/99 

 

XERIFE SOB SUSPEITA – Grampos revelam 

como diretor da Polícia Federal usava escuta para 

manter poder (Eduardo Hollanda e Mino 

Pedrosa) (sem pag. texto do acervo virtual) – 

ESCÂNDALO 

 

 

 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- FHC: gravações divulgadas pela revista Carta Capital foram 

editadas para não comprometer o presidente 

- Vicente Chelotti, diretor-geral da Polícia Federal, tem cargo 

ameaçado por conta de abuso de poder 

 

- 

 

 

 

1536 

 

10/03/99 

 

AGORA MAIS HUMILDE? FHC admite que 

errou na condução do Plano Real e assegura que 

o FMI não manda na política econômica (Andrei 

Meireles, Guilherme Evelin e Tales Faria) (sem 

pag. texto do acervo virtual) – GOVERNO 

 

 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

ENTREVISTA COM FHC: o presidente aborda diversos 

temas como os erros na condução do Plano Real, a política 

econômica e comenta a questão dos grampos do BNDES 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1548 

 

 

02/06/99 

 

 

“NÃO TENHA DÚVIDA” – FHC é grampeado, 

fica nas mãos de ACM e de Jader, enquanto alas 

do governo trocam acusações (Andrei Mireles e 

Guilherme Evelin) (pag. 26-29) – BRASIL/ 

POLÍTICA 

 

 

 

4 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

 - FHC: flagrado no grampo do BNDES 

- Aliados do governo aguardam posicionamento de FHC; 

conflitos partidários 

 

 

- 

 

 

1565 

 

 

29/09/99 

 

 

CHANTAGEM NA LINHA – Guerra de 

arapongas revela que as fitas gravadas no 

BNDES ainda estão sendo negociadas no 

submundo (Francisco Alves Filho e Valéria 

Propato) (pag. 30- 32) - BRASIL/ 

ESPIONAGEM 

 

 

3 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

- Novas fitas e acusações entre arapongas sobre o grampo do 

BNDES; conflitos entre ex-agentes da Abin 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

  

 

 

 

- 

 

 

1566 

 

 

06/10/99 

 

TELMO FALA A ISTOÉ - Apontado como 

principal suspeito de executar o grampo do 

BNDES, Temilson Resende, o Telmo, 48 anos, 

se apresentou à Justiça na terça-feira 28, depois 

de passar 12 dias desaparecido. (sem autoria) 

(sem pag. texto do acervo virtual) – BRASIL 

 

 

 

 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

 - Entrevista com Temilson Resende na qual nega participação 

nos grampos do BNDES. 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

- 
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1571 

 

 

10/11/99 

 

DENTRO DE CASA – Polícia Federal conclui 

investigação sobre grampo do BNDES e acusa 

governo (Valéria Propato) (pag. 30-31) - 

BRASIL/ ESPIONAGEM 

 

2 
 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

- Concluída a investigação sobre os grampos do BNDES e os 

personagens envolvidos no tráfico de influência da 

privatização das teles: grampos partiram de funcionários do 

próprio governo 

- SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

 

- 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 10 

 

 

- TOTAL DE REPORTAGENS: 6 

 

- EDIÇÕES SEM EXEMPLAR: 2 

 

- Sem referência a FHC = 3 reportagens 

- Com referência a FHC = 3 reportagens 

- Entrevistas = 3 

 

-Referência a outros temas= 0 
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 4A: Destaque do Escândalo e Formato das Reportagens – Escândalo do BNDES – Revista IstoÉ 

EDIÇÃO/FASE 

 SEM 

DESTAQUE 

NA CAPA 

REPORTAGEM 

DE CAPA 

REPORTAGEM 

EXPOSITIVA 

REPORTAGEM 

INTERPRETATIVA 

REPORTAGEM 

DE DENÚNCIA 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA-

FACTUAL 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA- 

ESPECULATIVA 

ESCÂNDALO 

 

Edição 1520 

 

 

     

 

  

Edição 1521 

FALTA TÍTULO 

 

SEM CAPA 

     

√ 

 

Edição 1522        

CLÍMAX 

Edição 1534 

LUTA DE ARAPONGAS 

   

 

√ 

   

 

 

 

Edição 1535 

XERIFE SOB SUSPEITA 

  

√ 

    

√ 

 

Edição 1536 

AGORA MAIS HUMILDE? 

  

√ 

     

CONSEQUÊNCIAS 

Edição 1548 

“NÃO TENHA DÚVIDA” 

 

√ 

 

     

 

√ 

 

Edição 1565 

CHANTAGEM NA LINHA 

 

√ 

     

√ 

 

Edição 1566        
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TELMO FALA A ISTOÉ √ 

Edição 1571 

DENTRO DE CASA 

 

√ 

 √     

TOTAL DE EDIÇÕES = 10 

EXEMPLAR SEM CAPA = 1 

EXEMPLAR PENDENTE = 2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

4 

 

0 
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 4B: Destaque do Escândalo nas Reportagens – Escândalo do BNDES – Revista Veja 

EDIÇÃO/FASE 

 SEM 

DESTAQUE 

NA CAPA 

REPORTAGEM 

DE CAPA 

REPORTAGEM 

EXPOSITIVA 

REPORTAGEM 

INTERPRETATIVA 

REPORTAGEM 

DE DENÚNCIA 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA-

FACTUAL 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA- 

ESPECULATIVA 

ESCÃNDALO 

 

Edição 1573 

FITAS, PAPÉIS E CRISE 

  

√ 

     

√ 

MANOBRA PELO FORTE     √   

Edição 1574 

UM HOMEM ACIMA DA LEI 

  

√ 

     

√ 

UMA MISSÃO ESPECIAL    √    

O TROPEÇO DE ANDRÉ    √    

CLÍMAX 

 

Edição 1575 

HORA DO BALÃO DE ENSAIO 

 

√ 

     

√ 

 

Edição 1576 

“TODOS NA RUA” 

 

√ 

  

√ 

    

Edição 1600 

O TESTE DAS FITAS 

  

√ 

    

√ 

 

TRAMA ROCAMBOLESCA      √  

CONSEQUÊNCIAS 

 

Edição 1580 

 

√ 

  

√ 
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DE OLHO EM 2012 

Edição 1601 

NO NINHO DOS EXPIÕES 

  

√ 

     

√ 

Edição 1616 

O LODO VEM À TONA 

 

√ 

  

√ 

    

Edição 1619 

O PLANALTO NA MIRA 

  

√ 

     

√ 

TOTAL DE EDIÇÕES = 9 

EXEMPLAR SEM CAPA = 0 

 

4 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1A: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

ATITUDE IDEAL 

 

ATITUDE AGRADÁVEL 

 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem as 

relações entre os personagens) 

 

- 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem 

as relações entre os personagens) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Dossiê sobre contas no exterior 

“Se a privatização do sistema Telebrás continua rendendo, a ‘operação 

abafa’, montada pelo governo para tirar as supostas contas do 

tucanato do noticiário, vem dando resultado. E tudo com a colaboração 
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do procurador-geral da República. A perícia oficial ainda não terminou, 

mas Geraldo Brindeiro não tem dúvidas: os documentos dos paraísos 

fiscais do Caribe são falsos [...] Brindeiro descartou até a hipótese de 

que o dossiê seja apenas um conjunto de pistas que aponte para fatos 

verídicos.” (edição 1521, p.31)  

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 Formação Discursiva (FD)** 

Variação Subtemática = 1 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1B: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

ATITUDE DESAGRADÁVEL 

 

ATITUDE DE RISCO 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- Consórcio Telemar e o BNDES 

 

“Pivô da crise do grampo, o consórcio Telemar está em pé de guerra. O 

motivo da briga é um só: poder. Com a intervenção do BNDES, logo após o 

leilão, comprando 25% das ações do grupo, o banco acabou transformando-se 

no maior acionista individual.” (edição 1521, p.30) 

 

- FHC e auto imagem 

 

“Quem conhece o presidente Fernando Henrique Cardoso sabe: seu poder 

de sedução e sua capacidade de dizer o que o interlocutor quer ouvir são o 

segredo de seu sucesso. Nos últimos dias, no entanto, a política do gogó 

está num viés de baixa. É como se o efeito teflon, aquele que impede que 

qualquer denúncia grude no presidente, tenha sido danificado.” (edição 

1548, p.27)   

 

- Investigações 

 

“As investigações do Ministério da Justiça estão quase provando que o 

grampo foi coisa da Abin, a agência de informações di general Alberto 

Cardoso, chefe do Gabinete Militar da Presidência. É o governo gravando o 

governo.” (edição 1548, p.27) 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- Suspeitos do grampo 

 

“De acordo com informações vazadas pela PF, são subordinados do 

general os principais suspeitos de terem grampeado os telefones do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

num escândalo que causou a queda do ministro das Comunicações, Luiz 

Carlos Mendonça de Barros, e do presidente do banco, André Lara 

Resende.” (edição 1534, sem página/ versão eletrônica) 

 

- FHC e auto imagem 

 

“Antes mesmo da divulgação das fitas, ACM e seus correligionários 

emitiram sinais de que sabiam do estrago que as gravações poderiam 

causar. “Eu já alertei o presidente de que as crises econômicas são 

passageiras, mas as crises morais podem manchar as biografias dos 

homens honrados”, contou Antônio Carlos numa palestra [...]” (edição 

1548, p.28) 

 

“[...] o líder do PFL na Câmara, Inocêncio Oliveira, havia dado o mesmo 

recado de forma mais explícita, numa resposta às críticas de Mendonção, 

ao ministro da Fazenda, Pedro Malan. “Antes de partir para o ataque, o 

Mendonça de Barros deveria levar em conta que nem todas as fitas 

gravadas no grampo do BNDES foram divulgadas.” Os tucanos 

desconfiam que essas declarações premonitórias não são mera 

coincidência. Ainda existe no ar a ameaça de que um terceiro diálogo 

grampeado de FHC possa aparecer. “O presidente da República hoje 

é prisioneiro dessas fitas”, aposta o presidente do PT, José Dirceu, 
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resumindo o sentimento de muitos governistas.” (edição 1548, p.28) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- FHC e Mendonça de Barros 

“Dois andares acima no mesmo prédio, os senadores Teotônio Vilela Filho 

(AL) e Sérgio Machado (CE) e o deputado Arnaldo Madeira (SP) ouviam o 

desabafo de um desolado Mendonça de Barros, que horas antes telefonara 

a FHC para pedir demissão. O presidente tentou acalmá-lo e marcou nova 

conversa para esta segunda-feira. “Isto está causando um enorme 

constrangimento familiar e criando obstáculos políticos para o governo”, 

justificou o ministro.” (edição 1521, p.30)  

 

- Vicente Chelotti, diretor-geral da Polícia Federal 

 

“Engaiolaram o corvo [...] Chelotti agora não deve ficar por muito tempo 

no cargo. Caiu na Arapuca que costuma montar para os outros. A revista 

Carta Capital, que circulou na última sexta-feira 26, revelou que nem o 

xerife da PF consegue escapar ileso da bisbilhotice dos arapongas sob seu 

comando. Publicou uma série de diálogos, colhidos de um conjunto de 38 

fitas de conversas entre Chelotti, chefes e agentes da PF, grampeadas dos 

telefones de Celso Lemos, assessor que, apesar de licenciado por suspeita de 

desvio de verba pública, continuava atuando como homem-forte, instalado no 

gabinete ao lado do seu chefe. Segundo a revista, os telefonemas contêm 

tramóias da cúpula da PF para manter sob controle a investigação do 

grampo no BNDES.” (edição 1535, sem página/ versão eletrônica)  

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Vicente Chelotti, diretor-geral da Polícia Federal 

 

“O diretor-geral da Polícia Federal, Vicente Chelotti, continua duro 

na queda. Sempre que seu emprego de xerife é ameaçado, recorre a 

um arsenal de segredos do poder e consegue manter-se no cargo [...] 

Chelotti mostra agora a mesma desenvoltura na queda-de-braço que vem 

travando com o chefe da Casa Militar, general Alberto Cardoso, pelo 

controle da Central de Inteligência da Polícia Federal. Bastou o general 

querer colocar os arapongas da Polícia Federal a serviço da Abin, a 

futura agência brasileira de inteligência, para Chelotti reagir e deixar o 

chefe da Casa Militar numa situação, no mínimo, constrangedora.” 

(edição 1534, sem página/ versão eletrônica)  

 

“Chelotti, que se vangloriou de “ter na mão” o presidente por possuir 

gravações comprometedoras contra FHC, diz que as gravações 

entregues à Carta Capital foram editadas. “Essas frases foram ditas em 

conversas com amigos, mas estão incompletas. Em todos os trechos, falta a 

primeira parte. Sempre pergunto: “Até quando vão continuar com essa 

história de que eu tenho o presidente na mão?”, alegou Chelotti, na 

mesma sexta-feira 26.”  (edição 1535, sem página/ versão eletrônica) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

“Mas a divulgação das fitas pelos jornalistas Fernando Rodrigues e Elvira 

Lobato foi um soco na boca do estômago – que levou FHC às cordas. 

Mostrou que Fernando Henrique sabia e deu aval à operação comandada 

por André Lara e pelo ex-ministro das Comunicações Luiz Carlos 

Mendonça de Barros em favor do Opportunity na disputa pela Tele 

Norte-Leste. Confirmou também que as primeiras versões das conversas 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

- o grampo e a auto imagem 

 

“Às 17 horas do dia 17 de setembro, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a pedido do governador do Ceará, Tasso Jereissati, recebeu em 

seu gabinete no Palácio do Planalto o empresário Carlos Jereissati. O 

irmão do governador levou a Brasília uma encomenda especial: cópias 
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grampeadas foram montadas com trechos escolhidos a dedo para preservar o 

presidente da República.” (edição 1548, p.27) 
das fitas do grampo feito na presidência do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que mostram as 

armações para a venda de empresas do grupo Telebrás. Jereissati 

aproveitou a conversa com FHC para reclamar das perseguições do 

ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, contra o 

consórcio Telemar, que abocanhou no leilão de privatização as 16 

empresas integrantes da Tele Norte-Leste. Mesmo montado no arsenal 

dos grampos, o empresário assegurou que as armas que armazenou 

para a guerra contra Mendonça de Barros não atingiriam o 

presidente. (edição 1521, p.25) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

- Decisões do Governo 

 

“Antes mesmo de o escândalo estourar, o chefe da agência de inteligência 

no Rio de Janeiro alertou o general Cardoso sobre a existência de 

gravações que comprometeriam o presidente da república. Mandou 

investigar. Além de não terem conseguido identificar os autores do grampo, os 

arapongas do general ficarão ainda mais expostos se o inquérito da PF 

apontar envolvimento de pessoal da inteligência militar. “Seja lá qual for o 

resultado do trabalho da PF, uma coisa eu garanto: não há envolvimento 

institucional nessa história. Nós aqui não trabalhamos com gravações 

ilegais”, protesta o general, irritado com o vazamento sobre as 

investigações da Polícia federal.” (edição 1534, sem página/ versão eletrônica) 

 

“A briga promete. Chelotti mandou abrir um inquérito para descobrir os 

responsáveis pelo grampo [...] É inadmissível que a escuta telefônica, que só 

pode ser feita com autorização da Justiça ou em situações em que a segurança 

do Estado esteja comprometida, se banalize a ponto de virar instrumento para 

guerra de poder entre correntes corporativas. “Essa zorra não pode 

continuar”, desabafou um assessor presidencial.” (edição 1535, sem 

página/ versão eletrônica) 

 

- Conseqüências das decisões 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- FHC e planos futuros  

 

“Mais que a eventual queda do ministro, a saída de Mendonça de Barros 

do páreo pela superpasta da Produção ameaça abortar os planos do 

PSDB e de FHC para seu segundo mandato.” (edição 1521, p.30) 

 

“Nesse clima de suspeição entre os parceiros, Fernando Henrique fica 

ainda mais inseguro em relação ao caminho que deve trilhar. O dilema 

de FHC é agravado pelas diferentes visões de seus aliados sobre o que 

deve ser trocado no governo.” (edição 1548, p.28) 

 

“Enquanto seus subordinados se engalfinham, o presidente não esboçou 

nenhuma reação para retomar as rédeas. Amargurado, FHC tem-se 

mostrado preocupado em preservar sua biografia. Disse que não vai 

transformá-lo num Fernando Collor. “Chego aos 68 anos tendo toda uma 

vida de trabalho. Nunca tive qualquer coisa, a mais remota, que 

pudesse criar suspeição de algum interesse no exercício do cargo 

público que não fosse o povo, não fosse o meu país. Nunca.”, defendeu-se 

FHC, num discurso na quinta-feira.” (edição 1548, p.29) 

  

“FHC está longe de ter o mesmo destino de Collor. Mas terá de pagar 

caro por isso. A cada nova denúncia, os aliados aumentam o preço da 
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“Nos dias seguintes, apesar do relativo sucesso da operação abafa, que 

tentou transferir a responsabilidade do vazamento à oposição e jogou qualquer 

investigação para debaixo do tapete, teve queda na Bolsa, subida do dólar e 

muita crise política. Ao mesmo tempo que duas pesquisas (Vox Populi e 

Ibope) registravam que a popularidade presidencial estava quase no 

fundo do poço, a base governista deixava vazar água por todos os lados.” 

(edição 1548, p.27) 

 

“Para terminar a semana, o ministro da Previdência, Waldeck Ornelas, 

aliado de ACM, caiu de pau em José Serra, da Saúde, que além de cacique 

tucano, andou dizendo que o governo demorou para reagir à 

arapongagem. É a eterna guerra entre PFL e PSDB.” (edição 1548, p.27) 

 

fatura. Se não conseguir promover uma reviravolta, o presidente 

corre, com apenas cinco meses de mandato, o risco de virar um 

fantoche e repetir o melancólico final do governo Sarney. “Ou o 

governo parte para o jogo pesado, ou este será o seu final”, disse um 

ministro ao próprio presidente.” (edição 1548, p.29) 

 

- Expectativas dos empresários 

 

“Na contramão do ministro das Comunicações, Carlos Jereissati e seus 

sócios querem que o dinheiro da venda da participação do banco 

oficial seja rateado entre o tesouro e os acionistas da Telemar. As fitas 

do grampo começaram a circular como uma arma na disputa pelo 

lucro dessa operação, que poderia chegar aos R$400 milhões, acabaram 

virando munição pesada nas mãos dos que querem derrubar Mendonça de 

Barros.” (edição 1521, p.30-31) 

 

- Decisões de FHC/Governo 

“[...] o chefe da Casa Militar está preocupado. Sem saber exatamente o 

que a Polícia Federal já conseguiu apurar, fez questão de consultar 

Renan Calheiros sobre a viabilidade legal de demitir arapongas 

envolvidos com o grampo no BNDES com base no decreto que facilita a 

exoneração de policiais federais que tenham praticado irregularidades.” 

(edição 1534, sem página/ versão eletrônica) 

 

“Enquanto Fernando Henrique disparava nervosamente telefonemas 

para todos os lados e reunia tucanos e alguns assessores no Palácio da 

Alvorada para preparar uma defesa da atuação do governo no leilão 

da Telebrás, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, e o 

presidente do PMDB, Jader Barbalho, decidiam seguir outro rumo. 

