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Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega o destino pra lá... 

 

(Chico Buarque de Holanda, Roda-Viva). 



  

RESUMO 

 

Sob o aporte teórico-metodológico da Análise do Discurso materialista, a presente 

pesquisa objetiva, de modo geral, compreender o funcionamento do discurso político 

presidencial, formulado em um programa jornalístico-televisivo específico, o Roda Viva 

da TV Cultura de São Paulo. O objetivo central de trabalho recai sobre a constituição e a 

formulação de sentidos para democracia, na enunciação de Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB), em 1996 e em 2002, e na de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2005 e em 

2006, dois presidentes entrevistados pelo programa no exercício de suas funções. As 

análises discursivas empreendidas nos permitiram apontar um “jogo de correlações 

entre posições enunciativas e posições ideológicas” (SOUZA, 2000, p. 89), no qual 

‘democracia’ se apresenta como o principal referente discursivo em disputa. Ou seja, os 

sentidos de democracia dependem do modo como cada sujeito, interpelado pela 

ideologia e atravessado pelo inconsciente, mobiliza saberes do interdiscurso, 

constituindo um “’fio do discurso, ‘interioridade’ inteiramente determinada como tal 

‘do exterior’” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 154). No âmbito interdiscursivo, eixo da 

constituição, estão os dizeres a respeito de democracia produzidos antes, em outros 

processos discursivos, o que inclui as falas dos presidentes militares (INDURSKY, 

2013 [1997]) e a dos presidentes do período de transição pós-Ditadura Militar, no Brasil 

e nos demais países da América Latina (ZOPPI-FONTANA, 1994). Atravessando o 

eixo da formulação como “já-dito” e esquecido, esses dizeres outros determinam os 

direcionamentos de sentido para ‘democracia’, em relação a ‘Brasil’, ‘sociedade’, 

‘povo’, ‘presidência’, na enunciação de cada sujeito, em posição de presidente da 

República. Dessa posição também foram constituídos sentidos para o próprio lugar na 

presidência, a partir de imagens projetadas a respeito de si mesmo (‘eu’, presidente e 

sociólogo, no caso de FHC; ‘eu’, presidente e ex-sindicalista, no caso de Lula) 

endereçadas àquele para quem se fala, o jornalista/ entrevistador, e, dadas as condições 

de produção das entrevistas, àquele para quem também se fala, o espectador e/ ou 

consumidor e/ ou eleitor e/ ou público. No jogo discursivo constitutivo da entrevista, 

observamos, ademais, à luz da teorização de Orlandi (2011a [1983], 2011b [1985]) um 

funcionamento predominantemente autoritário, no que concerne às possibilidades de 

enunciar e de construir referentes discursivos; a posição do jornalista/ entrevistador se 

sobrepõe a do presidente/ entrevistado, produzindo-se, com isso, uma “injunção ao 

dizer” (ORLANDI 2011b [1985]). Como último ponto teórico-analítico a ser destacado, 

afirmamos que, nos dizeres sobre si, foram observados lugares de testemunho, 

compreendidos como da ordem de um “falar urgente que se impõe frente aos 

esquecimentos que a historicidade, em suas disputas e alternâncias de poder, vai 

tecendo” (MARIANI, 2019, p. 41). A partir desse lugar de testemunho, o sujeito 

discursivo dá a ver/ ouvir os modos como deseja ser lembrado, projetando-se, com isso, 

uma “memória do futuro” (MARIANI, 1996). A pesquisa aqui desenvolvida contribui, 

assim, sobretudo, para trabalhos que se interessem por enunciação discursiva e pela 

construção discursiva do referente, tal qual define Orlandi (1994, p. 47). A partir das 

análises empreendidas em nosso estudo, podemos afirmar que a produção de sentidos 

para o referente ‘democracia’ não se dá sem os modos como o outro lado do jogo de 

posições enunciativo-discursivo-ideológicas, o lado dos entrevistadores/ jornalistas, se 

dirige a esse sujeito que se coloca em posição de entrevistado pelo programa. É, 

portanto, nas diferenças constitutivas entre as posições que a discursividade por nós 

analisada se produz e se abre à leitura. 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Democracia. Enunciação discursiva. Posição de 

sujeito.  



  

ABSTRACT 

 

Under the theoretical-methodological approach of the materialist Discourse Analysis, 

this research has as its general purpose to understand the functioning of the presidential 

political discourse formulated in a specific journalistic television program, the Roda 

Viva on TV Cultura of São Paulo. The central objective of the work is the constitution 

and the formulation of meanings for ‘democracy’ in statements made by Fernando 

Henrique Cardoso (FHC- member of PSDB political party), in 1996 and 2002, and 

statements made by Luiz Inácio Lula da Silva (Lula – member of PT political party), in 

2005 and 2006, both Presidents interviewed by the program in the exercise of their 

functions. The discursive analyses developed allowed us to point out a “game of 

correlations between utterance positions and ideological positions” (SOUZA, 2000, p. 

89), in which ‘democracy’ plays the role of the main discursive referent in dispute. In 

other words, the meanings of ‘democracy’ depend on the way in which each subject, 

interpellated by ideology and traversed by the unconscious, mobilizes knowledge from 

interdiscourse, constituting a “’thread of discourse, ‘interiority’ wholly determined as 

such from the ‘exterior’” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 154). The interdiscursive scope, 

the axis of the constitution, includes the statements about democracy previously 

produced, in other discursive processes, which include the military Presidents’ speeches 

(INDURSKY, 2013 [1997]) and those by the post-Military Dictatorship transition 

Presidents, in Brazil and in other Latin American countries (ZOPPI-FONTANA, 1994). 

Crossing the formulation axis as “already said” and forgotten, these other statements 

determine the direction of meaning for 'democracy', in relation to 'Brazil', 'society', 

'people', 'presidency', in each subject’s utterance in the position of President of the 

Republic. From this position, meanings were also formed for the presidency locus itself 

from images projected about oneself ('me', President and sociologist, in the case of 

FHC; 'me', President and former unionist, in the case of Lula) directed to the one 

addressed in the speech, the journalist/interviewer, and, depending on the interview 

production, to the ones also addressed in the speech, that is, the viewer and/or consumer 

and/or voter and/or general public. In addition, in the interview constitutive, discursive 

game, in the light of Orlandi's theorization (2011a [1983], 2011b [1985]), we have 

observed a predominantly authoritarian operation regarding the possibilities of uttering 

and building discursive referents. The position of the journalist/interviewer is 

superimposed on that of the interviewed President, thereby producing an “injunction 

when saying” (ORLANDI 2011b [1985]). As the last theoretical-analytical point to be 

highlighted, we point out that in statements about oneself we observed places of 

testimony, understood as an “urgent speech that imposes itself in the face of 

obliviousness that historicity, in its disputes and alternations of power, go on weaving” 

(MARIANI, 2019, p.41). From that place of testimony, the discursive subjects exhibit 

the ways they wish to be remembered, thereby projecting a “memory of the future” 

(MARIANI, 1996). Thus, the research developed here contributes, above all, to works 

that are interested in discursive enunciation and in the discursive construction of the 

referent, as defined by Orlandi (1994, p. 47). From the analyses developed in our study, 

we can state that the production of meanings for the referent 'democracy' does not take 

place without the ways taken by the other side of the game in their utterance-discursive-

ideological positions, that is, the side of the interviewers/ journalists who address the 

subject in the interviewee’s position in the program. Therefore, the discursiveness we 

analyze is produced and open to reading by means of the constitutive differences 

between positions. 