Descartaram a criação de uma CPI para investigar a privatização e um 

pedido de impeachment apresentado pelas oposições, mas resolveram 

que só iriam defender Fernando Henrique.” (edição 1548, p.28) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 4 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 3 
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FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Apuração de outros veículos 

 

“A revista Carta Capital, que circulou na última sexta-feira 26, revelou que 

nem o xerife da PF consegue escapar ileso da bisbilhotice dos arapongas sob 

seu comando. Publicou uma série de diálogos, colhidos de um conjunto de 38 

fitas de conversas entre Chelotti, chefes e agentes da PF, grampeadas dos 

telefones de Celso Lemos, assessor que, apesar de licenciado por suspeita de 

desvio de verba pública, continuava atuando como homem-forte, instalado no 

gabinete ao lado do seu chefe. Segundo a revista, os telefonemas contêm 

tramóias da cúpula da PF para manter sob controle a investigação do grampo 

no BNDES.” (edição 1535, sem página/ versão eletrônica) 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a 

atuação de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1C: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

ATITUDE IDEAL 

 

ATITUDE AGRADÁVEL 

 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- FHC e o grampo 

 

“Nas sessenta horas de telefonemas grampeados por criminosos, antes, 

durante e depois dos leilões das empresas do sistema Telebrás, o 

presidente sobreviveu a qualquer dúvida que porventura pudesse 

haver sobre sua participação no episódio.” (edição 1600, p.36-37) 

 

“Quanto ao presidente, seu envolvimento ativo na venda das teles é 

perto de nulo. Há muita coisa nas 46 fitas. O que não existe ali é o 

flagrante de que o presidente Fernando Henrique Cardoso andou fora 

da linha. A parte mais significativa de todo o material resume-se a um 

diálogo entre Fernando Henrique e André Lara Resende, reproduzido no 

quadro inferior desta reportagem. Nesse diálogo, FHC se mostra 

completamente alheio aos detalhes dos leilões. Nem sabe direito quem 

são os integrantes dos consórcios.” (edição 1600, p.39) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem as 

relações entre os personagens) 

 

 

- 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem 

as relações entre os personagens) 

 

- Mendonça de Barros 

 

“Agora com a publicação das conversas completas, Luiz Carlos 

Mendonça de Barros sente que a opinião pública pode entender 

melhor sua participação no processo de venda das teles. “Sem querer, a 

Folha acabou prestando um serviço a mim e ao país”, afirma o ex-
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ministro.” (edição 1600, p.37-38) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que enfatizam as ações de FHC, seu envolvimento com o fato 

e a postura diante do acontecimento) 

 

- 

 

(Uso de verbos que enfatizam as ações de FHC, seu envolvimento com o 

fato e a postura diante do acontecimento) 

 

- 

  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Atitudes de FHC 

 

“Na sexta-feira, durante uma viagem ao Rio de Janeiro, o presidente 

falou pela primeira vez sobre o episódio. E foi duríssimo. Chamou as 

pessoas associadas às denúncias de ‘farsantes, falsários e pessoas que o 

Brasil custou a expulsar da vida pública.” (edição 1573, p. 43) 

 

- Decisões do Governo (em relação às fitas) 

 

“Desde que soube delas, o governo começou a tentar identificar o 

grampeador. No início, os arapongas tinham uma lista de oito suspeitos. 

Foram eliminando um a um, e sobrou um: é Eduardo Cunha, ex-

presidente da Telerj, a telefônica do Rio, no governo Collor. ‘Só não 

temos convicção de que foi ele porque não colocamos a mão na prova 

definitiva. Mas só temos 10% de dúvida’, diz um assessor da área de 

inteligência do governo.” (edição 1573, p.48) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- FHC e a auto- imagem 
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“Aos jornalistas que o acompanhavam fez uma exigência: ‘Peço aos 

senhores que não ousem me perguntar sobre o que não deve ser 

pensado e muito menos respondido por alguém que tem dignidade, 

tem decência como eu’. O presidente acha um desrespeito com ele e 

com o cargo que ocupa ser conduzido à posição de suspeito sem que 

uma única prova consistente tenha vindo a público até o momento.” 

(edição 1573, p. 43)  

 

- Atuação da imprensa 

 

“Quando pequenos trechos selecionados das fitas foram conhecidos no fim 

do ano passado, as partes divulgadas não permitiam uma análise 

completa das conversas mantidas pelos encarregados da venda da 

Telebrás. Essa falha foi sanada agora pela reportagem da Folha de 

S.Paulo.” (edição 1600, p.37) 

 

“Agora com a publicação das conversas completas, Luiz Carlos Mendonça 

de Barros sente que a opinião pública pode entender melhor sua 

participação no processo de venda das teles. “Sem querer, a Folha 

acabou prestando um serviço a mim e ao país”, afirma o ex-ministro.” 

(edição 1600, p.37-38) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 2 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1D: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

ATITUDE DESAGRADÁVEL 

 

ATITUDE DE RISCO 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- Deflagração do escândalo 

 

“Na semana passada, Brasília ficou paralisada diante de um pacote de 

denúncias constituído por cópias de seis documentos e gravações clandestinas 

de telefonemas, cujas passagens principais estão reunidas em duas fitas. As 

denúncias envolvem cinco autoridades, inclusive o presidente Fernando 

Henrique Cardoso.” (edição 1573, p. 42)  

 

“No sábado 7, o jornalista Renato Fagundes, do Jornal do Brasil, publicou 

reportagem dizendo que o general Cardoso confirmava a existência de grampo 

e que o próprio presidente, num telefonema ao BNDES, acabou sendo 

gravado. Nas fitas, tem-se outro cenário. Nelas, não se fala dos mesmos 

tucanos mas refere-se igualmente a gente graúda do governo.” (edição 

1573, p.48) 

 

“As fitas do grampo foram divulgadas na semana passada pelo jornal Folha de 

S.Paulo, provocando um terremoto político no governo FHC. Formam um 

conjunto de 46 fitas, nas quais estão registradas as conversas mantidas 

em torno da privatização da Telebrás, no ano passado, a partir de um 

grampo fixado em telefones da presidência do Banco nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Rio de Janeiro.” (edição 

1600, p.37) 

 

- Comparação entre escândalos (dossiê e grampos) 

 

“No caso das fitas, a criança também nasceu órfã, o que parece ser uma 

característica desse ‘escândalo’, pois tudo o que vem à tona não tem origem, 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- Veracidade dos fatos 

 

“O governo também desenvolveu uma síndrome de paranóia nos 

últimos dias. Na sexta-feira, uma alta autoridade do Planalto ligou 

para o diretor da Polícia Federal, Vicente Chelotti, encarregado das 

investigações. Queria saber se é possível alguém abrir uma conta no 

exterior em nome de outra pessoa - no caso, o presidente da República, 

Fernando Henrique Cardoso – sem que ela saiba ou autorize. A resposta 

do delegado foi clara e preocupante: é possível, sim, abrir uma conta no 

exterior apenas para comprometer outra pessoa.” (edição 1573, p.44)   

 

“Se ao fim dessa novela se descobrir que havia uma conta dessas para 

guardar sobras de campanha, o episódio irá causar um mal profundo ao 

Brasil, na forma de desconfiança, frustração, perda de credibilidade e 

risco de turbulência política e econômica. Caso se descubra que não 

havia nada, que tudo não passava de calúnia, então o país terá vivido um 

terremoto por absolutamente nada.” (edição 1573, p.44)  

 

“Entre os que examinaram o tal dossiê, ninguém acha que, por si só, 

ele prove algo. Mesmo que os papéis sejam falsificados ou montados, é 

compreensível que venham a público, pois o governo tem seus inimigos e 

a imprensa costuma esmerar-se na busca de informações relevantes para 

seu público. Até agora, no entanto, nada se esclareceu. Poucas pessoas 

viram os papéis e, mesmo tendo visto, não se animam a falar deles 

publicamente.” (edição 1573, p.47)  

 

“Sabe-se, no entanto, que flutua por aí um dossiê muito maior, com 
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nem prova.  Bem. Ninguém se responsabiliza pelas fitas, até porque o 

grampo telefônico é crime.” (edição 1573, p. 48)   

 

“No episódio das fitas, há uma guerra comercial, mas também uma 

disputa por espaço no governo. O problema começou no leilão das teles. 

Mendonça de Barros pediu ao amigo Ricardo Sérgio [...] para que formasse 

um consórcio para concorrer à compra da Telerj [...] Era um consórcio de 

brincadeirinha, feito às pressas para estimular a concorrência, mas não 

para ganhar [...] Mendonça de Barros não gostou, porque não gosta de 

‘telegangue’, e começou a articular uma forma de jogá-los para escanteio. 

Aí, seu amigo Ricardo Sérgio se irritou. Afinal, este se empenhara em 

montar o consórcio, reuniu empresários que toparam o teatro e, depois, teria 

de expulsá-los do negócio. Com isso, Ricardo Sérgio sentiu-se traído pelo 

ministro. (edição 1573, p.51) 

 

- Conseqüências do escândalo para o governo 

 

“O escândalo do grampo telefônico no Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, teve início como denúncia 

de favorecimento no leilão das teles e produziu a queda de cinco 

autoridades do governo – o maior bloco de demissão em Brasília até onde 

a memória alcança.” (edição 1575, p.40) 

 

“O grampo nos telefones do BNDES provocou uma última vítima na 

semana passada. É Jair Bilachi, presidente da Previ, o fundo de pensão dos 

funcionários do Banco do Brasil, demitido na quarta-feira.” (edição 1576, 

p.55) 

 

“Com a divulgação das conversas telefônicas, ficou evidente que Bilachi era 

apenas uma figura decorativa na Previ. Quem mandava de fato era Ricardo 

Sérgio de Oliveira, diretor da área externa do Banco do Brasil, que também foi 

demitido após o vazamento do grampo.” (edição 1576, p.55) 

algo em torno de 400 páginas. Na semana passada, VEJA ouviu quatro 

pessoas que tiveram esses papéis em mãos. São dois senadores, um do 

PFL, e outro do PMDB, um deputado da cúpula do Congresso e um amigo 

íntimo do PFL. Os quatro afirmam que os papéis mostram a existência 

não de uma, mas de duas contas bancárias, ambas em paraísos fiscais 

[...] As quatro pessoas ouvidas por VEJA afirmam que os papéis trazem 

esses registros. O que eles não afirmam nem poderiam afirmar é que os 

papéis são verdadeiros, porque não há na documentação nenhuma 

característica que lhe dê validade como elemento de prova.” (edição 

1543, p.47)  

 

“Na semana passada, o ministro Mendonça de Barros fez questão de 

garantir que o grampo fora colocado na Telerj. Mas tudo indica que foi 

colocado no próprio BNDES, dada a impossibilidade técnica de fazer 

um grampo numa central telefônica e pegar exatamente a linha do 

presidente do banco.” (edição 1573, p.49)  

 

“Segundo técnicos em telecomunicações e ex-agentes do Serviço Nacional 

de Informações, é forte a possibilidade de que o grampo no telefone de 

André Lara Resende, presidente do BNDES, tenha sido realizado a 

partir da própria central do edifício do banco. Os especialistas 

garantem que ele não poderia ter sido feito a partir da telefônica 

carioca, a Telerj, ou da rua.” (edição 1573, p.51)  

 

“Na semana passada, VEJA ouviu as duas fitas que o governo enviou para 

a Polícia Federal. Cada uma com duração de noventa minutos, elas 

registram 34 conversas grampeadas no BNDES. As fitas têm má 

qualidade de som, barulhos ao fundo e longos espaços em silêncio 

sugerindo que pode ter havido trechos apagados. Comenta-se que 

existem quase três dezenas de fitas. Não se sabe se as duas às quais a 

revista teve acesso contêm uma seleção dos melhores momentos do 

grampo ou se são fitas escolhidas ao acaso.” (edição 1573, p.52) 

 

“Não se sabe até o momento quais são as intenções dos delinqüentes que 

fizeram o grampo. Sabe-se, ou suspeita-se, que há um conjunto de outras 

fitas ainda não divulgadas, cujo conteúdo pode, eventualmente, mudar as 

percepções vigentes neste momento.” (edição 1600, p.37) 
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“O único diálogo noticioso das 46 fitas mostra que o presidente 

Fernando Henrique aceitou, com palavras de quem estava muito 

distante das entranhas do leilão, o uso de seu nome para pressionar a 

Previ, fundo de pensão do Banco do Brasil, a participar do consórcio 

formado pelo banco Oppprtunity e pelos italianos da Stel.” (edição 1600, 

p.40) 

 

“No conteúdo das fitas do BNDES não existe indício de que os membros 

do governo, graúdos ou miúdos, estivessem trabalhando por seus 

interesses pessoais.” (edição 1600, p.42) 

 

- Comparação entre escândalos (dossiê e grampos) 

 

“As fitas, ao contrário do dossiê, não pretendem enlamear cardeais do 

tucanato. Elas fazem parte, na explicação mais lógica que se pode dar ao 

episódio, de uma guerra comercial: a privatização do sistema de 

telecomunicações do Brasil, um negócio gigantesco, concluído em julho, 

que movimentou 22 bilhões de reais e envolveu dezenove empresas 

nacionais e estrangeiras.” (edição 1573, p.48) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 8 FDs 

Variação Subtemática = 3 

Nº = 11 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Ministro das Comunicações, Mendonça de Barros e o presidente do BNDES, 

André Lara Resende 

“A escuta pegou conversas do presidente do BNDES, o economista André 

Lara Resende, e do ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, das 

Comunicações. A mecânica é parecida com a do já famoso - mas ainda 

secreto – dossiê.” (edição 1573, p.48) 

 

“Nas 34 conversas, os personagens que mais aparecem são o ministro 

Luiz Carlos Mendonça de Barros, das Comunicações, e o presidente do 

BNDES, André Lara Resende. A tônica das conversas é uma só: eles 

discutem formas de prejudicar a participação do empresário Carlos 

Jereissati, dono do grupo La Fonte e membro do consórcio Telemar [...] e 

acabou comprando com ágio de apenas 1%, a Telerj e outras quinze teles [...] 

Apesar  da boa intenção, é no mínimo estranho ver duas autoridades, que 

(Uso de artigos, adjetivos, advérbios e expressões para fixar de quem se 

fala e uso de verbos que estabelecem as relações entre os personagens) 

 

 - Autoria desconhecida das denúncias 

“As denúncias, em especial o papelório caribenho sobre empresa e 

contas secretas, não têm autor conhecido. O dossiê, de acordo com o 

que se especula em Brasília, poderia ter saído das mãos do senador 

Gilberto Miranda, do PFL, do Amazonas, ou do ex-prefeito Paulo Maluf, 

de São Paulo. Poderia, ainda ter sido reunido pelo empresário Lafaiete 

Coutinho, ex-presidente do Banco do Brasil no governo Collor. Ou, 

comenta-se, o pai seria o próprio Fernando Collor de Mello. Procurados, 

todos negam que tenham sabido de algo.” (edição 1573, p.45) 

 

“[...] um ex-funcionário da Kroll Associates, empresa que faz 

investigações internacionais [...], contou a VEJA que a empresa foi 

contratada para levantar o dossiê. ‘O contrato foi deito direto na Kroll 

de Nova York, e não passou pela filial de São Paulo. Quem contratou foi 
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deveriam comportar-se como juízes do leilão, manobrando, nos 

bastidores, para favorecer um dos lados.” (edição 1573, p.52) 

 

“Para conseguir aquilo que ele e o André Lara Resende julgavam ser mais 

adequado ao processo de venda das telefônicas, eles agiram de forma 

irregular, interferindo por baixo do pano na briga dos consórcios antes 

do leilão, coisa que um funcionário público está proibido por lei de fazer. Há 

regras muito claras que exigem uma atitude de neutralidade do funcionário. 

As regras são dadas pelo edital – e ninguém da administração pública 

pode agir às escondidas para beneficiar qualquer dos concorrentes, seja 

por que motivo for.” (edição 1574, p.47) 

 

“Se tivesse obedecido à risca a legislação eleitoral, o ministro não 

conseguiria ver sua campanha no ar. Ao proibir as peças publicitárias a 

partir de 4 de julho, a lei tem como objetivo evitar que o prefeito, o 

governador, ou o próprio presidente da República sejam beneficiados com a 

divulgação de atos, obras ou projetos de sua autoria [...] A jurisprudência 

ensina que, na dúvida, o administrador público deve procurar alguma 

instância da Justiça Eleitoral para se orientar [...] Muito provavelmente, 

se tivesse feito o mesmo pedido, o ministro das Comunicações receberia 

um não como resposta. A privatização, além de ser um tema fortemente 

marcado por disputas ideológicas, fazia parte das plataformas eleitorais do 

presidente e seus aliados.” (edição 1574, p.52) 

 

“De dupla imbatível, ele e Lara Resende viraram um duo que sofria o 

escrutínio da imprensa, dos políticos e da opinião pública, na semana 

passada.” (edição 1574, p.54) 

 

“Como o governo não confiava na capacidade de gestão desse consórcio, o 

Telemar entraria no leilão para fazer número. Ganhar, nunca, já que a 

preferência era pelo Opportunity. “Você tem de reagir, senão o mal vence e 

o bem perde”, afirmou Mendonça de Barros numa tentativa de explicar o 

confuso enredo que armou em dupla com Lara Resende.” (edição 1574, 

p.55) 

 

um escritório paulista de advocacia’, diz.” (edição 1573, p.45) 

 

- Ministro das Comunicações, Mendonça de Barros 

 

(sobre a Associação Brasil 2000) 

“Quando foi preciso animar os empresários para que colocassem a mão 

no bolso e bancassem o projeto, o ministro das Comunicações não se 

furtou à refrega.” (edição 1574, 52) 

 

“O ministro ao pedir um favor para um amigo com o intuito de 

contornar uma lei – no caso a proibição de o governo veicular 

propaganda institucional no período pré-eleitoral – feriu o artigo 11 da 

Lei de Improbidade Administrativa, de 1992 [...] É uma violação mais 

discutível, não tem consenso entre os juristas ouvidos por VEJA, mas 

pode render um bom barulho aos meios políticos.” (edição 1574, p.52) 

 

- Presidente do BNDES, André Lara Resende 

 

“Para favorecer a vitória do Opportunity na compra da Tele Norte Leste, 

em detrimento do consórcio Telemar, negócio que não se concretizou, 

Lara Resende foi diretíssimo ao ponto em suas conversas telefônicas 

com Arida. “Se precisar vou ter de detonar a bomba atômica”, diz ele 

ao amigo, referindo-se ao presidente Fernando Henrique Cardoso.” 

(edição 1574, p.54) 

 

- “Uma das passagens mais relevantes de todo o grampo está na 

manobra do ex-ministro e do então presidente do BNDES, André Lara 

Resende, para evitar que o fundo estatal Previ rompa uma intenção inicial 

de entrar no consórcio da Stet italiana com o banco Opportunity, do amigo 

Pérsio Arida, que em outros tempos esteve com eles no governo, como 

membro da equipe econômica de FHC.” (edição 1600, p.41) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 6 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 6 FDs 

Variação Subtemática = 3 
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FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

- 

 

 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

 - Conhecimento dos fatos 

 

“Enquanto não se sabe a origem, destino e conteúdo completo de todo o 

conjunto das fitas, abre-se uma avenida para o livre curso de versões e 

mais versões sobre as conversas.” (edição 1573, p. 52) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

- FHC e a necessidade de decisão 

 

“Não vai sair CPI, mas a situação é insustentável”. Foi essa a conclusão 

que o senador Antônio Carlos Magalhães extraiu do depoimento de quase 

cinco horas do ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, 

na quinta-feira passada. A frase foi dita ao presidente Fernando Henrique, 

no Palácio do Planalto, pouco depois de encerrada a sessão, e sua mensagem 

é clara: o Senado não deverá abrir uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, CPI, para investigar a atuação de Mendonça de Barros no 

leilão das teles, mas o ministro não tem mais condições de se sustentar no 

cargo, ao deixar evidências de que se comportou como um homem acima da 

lei.” (edição 1574, p.44)  

 

 “O presidente ouviu o comentário do senador e dirigiu-se ao computador 

em que costuma acompanhar o noticiário diário em seu gabinete. 

Mostrou ao senador uma nota da Agência Estado, na qual o líder do 

PMDB na Câmara deputado Geddel Vieira Lima, e o senador do PFL de 

Roraima, Romeo Jucá, pregavam a renúncia do ministro. Com isso, sem 

dizer palavra, o presidente quis mostrar a dimensão que o episódio 

adquiriu: até aliados do Planalto, como Geddel e Jucá, um dos vice-líderes 

do governo no Senado, esperam que o ministro abandone seu posto. 

(edição 1574, p.44) 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Decisões futuras 

 

“Na semana passada, quando o debate já se centrava na composição 

ministerial do segundo mandato, o único partido que ainda fazia 

referência ao escândalo do grampo no BNDES era o PSDB. Magoados 

com a perda de gente graúda, os tucanos até insistiram na tese de que 

Mendonça de Barros poderia vir a ser, apesar de tudo, o ministro da 

Produção.” (edição 1575, p.42) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 
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FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

- Repercussão na imprensa  

“No sábado 7, o jornalista Renato Fagundes, do Jornal do Brasil, publicou 

reportagem dizendo que o general Cardoso confirmava a existência de 

grampo e que o próprio presidente, num telefonema ao BNDES, acabou 

sendo gravado.” (edição 1573, p.48) 

 

“Na quinta-feira, a revista Carta Capital publicou outros diálogos de 

mesmo teor. Num deles, mostrando a disposição de lutar pelo Opportunity, 

que formara um consórcio com a Telecom Itália. Mendonça de Barros diz para 

André Lara: “Temos que fazer os italianos na marra, que estão com o 

Opportunity. Combina uma reunião para fechar o esquema”. E completa em 

seguida: “Vamos fechar daquele jeito que só nós sabemos fazer”. A revelação 

do novo diálogo jogou mais lenha na fogueira justamente no dia em que o 

ministro prestaria explicações aos senadores.” (edição 1574, p.45) 

 

“As fitas do grampo foram divulgadas na semana passada pelo jornal 

Folha de S.Paulo, provocando um terremoto político no governo FHC.” 

(edição 1600, p.37) 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação 

de FHC) 

 

- Repercussão na imprensa  

“Além desses, outros dois papéis vieram a público, em reportagens do 

jornalista Fernando Rodrigues, da Folha de S.Paulo. Um deles era uma 

certidão oficial, obtida num cartório de Nassau, capital das Bahamas, 

mostrando que a empresa CH, J&T realmente existe. O outro dizia que 

Mota era um dos diretores da companhia, embora o papel, neste caso, não 

trouxesse nenhuma assinatura do falecido ministro. O próprio jornal, ao 

divulgá-los, encarregou-se de informar que não provam nada.” (edição 

1573, p. 47) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2A: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE POSITIVA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEGATIVA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- FHC e auto imagem 

 

“Flagrado no grampo do BNDES em diálogos reveladores com o então 

presidente do banco, André Lara Rezende, FHC teve uma semana de 

cão. Na terça-feira 25, o jornal Folha de S. Paulo expunha em 12 páginas 

as transcrições de 46 fitas que escancararam mais do que a promiscuidade 

entre autoridades do governo e empresas privadas no processo de 

privatização da Telebrás.” (edição1548, p.27) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Ministro das Comunicações, Mendonça de Barros 

 

“Nas rodinhas, o esporte predileto dos pefelistas foi falar mal de 

Mendonça de Barros. “Ele é muito presunçoso”, cravou o presidente 

do PFL, senador eleito Jorge Bornhausen (SC), ponta de lança de 

articulação para evitar que Mendonça seja guinado ao Ministério da 

Produção.” (edição 1521, p. 29) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Auto Imagem 

 

“Pela primeira vez, foi rompido o cordão sanitário armado pelo Palácio 

do Planalto para evitar que os escândalos chegassem a Fernando 

Henrique.” (edição 1548, p.27) 
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“Além de ser por temperamento avesso a correr riscos – não fazia isso 

nem nos momentos em que estava em lua-de-mel com a população – 

Fernando Henrique agora está mais fragilizado do que nunca. 

Enfrenta o descrédito da opinião pública e depende politicamente cada vez 

mais de seus parceiros no Congresso.” (edição 1548, p.27-28)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Necessidade de decisões 

 

“Numa conversa com correligionários no dia seguinte e um dia antes do 

depoimento, ACM sentenciou: “O governo vai muito mal nesse 

episódio do grampo. Esse ministro já deveria ter saído.” (edição 1521, 

p.29) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2B: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE DÚBIA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEUTRA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 (ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- Iniciativa do Governo 

 

“A PF já pediu a quebra do sigilo bancário e telefônico de pelo menos três 

arapongas, entre eles Temílson Antônio Barreto de Resende, um 

especialista em grampo que trabalha no Rio de Janeiro como analista da 

Subsecretaria de Inteligência da Casa Militar. “Mandei abrir uma 

sindicância, que não conseguiu provar nada. Essa raça não costuma deixar 

rastros”, justifica o general Cardoso.  (edição 1534, sem página/ versão 

eletrônica) 
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FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

*Foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2C: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE POSITIVA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEGATIVA 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Auto imagem 

 

“Grampeado, Fernando Henrique saiu-se muito bem [...] Fernando 

Henrique Cardoso, grampeado, apanhado em momentos de intimidade ao 

telefone, falando com auxiliares com quem mantinha convivência informal, 

nem assim, ao natural, sem supor que estava sendo vítima de observação, 

nem assim Fernando Henrique derrapou. Não é para qualquer um.” 

(edição 1600, pag.36) 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Veracidade dos fatos  

“Essas especulações, porém, só acontecem porque não se tem uma 

conclusão sobre as acusações. Para cortá-las pela raiz só mesmo uma 

investigação séria e eficiente. Só depois de concluído esse trabalho é que 

se poderá medir o tamanho exato da denúncia- se é que existe algo a 

denunciar. Pelos papéis que vazaram até agora, o conjunto do dossiê 

pode sofrer da mesma inconsistência.” (edição 1573, p.48) 

 

“A partir do teor das fitas divulgadas pela Folha na semana passada, no 

entanto, ficou estabelecido que a ação dos representantes do governo 

envolvidos coma privatização da Telebrás, se pode ser definida como 

excessivamente ativa na promoção de um consórcio em detrimento de 

outro, tem toda a aparência de ter sido realizada em benefício do Erário.” 

(edição 1600, p.37)  

 

- Eclosão dos grampos (BNDES) 

“Ao mesmo tempo que o país ouvia as histórias do tal dossiê, desabou nos 

atônitos brasileiros outra novela complicada: as conversas 

grampeadas na diretoria do BNDES.” (edição 1573, p.48) 

 

- Conteúdo das fitas 

“Na semana passada, VEJA ouviu as duas fitas que o governo enviou para 

o Ministério Público e a Polícia Federal (veja reportagem na pág. 52). 

Com base nisso – e nas conversas com uma dezena de pessoas que tiveram 

acesso a outras fitas - se sabe, com certeza, que elas contêm um 

palavreado baixo e negociações estranhas.” (edição 1573, p.52) 

 

“Na semana passada, os repórteres Fernando Rodrigues e Elvira Lobato, 
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do jornal Folha de S.Paulo, publicaram 16 diálogos grampeados na sede 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, 

no Rio de Janeiro. Há conversas de impiedosa inutilidade, mas também 

surgem trechos que abrem as portas para uma viagem ao fundo do maior 

leilão da história do país, e um dos maiores do mundo, que recolheu 22 

bilhões de reais aos cofres públicos. Há leis alteradas, intrigas, segredos, 

laranjões e, como se expressou o ex-ministro das Comunicações, 

Mendonça de barros, até ‘babacas’.” (edição 1600. P.40) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Serra e a divulgação dos fatos 

 

“Até o momento em que Serra divulgou as acusações grosseiras feitas 

contra ele em cópias xerox, esses papéis permaneciam na gaveta de seus 

destinatários, que não se animavam a divulgar coisa tão duvidosa. Depois 

que o próprio ministro tomou a iniciativa, as cópias xerox começaram a 

pipocar e o caso se alastrou.” (edição 1573, p.46)  

 

- Ministro das Comunicações, Mendonça de Barros 

 

“Desgastado pela divulgação dos diálogos grampeados, Mendonça de 

Barros pretendia aproveitar o final de semana para refletir se permanece 

ou não no cargo. “Nesta altura, existem dois grandes perdedores. Eu e 

o André”, diz o ministro, em referência a André Lara Rezende, 

presidente do BNDES. “Uma hora a verdade vai se recompor, e as 

pessoas vão saber que não houve manipulação nenhuma. Mas eu não sei 

quando isso vai acontecer e quero pensar se valeu a pena ficar no governo 

por sei lá quanto tempo, sofrendo esse desgaste todo.” (edição 1574, 

p.45) 

  

“A cabeça de Mendonça de Barros começou a se aproximar da 

guilhotina desde que VEJA publicou, na edição passada, trechos de 

seus diálogos telefônicos grampeados no BNDES. Nessas conversas, o 

ministro e André Lara discutem como favorecer o Opprtunity, instituição 

financeira que pertence a seus amigos Daniel Dantas e Persio Arida, no 

leilão da Tele Norte Leste. Ao mesmo tempo, o ministro e André Lara 
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tentam jogar para escanteio os “inimigos” do outro consórcio, o Telemar, 

formado pelo grupo La Fonte, do empresário Carlos Jereissati, e mais 

quatro sócios.” (edição 1574, p.45)   

 

“Mendonça de Barros passou pelo constrangimento de ouvir o 

senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, encerrar sua intervenção 

anunciando que o ministro cometera crime e dando a pena: de um a 

três meses de detenção.” (edição 1574, p.49) 

 

“Luiz Carlos Mendonça de Barros é um homem de 55 anos com um 

patrimônio pessoal capaz de sustentar até seu tataraneto sem trabalhar e é 

reconhecido como um bom profissional em sua área. Mas, no campo 

político, mostrou-se um náufrago sem bóia na semana passada.” 

(edição 1574, p.49) 

 

“O descuido com detalhes legais revela-se também na linguagem e nos 

conceitos dos envolvidos. Mendonça de Barros, bem a seu estilo de 

trator, chama o pessoal do Ministério da Fazenda de ‘babacas’, diz 

que um dos dirigentes do consórcio que ganhou a Tele Norte Leste é um 

‘laranjão’ e solta muitos palavrões - cuja freqüência aumenta depois que 

o resultado do leilão saiu ao contrário do previsto.” (edição 1600, p.42-43) 

 

- Presidente do BNDES, André Lara Resende 

 

“Sentado no plenário do Senado para ouvir o depoimento do ministro 

Mendonça de Barros a respeito do grampo, o presidente do BNDES era a 

própria imagem do desconforto. Foi o ápice de uma semana 

embaraçosa. “A gravação de minhas conversas e a divulgação das fitas 

foram para mim como um estupro”, desabafou a um amigo.” (edição 

1574, p. 54) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Preocupação com auto- imagem e reeleição 

 

“Com a sensibilidade que sempre mostrou para as realidades do teatro 

político, o presidente fez um relato dos seus primeiros quatro anos de 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

[...] o presidente Fernando Henrique Cardoso ficou muito irritado 

com seu auxiliar José Serra. O presidente ficou, na verdade, tão 

contrariado com a atitude do ministro que, na semana passada, não 

teve nem o cuidado de esconder o seu humor de alguns dos lideres 
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governo e lembrou que superara três crises econômicas. Sabendo que a 

disputa dos aliados já é um jogo em que cada um procura vitaminar suas 

forças para a sucessão presidencial de 2002, Fernando Henrique lembrou 

uma obviedade que vinha escapando aos chefes dos partidos: deixem para 

brigar a partir do ano 2000, pois, se a briga começar agora, o governo 

chegará fragilizado em 2002 – e, nesse caso, ninguém além da oposição será 

beneficiado.” (edição 1575, p. 40) 

 

“Ao final do café, pediu aos líderes que, ao deixar o palácio, não dessem 

entrevistas sobre suas divergências concentrando-se, ao contrário, numa 

‘agenda positiva’”. (edição 1575, p.40)  

governistas ao Congresso. ‘O Serra é um medroso’, desabafou o 

presidente.” (edição 1573, p.45) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 - Clima de apoio no governo 

 

“Os partidos de apoio ao governo FHC, que uma semana antes davam sinais 

de rebelião, fizeram as pazes como se Fernando Henrique tivesse tocado 

neles com sua varinha de condão. Antes, o ministro José Serra, da Saúde, 

chegou a pregar a necessidade de ‘passar a limpo’ as alianças, ao que o 

senador Antônio Carlos Magalhães respondeu que o ministro não tinha 

‘autoridade’ para falar do assunto”. (edição 1575, p.40) 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Posicionamento de FHC 

“Mesmo adornado por documentos fajutos, fitas desconhecidas, 

denunciantes anônimos e muito interesse político obscuro, o caso caiu 

feito um raio na cabeça do governo e chegou ao seu coração. Há quinze 

dias, o coração do tucanato começou a sangrar com a desavença sobre 

os cortes de verbas sociais, com o presidente Fernando Henrique, 

numa hora de desabafo, afirmando que iria demitir o ministro José Serra 

pelas críticas que fez pela navalha do Orçamento. Na semana passada, 

esse sangramento começou a evoluir para uma hemorragia. O 

presidente não gostou da decisão de Serra de vazar os documentos do 

Caribe, mesmo que fosse para mostrar que nada provam, e foi 

surpreendido com a repercussão.” (edição 1573, p. 50-51)   

 

- Decisões de FHC 

 

“Passado o furacão, o governo trata de remendar os estragos. Na terça-

feira passada, o presidente Fernando Henrique reuniu-se com doze 

líderes do Congresso, num café da manhã no Palácio da Alvorada, para 

recompor sua base de apoio. Por duas horas, as paredes do Palácio 

viraram um muro de lamentações.” (edição 1575, p.40)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 2 
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FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Entre os que examinaram o tal dossiê, ninguém acha que, por si só, ele prove 

algo. Mesmo que os papéis sejam falsificados ou montados, é compreensível 

que venham a público, pois o governo tem seus inimigos e a imprensa 

costuma esmerar-se na busca de informações relevantes para seu 

público.” (edição 1573, p.47)  

- FHC e a divulgação dos fatos 

 

“Para o presidente, Serra precipitou-se desnecessariamente. Alguns papéis 

do suposto dossiê ou provavelmente o dossiê inteiro já haviam 

chegado a pelo menos um órgão de imprensa.” (edição 1573, p.46) 

 

“Na semana passada, os repórteres Fernando Rodrigues e Elvira 

Lobato, do jornal Folha de S.Paulo, publicaram 16 diálogos 

grampeados na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social, o BNDES, no Rio de Janeiro.” (edição 1600. P.40) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2D: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE DÚBIA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEUTRA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- FHC/Governo e as denúncias 

 

“Na acusação mais pesada [...] diz-se que o presidente seria sócio de uma 

empresa, a CH, J&T, criada em janeiro de 1994 nas Bahamas, um dos 

paraísos fiscais do Caribe, cuja conta bancária guardaria a espantosa 

quantia de 368 milhões de dólares. Nessa empresa, ainda segundo a carta, 

Fernando Henrique seria sócio do ministro Serra, do governador de São 

Paulo, Mario Covas e do ministro Sérgio Motta, morto em abril passado - 

ou seja, só a nata do tucanato.” (edição 1573, p. 42) 

 

“Por mais infundadas que possam ser as denúncias, o governo, 

naturalmente, está preocupado, porque elas tomaram uma proporção 

inesperada. Ficou tão atordoado que se referiu às denúncias como 

‘chantagem’ e a seus fabricantes como ‘chantagistas’. Chantagem, na 

verdade, pressupõe a existência de um fato real que dá ao chantagista a 

oportunidade de pressionar a vítima.” (edição 1573, p.44) 

 

“Ninguém imaginava que um leilão de estatais fosse feito com tantos detalhes 

e negociações na surdina, ainda que a intenção de todos pudesse ser a melhor 

possível, aumentar o preço para favorecer o Tesouro.” (edição 1600, p.43) 

(Ausência de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função 

avaliativa) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de adjetivos, verbos e expressões que qualificam a proximidade de quem 

se fala) 

 

- Relação entre FHC e Serra 

“Fernando Henrique e Serra são amigos de longa data, mantêm uma 

relação tumultuada mas íntima, e têm, no fundo, uma relação de lealdade 

(Ausência de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala ou 

uso de palavras neutras) 

 

- 
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que se parece com a de um pai para com um filho. Tanto que sempre 

combinavam os movimentos do governo, incluindo aí até os atritos, que em 

público pareciam graves quando, na verdade, não passavam de acertos de 

bastidores entre os dois. Agora não houve nenhuma conversa prévia.” 

(edição 1573, p.51) 

 

- Ministro das Comunicações,  Mendonça de Barros 

“Mendonça de Barros admitiu ter-se comportado como mostram as fitas. 

Reconheceu que tinha ‘preferência pessoal’ pelo consórcio formado pelo 

Opportunity-Telecom Itália, sentimento que, segundo informou, era 

compartilhado por André Lara. Confirmou sua conversa com o diretor do 

Banco do Brasil, Ricardo Sérgio de Oliveira, o mandachuva da Previ, o 

gigantesco fundo de pensão do banco, para pedir ajuda ao consórcio de sua 

preferência. Reafirmou que conversou sempre nos bastidores, com 

possíveis concorrentes. Mas disse que fez tudo com um objetivo nobre: 

defender o Estado, agindo em nome do interesse público.” (edição 1574 , 

p.46) 

 

“Em momento algum ele foi acusado de corrupção, ou de usar as 

privatizações para extrair benefício material para si próprio. Não veio a 

público nada que coloque em dúvida sua honestidade pessoal. Mas, ainda 

assim, há um grande problema – e é um problema muito grande. Nas fitas, 

Mendonça de Barros e André Lara combinam estratégias para favorecer 

o consórcio do Opportunity, que disputava o colar de telefônicas reunidas na 

Tele Norte Leste, que vai do Rio de Janeiro ao Amazonas.” (edição 1574, 

p.46)  

 

“Analisado em separado e fora do contexto nos últimos dias, nos quais o país 

tomou conhecimento da atividade irregular do ministro na privatização das 

teles, o telefonema de Mendonça de Barros a Daniel Dantas seria 

provavelmente considerado uma iniciativa sem nenhuma relevância. 

Afinal, que mal há em propagandear os benefícios indiscutíveis da 

privatização das companhias telefônicas estatais, ainda mais sem gastar 

um centavo do contribuinte?” (edição 1574, p. 51)  

 

“Os tucanos têm dado a impressão de que Mendonça de Barros é um nome 

insubstituível. De fato, a saída do ministro abriu um rombo de proporções 

gigantescas, no casco do governo. Mendonça possui grande capacidade de 
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operar, conhece o mercado financeiro e, além disso, tinha um trânsito 

razoável com a equipe econômica.” (edição 1575, p.42)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 2 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Conhecimento dos fatos 

 

“Há pelo menos um mês, a Casa Militar do Planalto vem investigando a autor 

do grampo e seu mandatário. Mas até agora não teve sucesso. Comenta-se, no 

entanto, que o empresário Carlos Jereissati, dono do grupo La Ponte, um 

dos sócios do consórcio Telemar [...] teria ouvido as fitas. O senador 

Gilberto Miranda – olha ele aí de novo – também conheceria o conteúdo 

das gravações, segundo comentários que se ouviam na semana passada. O ex-

presidente José Sarney é outro que teria ouvido [...] O deputado petista 

Aloízio Mercadante também ouviu e foi o primeiro a levá-las para Lara 

Rezende [...] Teria até comunicado isso ao presidente Fernando Henrique. 