Keywords: Discourse Analysis. Democracy. Discursive utterance. Subject position. 
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APRESENTAÇÃO OU QUANDO ME DOU A VER: A TEORIA NA VIDA 

 

 

As palavras me escondem sem cuidado. 

(Manoel de Barros, O livro sobre o nada). 

 

 

Esta é a estória. 

(Guimarães Rosa, As margens da alegria). 

 

 

A presente tese, filiada à Análise do Discurso, teoria materialista que analisa na 

linguagem os processos de produção de sentidos, interessa-se por um tema atual e efer-

vescente, a política, e, mais especificamente, os sentidos de democracia. Para desenvol-

vê-lo, dedicamo-nos a analisar dizeres de dois presidentes da República, formulados em 

um programa televisivo de entrevistas específico, o Roda Viva, da TV Cultura de São 

Paulo, buscando compreender, sendo esse o ponto teórico-analítico de que partimos, a 

formulação e a constituição de sentidos para ‘democracia’.  

Antes de discorrermos a respeito da pesquisa, em si, julgamos relevante, no iní-

cio dessa apresentação, registrar que todo trabalho de pesquisa, o que inclui o presente, 

possui uma trajetória enlaçada a certo olhar do pesquisador. “As coisas têm o valor do 

aspecto, e o aspecto depende da retina”, afirma Machado de Assis (1994)
1
. Não há, as-

sim, aleatoriedade na escolha de um tema, assim como na inscrição em uma área de 

pesquisa; há afetação, dedicação e investimento. Nessa apresentação, nos propomos a 

contar uma história a respeito da constituição da presente tese, uma história que se enla-

ça a tantas outras e, de modo algum, é escrita sozinha.  

Em Drão, é Gilberto Gil (1982) quem nos diz que o amor é como um grão/ mor-

re, nasce trigo/ vive, morre pão. Do grão ao pão, o amor é significado enquanto proces-

so, matéria que se transforma, germina. Aproprio-me desses versos, advindos de outra 

área do conhecimento, que é a musical, para afirmar que é também com amor que se faz 

uma tese. O que se apresenta como produto é fruto dessa tessitura, sem começo nem 

fim. O trabalho de que, nessa apresentação, tenho por desafio contar a respeito resulta 

de um investimento em uma área do saber, a área da linguagem. É importante ressaltar 

que essa aposta na capacidade humana de significar não começa no presente, começa 

antes, em um tempo, talvez, inapreensível.  

                                                             
1
 Publicado originalmente na Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, em 1896.  
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Em alguns momentos da minha vida, esses da ordem do rememorável, o amor 

pela língua foi-se constituindo. Desde bem pequena, fui apresentada aos livros por mi-

nha mãe. Ler era um gesto que fazíamos juntas; uma começava, a outra continuava. “É 

portanto por amor que alguém se torna ‘louco pela língua’: por amor e inicialmente por 

apego ao corpo da mãe, quando sua insistência toma a forma de um amor da língua-mãe 

ou da língua materna” (PÊCHEUX; GADET, [1981] 2010, p. 45, grifo nosso). O amor 

pela língua e o amor pela leitura começaram, assim, a partir de uma aposta vinda da 

minha mãe, desde muito cedo, e, desse modo, se constituiu e continuou produzindo seus 

efeitos em mim. 

 Esse laço afetuoso com o que era possível de ser lido foi sendo mantido e se ex-

pandiu para uma paixão vital por toda forma de se contar histórias. A literatura brasilei-

ra, em destaque, mas também o cinema, o teatro, a fotografia; da menina que fui à mu-

lher que me tornei, todos permaneceram. E manter-se junto à arte, com todo o seu poder 

de questionar as ordens vigentes, de desnaturalizar o que se coloca como natural, é, sem 

dúvida, um dos maiores gestos de resistência que alguém nascida em uma família com 

poucos recursos pode carregar consigo.  

Foi na faculdade de Letras, na Universidade Federal Fluminense (UFF), que um 

mundo ainda mais instigante se descortinou. Fiódor Dostoiévski, Emily Brontë, García 

Márquez, Juan Rulfo, José Saramago, Hilda Hilst, Machado de Assis, Chico Buarque, 

Manoel de Barros, Elisa Lucinda, entre tantas outras e outros, mudaram meu modo de 

ver o mundo e se somaram a um espírito já tão afetado pela ousadia de se contar histó-

rias; a literatura, enfim, tornou-se um fascínio, a língua, um mistério.  

Na continuidade dos estudos, na Especialização em Língua Portuguesa, também 

na UFF, deparei-me, pela primeira vez, nas aulas da professora Vanise Medeiros - uma 

potência de pessoa, com quem tenho a sorte de ainda conviver -, com a possibilidade de 

estudar o discurso e de pensar o texto em sua relação com o(s) sujeito(s) e a(s) histó-

ria(s), com o social, com o ideológico. Descobri, enfim, que ler é um ato político, assim 

como escrever. Não há neutralidade, nem em um gesto nem em outro. Em Análise do 

Discurso, com as obras de Pêcheux, temos a possibilidade de questionar o semantica-

mente estável, que nos inclina a ler o mundo a partir de binarismos (ou se é homem ou 

se é mulher, ou se é solteiro ou se é casado...), permitindo-nos, enfim, intervir, pela 

teoria, nessa lógica que serve à manutenção de um sistema. Desse encontro, um novo 

percurso se iniciou, constituindo-me como aluna, pesquisadora, professora. Desde en-

tão, é desse lugar teórico que tenho, primordialmente, trabalhado, enlaçada, ainda, por 
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um tanto de afeto, outro tanto de fascínio e muito de mistério que continuam a me mo-

ver. 

Nessa trajetória, inscrita em um Programa de Pós-graduação em Estudos de Lin-

guagem, na mesma universidade em que construí minha formação, pude perceber que 

algumas perguntas se fazem recorrentes, quando o assunto é pesquisa: Como começar? 