(edição 1573, p.49)  

 

“Lara Resende recebeu as duas fitas com um resumo das gravações das mãos 

de Mercadante e levou-as ao Planalto. Foi assim que o governo obteve as 

cópias que examinava nos últimos tempos.” (edição 1573, p. 52) 

(Ausência de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala ou 

uso de palavras neutras) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- Decisões de FHC 

 

“Logo depois do depoimento, Mendonça de Barros recebeu um 

telefonema do presidente. O ministro disse que tentou rebater a impressão de 

que manipulou o leilão e fez questão de colocar seu cargo à disposição. Disse 

que ingressara no governo para ajudar, não para atrapalhar. O 

presidente ouviu e pediu-lhe que descansasse.” (edição 1574, p.44) 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 



292 
 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

-Publicização do escândalo 

 

“A curiosidade que existe nesse caso é que os primeiros papéis vieram a 

público não por iniciativa de qualquer acusador, mas pela vontade de um 

dos acusados – o ministro da Saúde, José Serra, que vazou uma coleção 

de cópias xerox à imprensa.  Com isso, o ministro conseguiu antecipar-se à 

publicação do dossiê, talvez com a intenção de mostrar, já na divulgação dos 

primeiros papéis, que tudo não passava de grosseira falsificação.” (edição 

1573, p. 45) 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 3A: Função de Interação – Construção da Argumentação sobre FHC, o Escândalo e os Personagens* – Revista IstoÉ 

 

CONSTRUÇÃO 

FRASAL 

 

AÇÕES ENFATIZADAS 

(considerando o uso dos verbos) 

 

 

FRASE 

AFIRMATIVA 

 

- Auto Referência: 

“A hipótese de que o grampo seja resultado da disputa entre facções rivais pelo poder dentro da PF é mais do que provável. ISTOÉ obteve a informação de 

que a escuta foi feita por agentes ligados à Federação Nacional dos Policiais Federais, que está em campanha aberta pela destituição de Chelotti.” (edição 

1535, sem página/ versão eletrônica) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FRASE 

INTERROGATIVA 

 

(Uso de questionamentos para interpelar o leitor e/ou convocá-lo a seguir o raciocínio da revista) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

DISCURSO DIRETO 

(VOZES 

CONVOCADAS) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Diálogos = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 3B: Função de Interação – Construção da Argumentação sobre FHC, o Escândalo e os Personagens* – Revista Veja 

 

CONSTRUÇÃO 

FRASAL 

 

AÇÕES ENFATIZADAS 

(considerando o tempo verbal) 

 

FRASE 

AFIRMATIVA 

 

- O Escândalo e os Personagens: 

(presença do ‘levar a crer’ na argumentação) 

 

(inferências e opinião de Veja) 

 

“O que há de concreto até o momento são seis papéis, divulgados pelo chefe da Casa Militar, general Alberto Cardoso, quatro cartas enviadas a Serra, 

um papelucho de um luxuoso hotel em Paris, o Pavillon de la Reine, mandado para Covas, e uma carta que, conforme o dossiê, teria sido remetida por 

Sergio Motta ao ‘prezado Howard’, que ninguém sabe quem é.” (edição 1573, p.47)  

 

“Até agora, o que há de certo é que a empresa CH, J&T de fato existe. E só.” (edição 1573, p.48) 

 

“Quando se resolve grampear o telefone de uma residência, basta conectar um fio à linha da casa, e a ele um gravador. Assim são feitos 90% dos 

grampos. A escuta de uma linha direta também pode ser realizada a partir da telefônica. No caso de um edifício repleto de ramais é diferente. Cada vez que 

um funcionário do BNDES vai fazer uma ligação, ele disca ‘zero’ e ‘pega’ uma linha. O computador da central libera as linhas a leatoriamente. Como são 

dezenas de linhas e centenas de ramais, é impossível para o araponga saber que linha será usada naquela ligação [...] Com o grampo na central de 

ramais, basta conectar o gravador aos usados pela vítima, no caso os do gabinete do presidente.” (edição 1573, p.51) 

 

“Sempre se conheceram as limitações a que estão sujeitos os administradores do patrimônio público, mas não é comum que um ministro e um presidente 

de banco estatal sejam severamente recriminados em público como ocorreu na quinta-feira no Senado, sem que haja acusação alguma de terem 

embolsado dinheiro ilicitamente. Essa é uma novidade no Brasil.” (edição 1574, p.47) 

 

“Na semana passada, VEJA ouviu quinze juristas e advogados de renome sobre o assunto [...] Todos consideram de antemão, que o ministro pode ter 

incorrido na violação do artigo 37 da Constituição. Ali diz-se que um agente público deve agir segundo os “princípios de legalidade, impessoalidade e 

moralidade”. Esses princípios estão desdobrados, com as respectivas caracterizações e penas, em outros diplomas legais – a Lei de Licitações, a Lei de 

Improbidade Administrativa e o Código Penal. Só com investigação mais profunda se poderá determinar quais leis e quais artigos o ministro violou, 

dizem os juristas consultados.” (edição 1574, p.47-48) 

 

“Portanto, o consórcio Telemar, por mais inadequado que parecesse, cumpria as regras do edital – e não é lícito, moral, nem impessoal, não é ético definir 

normas para não cumpri-las sob o pretexto de beneficiar o Erário.” (edição 1574, p.49)  
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“As palavras – só as palavras, e não os atos – derrubaram o ministro sem dó nem piedade.” (edição 1574, p.49) 

 

“Afinal, que mal há em propagandear os benefícios indiscutíveis da privatização das companhias telefônicas estatais, ainda mais sem gastar um centavo do 

contribuinte? Do ponto de vista de um homem da iniciativa privada, a idéia parece altamente meritória. Do ponto de vista de um servidor público, ela 

é um meio de contornar a lei e, nesse sentido, inadmissível.” (edição 1574, p.51) 

 

“De fato, do ponto de vista de um administrador encarregado do leilão das teles, não seria bom que essas estatais marchassem para o leilão de privatização 

sem que a opinião pública fosse sensibilizada para a questão.” (edição 1574, p.51) 

 

 “É a primeira vez que autoridades são levadas a deixar o cargo, não por denúncia de corrupção ou de propinas, mas simplesmente porque extrapolaram 

limites da lei, confundindo comportamento privado com público.” (edição 1575, p.42) 

 

- Auto Referência: 

 

(iniciativa da revista) 

 

“A cabeça de Mendonça de Barros começou a se aproximar da guilhotina desde que VEJA publicou, na edição passada, trechos de seus diálogos 

telefônicos grampeados no BNDES.” (edição 1574, p.45)   

 

“Na semana passada, VEJA ouviu quinze juristas e advogados de renome sobre o assunto [...] Todos consideram de antemão, que o ministro pode ter 

incorrido na violação do artigo 37 da Constituição. Ali diz-se que um agente público deve agir segundo os “princípios de legalidade, impessoalidade e 

moralidade”. Esses princípios estão desdobrados, com as respectivas caracterizações e penas, em outros diplomas legais – a Lei de Licitações, a Lei de 

Improbidade Administrativa e o Código Penal. Só com investigação mais profunda se poderá determinar quais leis e quais artigos o ministro violou, 

dizem os juristas consultados.” (edição 1574, p.47-48) 

 

“Procurado por VEJA, o banco Opportunity não comenta o assunto e diz que não tem nenhuma relação com a ONG. Mendonça de Barros também nega que 

tenha articulado essa operação para produzir e apresentar a campanha publicitária.” (edição 1574, p.51) 

 

“VEJA ouviu onze juristas para saber como deve ser interpretada a atitude do ministro Mendonça de Barros de pedir a um banqueiro que formasse 

uma ONG para bancar a propaganda da privatização.” (edição 1574, p.52) 

 

“A permanência de Bilachi no cargo ficou insustentável depois que VEJA revelou a existência de uma auditoria do Banco do Brasil que apontou 

irregularidades na liberação de 99 milhões de reais em empréstimos para a construtora Encol.” (edição 1576, p.55) 

 

“Juristas ouvidos por VEJA na semana passada tendem a achar que não houve nada de ilegal no negócio das teles, mas uma parte deles censura a ética 

administrativa de alguns dos envolvidos no leilão como representantes do governo (veja quadro na pág. 42).” (edição 1600, p.38) 
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(acesso a documentos e fontes comprobatórias) 

“[...] um ex-funcionário da Kroll Associates, empresa que faz investigações internacionais [...], contou a VEJA que a empresa foi contratada para 

levantar o dossiê. ‘O contrato foi deito direto na Kroll de Nova York, e não passou pela filial de São Paulo. Quem contratou foi um escritório paulista de 

advocacia’, diz.” (edição 1573, p.45) 

 

“Na semana passada, VEJA ouviu quatro pessoas que tiveram esses papéis em mãos. São dois senadores, um do PFL, e outro do PMDB, um deputado da 

cúpula do Congresso e um amigo íntimo do PFL. Os quatro afirmam que os papéis mostram a existência não de uma, mas de duas contas bancárias, ambas 

em paraísos fiscais [...] As quatro pessoas ouvidas por VEJA afirmam que os papéis trazem esses registros. O que eles não afirmam nem poderiam 

afirmar é que os papéis são verdadeiros, porque não há na documentação nenhuma característica que lhe dê validade como elemento de prova.” (edição 1543, 

p.47)  

 

“Na semana passada, VEJA ouviu as duas fitas que o governo enviou para o Ministério Público e a Polícia Federal (veja reportagem na pág. 52). Com 

base nisso – e nas conversas com uma dezena de pessoas que tiveram acesso a outras fitas - se sabe, com certeza, que elas contêm um palavreado baixo e 

negociações estranhas.” (edição 1573, p.52) 

 

“Na semana passada, VEJA ouviu as duas fitas que o governo enviou para a Polícia Federal. Cada uma com duração de noventa minutos, elas registram 

34 conversas grampeadas no BNDES. As fitas têm má qualidade de som, barulhos ao fundo e longos espaços em silêncio sugerindo que pode ter havido 

trechos apagados. Comenta-se que existem quase três dezenas de fitas. Não se sabe se as duas às quais a revista teve acesso contêm uma seleção dos melhores 

momentos do grampo ou se são fitas escolhidas ao acaso.” (edição 1573, p.52) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 20 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

FRASE 

EXCLAMATIVA 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

FRASE 

INTERROGATIVA 

 

- Suposições de Veja 

 

“O que os senadores discutiam não era se o grampo foi criminoso e, sim, se o ministro teve ou não atuação inadequada na privatização das teles. A questão a 

esclarecer é: o ministro agiu conforme se depreende de seus diálogos?” (edição 1574, p.46) 

 

“Quando comandou o processo de venda da banda B dos telefones celulares, o então ministro Sérgio Mota, falecido em abril, disse em entrevista a VEJA que 

teve de inabilitar consórcios porque a Lei de Licitações, a 8666, é muito rigorosa [...] Será que de lá pra cá, o padrão da privatização mudou?” (edição 

1574, p.48) 

 

“Mas, além das leis – que, repita-se, não são contempladas por fitas gravadas clandestinamente - há um dilema político: pode o governo permanecer com 

um ministro assim alvejado? Forma-se uma onda entre os próprios aliados de que sua permanência prejudica o governo.” (edição 1574, p.48) 
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“Analisado em separado e fora do contexto nos últimos dias, nos quais o país tomou conhecimento da atividade irregular do ministro na privatização das 

teles, o telefonema de Mendonça de Barros a Daniel Dantas seria provavelmente considerado uma iniciativa sem nenhuma relevância. Afinal, que 

mal há em propagandear os benefícios indiscutíveis da privatização das companhias telefônicas estatais, ainda mais sem gastar um centavo do 

contribuinte?” (edição 1574, p. 51)  

 

“Suponha que você é rico. Rico, não, milionário. Que esporte escolher para exibir seu status? Se a sua resposta for ‘hipismo’, saiba que pelo menos 

uma coisa em comum você teria com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o economista André Lara 

Resende, de 47 anos.” (edição 1574, p.54) 

 

“Até onde deve ir o funcionário público? Estará ele de mãos livres para interferir a ponto de prejudicar um consórcio e beneficiar outro? Mesmo 

que faça isso com a intenção de aumentar o preço do patrimônio do Estado no leilão?” (edição 1600, p.38) 

 

“De tudo que se houve nas fitas, no entanto, não há elemento objetivo pelo qual se possa concluir que agiram com essa desenvo ltura para obter benefício 

próprio. Foram longe demais?” (edição 1600, p.38) 

 

“Mas o que se passa nos bastidores desses negócios gigantescos?” (edição 1600, p.40) 

 

“Será que todos os grandes negócios, todos os grandes leilões, precisam mesmo ser assim, tão rocambolescos?” (edição 1600, p.43) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 9 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

DISCURSO DIRETO 

(VOZES 

CONVOCADAS) 

 

 

- FHC 

 

(auto-imagem e a imprensa)  

“Peço aos senhores que não ousem me perguntar sobre o que não deve ser pensado e muito menos respondido por alguém que tem dignidade, tem decência 

como eu.” (edição 1573, p. 43)  

 

- Publicação de diálogos  

 

(Trechos dos diálogos publicados por Veja) 

O presidente Fernando Henrique liga para Mendonça de Barros, que estava no BNDES, para saber em que estágio estava o encaminhamento do 

leilão das teles. 

- Estamos aqui praticamente com o quadro fechado -  informa o ministro. Tem uma notícia ruim. A Bell South não vai entrar (no leilão). 

- Eu sabia, o rapaz... Como é que se chama? Me telefonou -  diz o presidente. 

- Ele (o rapaz da Bell South) estava querendo mais tempo. A boa notícia é que a MCI vai entrar na Embratel, que é uma empresa grande. Entra com os 

espanhóis e com isso cria competição. 

- Ótimo, ótimo.  

- Nós estamos com um consórcio também para a Tele Norte Leste. É capaz de as (telefônicas) fixas saírem em torno do preço mínimo. A Embratel vai ter 
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competição e vai ter competição grande nas celulares. 

- Sei, sei – diz o presidente. – Mesmo a Telerj sai o preço mínimo? 

- Sai, porque a Bell South é que seria a contraparte lá. 

(...) 

- Você acha que, no conjunto, vai dar o quê? – pergunta o presidente. 

- Vai dar uns 16 bi, que é o que eu tinha dito – responde Mendonça de Barros. O nosso preço mínimo é de 13 bi e 400, e nós chegaremos a uns 16 bi, que é 

muito dinheiro. 

- Ajuda, né, as reservas... – diz o presidente. 

- Mais do que isso. A gente fica com uma empresa sólida. Tem aí um monte de loucura que nós bombardeamos (refere-se à estratégia para escantear o 

consórcio de Jereissati). Não adianta criar competição e depois criar problema para a frente. 

- Não, tem que ter coisa que funcione depois, que atenda a população – diz Fernando Henrique. 

(...) 

- A imprensa está muito favorável, com editoriais – comenta o ministro. 

- Está demais, né? - Brinca o presidente. Estão exagerando até. 

(edição 1573, p.53) 

 

No dia do leilão, André Lara liga para Pérsio Arida e diz que, caso haja chances de uma vitória do consórcio de Jereissati, ele poderá até acionar o 

presidente Fernando Henrique, pois está convencido de que o consórcio não tem condição de gerenciar dezesseis teles. O aviso: 

- Não voou para a bolsa – diz André Lara – porque quero falar com você antes. Se precisar vou ter que detonar a bomba atômica (refere-se ao presidente 

Fernando Henrique). Qualquer coisa você me fala no meu antigo celular. 

- Tá legal. Eu tenho o número. 

 (edição 1573, p.53)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Diálogos = 2 

Variação Subtemática = 2 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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APÊNCIDE C – Grades de Análise do Caso 3 – Caso EJ  

I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 1A: Temas em destaque – Caso EJ 

 

REVISTA ISTOÉ 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO 

TEMA 

O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1606 

 

 

05/07/00 

 

 

RETRATOS DE CRIANÇAS 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

 

 

- Reportagem especial sobre a aplicação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

 

1607 

 

 

12/07/00 

 

 

CONTROLE DE PRAGAS 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

 

 

- Revista Nature e as descobertas de 

pesquisadores brasileiros sobre o genoma 

 

 

 

1608 

 

 

19/07/00 

 

 

BRAVATAS, LAMÚRIAS E LUCIDEZ 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

 

 

- Auto-referência 

- CPI do Judiciário: desdobramentos da 

publicação das fitas do juiz Laulau 

- Discussão sobre a veracidade das fitas 

 

 

1609 

 

 

26/07/00 

 

 

DEFESA E ATAQUE 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- CPI do Judiciário: entrevista com Fábio 

Monteiro de Barros, construtor do prédio do 

TRT/SP 

 

 

1610 

 

 

02/08/00 

 

 

SEM EDITORIAL 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 

 

 

 

- 

 

 

1611 

 

 

09/08/00 

 

 

ESPORTES ARRISCADOS 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 
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REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

- Atuação dos procuradores da República na subcomissão do 

Senado que apura as acusações contra Eduardo Jorge  

- 

 

 

1612 

 

 

16/08/00 

 

 

FALTA DE SONO 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

 

- Resumo das reportagens 

- Olimpíadas da Austrália 

- Falta de sono 

- CPI do Narcotráfico: furo de reportagem 

 

1613 

 

23/08/00 

 

TRAGÉDIA ANUNCIADA 
 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

 

- Assassinato da jornalista Sandra Gomide 

 

1614 

 

30/08/00 

 

ESPÍRITO OLÍMPICO 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/ FHC 

 

- Deputado Eurico Miranda e as leis do 

futebol 

- Olimpíadas da Austrália  

 

 

1615 

 

 

06/09/00 

 

 

DOIS ATACANTES IMPLACÁVEIS 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA A FHC 

- Entrevista com o secretário da Receita Federal, sobre EJ 

 

- Entrevista com o técnico da seleção, 

Wanderley Luxemburgo 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 10 

 

EDIÇÕES PENDENTES 

FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

SEM EDITORIAL: 1  SEM EXEMPLAR: 0 - Sem referência a FHC/Escândalo = 7 edições 

- Com referência a FHC/Escândalo = 2 edições 

- Referência a outros temas = 8 edições 
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 1B: Temas em destaque – Caso EJ 

 

REVISTA VEJA 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO 

TEMA 

O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1657 

 

 

12/07/00 

 

 

A VIDA NO TOPO DA PIRÂMIDE 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- Reportagem especial sobre o retrato da 

riqueza no Brasil 

 

 

1658 

 

 

19/07/00 

 

 

UM VÍCIO NOVO E PREOCUPANTE 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- A erotização da Internet 

- Expansão da rede 

 

 

1659 

 

 

26/07/00 

 

 

A TOLERÂNCIA COM A MACONHA 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

SEM REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

 

- Uso da maconha entre os adolescentes 

 

 

1660 

 

 

02/08/00 

 

 

A RADIOGRAFIA DE UM ESCÂNDALO 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

- Reportagem sobre a apuração do envolvimento de Eduardo 

Jorge em negócios ligados ao governo 

 

- Reportagem especial sobre o escândalo da 

obra do TRT/SP 

 

 

1661 

 

 

09/08/00 

 

 

A REAÇÃO DO PLANALTO 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

- FHC: as crises sucessivas no governo (referência ao caso 

Sivam e BNDES) 

-Atitudes do governo para sair da crise 

 

 

- 

 

 

1662 

 

 

 

16/08/00 

 

 

ACIMA DE TUDO, A LEI 

-FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

REFERÊNCIA AO ESCÂNDALO/FHC 

- Investigação em torno de Eduardo Jorge 

- Relações entre promotores e imprensa 

 

- Poder do Ministério Público para julgar os 

escândalos e a corrupção  

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 6 

 

EDIÇÕES PENDENTES 

 

FREQUÊNCIA 

 

FREQUÊNCIA 

SEM EDITORIAL: 0 SEM EXEMPLAR: 0 - Sem referência a FHC/Escândalo = 3 edições 

- Com referência a FHC/Escândalo = 3 edições 

- Referência a outros temas = 5 edições 
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 2A: Opinião geral das revistas – Caso EJ 

REVISTA ISTOÉ 

 

 

ATITUDES VALORIZADAS 

 

ATITUDES REPROVADAS 

 

      ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

 

- 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

 

- Atuação dos Procuradores da República 

 

“Melhor do que o nosso correspondente, saíram-se os procuradores 

da República. Convidados a depor na subcomissão do Senado que apura 

as acusações contra o ex-ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira, foram 

esperados no Congresso como Torquemadas modernos. Capitaneados 

por Guilherme Schelb, os “inquisidores” surpreenderam pela 

consistência, equilíbrio e ausência de arrogância no seu depoimento, 
frustrando a bancada governista e a raiva contra eles alimentada por boa 

parte da mídia.” (edição 1611) 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 1 Formação Discursiva (FD) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 
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OUTROS 

PERSONAGENS 

 

- Secretário da Receita Federal, Everaldo Maciel 

 

“Durante a entrevista, o secretário exibiu seu humor inteligente e 

refinado como também seus dotes de excelente driblador quando 

perguntado sobre o ex-secretário Eduardo Jorge.” (edição1615) 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM DA 

REVISTA: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM DA 

REVISTA: 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  0 

 

IMPRENSA 

 

 

- 
 

IMPRENSA 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

*A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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I. EDITORIAIS - Leitura Temática 

Grade 2B: Opinião geral das revistas – Caso EJ 

REVISTA VEJA 

 

 

ATITUDES VALORIZADAS 

 

ATITUDES REPROVADAS 

 

      ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO AO ESCÂNDALO E 

AOS PERSONAGENS: 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

O ESCÂNDALO 

 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

- 

 

PERSONAGEM 

CENTRAL 

 

-Eduardo Jorge 

 

“Enquanto isso, em Brasília, outra equipe, composta do chefe da 

sucursal, Flamínio Fantini, do editor executivo Eduardo Oinegue e da 

subeditora Daniela Pinheiro apurava o envolvimento de Eduardo 

Jorge em negócios ligados ao governo – um deles relacionado à 

falência da construtora Encol, que quebrou, deixando mais de 40 

000 compradores de seus imóveis na mão.” (edição 1660) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  1 Formação Discursiva (FD) 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

 

- Decisões do governo 

 

“É a seqüência de episódios que torna mais compreensível a crise atual. 

Para enfrentá-la, o Planalto passou a desenvolver ações de impacto 

nos dias atuais, ao mesmo tempo que recebia o apoio de lideranças 

políticas e empresariais. Nota-se, portanto, que o governo se 

movimenta vigorosamente para sair da zona de sombra, e seus 

aliados, convencidos de que o clima ruim não reflete a realidade do país, 

 

FHC/ GOVERNO 

 

 

- Clima de crise 

 

“Em algum momento do mandato quase todos os presidentes 

enfrentam momentos difíceis.” (edição 1661) 

 

“Como se pode perceber facilmente por um exercício de comparação, 

a crise política vividas nos últimos dias por Fernando Henrique 

Cardoso é muito menos aguda que as enfrentadas por alguns de 
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tratam de estender um cordão de solidariedade em torno do Planalto.” 

(edição 1661)  

 

“Na semana passada, alguns dos procuradores mais comentados do 

momento, aqueles que investigam o caso Lalau, estiveram no Congresso 

Nacional para explicar como se desvendou e se desmontou a quadrilha 

do juiz. Na ocasião, descreveram também o processo que deu origem 

à investigação em torno do ex-assessor da Presidência, Eduardo 

Jorge. Percebe-se que o país, instintivamente, aplaude os 

procuradores.” (edição 1662) 

seus antecessores ao cargo. Nem por isso deve ser subestimada. Ela 

é sintoma de um mal-estar que se dissemina na sociedade e que 

decorre de duas causas. A primeira é econômica [...] A outra causa é 

de natureza política.” (edição 1661) 

 

“Refere-se às denúncias que atingiram o governo FHC desde que 

ele se instalou. A lista inclui o caso Sivam, a compra de votos para a 

reeleição e as fitas do BNDES, além do último capítulo, o caso 

Eduardo Jorge. Nesses episódios, assessores próximos do 

presidente viram-se envolvidos em histórias comprometedoras.” 

(edição 1661) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 2 FDs 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 3 FDs 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

 

- 

 

OUTROS 

PERSONAGENS 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

               ASPECTOS POSITIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 

DA REVISTA: 

 

 

       ASPECTOS NEGATIVOS EM DESTAQUE EM RELAÇÃO À ABORDAGEM 

DA REVISTA: 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- Iniciativa da revista 

 

(TRT/SP) 

“VEJA mobilizou oito de seus melhores repórteres e editores para 

produzir uma radiografia mais aprofundada do caso e de seus 

personagens. O resultado foi, mais uma vez espantoso.” (edição 1660) 

 

(Caso EJ) 

“Enquanto isso, em Brasília, outra equipe, composta do chefe da 

sucursal, Flamínio Fantini, do editor executivo Eduardo Oinegue e 

da subeditora Daniela Pinheiro apurava o envolvimento de 

Eduardo Jorge em negócios ligados ao governo [...]” (edição 1660) 

 

AUTO 

REFERÊNCIA 

 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 2 FDs 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 
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IMPRENSA 

 

 

- 
 

IMPRENSA 

 

 

- Relação de procuradores e a imprensa 

 

“Alguns procuradores, pelo excesso de empenho punitivo, 

estabeleceriam uma relação oportunista com a imprensa. 

Exemplo: promotor vaza a jornalista uma informação incerta a 

respeito de algum suspeito para, em seguida, usar a reportagem 

publicada a partir do vazamento como motivo para iniciar um 

processo contra o alvo visado.” (edição 1662) 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº = 0 

 

FREQUÊNCIA: 

 

Nº =  1 FD 

*A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 3A: Fases do Escândalo em Pauta – Caso EJ 

 

REVISTA VEJA 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO DAS REPORTAGENS 

 

Nº DE 

PÁGINAS 

TEMAS ABORDADOS – SINOPSE DAS REPORTAGENS 

SOBRE O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1657 

 

 

12/07/00 

 

 

O HOMEM DOS CONSELHOS 

MILIONÁRIOS – A vida afortunada de Eduardo 

Jorge, que trabalhava na sala ao lado de FHC e 

negociava cargos com o juiz Lau-Lau (Alexandre 

Secco e Daniela Pinheiro) (pag. 40-41) – 

BRASIL 

 

 

2 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO  

 DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- Exposição de Eduardo Jorge após entrevista concedida ao 

jornal Valor Econômico na qual ele se manifesta a favor do 

juiz Nicolau dos Santos Neto  

- FHC: a proximidade com o ex-assessor chama a atenção da 

imprensa 

 

 

 

- 

 

 

1658 

 

 

19/07/00 

 

 

OS RASTROS DO EX-ASSESSOR – Eduardo 

Jorge, o burocrata que chegou ao topo do poder 

despachando ao lado do presidente, usa agora sua 

influência para azeitar negócios ligados a órgãos 

do governo (Alexandre Secco e Daniela 

Pinheiro) (pag. 40-47) 

 

 

10 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

  DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- Eduardo Jorge e sua influência nos negócios que 

colocaram em risco a reputação do governo 

- Envolvimento com a obra super faturada do TRT/SP 

- FHC: suspeitas de que o ex-assessor usaria o nome do 

presidente para conseguir negócios 

 

 

 

- 

 

 

1659 

 

 

 

 

26/07/00 

 

DISQUE DUDU PARA GANHAR – O homem 

da confiança de FHC, que recebeu 256 

telefonemas do juiz Lau-Lau, intermediou 

negócios quando ainda estava no Planalto 

(Daniela Pinheiro e Rodrigo Vergara) (pag. 40-

45) 

 

 

6 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- Eduardo Jorge e os negócios feitos enquanto trabalhava ao 

lado de FHC 

- Desvios de dinheiro: Tesouro Nacional, TRT/SP, Incal, BB 

e grupo Monteiro de Barros 

- FHC: a proximidade com o ex-assessor  

 

 

 

1660 

 

02/08/00 

 

TODOS OS HOMENS DE EDUARDO JORGE 

- Algo em comum entre os funcionários do BB 

 

 

6 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

 NOVOS FATOS 

- Eduardo Jorge e as intervenções comandadas pelo Banco 

 

- 
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escalados pelo ex-assessor de FHC para sanear a 

Encol: todos haviam emprestado dinheiro público 

à construtora (Eduardo Oinegue) (pag.48-51) 

 

LIÇÕES DE MAQUIAVEL – As sucessivas 

mortes políticas do presidente mostram que FHC 

infelizmente não assimilou os ensinamentos do 

clássico O Príncipe (Mario Sabino) (pag. 52-53) 

do Brasil na construtora Encol 

- FHC: liberdade para que EJ tomasse atitudes 

 

 

- Crítica ao posicionamento de FHC diante das crises do 

governo 

- Alusão aos escândalos do Sivam, BNDES e caso EJ 

  

 

 

 

1661 

 

 

09/08/00 

 

 

REFÉM DA CRISE – A “agenda positiva” 

inventada pelo governo para escapar da crise é o 

maior sinal de que Brasília está sentindo o peso 

da situação (Eduardo Oinegue) (pag. 37-41) 

 

O SOMBRA É BOM DE HOLOFOTE – O ex-

secretário Eduardo Jorge janta os senadores 

oposicionistas que o interrogaram no Senado 

(Cristine Prestes) (pag.42-45) 

 

 

10 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- FHC /Governo: pressão do governo para posicionamento 

de FHC 

- Oposição e o governo (opinião de parlamentares) 

 

- Eduardo Jorge e o depoimento no senado; sua relação com 

oposicionistas 

- FHC: referência à trajetória do assessor 

 

 

 

 

1662 

 

 

16/08/00 

 

FHC DÁ O TROCO – Andrade Vieira diz que o 

PSDB teve uma sobra de 130 milhões na 

campanha de 1994 e que esse dinheiro foi para o 

exterior. O presidente reage, acusando-o de 

criminoso (Rodrigo Vergara) (pag.38- 

 

 

6 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

  DESDOBRAMENTOS 

- FHC/Governo: decisões e respostas de FHC às acusações 

do ex-aliado. 

- CPI do Judiciário 

 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 6 

 

 

- TOTAL DE REPORTAGENS: 8 

 

- EDIÇÕES SEM EXEMPLAR: 0 

 

- Sem referência a FHC = 0  

- Com referência a FHC = 8 reportagens 

- Entrevistas = 0 

- Referência a outros temas = 0  
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 3B: Fases do Escândalo em Pauta – Caso EJ 

 

REVISTA ISTOÉ 

 

EDIÇÃO 

 

DATA 

 

TÍTULO DAS REPORTAGENS 

 

Nº DE 

PÁGINAS 

TEMAS ABORDADOS – SINOPSE DAS REPORTAGENS 

SOBRE O ESCÂNDALO OUTROS 

 

 

1606 

 

 

05/07/00 

 

 

O ASSESSOR-BOMBA – Eduardo Jorge cria 

problemas para FHC ao revelar que o juiz 

Nicolau ajudava no Planalto (sem autoria) (sem 

pag. texto do acervo virtual) – GOVERNO 

 

 

 

- 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

- Revelações de Eduardo Jorge sobre as relações 

institucionais do juiz Nicolau com o Planalto 

- FHC: justificativas para a declaração de EJ 

 

 

- 

 

 

1607 

 

 

12/07/00 

 

 

O PODER DE LALAU – Gravações de 

conversas do juiz foragido comprovam que o alto 

escalão do governo e parlamentares participaram 

ativamente do esquema de liberação de verbas 

superfaturadas (Mino Pedrosa e Ricardo 

Miranda) (sem pag. texto do acervo virtual) – 

BRASIL 

 

AS JOGADAS DE DUDU – Eduardo Jorge 

sempre atuou à sombra do poder e hoje está rico 

(sem autoria) (sem pag. texto do acervo virtual) – 

BRASIL 

 

 

- 

 

- FASE DO ESCÂNDALO PROPRIAMENTE DITO 

DIVULGAÇÃO DO ESCÂNDALO 

-Divulgação de trechos das conversas gravadas entre o juiz 

Nicolau e diversos membros do governo, entre eles Eduardo 

Jorge 

 

 

 

- Eduardo Jorge e sua teia de relacionamentos no governo: 

Haidamus e o grupo Meta; Encol e Pedro Paulo de Sousa 

- EJ e seu enriquecimento suspeito 

-FHC: proximidade com EJ 

  

 

 

 

 

- 

 

 

1608 

 

 

19/07/00 

 

 

A TURMA DO LALAU – Juiz tinha esquema 

nos Três Poderes para facilitar a liberação do 

dinheiro desviado e sua rede de influência pode 

ser caracterizada como formação de quadrilha 

(Mino Pedrosa, Leonel Rocha e Isabela Abdala) 

 

 

- 

 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

- Reportagem sobre as relações do juiz Nicolau com 

funcionários do governo para facilitar liberação de verbas, 

entre eles Eduardo Jorge 

- FHC: citado como personagem próximo a EJ 

 

 

- 
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(sem pag. texto do acervo virtual) – BRASIL 

 

REFÉM DE NOVO – Crise leva FHC a refazer 

planos e a depender de ACM e Jader Barbalho 

(Andrei Meireles e Eduardo Hollanda) (sem pag. 

texto do acervo virtual) – BRASIL 

 

BOA TRADIÇÃO – ISTOÉ, que nos últimos 

anos apresentou o motorista que levou ao 

impeachment de Collor, denunciou o escândalo 

do Sivam e o envolvimento do ex-ministro Élcio 

Álvares com o crime organizado, mostra laudo 

que comprova a autenticidade das fitas do juiz 

Nicolau (Gabriela Carelli e Simas Filho) (sem 

pag. texto do acervo virtual) – BRASIL 

 

 

- FHC: as declarações de EJ e a atuação do juiz Nicolau 

comprometem a imagem do presidente 

 

 

 

- Auto referência 

- comprovação da veracidade das fitas divulgadas por IstoÉ 

em relação as acusações sobre o juiz Nicolau 

- as divulgações da revista e o impacto sobre outros 

presidentes da República 

 

 

1609 

 

 

26/07/00 

 

 

CPI DO SEGURO – Deputados pretendem 

apurar possíveis relações entre o governador 

Covas e Eduardo Jorge (Adriana Souza Silva e 

Gabriela Carelli) (sem pag. texto do acervo 

virtual) – INVESTIGAÇÃO 

 

EMPREITEIRO ABRE O BICO – Fábio 

Monteiro de Barros construiu o TRT de Nicolau, 

foi preso e agora conta como funciona o poder no 

Brasil (Carlos Drummond, Mino Pedrosa, Tales 

Faria) (sem pag. texto do acervo virtual) – 

BRASIL 

 

 

- 

 

 

 

- CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

- Novas revelações: Eduardo Jorge envolve o governador 

Maio Covas em negócios da Cosesp 

- Atuação do Ministério Público nas investigações 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

- Entrevista com Fabio Monteiro de Barros, empresário 

responsável pela construção do prédio do TRT/SP 

- Ele fala sobre o juiz Nicolau e sua relação com EJ 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1610 

 

 

 

02/08/00 

 

 

CAIXINHA DE SURPRESAS – Enquanto o 

governo comemora o enterro da CPI, novos 

escândalos comprometendo Eduardo Jorge são 

revelados, agora envolvendo o FAT e o Serpro 

(Andrei Meireles, Isabela Abdala e Ricardo 

Miranda) (sem pag. texto do acervo virtual) – 

BRASIL 

 

 

- 

 

 

- FASE CLÍMAX DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Novas revelações: EJ e os escândalos do Serpro e FAT 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

- 
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1611 

 

 

09/08/00 

 

 

O VÔO DO EMERGENTE – Apadrinhado de 

Eduardo Jorge, presidente do Serpro está 

milionário sendo funcionário público (Andrei 

Meireles e Ricardo Miranda) (sem pag. texto do 

acervo virtual) – NEGÓCIOS 

 

SURPRESA! ELES NÃO MORDEM – 

Tentativa da bancada governista de queimar 

procuradores fracassa e caso Eduardo Jorge 

segue sob fogo cruzado do Ministério Público e 

da oposição (sem autoria) (sem pag. texto do 

acervo virtual) – INVESTIGAÇÃO 

 

 

- 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO  
- EJ e sua relação com o presidente do Serpro 

- FHC: os acordos após a reeleição com o ministro da 

Fazenda Pedro Malan 

 

 

 

- Contradições nas apurações do Ministério Público sobre as 

acusações contra EJ 

- FHC: referência a sua proximidade com EJ 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1612 

 

 

16/08/00 

 

 

A QUEDA DO AMIGO – Sérgio Otero, parceiro 

de Eduardo Jorge, é afastado do Serpro depois de 

enriquecer e ser acusado de favorecer empresas 

privadas (Andrei Meirelles e Ricardo Miranda) 

(sem pag. texto do acervo virtual) – GOVERNO 

 

 

- 

 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Decisões: presidente do Serpro é afastado do cargo em 

virtude das acusações e do envolvimento com EJ  

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

- 

 

 

1613 

 

 

23/08/00 

 

 

PEGO NA MENTIRA – Depoimento de Eduardo 

Jorge no senado está sendo desmascarado, o que 

já preocupa Fernando Henrique (Andrei Meireles 

e Isabela Abdala) (sem pag. texto do acervo 

virtual) – GOVERNO 

 

 

- 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

- Os efeitos do depoimento de EJ para o governo FHC 

- Resumo das acusações contra EJ 

- FHC: citado pela relação direta com EJ 

 

 

 

 

- 

 

 

1614 

 

 

30/08/00 

 

PIZZA NO FORNO – PMDB troca operação 

abafa aos negócios de EJ por Jader presidente do 

Senado (sem autoria) (sem pag. texto do acervo 

virtual) – BRASIL 

 

 

- 

 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

- DESDOBRAMENTOS 

- Senadores resolvem não apurar as denúncias sobre as 

seguradoras e os fundos de pensão e focar apenas na 

maracutaia do prédio do TRT 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

- 
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1615 

 

 

06/09/00 

 

PIZZA DE MARMELADA – Num clima geral 

de impunidade, transações de Lalau e Eduardo 

Jorge ficam sem investigação sem autoria) (sem 

pag. texto do acervo virtual) – BRASIL  

 

 

- 

 

- FASE DAS CONSEQUÊNCIAS DO ESCÂNDALO 

DESDOBRAMENTOS 

- Desmontada a subcomissão de investigação do caso EJ 

SEM REFERÊNCIA DIRETA A FHC 

 

 

 

 

- 

 

 

 TOTAL EDIÇÕES: 10 

 

 

- TOTAL DE REPORTAGENS: 15 

 

- EDIÇÕES SEM EXEMPLAR: 0 

 

- Sem referência a FHC = 8 reportagens 

- Com referência a FHC = 7 reportagens 

- Entrevistas = 1 

- Referência a outros temas = 0 
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 4A: Destaque do Escândalo e Formato das Reportagens – Caso EJ – Revista IstoÉ 

EDIÇÃO/FASE 

 SEM 

DESTAQUE 

NA CAPA 

REPORTAGEM 

DE CAPA 

REPORTAGEM 

EXPOSITIVA 

REPORTAGEM 

INTERPRETATIVA 

REPORTAGEM 

DE DENÚNCIA 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA-

FACTUAL 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA- 

ESPECULATIVA 

ESCÂNDALO 

 

Edição 1606 

O ASSESSOR-BOMBA 

 

 

√ 

  

 

√ 

   

 

  

Edição 1607 

O PODER DE LALAU 

 

 

 

√ 

   

√ 

 

 

 

AS JOGADAS DE DUDU  √ √     

CLÍMAX 

Edição 1608 

A TURMA DO LALAU 

  

 

√ 

 

 

 

   

 

 

 

 

√ 

REFÉM DE NOVO  √     √ 

BOA TRADIÇÃO  √ √     

Edição 1609 

CPI DO SEGURO 

  

√ 

 

√ 

   

 

 

Edição 1610 

CAIXINHA DE SURPRESAS 

  

√ 

     