Por onde começar? Esse objeto tem validade? Interessa a uma área do saber? É inova-

dor? A lista é longa e diz respeito ao modo como somos interpelados pelo discurso ci-

entífico, com todos os seus imperativos.  

Dou prosseguimento a essa apresentação, no entanto, com uma pergunta que, pa-

ra além dessas tantas que, em dado momento, comparecem, insiste em se repetir para 

mim: por que escrevemos? Ou melhor: por que escrevo isso? Mesmo em meio à acade-

mia, filiados e, muitas vezes, identificados com o discurso científico, qual é o determi-

nante para que elejamos um objeto, uma área do conhecimento e, a partir dele/a, (nos) 

escrevamos?  

Brum (2013, p. 13), a respeito do processo de escrita, afirma: “Escrevo porque a 

vida me dói, porque não seria capaz de viver sem transformar dor em palavra”. A dor, 

assim, comparece, nas palavras da escritora, como força motriz que nos lança à escrita. 

Almodóvar (2019), em Dor e Glória, dá-nos uma resposta parecida, a partir do perso-

nagem Salvador - protagonizado por Antonio Banderas -, um cineasta em fim de carrei-

ra, que lança um olhar para a sua própria história e transforma a sua existência cheia de 

dores, tanto físicas quanto psíquicas, em escrita e em arte.  

Permito-me, a esse respeito, relatar uma história de um sujeito que está deitado 

no divã, de costas para aquele a quem nomeou seu analista, relatando as dores na colu-

na que acordou sentindo. Em suas palavras, “estou com dor em tudo, do fio de cabelo ao 

dedo do pé”. O assunto continuou e deslizou para fatos que diziam respeito à vida da-

quele que se colocava a falar, das escolhas, das íntimas mudanças e, enfim, do quanto 

sustentar essas mesmas mudanças pode ser algo assustador, mas também, e principal-

mente, libertador. Liberta-dor!  

É partir desse relato, recortado da minha análise pessoal, que rascunho uma res-

posta a essas perguntas que não cessam de se formular: escrevemos o que não nos cabe 

(e, por isso, nos cabe), o que (nos) transborda, inquieta, incomoda, e, de alguma manei-

ra, essa é uma forma de suportar, utilizando-se de linguagem popular, as pedras no sa-

pato que vão surgindo pelo caminho; uma forma, sem dúvidas, de resistência, palavra 

tão cara, nos tempos em que estamos vivendo, conforme nos diz Pêcheux (2009b 
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[1978]
2
, p. 281, grifos nossos), em seus “dois pontos incontornáveis”: “não há domina-

ção sem resistência: primado prático da luta de classes, que significa que é preciso ‘ou-

sar se revoltar’”; e “é preciso suportar o que venha a ser pensado, isto é, ‘é preciso ou-

sar pensar por si mesmo’”.  

A resistência, assim, pode-se dar, entre tantas formas possíveis, por meio do tra-

balho teórico, na pergunta formulada, na busca por resposta(s), no que pode, enfim, ser 

dito, após esse percurso. Em nosso trabalho, duas inquietações foram mote para a escrita 

que se delineou, a inquietação que eu vinha carregando comigo, fruto de uma leitura das 

condições sócio-históricas atuais, que nos permitiram pôr em questão, a partir de diver-

sos eventos da cena política, o respeito à democracia, e a inquietação que é própria da 

teoria da Análise do Discurso. Como afirma Courtine e Marandin (2016 [1980], p. 33), 

“uma disciplina que nós sabemos, por praticá-la, inquieta com seu objeto”. A pesquisa 

que, por ora, apresento é fruto, enfim, desse encontro.  

A trajetória, no entanto, não foi nada fácil. Ao longo do desenvolvimento desse 

trabalho, que compreendeu os anos de 2016 a 2020, vivemos, no Brasil, uma situação 

política avassaladora, para dizer o mínimo. De uma forma metafórica, podemos imagi-

nar os sucessivos acontecimentos instaurados, desde o segundo turno do governo da 

Presidenta
3
 Dilma Rousseff (PT), passando pelo golpe

4
 que levou ao poder Michel Te-

mer (PMDB), em 2016, até à eleição de Jair Bolsonaro (PSL), em 2018, campanha mar-

cada pela formulação e pelo compartilhamento em massa de fake news
5
, como uma 

constante revoada de urubus, imprevisível e, ao mesmo tempo, indiciária de que algo 

estava podre, algo não ia bem. “O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de 

                                                             
2
 O ano entre colchetes, logo em seguida ao ano da edição consultada, fará sempre referência à data da 

primeira edição da obra em questão.   
3
 Faz-se relevante destacar que o termo ‘presidenta’ compõe o Vocabulário Ortográfico da Língua Portu-

guesa (VOLP), como pode ser verificado em: <http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-

vocabulario>. Ambas as formas, ‘presidente’ e ‘presidenta’, são encontradas no VOLP e, portanto, são 

igualmente aceitas. Após a eleição de Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar a presidência no Brasil, 

instaurou-se, especialmente na grande mídia (jornais e revistas), uma disputa pelo uso do termo alinhada 

ou não ao modo como a própria chefe de Estado se nomeava, ‘presidenta’, não ‘presidente’. Na posição 

assumida na presente tese, embasada por uma semântica materialista, afirmamos que, ao se dizer ‘x’, não 

se diz ‘y’. Ou seja, o uso de uma forma ou de outra nunca é aleatório. A escolha feita, assim, marca uma 

posição frente à língua e à política, intrinsicamente ligadas em cada tomada de palavra. 
4
 O uso de “golpe”, de mesmo modo, também marca uma posição assumida no presente trabalho. A com-

preensão da ilegalidade do processo que resultou no impedimento da presidenta Dilma Rousseff e levou 

ao poder seu vice, Michel Temer, está alinhada ao próprio modo como Temer, em entrevista ao Roda 

Viva, em setembro de 2019, denomina o processo histórico. Em suas palavras: “Eu jamais apoiei ou fiz 

empenho pelo golpe”. Link de acesso à entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=OGDCN8ikj8U.  
5
 A respeito do funcionamento das fake news, sob a ótica da Análise do Discurso, ver MARIANI, B. Dis-

cursividades prêt-à-porter, funcionamento de fake news e processos de identificação. Entremeios, vol. 17, 

2018b, e MARIANI; DELA-SILVA (Org.). Discurso político: processos de significação em tempos de 

fake news. Caderno de Letras da UFF, nº 59, 2019b. 

http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
https://www.youtube.com/watch?v=OGDCN8ikj8U
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bichos moribundos”, relata o narrador de Vidas Secas (RAMOS, 1986, p. 10). Com o 

documentário de Petra Costa (2019), Democracia em Vertigem, vemos que o que não ia 

bem era a nossa democracia; era ela o bicho moribundo a pedir socorro.  