√ 

CONSEQUÊNCIAS 

Edição 1611 

O VÔO DO EMERGENTE 

 

√ 

 

     

 

 

 

 

√ 
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Edição 1612 

A QUEDA DO AMIGO 

 

√ 

  

√ 

   

 

 

Edição 1613 

PEGO NA MENTIRA 

 

√ 

     

√ 

 

Edição 1614 

PIZZA NO FORNO 

 

√ 

  

√ 

    

Edição 1615 

PIZZA DE MARMELADA 

 

√ 

  

√ 

    

TOTAL DE EDIÇÕES = 10 

EXEMPLAR SEM CAPA = 0 

EXEMPLAR PENDENTE = 0 

 

6 

 

 

4 

 

7 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 
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II. REPORTAGENS - Leitura Temática 

Grade 4B: Destaque do Escândalo nas Reportagens – Caso EJ – Revista Veja 

EDIÇÃO/FASE 

 SEM 

DESTAQUE 

NA CAPA 

REPORTAGEM 

DE CAPA 

REPORTAGEM 

EXPOSITIVA 

REPORTAGEM 

INTERPRETATIVA 

REPORTAGEM 

DE DENÚNCIA 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA-

FACTUAL 

REPORTAGEM 

INVESTIGATIVA- 

ESPECULATIVA 

ESCÃNDALO 

 

Edição 1657 

O HOMEM DOS CONSELHOS 

MILIONÁRIOS 

 

 

√ 

 

 

     

√ 

Edição 1658 

OS RASTROS DO EX-ASSESSOR 

  

√ 

     

√ 

CLÍMAX 

 

Edição 1659 

DISQUE DUDU PARA 

GANHAR 

 

 

 

√ 

    

 

 

√ 

Edição 1660 

TODOS OS HOMENS DE 

EDUARDO JORGE 

 

√ 

  

 

 

√ 

   

 

LIÇÕES DE MAQUIAVEL 

 

√ 

   

√ 

   

CONSEQUÊNCIAS 

 

Edição 1661 

REFÉM DA CRISE 

 

 

 

√ 

 

 

   

√ 

 

 

O SOMBRA É BOM DE 

  

√ 

    

√ 
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HOLOFOTE 

Edição 1662 

FHC DÁ O TROCO 

 

√ 

 

 

    

√ 

 

 

TOTAL DE EDIÇÕES = 6 

EXEMPLAR SEM CAPA = 0 

EXEMPLAR PENDENTE = 0 

 

3 

 

3 

 

0 

 

2 

 

0 

 

3 

 

3 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1A: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

ATITUDE IDEAL 

 

ATITUDE AGRADÁVEL 

 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem as 

relações entre os personagens) 

 

- 

 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem 

as relações entre os personagens) 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Governo e investigação  

 

“O governo já tem todos os elementos para saber quais dos seus 

integrantes auxiliaram o ex-secretário-geral da Presidência Eduardo 
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Jorge Caldas a colaborar com o esquema de superfaturamento da 

construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo. Uma 

investigação que dura um ano, feita em parceria pela Polícia Federal e a 

Agência Brasileira de Informações (Abin), com mais de 400 horas de 

gravações de conversas telefônicas entre o juiz foragido Nicolau dos 

Santos Neto e seus amigos, retrata o submundo das negociações entre o 

magistrado, hoje caçado pela polícia, e autoridades do primeiro escalão em 

Brasília.” (edição  1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

“Em meio a esse tiroteio, procuradores da República saíram na frente 

e já começaram a investigar as ligações de autoridades do governo 

com Nicolau. Eduardo Jorge será convocado a depor e terá quebrados 

seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. Martus Tavares pode ser o 

próximo. “O Ministério Público está investigando as ligações de 

Eduardo Jorge com todo o processo da obra do TRT”, anunciou o 

procurador da República no DF, Guilherme Schelb.” (edição  1607, 

sem pag. versão eletrônica) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 1 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1B: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

ATITUDE DESAGRADÁVEL 

 

ATITUDE DE RISCO 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

“A lama na qual está mergulhada a construção da sede do Tribunal 

Regional do Trabalho de São Paulo, depois de atingir o Senado com a 

cassação de Luiz Estevão, espirrou no Planalto. Eduardo Jorge abriu mão 

do silêncio e da discrição habituais para admitir que o ex-presidente do 

TRT juiz Nicolau atuava como informante do governo na defesa do Plano 

Real. Cabia a ele, acusado de desviar R$169 milhões da obra do TRT indicar 

ao Planalto nomes de juízes classistas que vetariam a indexação salarial, 

contrária à filosofia do plano que  elegeu pela primeira vez FHC.” (edição 

1606, sem pag. versão eletrônica)  

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

“Nas conversas grampeadas, Nicolau, além de contar como negociava 

com Eduardo Jorge a escolha de juízes classistas pró-Plano Real, 

expõe o caminho das pedras por onde conseguia mais dinheiro para a 

obra, que teve um desvio de R$ 169 milhões. Primeiro, ele procurava 

pessoalmente ou telefonava para Jorge, com quem costumava se encontrar 

no escritório particular que o ex-ministro mantinha para conversas 

sigilosas. Lá, fazia os acertos. Encaminhado por Eduardo Jorge, Nicolau 

seguia para encontros com o hoje ministro do Planejamento, Martus 

Tavares, na época secretário-executivo do Ministério e responsável pela 

chave do cofre.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica)  

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =1 Formação Discursiva (FD) 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- 

  

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Eduardo Jorge 

 

“Depois da indicação de Nicolau, Eduardo Jorge levava os nomes 

favoráveis ao Plano Real a Fernando Henrique, que os nomeava.” 

(edição 1606, sem pag. versão eletrônica)  

 

“Eduardo Jorge era mesmo poderoso. Martus seguiu suas ordens e no 

dia 27 de setembro de 1996 propôs a abertura de crédito suplementar de 

R$ 25,7 milhões para tocar a obra do TRT. Para convencer o presidente 

Fernando Henrique da necessidade de dar mais dinheiro para o 

prédio de Nicolau, Martus endossou os argumentos da Justiça 
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trabalhista de que sem novas verbas a construção do edifício poderia 

ser comprometida.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

“Os arapongas também estão dando uma ajuda a Eduardo Jorge. 

Foram eles que o informaram sobre a possibilidade de vir a público uma 

gravação em que Nicolau contava os acertos com o ex-ministro para a 

nomeação de juízes classistas dispostos a fazer o jogo do Planalto. 

Assustado, Jorge resolveu se antecipar dando uma entrevista ao jornal 

Valor. O tiro saiu pela culatra. Acabou levando o escândalo para 

dentro do governo. Uma troca de notas entre o Planalto e a Justiça do 

Trabalho revelou todo o nervosismo reinante na Esplanada. Na terça-feira 

11, o Palácio divulgou nota oficial eximindo o Executivo de 

responsabilidade no repasse de recursos para a obra.” (edição 1607, sem 

pag. versão eletrônica) 

“Em depoimento na última quinta-feira à subcomissão do Senado, 

Eduardo Jorge tratou de tirar o corpo fora de outra história esquisita: 
a portaria assinada no início de 1999 pelo ministro da Fazenda, Pedro 

Malan, dispensando os serviços do Serpro em quase todos os ministérios 

[...] Os procuradores da República estão investigando as relações 

entre Eduardo Jorge e a Montreal, depois que o ex-ministro foi 

acusado de fazer lobby em favor da prorrogação do contrato.” (edição 

1610, sem pag. versão eletrônica) 

- Eduardo Jorge e o juiz Nicolau 

 

“Além de contar com a ajuda privilegiada do ex-ministro Eduardo 

Jorge Caldas, seu maior lobista com gabinete no Planalto, o juiz tinha 

uma espécie de coordenador que o ajudava a traçar o desvio das verbas: o 

diretor-geral do TST, José Geraldo Lopes de Araújo.” (edição 1608, sem 

pag. versão eletrônica) 

 

- “Ao contrário do que explicou inicialmente, o ex-ministro Eduardo 

Jorge não tratava com o TRT de São Paulo apenas nomeações de 

juízes classistas. A lista de telefonemas do empreiteiro mostra três 

chamadas do empresário para a Secretaria-Geral da Presidência da 

República, cargo que Eduardo Jorge ocupou até 1998, quando assumiu a 

coordenação da reeleição de FHC. Em seu gabinete no comitê, Eduardo 
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Jorge trocou telefonemas com o juiz. Fora do governo, ele continuou 

mantendo contatos com Nicolau. Entre junho de 1998 até fevereiro de 

1999 eles se falaram pelo menos 13 vezes pelo telefone.” (edição 1607, 

sem pag. versão eletrônica) 

 

“Na tentativa de justificar suas conversas com Nicolau, Eduardo Jorge 

se atrapalhou. Não conseguiu dar explicações convincentes para o fato 

de só ter Lalau como seu consultor permanente para a nomeação de 

juízes classistas. O ex-ministro disse também que não faz lobby pelas 

empresas que o contratam para conseguir negócios no governo. “Minhas 

consultorias são o oposto do lobby, o que faço é ajudar as empresas a 

entenderem como funciona o governo.” Os fatos o desmentem.” (edição 

1610, sem pag. versão eletrônica) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 2 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

- Justificativas de FHC 

 

“O presidente interrompeu a estratégia de dar ênfase aos seus 

comentários otimistas sobre a economia para justificar as declarações do 

ex-colaborador. FHC sentiu-se traído pelo amigo, que vinculou suas 

relações com Nicolau a indicações de juízes favoráveis à desindexação 

salarial. O presidente reconheceu as ligações entre Eduardo Jorge e o juiz 

que está foragido. “No que eu sabia, o Eduardo Jorge se envolveu na questão 

dos tribunais do trabalho, não só no de São Paulo, para que eles fossem bem 

informados sobre o plano e não decidissem contra o Real, pela volta da 

indexação.” (edição 1606, sem pag. versão eletrônica)  

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

- Governo e Eduardo Jorge 

 

“O governo não quer correr o risco de que o bem informado e 

temperamental Eduardo Jorge revele segredos que acabem 

complicando ainda mais a situação.” (edição 1608, sem pag. versão 

eletrônica) 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

“Nesse clima de baixo-astral que tomou conta do Palácio, assessores, 

ministros e dirigentes tucanos defendem a necessidade de se criar um 

“cordão de isolamento do Planalto”. As primeiras tentativas fracassaram. A 

tropa aliada tentou desacreditar as revelações do juiz Lalau, publicadas por 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

“Na semana passada, o Ministério Público começou a se mexer. 

Chamou para depor o ex-presidente da Cosesp José Maria Monteiro, 

tesoureiro da campanha de Covas em 1998. O promotor Fernando Capez 

suspeita que o negócio tenha violado a Lei de Licitações. O Ministério 
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ISTOÉ, e ao mesmo tempo desvincular Eduardo Jorge de FHC [...] A 

estratégia palaciana não deu certo por dois motivos. Primeiro, a 

desenvoltura com que Eduardo Jorge sempre atuou junto aos cofres públicos 

fica mais evidenciada à cada divulgação de negócio ou lobby feito por ele. O 

outro motivo é o próprio Eduardo Jorge.” (edição 1608, sem pag. versão 

eletrônica) 

 

“Livrar Eduardo Jorge de investigações é uma prática que tem custo e 

nem sempre é eficaz. Apesar de todos os indícios, a CPI do Judiciário fez 

vista grossa à ação do ex-ministro e, na pressa de acabar com os 

trabalhos, deixou de lado outras apurações moralizadoras, como a atuação 

de desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia acusados de pressionar 

colegas para conceder habeas-corpus a bandidos.” (edição 1608, sem pag. 

versão eletrônica) 

Público tem informações de que Monteiro assumiu a presidência da 

Cosesp por indicação de Eduardo Jorge.” (edição 1609, sem pag. versão 

eletrônica) 

 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

 

“Durante toda a viagem, seguranças impediram que os jornalistas abordassem 

Fernando Henrique, mas na entrevista coletiva protocolar o repórter 

Ricardo Amaral, do jornal Valor, conseguiu romper o cerco e FHC, a 

contragosto, teve de falar sobre a participação de seu ex-ministro no 

escândalo.” (edição 1608, sem pag. versão eletrônica) 

 

“Na última semana, alguns setores do governo estiveram mais 

preocupados em questionar a origem e a autenticidade das fitas reveladas 

por ISTOÉ do que em procurar esclarecer o conteúdo delas. Na quinta-

feira 20, a revista recebeu os primeiros resultados oficiais da análise técnica 

das gravações. Depois de exaustivos exames, o físico Eduardo Zocchi 

concluiu que as fitas não resultam de nenhuma montagem e que os 

diálogos reproduzidos pela revista foram mesmo protagonizados pelo juiz 

foragido Nicolau dos Santos Neto.” (edição 1608, sem pag. versão 

eletrônica) 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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 II. REPORTAGENS – Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1C: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

ATITUDE IDEAL 

 

ATITUDE AGRADÁVEL 

 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem as 

relações entre os personagens) 

 

- 

(Uso de artigos para fixar de quem se fala e uso de verbos que estabelecem 

as relações entre os personagens) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que enfatizam as ações de FHC, seu envolvimento com o fato 

e a postura diante do acontecimento) 

 

- 

(Uso de verbos que enfatizam as ações de FHC, seu envolvimento com o 

fato e a postura diante do acontecimento) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação de 

FHC) 

 

 

- 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

- Governo/ FHC 

 

“Nunca, em todas as crises anteriores - e não foram poucas - o presidente 

precisou soltar um comunicado reafirmando seu compromisso com a 

“correção com o trato da coisa pública”, segundo suas palavras. A nota 
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seguia garantindo aos brasileiros que o Planalto não vai ‘acobertar’ 

nenhum deslize penal praticado eventualmente pelo ex-secretário-

geral do Planalto.” (edição 1658, p.42-43) 

 

“As perguntas começarão a ser respondidas a partir de agora, quando 

o ex-secretário será submetido a um check-up judicial. O Ministério 

Público aguarda nesta semana o envio da documentação prometida pelos 

advogados de Eduardo Jorge, contendo informações sobre sua renda, vida 

bancária e seus telefonemas. Os procuradores se propõem a analisar o 

material antes de anunciar o próximo passo. Os deputados e senadores 

também querem examinar as atividades do ex-assessor de FHC. 

Eduardo Jorge se dispôs a dar seu depoimento no Congresso Nacional 

em agosto.” (edição 1659, p.41)  

 

“Os deputados e senadores retornaram das férias nesta semana, quando 

devem marcar a data para o depoimento do ex-secretário-geral da 

Presidência da República, Eduardo Jorge Caldas Pereira. Na 

oportunidade, o ex-homem forte de Fernando Henrique Cardoso 

promete desbastar diante dos parlamentares a lista de acusações 

reunidas contra ele, quase todas relacionadas à intermediação de 

negócios entre empresas privadas e órgãos do governo.” (edição 1660, 

p.48) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 3 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 1 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a atuação 

de FHC) 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação a 

atuação de FHC) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

Nº =0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo.  
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 1D: Função de Mostração – Como as revistas descrevem as atitudes de FHC (Uso do léxico)* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

ATITUDE DESAGRADÁVEL 

 

ATITUDE DE RISCO 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- Posicionamento de FHC 

 

“Em função das declarações do antigo assessor, o presidente Fernando 

Henrique passou pelo constrangimento de esclarecer, ainda que 

indiretamente, que seu governo nada tem a ver com o escândalo da obra 

que desviou 169 milhões de reais. Durante um café da manhã com 

jornalistas, FHC viu-se bombardeado por perguntas sobre as relações 

entre Eduardo Jorge e o juiz Nicolau.” (edição 1657, p.40) 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação ao 

envolvimento e postura de FHC) 

 

- FHC e a participação 

“A denúncia sugeria que o próprio presidente Fernando Henrique 

Cardoso teria usado o cargo para dar dinheiro público. Como se veria, 

os indícios de que isso teria ocorrido não se sustentam. A participação 

de Fernando Henrique no processo se resumiu a enviar ao Congresso 

Nacional um projeto de lei com um pedido de suplementação de 25 

milhões de reais em favor da obra.” (edição 1658, p.40) 

 

- Governo 

“Dessa vez, o próprio Palácio do Planalto deu sua contribuição para 

que a confusão ganhasse corpo. Divulgou-se uma explicação apressada 

e bizarra. “Não cabe ao presidente da República ler o que assina, a 

responsabilidade é do ministro que leva ao gabinete a pasta de 

despachos”, informou um assessor. Feita para defender FHC, a frase foi 

lida quase como uma confissão de culpa.” (edição 1658, p.40) 

 

- Conseqüências  

“A crise terá proporções maiores e conseqüência desconhecida se as 

investigações apontarem para a existência de uma rede de influência 

no governo. No Palácio do Planalto, há naturalmente uma apreensão 

grande em relação ao andamento do caso. Afinal, Eduardo Jorge 

conheceu a intimidade da máquina governamental e esteve também 

envolvido com a campanha da reeleição, durante a qual atuou como 

coordenador.” (edição 1659, p.44) 

 

“Mas o tamanho da crise só será percebido após o depoimento de 

Eduardo Jorge ao Congresso e, principalmente, com o desenvolvimento 
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das investigações do Ministério Público.” (edição 1659, p.44) 

 

“Logo que foi divulgada a informação de que Eduardo Jorge teria 

interferido em favor da Encol, correu a suspeita de que o processo 

poderia ter gerado alguma remuneração extra, o chamado ‘por fora’. 

Não há uma única indicação de que isso tenha ocorrido. São apenas 

maledicências.” (edição 1660, p.48) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 Formação Discursiva (FD) 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 5 FDs 

Variação Subtemática = 3 

 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de artigos/expressões para fixar de quem se fala e uso de verbos que 

estabelecem as relações entre os personagens) 

 

- Eduardo Jorge, ex-secretário da Presidência 

 

“Há duas semanas, Eduardo Jorge deu uma entrevista solidarizando-se 

com o senador Luiz Estevão, apontado como figura-chave do mais 

fabuloso caso de corrupção dos últimos anos. Na terça-feira passada, voltou 

a público para manifestar-se a favor de Lau-Lau.” (edição 1657, p.40) 

 

“São tantas as denúncias envolvendo o ex-secretário que é até possível 

classificá-las. Há as acusações tolas, ligadas quase todas a integrantes de sua 

família [...] Outra classe de denúncias está ligada às andanças de Eduardo 

Jorge no mundo das seguradoras. E uma terceira categoria de acusações diz 

respeito ao prédio do TRT.” (edição 1659, p.45) 

(Uso de artigos, adjetivos, advérbios e expressões para fixar de quem se 

fala e uso de verbos que estabelecem as relações entre os personagens) 

 

 - Eduardo Jorge, ex-secretário da Presidência (proximidade) 

“Fosse Eduardo Jorge um funcionário público qualquer, daqueles que 

passam pelo governo sem deixar história, suas opiniões não teriam grande 

significado. Mas os ex-assessor não é uma figura comum. Primeiro 

porque trabalhou com Fernando Henrique durante dezoito anos. 

Depois porque ocupava uma sala colada à do presidente, sem restrição 

de acesso.” (edição 1657, p.40-41) 

 

“As andanças de Eduardo Jorge pelos negócios de seguro despertam 

suspeitas potencialmente explosivas [...] Por melhores que tenham sido 

as condições de corretagem oferecidas pela empresa de Eduardo Jorge, 

fica no ar a desconfiança de favorecimento. O pecado está no fato de 

Eduardo Jorge ter intermediado uma operação entre um ex-colega de 

governo, o ministro Padilha, e o presidente da seguradora estatal que 

assumiu o cargo com a sua ajuda. Monteiro deixou o BB três meses 

depois.” (edição 1658, p.45) 

 

“Com o presidente, a relação permaneceu próxima mesmo depois da 

demissão formal. E foi mantida mesmo depois que se revelaram na 

Justiça suas ligações com o juiz Lau-Lau em junho do ano passado. 