Assistimos, enfim, no percurso de nossa história – e aqui enfatizo a história re-

cente, posterior à promulgação da Constituição de 1988 -, a sucessivos desrespeitos à 

Constituição Federal, vindos de instâncias que deveriam garantir o seu cumprimento – 

“com o Supremo, com tudo”, disse o senador Romero Jucá (PMDB-RR), às vésperas do 

impedimento de Dilma Rousseff
6
 -, o que deixou às claras a fragilidade da tão jovem 

democracia brasileira.  

Para alguém que se lembra como se fosse ontem a primeira vez que, na aula de 

História do Brasil, ouviu falar sobre a Ditadura, e carregou consigo o impacto daquela 

descoberta, ver e ouvir de perto, em táxis, em reuniões de família, em grupos de amigos, 

o desejo manifesto de que vivêssemos essa experiência de novo não foi algo que pude/ 

posso deixar passar despercebido. “A tortura é crime contra a humanidade”, escreveu 

Duarte-Plon (2016), como dedicatória, no meu exemplar de seu livro, que aborda, entre 

outros pontos, a importação de técnicas de tortura vindas da França ao Brasil, no perío-

do do golpe militar. A tortura é crime contra a humanidade. Isso é algo que não deve 

ser esquecido. 

‘Democracia’, ‘Ditadura’, ‘tortura’, ‘sociedade’, ‘política’, entre outras palavras, 

se encontram, estão em relação. Tal consideração potencializa o interesse pelo tema. 

Somado a isso, institucionalmente, eu concluía o Mestrado, em Análise do Discurso, em 

29 de janeiro de 2016. Ou seja, estava envolvida e identificada com uma área do saber 

que nos chama a ouvir e a desconfiar do que se escuta, a olhar e a desconfiar do que se 

vê. Chamou-me, então, a atenção o modo como a política vinha sendo falada, no aqui e 

no agora do início da pesquisa, especialmente nos espaços jornalísticos e midiáticos – 

televisão, jornais, internet -; inquietou-me também o modo como os políticos falavam, 

se posicionavam frente aos acontecimentos e às leis e como os seus dizeres circulavam, 

produzindo efeitos de sentido e colando em e para sujeitos diversos e dispersos.  

Pela teia da cena política instaurada no Brasil, especialmente a partir do ano de 

2016, eu me vi capturada. Nenhuma arte, por mais radical e potente que fosse, dava 

conta de explicar o vivido, o experimentado. Era preciso, ainda, falar, trabalhar, investi-

                                                             
6
 O transcrito do áudio que mostra a conversa entre Romero Jucá e o empresário Sergio Machado, da 

Transpetro, pode ser lido nessa reportagem: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/24/politica/1464058275_603687.html> - acesso em 20 de outu-

bro de 2019. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/24/politica/1464058275_603687.html
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gar, elaborar. A presente tese tem como mote essa captura, suas injunções, seus incô-

modos. Todas essas ações, assim, se conjugaram em um interesse específico, a compre-

ensão do funcionamento do discurso político-presidencial, no que concerne à democra-

cia, aos modos possíveis de significá-la.  

A partir disso e sob o amparo do aparato teórico-metodológico da Análise do 

Discurso materialista, fundada a partir dos trabalhos de Pêcheux (2014a [1969], 2009a 

[1975], 2012 [1983]) e de Orlandi (2011a [1983], 2011b [1985], 2012a, 2012b, 2013a 

[1990]), no Brasil, desconfiamos, como nos diz Brecht (1982), “do mais trivial, na apa-

rência singelo”, e, assim, colocamos em suspenso o “insuspeitável” da língua.  

Desse modo, a inquietação fez-se pesquisa e instituímos como objeto de trabalho 

o discurso político-presidencial-jornalístico na mídia televisiva, especificamente a partir 

das falas de dois presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, em entrevistas 

de 1996 e de 2002, e Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevistas de 2005 e de 2006, con-

cedidas ao programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo. O material de nosso tra-

balho, assim, reúne dizeres proferidos em um significativo período de nossa história, 

posterior à Ditadura Militar (1964-1985).  

O ponto central do trabalho é a busca por compreender, no jogo de perguntas e 

de respostas instituído em uma entrevista, como os dizeres de cada sujeito, do lugar da 

presidência da República, naquele momento ocupado, produzem e atualizam sentidos 

para ‘democracia’, enquanto o regime político vigente; concomitantemente, compreen-

demos que esse processo de produção de sentidos se constitui em relação a um processo 

de significação para o próprio lugar de presidente. Assim, ao significar ‘democracia’, o 

sujeito se significa, e significa o lugar da presidência por ele ocupado.   

Tal interesse não surge de forma aleatória. É fruto da captura já referida. Mas 

também, e, principalmente, advém de um acontecimento ocorrido em 2018, no campo 

da política, que produziu rearranjos nas possibilidades de se dizer, do lugar de um pre-

sidente, no Brasil. Quanto a isso, fazem-se relevantes algumas palavras. 

No ano de 2018, na campanha presidencial, um dos candidatos, Jair Bolsonaro (à 

época, filiado ao PSL), com longa trajetória na política brasileira, trazia consigo uma 

série de declarações que produziam movimentos no poder dizer de um representante 

político. Como Deputado Federal, em entrevista ao programa televisivo Câmera Aberta, 

da Rede Bandeirantes, em 1999, Bolsonaro (PPB) afirmou, em referência a Chico Lo-

pes, ex-presidente do Banco Central: “Ele merecia isso: pau-de-arara. Funciona. Eu 
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sou favorável à tortura. Tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também”
7
. Em abril 

do ano de 2016, na votação do impedimento da Presidenta Dilma Rousseff, afirmou, 

ainda em posição de Deputado Federal (PSC): “Pela memória do Coronel Alberto Us-

tra, o pavor de Dilma Rousseff, [...] o meu voto é sim”
8
. Em 2017, em um evento para 

apoiadores, na Paraíba, também como Deputado Federal (PSC), pronunciou: “Somos um 

país cristão. Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos 

fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minori-

as se adequam ou simplesmente desaparecem”
9
. Em 2018, em Rio Branco, no Acre, em 

campanha para a presidência da República, pelo PSL, disse: “Vamos fuzilar a petralha-

da aqui do Acre. Vou botar esses picaretas para correr do Acre. Já que tu gosta tanto 

da Venezuela, essa turma tem que ir para lá”
10

.  

Esses dizeres, proferidos por um Deputado Federal eleito, produzem violações, 

tanto pelo teor de agressividade que portam quanto por violarem a Constituição Federal. 

Ao defenderem a tortura e um torturador condenado, tais formulações ferem o artigo 5º 

da Constituição Federal, inciso III, que afirma “Ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante” (BRASIL, 1988); ao incitar o assassinato dos opo-

sitores, direcionando a questão à religião, fere inúmeros artigos da Constituição, como o 

1º, inciso V, cujo fundamento é o “pluralismo político”, assim como o artigo 5º, que 

afirma a inviolabilidade do direito à vida, além de atacar o princípio de laicidade do 

Estado, ferindo também o artigo 5º da Constituição, inciso VI, que afirma “É inviolável 

a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos 

religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” 

(BRASIL, 1988).  

Todos esses dizeres, nas condições em que foram formulados, produzem ruptu-

ras no que diz respeito a um esperado, do lugar de um representante político. Ao ganhar 

as eleições, em 2018, e tornar-se presidente da República, tal enunciação, agora voltada 

para o lugar da presidência, ganha contornos ainda mais desafiadores e traz uma potên-

cia maior à compreensão do modo de (se) significar (do) o lugar da presidência da Re-

pública, no Brasil. 

                                                             
7
 Link de acesso à edição do programa: https://www.youtube.com/watch?v=qIDyw9QKIvw, fala proferi-

da aos 14 min. 52seg. - acesso em 15 de outubro de 2019. 
8

 Link de acesso à votação do impedimento de Rousseff, na Câmara dos Deputados: 

https://www.youtube.com/watch?v=SroqvAT71o0 - acesso em 15 de outubro de 2019.  
9
 Link de acesso ao discurso em Campina Grande: https://www.youtube.com/watch?v=CAchA1Pev2g, 

acesso em 15 de outubro de 2019.  
10

 Link de acesso à campanha de Bolsonaro (PSL) no Acre para a presidência da República: 

https://www.youtube.com/watch?v=p0eMLhCcbyQ - acesso em 15 de outubro de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=qIDyw9QKIvw
https://www.youtube.com/watch?v=SroqvAT71o0
https://www.youtube.com/watch?v=CAchA1Pev2g
https://www.youtube.com/watch?v=p0eMLhCcbyQ
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Reconheço, no entanto, que, por mais instigante que seja - e, talvez, até inevitá-

vel, vital para a nossa sobrevivência, enquanto sociedade - pensar o cenário político 

atual, no Brasil, a atualidade é ainda passível de estudos, em distintas áreas do conheci-

mento, para que possa ser compreendida. 

De nossa parte, no presente estudo, afirmamos que todo dizer, assumido como 

discurso, “é o índice potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de identifi-

cação, na medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filiações e um 

trabalho de deslocamento no seu espaço” (PÊCHEUX, 2012 [1983], p. 56, grifo nosso) 

Assim, compreendemos o discurso como estrutura e como acontecimento, sendo o nos-

so papel, na posição de analistas de discurso, descrever regularidades e irregularidades 

inscritas na materialidade linguística, entendendo-as como “momentos de interpretações 

enquanto atos que surgem como tomadas de posição” (idem, ibidem).  

Nos termos de Orlandi (1998, p. 15, grifos nossos) em uma retomada de 

Pêcheux (2012 [1983]), “quando se fala, mobiliza-se [...] um saber que no entanto não 

se aprende, que vem por filiação e que nos dá a impressão de ter sempre estado ‘lá”. É 

nesse sentido que compreendemos a tomada de posição, como uma mobilização de sa-

beres que não são ensinados ao sujeito, que vêm por filiação, sem que o sujeito o perce-

ba e que, por se inscreverem na língua, são passíveis de serem descritos/ analisados. 

Filiar-se é, portanto, inscrever-se em uma rede de sentidos que já está em curso; 

não se inaugura, assim, naquele dizer, nem naquele jogo de perguntas e de respostas que 

se constitui a entrevista. Além disso, ressaltamos que não se pode dizer tudo, primeira-

mente, porque a totalidade é uma ilusão, há sempre um impossível de se dizer; em se-

gundo lugar, porque o poder dizer parte de uma disputa política-linguística, portanto, 

social, histórica e ideológica, que atravessa os dizeres, as tomadas de posição, os mo-

mentos de subjetivação possíveis de serem apreendidos, em uma análise discursiva. 

Embora não seja nosso objetivo analisar discursivamente os dizeres de Jair Bol-

sonaro, é importante ressaltar que foi a sua chegada ao poder que produziu a maior fis-

sura no interesse central de nossa pesquisa e alterou o nosso olhar para o arquivo consti-

tuído, especialmente no que concerne aos sentidos possíveis para ‘democracia’. O olhar 

para os dizeres de outros presidentes, proferidos em tempos anteriores da história do 

país, o que é o cerne do presente trabalho, é atravessado pelo olhar para a atualidade, 

marcado por esse acontecimento singular: a eleição de um presidente que, em numerá-

veis momentos de sua trajetória política, toma a palavra e viola a Constituição, em mui-

tos de seus artigos.  
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Passada essa explicação, fundamental para a compreensão da instituição de nos-

so objeto, volto a enfatizar as questões próprias ao trabalho desenvolvido. A materiali-

dade textual que é objeto de análise na presente tese, composta por entrevistas jornalís-

tico-político-televisivas, levanta-nos questões, do ponto de vista discursivo. O que se 

abre à leitura, inicialmente, são dois lugares definidos, o de entrevistador/ jornalista (no 

caso de nosso trabalho, uma posição que se alterna, entre os jornalistas que compõem a 

roda) e o de entrevistado/ presidente. É, contudo, o sujeito discursivo, seu modo e suas 

possibilidades heterogêneas – e até contraditórias - de se posicionar e de, com isso, mo-

bilizar sentidos que analisamos, no presente trabalho.  

Somado a isso, outro ponto relevante à presente tese diz respeito ao programa te-

levisivo a partir do qual reunimos as entrevistas. O Roda Viva vai ao ar semanalmente, 

desde 1986, em um canal aberto, a TV Cultura. Tal canal foi criado em 1968, a partir da 

Fundação Padre Anchieta, fundada um ano antes, em 1967, pelo então governador do 

Estado de São Paulo, eleito de forma indireta na Ditadura Militar, Roberto Costa de 

Abreu Sodré (Arena). Foi, portanto, no seio de um governo autoritário que foi criada a 

Fundação e o canal em que o Roda Viva, anos depois, foi ao ar.  