Eduardo Jorge costumava freqüentar o gabinete de FHC e chegou a 

assistir a algumas audiências.” (edição 1658, p.46) 

 

“Mais de uma vez foi visto também no Palácio da Alvorada, inclusive 

em finais de semana. No fim do ano passado, Fernando Henrique o 

presenteou com uma fotografia oficial autografada. No réveillon, ele fazia 
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parte da lista de convidados do presidente, que assistiu ao show de 

fogos de artifício de dentro do Forte de Copacabana.” (edição 1658, p.46) 

 

“Ao deixar o governo, Eduardo Jorge tornou-se sócio justamente dessa 

empresa, chamada Meta. Ganhou 10% de participação na firma sem 

desembolsar um real. “Eduardo Jorge funcionava como uma grife para 

a Meta. Eles diziam que ninguém iria prejudicar a empresa do amigo 

do presidente.”, comenta um interlocutor do empresário carioca Ivan 

Aragão, dono da Meta.” (edição 1659, p.40-41) 

 

“Até o momento, não há uma única prova de que Eduardo Jorge tenha 

recebido algum tipo de favorecimento da gangue do fórum. É isso que 

os integrantes do Ministério Público querem esclarecer com a quebra 

dos sigilos fiscal e telefônico do ex-assessor de FHC.” (edição 1659, 

p.45) 

 

“O tema tinha tudo para preocupar o governo, diante do gigantismo do 

quadro de funcionários da firma e das dezenas de milhares de famílias 

compradoras de seus apartamentos. No início de 1995, já nas primeiras 

semanas do governo tucano, o dono da companhia Pedro Paulo de 

Souza, procurou FHC com um pedido de ajuda. Queria que a Caixa 

Econômica Federal (CEF) financiasse sessenta de seus empréstimos. 

  

“Quem vai cuidar do seu caso é Eduardo Jorge”, disse FHC durante 

uma audiência que durou quinze minutos e que contou com a 

presença do próprio Eduardo Jorge.” (edição 1660, p.50) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 8 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

 

- 

 

(Uso de verbos que estabelecem a relação de FHC e os fatos) 

 

 “Segundo a CPI do Judiciário, Eduardo Jorge e Lau-Lau  trocaram 117 

telefonemas, num total superior a oito horas de conversação. O presidente 

informou que sabia dos contatos, acredita que o objetivo de seu auxiliar 

era mesmo resguardar o plano econômico, mas adiantou que ignorava os 

diálogos.” (edição 1657, p.40) 

 

“O presidente diz a pessoas próximas que já ouviu muita maledicência 

a respeito do antigo auxiliar, mas nunca lhe levaram uma prova ou 
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indício concreto contra ele. “Eu me sentiria traído caso isso ocorresse.” 

(edição 1658, p.44) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação à atuação de 

FHC) 

 

“Com a divulgação da fita, Brasília entrou no modo de ebulição tão peculiar 

em momentos de crise. Na noite de quinta-feira, o presidente convocou 

uma reunião no Palácio do Planalto para avaliar o estrago. Outra reunião 

seria feita na sexta-feira, dessa vez no Palácio da Alvorada, a residência 

oficial do presidente.” (edição 1658, p.42) 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da revista em relação a atuação 

de FHC) 

 

“Na semana passada, FHC conversou por telefone com um amigo 

empresário, de São Paulo. Com a liberdade de quem conhece o presidente 

desde a década de 70, o empresário perguntou por que FHC não rompe 

de vez com Eduardo Jorge. “Nada me contaram de concreto até agora 

sobre ele. Mas se algo desastroso vier a ser revelado a mim sobre ele, 

não hesitarei em tomar providências”, disse FHC.” (edição 1658, p. 47)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº =  1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação à atuação 

de FHC) 

 

“Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ex-assessor relembrou os 

serviços prestados ao governo federal por Lau-Lau. Nada do que disse é 

novidade, mas suas declarações provocaram constrangimento na 

Presidência.” (edição 1657, p. 40) 

 

“Na semana passada, surgiu mais uma acusação referente ao tempo em 

que ele integrava o quadro do Palácio do Planalto e despachava na sala 

vizinha ao gabinete presidencial. Numa reportagem publicada pelo jornal 

Correio Braziliense, o nome de Eduardo Jorge foi envolvido no processo 

de intervenção comandado pelo Banco do Brasil na construtora Encol, 

que culminou com a falência da empresa.” (edição 1660, p.48)  

 

(Uso de verbos que estabelecem a opinião da imprensa em relação à 

atuação de FHC) 

 

“O caso do prédio do TRT ganhou fôlego na quinta-feira, com a 

publicação pela revista ISTOÉ do conteúdo de uma fita com uma 

entrevista atribuída ao juiz Nicolau dos Santos Neto. Nela, uma voz 

descreve como conseguia liberar verbas oficiais com a ajuda dos altos 

funcionários do governo, em especial de Eduardo Jorge, ex-secretário-

geral da Presidência, e do hoje ministro Martus Tavares, do 

Planejamento.” (edição 1658, p.42) 

 

“Segundo uma pesquisa do jornal Folha de S.Paulo, 45% dos 

entrevistados acreditam que a lama do caso EJ, como a imprensa o 

batizou, num paralelo com o caso PC, não seja apenas a ante-sala da 

Presidência da República. Acham eles que FHC está envolvido nas 

supostas irregularidades atribuídas a Eduardo Jorge. Por enquanto, 

não há irregularidade nenhuma que incrimine o ex-assessor. Quanto ao 

presidente, não existem nem sequer fiapos de provas.” (edição 1660, p.52) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”. 

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2A: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE POSITIVA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEGATIVA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Novas revelações 

 

“O governador Mário Covas (PSDB) passou a semana resmungando. 

Ele ficou irritado com a revelação feita por ISTOÉ de que pode ter 

havido intermediação do esquema de Eduardo Jorge – ex-secretário 

de FHC – nos negócios realizados pela Companhia de Seguros Gerais 

do Estado de São Paulo (Cosesp).” (edição 1609, sem pag. versão 

eletrônica) 

 

“Eduardo Jorge Caldas, quem diria, está envolvido em outra 

encrenca: o desvio de R$ 4,5 milhões do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) para a Fundação Teotônio Vilela. Preocupado em 

garantir que o rico dinheirinho fosse para a fundação do PSDB, que tem o 

presidente Fernando Henrique como um dos conselheiros, Eduardo Jorge 

resolveu matar dois coelhos com uma só cajadada. Conseguiu no 

Ministério do Trabalho que a verba ficasse também no ninho de um 

outro aliado: o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz 

(PMDB).” (edição 1610, sem pag. versão eletrônica) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Ex-secretário-geral da Presidência, Eduardo Jorge 

 

(proximidade) 

 

“Desconforto, constrangimento e o sentimento de traição tomaram 
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conta do Palácio do Planalto depois que o ex-secretário-geral da 

Presidência Eduardo Jorge Caldas revelou as “relações institucionais” 

do juiz foragido Nicolau dos Santos Neto com o governo Fernando 

Henrique. A entrevista do amigo do presidente há 15 anos, dada ao 

jornal Valor no meio da semana, amargou o café da manhã servido 

quinta-feira 6 pelo presidente aos jornalistas no Alvorada, como parte 

das comemorações dos seis anos do Plano Real.” (edição 1606, sem pag. 

versão eletrônica) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FDs 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“A confirmação pelo juiz Nicolau dos Santos Neto do envolvimento de 

Eduardo Jorge Caldas Pereira com a obra superfaturada do TRT 

paulista pôs a pique o otimismo presidencial.” (edição 1608, sem pag. 

versão eletrônica) 

 

“Nesse clima de baixo-astral que tomou conta do Palácio, assessores, 

ministros e dirigentes tucanos defendem a necessidade de se criar um 

“cordão de isolamento do Planalto”. As primeiras tentativas 

fracassaram. A tropa aliada tentou desacreditar as revelações do juiz Lalau, 

publicadas por ISTOÉ, e ao mesmo tempo desvincular Eduardo Jorge de 

FHC. “Não se trata de um processo contra o governo e nem de uma 

questão política. Se houver alguma questão, ela é individual”, 

engrossou o coro o próprio presidente, na última terça-feira, em 

Moçambique.” (edição 1608, sem pag. versão eletrônica) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- “Além de colocá-lo como a bola da vez no escândalo, os procuradores 

pretendem jogar um holofote sobre os negócios de Eduardo Jorge. 

Tentarão tirá-lo das sombras em que sempre atuou na vida pública e na 

privada.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica) 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 
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FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“A entrevista do amigo do presidente há 15 anos, dada ao jornal Valor 

no meio da semana, amargou o café da manhã servido quinta-feira 6 

pelo presidente aos jornalistas no Alvorada, como parte das 

comemorações dos seis anos do Plano Real.” (edição 1606, sem pag. 

versão eletrônica) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 2B: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista IstoÉ 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE DÚBIA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEUTRA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Presença de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Novas revelações 

 

“A desenvoltura da turma de Eduardo Jorge na área de seguradoras e 

fundos de pensão está sendo investigada pelo Ministério Público, que 

começa também a apurar outro nicho de atuação do ex-secretário-geral da 

Presidência – o milionário setor de informática. Acusado de fazer lobby para 

empresas de computação conseguirem contratos na administração 

pública, Eduardo Jorge tem um poderoso aliado no setor de informática 

estatal: amigo do peito e apadrinhado do ex-ministro, o economista 

Sérgio Otero Ribeiro é desde 1994 presidente do Serpro, a principal 

empresa de processamento de dados do governo federal.” (edição 1610, sem 

pag. versão eletrônica) 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 Formação Discursiva (FD) 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Presença de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Eduardo Jorge e sua teia de amizades 

 

“Os procuradores da República estão convencidos de que o ex-secretário-

geral da Presidência Eduardo Jorge Caldas Pereira tem muito a explicar 

sobre sua participação no processo de liberação de verbas para a obra 

superfaturada do fórum trabalhista em São Paulo [...]Terá de justificar 

também como conseguiu, tendo sido funcionário público a vida inteira, 

juntar dinheiro suficiente para se exibir agora como novo milionário. A 

ponto de no começo deste ano ter comprado um apartamento, avaliado em R$ 

1 milhão, no luxuoso condomínio Praia Guinle, em São Conrado, endereço 

nobre do Rio de Janeiro.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica)  

 

 (ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 
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“Haidamus virou um empresário de sucesso depois de se casar com uma 

sobrinha de Jorge e atuar como intermediário de empresários e políticos junto 

ao homem forte do primeiro governo FHC. Na época, os dois só admitiram o 

relacionamento pessoal. “Sou amigo de Eduardo, mas nunca tratamos de 

qualquer negócio”, disse Haidamus. “O Cláudio é meu amigo e não é 

nenhum canal com o governo. Só trato com ele assunto de família”, 

endossou Jorge. Menos de quatro meses depois das reportagens de 

ISTOÉ, Eduardo Jorge assumiu a sua condição de empresário e, pelas 

mãos de Haidamus, tornou-se formalmente sócio do grupo Meta, uma 

holding que controla outras duas empresas – a Metacor e a Metaplan – e atua 

na área de seguros.” (edição 1607, sem pag., versão eletrônica) 

 

“Também intermediou várias idas do dono da Encol, Pedro Paulo de 

Sousa, ao Palácio do Planalto. “Sempre que eu precisava falar com 

Eduardo Jorge, pedia ao Cláudio Haidamus para marcar o encontro”, 

contou o próprio Pedro Paulo a ISTOÉ. A partir dessas conversas, a 

operação de socorro da construtora deslanchou no Banco do Brasil. Em julho 

de 1995, num empréstimo que teve o dedo de Eduardo Jorge, a diretoria do 

BB aprovou a rolagem da dívida de R$ 60,9 milhões da Encol, que já dava 

passos largos no caminho para se tornar o maior trambique imobiliário do 

País.” (edição 1607, sem pag., versão eletrônica) 

 

“Eduardo Jorge gosta mesmo de ligações subterrâneas. Enquanto era 

ministro, recebia R$ 5 mil por reunião de que participava como 

conselheiro da megasseguradora privada Delphos, responsável por todo o 

seguro habitacional da CEF.” (edição 1610, sem pag. versão eletrônica) 

 

(ironia) 

“O ex-ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira é mesmo um verdadeiro 

Midas. Como o lendário rei da Prígia, o esquema que montou no governo 

transforma tudo o que toca em ouro.” (edição 1610, sem pag. versão 

eletrônica) 

 

“Funcionário aposentado do Senado, Eduardo Jorge Caldas Pereira é o 

exemplo mais acabado de como o poder pode servir aos interesses 

privados. Quando assumiu o cargo de secretário-geral da Presidência, em 

janeiro de 1995, criou uma gigantesca teia de influência que vai desde a 

nomeação de funcionários de alto escalão no próprio Executivo, passando por 
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dirigentes de empresas estatais, bancos e seguradoras federais, fundos de 

pensão, lideranças governistas no Legislativo e juízes [...] Até mesmo depois 

de ter deixado o governo, em 1998, Eduardo Jorge continuou mandando.” 

(edição 1610, sem pag. versão eletrônica) 

 

(argumentos contraditórios) 

 

“EJ, que sempre negou qualquer conversa com o juiz Nicolau dos Santos 

Neto sobre a liberação de verbas para as obras do TRT paulista, acabou 

confessando aos senadores que tratou do assunto com Lalau, pelo menos 

uma vez. “Encaminhei o juiz Nicolau e o presidente do TRT ao Martus 

Tavares” (ministro do Planejamento), contou Eduardo Jorge confirmando o 

que Lalau revelou na gravação divulgada por ISTOÉ.” (edição 1610, sem pag. 

versão eletrônica) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 7 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Presença de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

 

(Presença de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- Ministério Público 

 

“Hoje, Eduardo Jorge é consultor de empresa e recebe uma 

aposentadoria de R$ 8,5 mil do Senado. A compra de um apartamento 

avaliado em US$ milhão na praia de São Conrado (RJ) despertou a atenção do 

Ministério Público. Os promotores vão investigar também a origem do 

dinheiro com o qual paga o aluguel de cerca de R$ 10 mil de um apartamento 

onde mora no Leblon. O MP vai à Justiça pedir a quebra dos sigilos 

bancário, telefônico e fiscal do ex-colaborador de FHC.” (edição 1606, sem 

pag. versão eletrônica)  

 

“Enquanto o Ministério Público age rápido, o Congresso em recesso 

ainda não se definiu. As oposições já anunciaram a disposição de criar uma 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

 

- 
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CPI, de que o governo não quer nem ouvir falar.” (edição 1607, sem pag. 

versão eletrônica)  

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 FDs 

Variação Subtemática = 1 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

 

(Presença de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 2C: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE POSITIVA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEGATIVA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Brasília mergulhou na semana passada numa crise política criada por 

um motivo errado, mas com um personagem certo: o ex-secretário-

geral da Presidência da República, Eduardo Jorge Caldas Pereira. O 

motivo errado: a tempestade em torno dos suspeitos de que, em 1996, o 

Planalto teria facilitado a liberação de verbas para a obra superfaturada do 

prédio do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo.” (edição 

1658, p.40)  

 

“O caso do prédio do TRT ganhou fôlego na quinta-feira, com a 

publicação pela revista ISTOÉ do conteúdo de uma fita com uma 

entrevista atribuída ao juiz Nicolau dos Santos Neto. Nela, uma voz 

descreve como conseguia liberar verbas oficiais com a ajuda dos altos 

funcionários do governo, em especial de Eduardo Jorge, ex-secretário-

geral da Presidência, e do hoje ministro Martus Tavares, do 

Planejamento. Os trechos divulgados não fazem uma única referência a 

corrupção ou irregularidades, mas azedaram ainda mais o clima.” (edição 

1658, p.42) 

 

“O nome do ex-secretário apareceu no noticiário como resultado de 

uma combinação de dois ingredientes de alto poder explosivo. Um 

desses ingredientes é seu mal explicado envolvimento com o juiz 

Nicolau dos Santos Neto, o Lau-Lau, coordenador da maracutaia na obra 

do Fórum Trabalhista de São Paulo, o maior caso de roubança de que se 

tem notícia no país [...] O outro ingrediente explosivo são seus sinais 

exteriores de enriquecimento. Eduardo Jorge é um funcionário público 

aposentado pelo Senado e ganha 8 000 reais. Sua mulher, Lídice, recebe 

outros 8 000. Formam um casal de classe média alta. Pegou mal a decisão 

de comprar um apartamento avaliado em 1 milhão de reais.” (edição 
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1659, p.41) 

 

“Durante uma viagem a Moçambique, o presidente Fernando Henrique, 

pressionado a falar sobre o ex-assessor, apostou na hipótese da crise 

de pequeno porte. “Não se trata de um processo contra o governo nem de 

uma questão política. Se houver alguma questão, ela é individual, 

primeiro”, afirmou.” (edição 1659, p. 44)  

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 4 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Conhecido nos tempos do Planalto como ‘O Sombra’, por sua aversão 

aos holofotes, Eduardo Jorge saiu do governo há dois anos. A versão que 

prevaleceu sobre a saída foi que o antigo assessor estava cansado [...] No 

final de 1998, Eduardo Jorge confessou a amigos que deixava o governo 

também por razões financeiras. “Preciso ganhar dinheiro”, disse ele na 

época” (edição 1658, p.44) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

 (Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“[...] a equipe de comunicação do governo apresentava o presidente 

como um nefelibata pronto a assinar documentos cujo teor 

desconhece. A resposta produziu ainda outro efeito negativo para 

Fernando Henrique. Ao dizerem que ele desconhecia o teor do papel que 

levou sua assinatura, os assessores atiçaram a suspeita de que haveria 

irregularidades no documento. Ou seja, caso o presidente conhecesse seu 

conteúdo, teria tomado a atitude correta de atirar o documento ao 

lixo.” (edição 1658, p.42) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

“Segundo uma pesquisa do jornal Folha de S.Paulo, 45% dos 

entrevistados acreditam que a lama do caso EJ, como a imprensa o batizou, 

num paralelo com o caso PC, não seja apenas a ante-sala da Presidência da 
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República. Acham eles que FHC está envolvido nas supostas 

irregularidades atribuídas a Eduardo Jorge. Por enquanto, não há 

irregularidade nenhuma que incrimine o ex-assessor. Quanto ao 

presidente, não existem nem sequer fiapos de provas. Não importa. O 

que conta, para efeito de esfriamento político, é a percepção. O povaréu 

parece estar convicto de que, no mínimo, ‘o presidente deixa roubar’, 

conforme a acusação oportunista produzida na semana passada pelo 

candidato Ciro Gomes.” (edição 1660, p.52) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 2D: Função de Sedução (avaliativa) – Como as revistas qualificam FHC* – Revista Veja 

 

TEMA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE DÚBIA 

 

IMAGEM E/OU ATITUDE NEUTRA 

 

 

FHC E O ESCÂNDALO 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

(sobre a Encol) 

 

“O fato é que sob a supervisão do assessor de FHC, o governo agiu no caso 

de forma estabanada e isso contribuiu para a falência da empresa. Ainda 

que não tenham sido detectadas irregularidades no processo, chama a atenção 

a qualidade do grupo escalado por Eduardo Jorge para cuidar de assunto 

tão sensível.” (edição 1660, p.48) 

 

“O ex-assessor selecionou três funcionários do Banco do Brasil que têm duas 

características em comum. Uma é o apelido. No BB e no mercado, os eleitos 

são conhecidos como ‘a turma do Eduardo Jorge’. Outra é o fato de que os 

encarregados de sanear a empresa, os integrantes da ‘turma do Eduardo 

Jorge’, são os responsáveis pelo indesculpável endividamento da Encol com o 

BB.” (edição 1660, p.48)   

 

(Ausência de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função 

avaliativa) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 2 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC E OS PERSONAGENS 

 