Embora não seja nosso objetivo, nesse trabalho, discutir em profundidade a his-

tória do programa Roda Viva e/ ou a sua importância para a restituição – sempre vaci-

lante – do regime democrático, no Brasil, interessa-nos o questionamento a respeito da 

importância da televisão na formulação, constituição e circulação de dizeres, especial-

mente no que diz respeito ao lugar de presidente da República. Em que medida essa 

mídia, com seu funcionamento, seu modo de operar, atravessa as condições de produção 

dos dizeres presidenciais, e dos dizeres, em específico, sobre democracia?  

Por fim, trago um relato que diz muito a respeito dessa pesquisa. Em numeráveis 

momentos da escrita da tese, digitei ‘roda vida’, ao invés de ‘roda viva’. Fedatto (2013, 

p. 18) nos lembra que, “em análise do discurso, não somos nunca indiferentes aos efei-

tos de sentidos produzidos pelos materiais simbólicos e históricos”. No efeito de fecha-

mento produzido pelos momentos finais da redação da tese, ao rememorar a tessitura 

desse trabalho, não considero as trocas mero erro de digitação. É da vida que eu estou 

falando. Da minha vida também, revoada de pássaros, discurso, matéria, desejo, movi-

mento!  
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AS RODAS VIVAS NO CURSO DA HISTÓRIA: UMA INTRODUÇÃO AO 

PROGRAMA 

 

 
(Povo esfarrapado entra em procissão entoando 

o canto religioso) 

- Aleluia/ Falta feijão na nossa cuia/ Falta urna 

pro meu voto/ Devoto/ Aleluuuuuuuia. 

(Chico Buarque de Hollanda, trecho da peça Ro-

da Viva). 

 

 

A expressão Roda Viva que dá nome ao programa televisivo com o qual traba-

lhamos funciona, no tecido de significação em que se inscreve, como uma espécie de 

homenagem às outras rodas vivas, anteriormente nomeadas, com as quais estabelece 

uma relação. Para que possamos compreender, assim, esse paralelo do Roda Viva pro-

grama televisivo com as outras rodas, fazem-se relevantes algumas palavras a respeito 

do espetáculo teatral e da música homônimos. 

Em 1967, Chico Buarque de Hollanda, músico e escritor brasileiro, escreveu a 

peça Roda Viva. Em resumo, a obra trata de um cantor e compositor que alcança fama 

fabricado pela televisão; um ídolo, portanto, frágil e facilmente substituível. O fim do 

protagonista Benedito da Silva, ou Ben Silver ou Benedito Lampião, é despencar do 

pedestal em que foi colocado e ser devorado pelo povo, em uma cena antropofágica, 

com órgãos despedaçados.  

A respeito dessa criação teatral, o autor afirma, em entrevista ao documentário 

dirigido por Miguel Faria Jr., Chico, Artista Brasileiro (CHICO, 2015, grifo nosso): 

“Aquela história era um pouquinho o que eu estava vivendo. Num tom farsesco e tal, 

aquela história do ídolo que era devorado pela engrenagem, pela roda-viva”. Nas pala-

vras do autor, a peça, em certa medida autobiográfica, versa sobre uma roda viva en-

quanto engrenagem, cuja função era devorar o ídolo, retirando-o, portanto, desse lugar 

de devoção.   

O cenário político, à época do lançamento da obra teatral, era o da Ditadura Mi-

litar que assolou o país desde 1964, marcando uma experiência de corte na história na-

cional. No ano de 1968, portanto, nos anos iniciais e endurecidos da Ditadura, em parce-

ria com o diretor do Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, José Celso Martinez Corrêa, a peça 

Roda Viva ganhou uma montagem e foi aos palcos.  
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É válido destacar que o ano de lançamento da peça coincide com a validação do 

AI-5, que atribuiu uma série de direitos ao presidente da República, sem necessidade de 

apreciação judicial, tais quais: “decretar o recesso do Congresso Nacional; intervir nos 

estados e municípios; cassar mandatos parlamentares; suspender [...] os direitos políti-

cos de qualquer cidadão; decretar o confisco de bens [...] ilícitos; e suspender a garantia 

do habeas-corpus” (D’ARAUJO, s/d, s/p)
11

. Assim, 1968 pode ser nomeado, em uma 

apropriação ao título da obra de Ventura (2018 [1988]), como “o ano que não termi-

nou”, dada a radicalidade do que se sucedeu, após a publicação do Ato. 

Em meio a essa efervescência política, destacam-se também os muitos movi-

mentos sociais que marcaram esse ano, no Brasil e em diversos países do mundo, como 

a França, com o “Maio de 68”. Ainda em Ventura (2018 [1988], p. 5), lemos que “esse 

ano mítico incendiou corações e mentes, explodiu em canções, filmes, passeatas, revo-

luções e guerras [...], nos palcos e telas, na política, no imaginário e no comportamento. 

Um frêmito percorreu o planeta”. É nessas condições sócio-históricas de um autorita-

rismo e de uma rebeldia sem iguais que a peça Roda Viva é escrita e ocupa os palcos das 

capitais. O modo como a encenação foi recebida é descrito no livro Chico Buarque, de 

autoria de Barros e Silva (2004).  

Desse relato, interessa-nos apontar que insistir na Roda Viva como espetáculo 

teatral, portanto, enquanto movimento de sentidos, luta por sentidos outros, resistência 

no e pelo texto, na e pela língua, foi, no período da Ditadura Militar, em que havia um 

aparelho censório que regulava o que poderia e o que deveria existir, enquanto arte, uma 

luta travada pelo corpo. Como afirma Brodsky (2016, p. 43), o corpo fala, ou seja, é 

investido de linguagem, é significado, significa, produz sentidos.  

A engrenagem devoradora do ídolo, o tom farsesco envolvendo Anjo e o Diabo, 

assim como a cena brutal dos órgãos sendo devorados, foi interpretada, em meio ao au-

toritarismo dos anos 1968, como uma afronta ao regime político vigente, sendo conside-

rada degradante e subversiva. Em consequência disso, conforme relata Barros e Silva 

(2004), na segunda temporada da peça, estrelada em São Paulo, um grupo do CCC 

aguardou a saída do público para depredar o cenário e espancar os artistas no camarim. 

A perseguição continuou, na exibição em Porto Alegre, quando atores foram sequestra-

dos e jogados em um matagal, na área periférica da cidade. A trajetória da peça nos 

                                                             
11

 Artigo em formato digital, disponível no site do Centro de Pesquisa e Documentação de História Con-

temporânea no Brasil (CPDOC/ FGV). Link de acesso: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5 - acesso em 6 de dezembro de 2019.  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5
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permite, assim, apontar marcas censórias inscritas na história e no corpo de quem as 

sentiu na pele, produzindo, desse modo, testemunhos e resistências. Após essa experi-

ência radical, a peça, enfim, foi suspensa pela censura. 

Em período coincidente ao lançamento do espetáculo, é lançada também a can-

ção homônima, de mesma autoria de Buarque de Hollanda. Após a repressão sofrida 

pelos artistas na encenação da obra teatral, a canção somou-se a uma resistência contra a 

opressão. Houve, à época, e há, ainda hoje, uma multiplicidade de leituras possíveis 

para a canção-poema. Não é nosso objetivo esgotá-las. É-nos incontornável, no entanto, 

destacar que essa Roda Viva cantada, com todas as suas rodas, roda mundo, roda-

gigante, rodamoinho, roda peão, aponta para um movimento circular, que impulsiona 

sujeitos e sentidos e está para todos, sem exceção – o tempo rodou num instante, nas 

voltas do meu coração. Na circularidade, não se fica no mesmo lugar nem se volta ao 

mesmo ponto. Como afirma o trecho da canção, que nos serve de epígrafe, a(s) roda(s) 

produz(em) movimento(s); mas eis que chega a roda-viva/ e carrega o destino pra lá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dessa forma, na aposta à resistência pela letra e, ao mesmo tempo, sob censura 

da palavra e dos corpos que lhes dão corpo, as Rodas Vivas são inscritas na história do 

Brasil como símbolo de posicionamento político contrário à Ditadura Militar. As circu-

laridades das Rodas, com todo o seu movimento, e a insistência em resistir, nos palcos, 

nas rádios, nas bocas, representam uma ameaça ao autoritarismo que dominou, institu-

cionalmente, o Brasil entre as décadas de 1960 e meados de 1980.  

A peça, após anos de negação por parte de Chico Buarque, voltou a ser encena-

da, a partir de 2018, sob a direção ainda de José Celso Martinez Corrêa. A respeito des-

se retorno aos palcos, o diretor, em seu blog, afirma que “a Roda Viva gira sempre em 

favor de mais vida [...]. O fim da terra, o levante dos mares, o degelo das Groenlândias, 

as ondas de fascismos se transmutam na ‘Roda Vida da Vida Vivida’”
12

 (RODA, 2019).  

A força da Roda Viva caminha junto com o movimento da história, com o curso, o per-

curso, com algo que nos lança aos mesmos lugares de outros lugares.  

A montagem levada à cena em 2018 produz, assim, uma potente leitura dos 

eventos sócio-políticos atuais, com adaptações do texto original que marcam uma posi-

                                                             
12

 Link de acesso ao blog: https://blogdozecelso.wordpress.com/2019/11/03/roda-viva-re-inssureiccaoo-

no-rio19/ - acesso em 30 de novembro de 2019. 

https://blogdozecelso.wordpress.com/2019/11/03/roda-viva-re-inssureiccaoo-no-rio19/
https://blogdozecelso.wordpress.com/2019/11/03/roda-viva-re-inssureiccaoo-no-rio19/
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ção frente ao vivido. Nas palavras de Celso Martinez (informação verbal)
13

, documen-

tadas por mim, “a Roda Viva é intervenção na vida, no aqui e no agora”
 14

. 

Nessa teia de sentidos, inscreve-se o Roda Viva com o qual trabalhamos na pre-

sente tese. Mendonça (2005, p. 9), no prefácio do livro em homenagem ao programa da 

TV Cultura, afirma que “não é por acaso” que “o mais antigo e respeitado programa de 

entrevistas da televisão brasileira leva o nome da peça escrita por Chico Buarque”. O 

Roda Viva, ao ar pela primeira vez no ano de 1986, portanto, em meio à forte pressão 

dentro e  fora do Brasil para a promulgação da Constituição de 1988, também nomeada 

como Constituição Cidadã, traz à cena, com o seu formato, “figuras que deram o rumo 

da agenda pública de nosso país” (MENDONÇA, 2005), entrevistadas por um corpo de 

jornalistas convidado pelo programa. Com isso, tenta contribuir, em certa medida, tam-

bém para o fim de desmistificar figuras/ ídolos, dando-lhes corporeidade, visibilidade e 

voz. 

 Nessa tentativa, os sujeitos entrevistados, o que inclui os presidentes aos quais 

nos atemos, na presente tese, localizam-se ao centro de um cenário construído em forma 

de arena. Ao pensarmos, especificamente, nesse formato, é-nos incontornável remetê-lo 

ao funcionamento, em geral, das arenas, isto é, áreas fechadas, em formato circular, 

desenhadas para que um espetáculo teatral, musical, esportivo e/ ou, por que não, televi-

sivo ocorra. Pensemos no Coliseu, em Roma, gigantesca arena em que ocorriam, na 

antiguidade, confrontos entre gladiadores ou entre homens e animais, que se dirigiam a 

um enorme público. Contemporaneamente, o TD Garden, do time de basquete america-

no Boston Celtics, também possui esse formato, envolvendo jogadores e público, em 

seu enorme espaço circular. O formato de arena, assim, pressupõe uma espetaculariza-

ção que joga para/ com o público uma encenação singular.  

 Ao direcionarmos essas considerações ao nosso objeto de tese, isto é, às entre-

vistas presidenciais no Roda Viva, podemos afirmar que o formato de arena, ao mesmo 

tempo em que dá visibilidade ao entrevistado que ocupa o centro da roda, dando-lhe, 

                                                             
13

 Comunicação de abertura da peça Roda Viva feita por José Celso Martinez Corrêa em 1.12.2019, no 

Teatro Cidade das Artes, Rio de Janeiro. 
14

 Entre as muitas modificações realizadas na remontagem da peça, em cena em 2018-2020, gostaria de 

destacar uma que me chamou a atenção: ao invés do ser o povo quem devora o ídolo, conforme o texto de 

Buarque, nessa releitura, as devoradoras são as Bacantes ou Mênades de Dionísio, personagens da tragé-

dia homônima de Eurípedes, que cultuavam a liberdade dos corpos, a dança, o prazer, a perda da razão. 

Levar aos palcos as Bacantes não é algo que nos passa despercebido, especialmente na atual conjuntura 

sócio-histórica, em que “talvez estejamos vivendo mais um novo capítulo dessa nossa história autoritária, 

com uma convincente guinada conservadora e reacionária, que surgiu das urnas no pleito de 2018” 

(SCWARCZ, 2019, p. 225). 
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conforme já referido, um destaque que diz do lugar ocupado por esse sujeito, no cená-

rio sócio-histórico-político, pode também dar a ver um espetáculo em que o sujeito po-

de terminar por ser devorado, tendo não seus órgãos, tal qual na peça, mas seus dizeres 

despedaçados/ deslegitimados pelos jornalistas.  