(Uso de adjetivos, verbos e expressões que qualificam a proximidade de quem 

se fala) 

 

- Eduardo Jorge, ex- secretário da Presidência 

 

“O ex-secretário Eduardo Jorge Caldas Pereira deixou há quase dois anos 

o cargo que ocupava no Palácio do Planalto. Sua presença, no entanto, 

continua a se fazer sentir no governo. Primeiro em virtude de suas bizarras 

declarações aos jornais, elogiando dois personagens do escândalo do TRT: o 

ex senador: Luiz Estevão e o juiz Nicolau dos Santos Neto, o Lau-Lau. Depois 

porque em suas atividades na iniciativa privada, ele conseguiu montar ume 

(Ausência de expressões que qualificam a proximidade de quem se fala ou 

uso de palavras neutras) 

 

- 
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empresa de consultoria capaz de atrair grandes grupos e faturar quase 1 

milhão de reais por ano.” (edição 1657, p.40)   

 

“Paralelamente, ele tem produzido relatórios sobre as crises políticas de 

Brasília pelos quais cobra cerca de 18000 reais cada um. Virou 

conselheiro de uma empresa americana de seguros, a Uaie, e informa 

estar fechando três negócios nas áreas de reciclagem de lixo, internet e 

telefonia, com os quais espera receber 3 milhões de reais.” (edição 1657, 

p.41) 

 

“Há algumas semanas, Eduardo Jorge adquiriu um apartamento avaliado 

em 1 milhão de reais no condomínio Praia Guinle, no Rio de Janeiro, 

considerado um dos dez mais luxuosos prédios da cidade.” (edição 1657, 

p.41) 

  

“É uma crise de motivação equivocada, portanto. Já o personagem que a 

perpassa, Eduardo Jorge Caldas, um economista que trabalhou mais de 

quinze anos com FHC, quatro deles no Palácio do Planalto no posto de 

secretário-geral da Presidência, traz em si todos os ingredientes para 

fomentar uma crise de verdade.” (edição 1658, p.43) 

 

“Trabalhando como consultor, tira quase 1 milhão de reais por ano, 

salário de presidente de multinacional. Os clientes lhe pagaram entre 15 

000 e 18 000 reais por mês para tê-lo como ‘conselheiro’, segundo as próprias 

palavras. “Não faço lobby”, disse Eduardo Jorge a VEJA.” (edição 1658, 

p.44) 

 

“Há uma certeza e duas grandes dúvidas em torno do ex-secretário-geral 

da Presidência Eduardo Jorge Caldas Pereira, homem da confiança de 

Fernando Henrique Cardoso, que durante quatro anos trabalhou no Palácio 

do Planalto. A certeza é de que Eduardo Jorge efetivamente intermediou 

negócios com o governo [...] As duas grandes dúvidas neste caso: não se 

sabe ao certo quanto ele ganhou pelos serviços que realizou, tampouco se 

agia só ou se pilotava algum tipo de ‘esquema EJ’, referência ao já lendário 

‘esquema PC’.” (edição 1659, p.41) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 6 FDs 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 
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FHC E O CONHECIMENTO 

DOS FATOS 

 

(Uso de adjetivos, expressões, advérbios e verbos com função avaliativa) 

 

 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

FHC/GOVERNO E AS 

DECISÕES 

 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

FHC/ GOVERNO E A 

IMPRENSA 

(presença de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

“Para tornar mais confusa a participação de Eduardo Jorge nesse caso, o 

jornal O Estado de S.Paulo publicou que o escritório de advocacia Caldas 

Pereira, que tem entre seus sócios dois irmãos e uma sobrinha do ex-

assessor, trabalhou para a Incal. É isso mesmo, a Incal é aquela construtora 

responsável pelo prédio do TRT, cujos diretores chegaram a ser presos e só 

foram restituídos à liberdade mediante habeas-corpus.” (edição 1658, p.43) 

(ausência de adjetivos que qualifiquem as decisões de FHC/Governo) 

 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 0 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura Modos de Dizer 

Grade 3A: Função de Interação – Construção da Argumentação sobre FHC, o Escândalo e os Personagens* – Revista IstoÉ 

 

CONSTRUÇÃO 

FRASAL 

 

AÇÕES ENFATIZADAS 

(considerando o uso dos verbos) 

 

 

FRASE 

AFIRMATIVA 

- Auto Referência: 

(iniciativa da revista) 

 

“Há o entendimento de que Eduardo Jorge teria confessado crime de tráfico de influências ao falar de Nicolau. Na edição 1545, de maio de 1999, ISTOÉ 

publicou reportagem sobre as estreitas relações entre o juiz e Eduardo Jorge. Nicolau vangloriava-se da amizade [...] Conforme antecipou Tales Faria, 

na coluna Fax Brasília, edição 1605, Eduardo Jorge aproveitou sua amizade com FHC e foi ao Planalto, há duas semanas, tentar a última cartada para evitar a 

cassação do amigo Luiz Estevão. Nada conseguiu e viajou para os EUA. Já no fim de 1998, ISTOÉ mostrava as amizades suspeitas do todo-poderoso 

assessor de FHC.” (edição 1606, sem pag. versão eletrônica)   

 

“As investigações pretendem esclarecer ainda a teia de interesses em que o ex-ministro está envolvido e que começou a ser revelada por ISTOÉ em 

dezembro de 1998. Numa série de reportagens, a revista mostrou como ele manipulava os fundos de pensão e seguradoras das estatais e revelou suas ligações 

com o lobista Cláudio Haidamus, seu amigo íntimo.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

“Depois das denúncias publicadas por ISTOÉ, perdeu o lugar no governo, passou a morar num apartamento alugado por algo em torno de R$ 10 mil mensais 

em frente à praia do Leblon, no Rio, e partiu com tudo para a área empresarial.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica)  

 

“O governador Mário Covas (PSDB) passou a semana resmungando. Ele ficou irritado com a revelação feita por ISTOÉ de que pode ter havido 

intermediação do esquema de Eduardo Jorge – ex-secretário de FHC – nos negócios realizados pela Companhia de Seguros Gerais do Estado de São 

Paulo (Cosesp).” (edição 1609, sem pag. versão eletrônica) 

 

(acesso a documentos e fontes comprobatórias) 

 

“Uma investigação que dura um ano, feita em parceria pela Polícia Federal e a Agência Brasileira de Informações (Abin), com mais de 400 horas de gravações 

de conversas telefônicas entre o juiz foragido Nicolau dos Santos Neto e seus amigos, retrata o submundo das negociações entre o magistrado, hoje caçado pela 

polícia, e autoridades do primeiro escalão em Brasília. ISTOÉ obteve trechos de algumas dessas fitas que revelam a prática de vários crimes, entre eles 

prevaricação e tráfico de influência.” (edição  1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

“Na última semana, alguns setores do governo estiveram mais preocupados em questionar a origem e a autenticidade das fitas reveladas por ISTOÉ 

do que em procurar esclarecer o conteúdo delas. Na quinta-feira 20, a revista recebeu os primeiros resultados oficiais da análise técnica das gravações. 

Depois de exaustivos exames, o físico Eduardo Zocchi concluiu que as fitas não resultam de nenhuma montagem e que os diálogos reproduzidos pela 
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revista foram mesmo protagonizados pelo juiz foragido Nicolau dos Santos Neto.” (edição 1608, sem pag. versão eletrônica) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 6 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 2 

 

 

FRASE 

INTERROGATIVA 

(Uso de questionamentos para interpelar o leitor e/ou convocá-lo a seguir o raciocínio da revista) 

 

- 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 0 

Variação Subtemática = 0 

 

 

 

DISCURSO DIRETO 

(VOZES 

CONVOCADAS) 

 

 

 

 

- Eduardo Jorge 

 

“Mas até recentemente admitia apenas que era dono da EJP Consultores Associados, que lhe asseguraria uma renda mensal fixa de R$ 60 mil, pela prestação de 

serviço a grandes empresas. “O que faço é dar consultoria estratégica para compatibilizar políticas empresariais com as políticas de governo”, explica, 

negando-se a revelar os nomes de seus clientes.” (edição 1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

- Outras fontes 

 

“Ele tinha superpoderes. Era o homem mais forte depois do presidente, mas não acredito que fizesse lobby”, entrou no jogo o líder do PFL na Câmara, 

Inocêncio Oliveira (PE). (edição 1608, sem pag. versão eletrônica) 

 

Na quinta-feira 27, convocou uma coletiva apenas para dizer que não tem nada a ver com Eduardo Jorge. “Não houve intermediação da Meta por parte da 

Cosesp no negócio com a Sul América”, esbravejou o tucano. (1609, sem pag. versão eletrônica) 

 

- Publicação de diálogos  

 

(Trechos publicados por IstoÉ) 

 

Fitas obtidas por ISTOÉ revelam os detalhes do esquema e a indignação com alguns amigos 

(edição 1607, sem pag. versão eletrônica) 

 

Outro: (...) vamos tentar ver se o Eduardo (Jorge) também ajuda (...) No caso do Eduardo, o que seria consistente para nós desenvolvermos uma ação? O que o 

sr. ajudava a ele ou no que ele ajudava ao sr.? 

Nicolau: Bom, temos as duas partes. O Eduardo pedia para que o tribunal em São Paulo colaborasse no sentido de, em dissídios coletivos, não haver aquelas 

importâncias... 

Outro: Que não atrapalhasse o Plano Real. 
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[...] 

Outro: E o Martus atendia dizendo que tinha uma orientação dele (Eduardo Jorge) para resolver os problemas? 

Nicolau: É. “Pô, já que você tem um pistolão desses, nem precisa dizer mais nada.” (risos). 

Outro: É, o Eduardo Jorge era um cara muito poderoso. É até hoje. Mas quando ele exercia a função, qualquer coisa importante passava na mão dele. (...) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 3 FDs 

Diálogos = 1 

Variação Subtemática = 2 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 
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II. REPORTAGENS - Leitura dos Modos de Dizer 

Grade 3B: Função de Interação – Construção da Argumentação sobre FHC, o Escândalo e os Personagens* – Revista Veja 

 

CONSTRUÇÃO 

FRASAL 

 

AÇÕES ENFATIZADAS 

(considerando o tempo verbal) 

 

FRASE 

AFIRMATIVA 

 

- O Escândalo e os Personagens: 

(presença do ‘levar a crer’ na argumentação) 

 

“Para tornar mais confusa a participação de Eduardo Jorge nesse caso, o jornal O Estado de S.Paulo publicou que o escritório de advocacia Caldas Pereira, que 

tem entre seus sócios dois irmãos e uma sobrinha do ex-assessor, trabalhou para a Incal. É isso mesmo, a Incal é aquela construtora responsável pelo prédio do 

TRT, cujos diretores chegaram a ser presos e só foram restituídos à liberdade mediante habeas-corpus.” (edição 1658, p.43) 

 

“Não se pode dizer que ele seja um lobista como outro qualquer. O lobista, por definição, é um sujeito que, trabalhando para uma empresa, tenta 

aproximar-se dos governantes para viabilizar negócios. Eduardo Jorge é bem mais que isso. Pelos altos cargos que ocupou, é recebido com muito mais 

facilidade.” (edição 1658, p.44) 

 

- FHC e imagem negativa (alusão aos outros escândalos)  

 

“Pois bem, deste ponto de vista o Brasil tem um presidente morto. Fernando Henrique Cardoso é, hoje, um espírito atormentado que busca reencarnar 

naquele governante do começo do primeiro mandato, por quem a maioria dos brasileiros nutria simpatia e até orgulho. Esta é a quarta morte política de 

FHC e também aquela da qual será mais difícil ele ressuscitar.” (edição 1660, p.52) 

 

 “O presidente morreu politicamente por um breve momento em 1995, com a descoberta de que o então presidente do Incra, Francisco Graziano, 

mandou grampear o telefone do embaixador Júlio César Gomes, chefe do cerimonial da Presidência. O imbróglio deu a impressão de que o Palácio do 

Planalto era um ninho de cobras que se mordiam sem o conhecimento do dono do pedaço. Como a história não passou de briga de comadres com interesses 

escusos, a crise foi superada rapidamente.” (edição 1660, p.52) 

 

“Um segundo falecimento mais duradouro, ocorreu em 1998, coma divulgação do conteúdo das fitas do BNDES. Gravações clandestinas de conversas 

com o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, André Lara Resende, e do ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça 

de Barros, colocaram sob desconfiança o processo de privatização do qual ambos eram os principais articuladores. O conteúdo dos diálogos, num dos quais 

aparecia a própria voz do presidente, dava a entender que o Planalto favorecia determinados grampos. Que a venda de estatais, pedra angular do 

governo, era um jogo de cartas marcadas, Mendonça de Barros e Lara Resende demitiram-se, mas ainda assim o episódio fez a popularidade de FHC 

despencar Concorde avariado.” (edição 1660, p.52)  
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“Um ano atrás, a terceira morte. O então presidente do Banco Central, Chico Lopes, viu-se envolvido na suspeitíssima operação de salvamento dos bancos 

Marka e Fonte-Cidam. Agora no momento em que o presidente ensaiava renascer, graças ao sopro de vida dado pela recuperação da economia pós-crise 

cambial de 1999, eis que surge o fantasma de Eduardo Jorge a reconduzi-lo à morgue política.” (edição 1660, p.52) 

 

“É espantoso verificar que o maior inimigo do governo é invariavelmente o próprio governo. Todas as crises políticas foram geradas em suas 

entranhas, dado que talvez também sirva para ilustrar a incompetência da oposição.” (edição 1660, p.53) 

 

“Por fim, reconheça-se a inaptidão de Fernando Henrique Cardoso para exercer o poder quando ele atravessa zonas de turbulência. Desenvolto sob 

céu de brigadeiro, basta que nuvens turvem o horizonte para eu ele se recolha, como um tucano acabrunhado. Prefere que tudo se resolva por si, 

imaginando ser tal milagre possível, a fazer valer a força de seu cargo, seja para dissipar dúvidas sinistras, seja para punir de maneira exemplar os 

responsáveis por elas. Com isso, alarga ainda mais o fosso de interrogações que o distancia da nação. O problema de FHC não é ter renegado o que 

escreveu, em seu namoro acadêmico com as teses socialistas, mas ter esquecido o que leu tão bem. O florentino Nicolau Maquiavel, por exemplo, autor de 

O Príncipe, clássico do pensamento político escrito no alvorecer do século XVI.” (edição 1660, p.53)  

 

- Auto Referência: 

 

(iniciativa da revista) 

 

“Em pelo menos uma ocasião, segundo apurou VEJA, Eduardo Jorge colocou em contato um empresário do ramo de seguros e um presidente de estatal 

quando ainda trabalhava no Palácio do Planalto, assessorando o presidente.” (edição 1659, p.40)  

 

 (acesso a documentos e fontes comprobatórias) 

 

“Como um burocrata de Brasília consegue morar no luxuoso Praia Guinle, condomínio do Rio de Janeiro habitado por artistas e empresários? Segundo 

Eduardo Jorge declarou a VEJA, o imóvel é compatível com sua evolução patrimonial e também com a renda que passou a ter depois de deixar o governo.” 

(edição 1659, p.43) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 10 Formações Discursivas (FDs) 

Variação Subtemática = 3 

 

FRASE 

EXCLAMATIVA 

 

- Conclusões de Veja 

 

“Ao deixar o governo, há dois anos, o ex-assessor participou da campanha da reeleição presidencial e atualmente ganha a vida – e que vida! – como consultor.” 

(edição 1658, p.43) 

 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 1 FD 

Variação Subtemática = 1 

 

FRASE 

- Suposições de Veja 
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INTERROGATIVA 

 

“Por que um ex-assessor do presidente elogia dois nomes envolvidos em maracutaia?” (edição 1657, p.40) 

 

“Agora que deixou o Estado, mantém-se num papel estratégico – pelo menos para as empresas que o contratam em troca de orientações. E que tipo de 

orientações são essas? Segundo ele, sua função é apenas dar conselhos à direção.” (edição 1657, p.41) 

 

“Como pode alguém estar em condições tão díspares quanto navegação, seguros e agricultura?” (edição 1657, p.41) 

 

“A rigor, a LC Faria é uma empresa que presta o mesmo serviço que a EJP. Por que ele teria interesse em ser sócio de uma empresa que é sua concorrente 

em potencial? Ninguém sabe ao certo. Mas isso já desperta suspeitas.” (edição 1658, p.46)   

 

“Como um burocrata de Brasília consegue morar no luxuoso Praia Guinle, condomínio do Rio de Janeiro habitado por artistas e empresários?” (edição 1659, 

p.43) 

 

“Diante da negativa, o que fez Eduardo Jorge? Convocou Cutolo para conhecer suas razões e eventualmente rever a ajuda que pretendia dar à Encol? 

Não.” (edição 1660, p.50) 

 

“E quem deveria ser procurado no Banco do Brasil, segundo Eduardo Jorge? O presidente Paulo César Ximenes? Não.” (edição 1660, p.50) 

 

“Queiroz conseguiu fazer alguma coisa pela Encol? Não.” (edição 1660, p.51) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 8 FDs 

Variação Subtemática = 1 

 

 

DISCURSO 

DIRETO (VOZES 

CONVOCADAS) 

 

 

- FHC 

 

“No momento das reformas, o político deve ser muito bem cuidadoso, porque os que melhor vão se beneficiar com as reformas ainda não sabem disso. 

E os que começam a perder sabem de imediato. Isso é Maquiavel,” disse ele. (edição 1660, p.53)  

 

- Eduardo Jorge 

 

“Sou procurado quando alguém do ramo e navegação quer saber se a legislação pode prejudicar seu negócio. Também sou procurado por uma 

empresa de seguros que quer entrar no país e não conhece a legislação local. Posso ainda ser acionado se um empresário ligado ao agribusiness tem 

dúvidas sobre como implantar novas técnicas agrícolas no país”. Se você não entendeu nada, não se preocupe. No Palácio do Planalto também ninguém 

entende o que ele faz.” (edição 1657, p.41) 

 

Ele avisa: “Não faço lobby e não adianta me olhar com essa cara”, disse a VEJA. “Nunca agendei uma conversa com ninguém do governo. Seria 

constrangedor eu ligar para pedir coisas.” (edição 1657, p.41) 

 

“Estou ganhando três vezes mais fora do governo”, diz ele, modestamente. (edição 1657, p.41) 
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- Pedro Paulo de Souza, dono da Encol 

 

“Que lógica perversa era aquela? A gente conversava, conversava, mas o dinheiro não chegava”, comenta o dono da Encol. (edição 1660, p.51) 

 

- Fontes sem identificação 

 

“Quando saiu do governo, Eduardo Jorge produziu certo alívio no Planalto, mas ele parece não querer afastar-se do poder”, afirma um ministro do 

governo. (edição 1657, p.40) 

 

“Num escritório de consultoria que mantém em Brasília, o EJP, o ex-assessor recebe parlamentares e funcionários da alta burocracia federal. Um senador que 

esteve lá e pede para não ser identificado, conta que foi tratar de assuntos partidários, da mesma forma que fazia quando Eduardo Jorge trabalhava no 

Planalto.” (edição 1658, p.46) 

 

- Publicação de diálogos  

 

(Trechos dos diálogos publicados por Veja) 

 

Na conversa com o ministro, o presidente foi confrontado com a pergunta: 

- O senhor acha que Eduardo Jorge pode estar usando seu nome para facilitar negócios, presidente? 

Fernando Henrique respondeu: 

-Não tenho provas, mas não tenho dúvidas. 

(edição 1658, p.44) 

 

FREQUÊNCIA: 

Nº = 6 FDs 

Diálogos = 1 

Variação Subtemática = 4 

*Para a análise, foram consideradas as reportagens das fases “Escândalo propriamente dito” e “clímax do escândalo”.  

**A Freqüência indica o número de ‘Formações Discursivas’ (FDs) identificadas no corpus de análise do referido escândalo. 

 

 