O gesto de analisar outros modos de textualização da expressão ‘roda viva’ não 

busca, de modo nenhum, encontrar a origem do termo, ou a primeira vez em que foi 

enunciado. Conforme afirma Bezz (2018), partindo de uma reflexão das articulações e 

fronteiras entre Análise do Discurso e Psicanálise, “não há o verdadeiro começo, visto 

que estamos sempre recomeçando” (BEZZ, 2018, p. 17). A afirmação funciona tanto 

para a noção de sujeito, que nos é muito cara no presente trabalho, quanto para a de sen-

tidos, sobre a qual nos atemos aqui. Dar nome ao programa televisivo não se dá, assim, 

sem a historicidade que atravessa essa expressão e esse é o ponto que gostaríamos de 

ressaltar. 

O programa Roda Viva destaca-se pelo tempo em que está no ar, há mais de 30 

anos, mas também por seu modo particular de promover um debate, ou, conforme afir-

mamos, de trazer à roda e, em consequência, fazer rodar interpretações sobre cenários 

atuais, permitindo-nos, discursivamente, analisar a circularidade de sentidos, o movi-

mento de sentidos na história, as repetibilidades, mas também as rupturas, os furos, as 

quebras de rituais. Há, na organização do cenário e na construção das pautas das entre-

vistas, uma tentativa de colocar na roda sujeitos e sentidos, já que as entrevistas são 

realizadas com um grupo de jornalistas, de diferentes jornais. Compreendemos esse 

gesto, por parte do programa, como uma forma de se colocar de modo contrário ao auto-

ritarismo das ideias, à administração unilateral dos saberes, própria aos períodos ditato-

riais.  

No entanto, no “jogo de correlações entre posições enunciativas e posições ideo-

lógicas” (SOUZA, 2000, p. 89), estabelecido em uma entrevista, um lado ocupa a posi-

ção de quem pergunta, de quem formula e conhece a pauta, de quem apresenta o entre-

vistado; ao outro, cabe responder e, no processo discursivo, quiçá fazer furo nos senti-

dos. Não há, assim, simetria entre as posições. Além disso, conforme vimos afirmando, 

trata-se de um programa televisivo. Portanto, há injunções próprias do audiovisual que 

condicionam as discursividades produzidas no Roda. Nesse sentido, não podemos dei-

xar de considerar como ponto relevante os próprios governos do estado de São Paulo, 
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com forte predomínio dos partidos políticos PMDB e PSDB
15

. Embora o governo no 

poder não tenha influência declarada sobre o canal, conforme se afirma no site da Fun-

dação Padre Anchieta
16

, é ele quem coordena as políticas públicas no estado, o que in-

clui as políticas voltadas para a cultura, para o audiovisual. Portanto, a influência gover-

namental é incontornável. Isso faz parte das condições de produção das entrevistas.  

Embora a posição inicialmente assumida pelo programa tenha validade, ao apon-

tar para uma filiação de resistência ao autoritarismo, os sentidos postos na roda do Roda 

são determinados pelo social, o histórico e o ideológico, ou seja, sofrem as determina-

ções dos jogos de força e de poder instituídos a cada momento histórico, sendo encami-

nhados em certa direção.  

O agendamento de temas a serem abordados, assim como a seleção do corpo de 

entrevistados também não estão alheios a essas determinações, funcionando, por vezes, 

na contramão do desejo de fomentar o debate, a crítica, produzindo-se, ao contrário, 

repetições, ecos da história, que re-produzem o discurso hegemônico, tendo como efei-

to, ao invés da dispersão, um fechamento; ao invés da democratização de conhecimen-

tos, o velho papel da televisão de construir ídolos, edificá-los, afirmá-los e também de 

desconstruí-los, devorá-los. Afinal, não é sem certa contradição um programa televisivo 

nomear-se Roda Viva, já que a maior crítica da obra que lhe dá nome é o papel da mídia 

televisiva na construção de ídolos, descompromissada com uma ética e compromissada 

com o lucro, com o consumo, com o espetáculo, como “boa” empresa que é. O autorita-

rismo das ideias, assim, embora tenha sido expulso pela porta, ao longo da trajetória do 

programa, por vezes, pode retornar pela janela, a depender da influência maior ou me-

nor do governo que ocupa o poder.  

Uma informação digna de ser ressaltada e que, de alguma maneira, se relaciona a 

esse ponto é que, em 2016, período coincidente com o afastamento da presidenta Dilma 

Rousseff e também com a entrevista de Michel Temer ao Roda Viva, Chico Buarque de 

Hollanda desautorizou a emissora TV Cultura de utilizar sua música como tema do pro-

                                                             
15

 De 1986 até 2020, houve uma alternância de governos PMDB e PSDB, em São Paulo, interrompida 

apenas duas vezes; a primeira quando, em 2006, Claudio Lembo (PFL), vice-governador eleito, assumiu 

após a renúncia do titular, Geraldo Alckmin (PSDB); a segunda em 2018, quando Márcio França (PSB), 

vice-governador eleito, assumiu o governo após o afastamento do titular, uma vez mais Geraldo Alckmin 

(PSDB). Ambos os afastamentos se deram por conta do envolvimento de Alckmin com a campanha pre-

sidencial do referido ano.  
16

 Site da Fundação Padre Anchieta, história da Fundação: https://fpa.com.br/sobre/, acesso em 10 de abril 

de 2020.  

https://fpa.com.br/sobre/
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grama
17

. Ao mesmo tempo, re-autorizou Roda Viva a voltar aos palcos, como nos conta 

Martinez (RODA, 2019), em seu blog. O duplo movimento de des-autorização e re-

autorização produzem efeitos de sentido, se pensados em relação à história recente do 

país e à história do próprio programa Roda Viva. Não são, de modo algum, gestos me-

ramente coincidentes ou aleatórios. Marcam uma posição frente à história e às histórias, 

uma posição frente aos sentidos de Roda Viva.  

A respeito, ainda, da entrevista com Temer, algumas considerações se fazem ne-

cessárias, no escopo da presente tese. Michel Miguel Elias Lulia Temer, assim como 

Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, também é entrevistado no pro-

grama Roda Viva, em posição institucional de presidente da República. A exclusão des-

sa entrevista de nosso corpus de trabalho se sustenta a partir da consideração da ilegali-

dade do processo que levou Temer (PMDB) ao poder, após o afastamento de Dilma 

Rousseff (PT), verdadeira presidenta eleita, com mais de 54 milhões de votos. Confor-

me já afirmado, sustentamos a posição, a mesma a que fez referência o próprio Temer, 

na entrevista ao Roda Viva, em 2019 (ver nota 4), de que o impedimento foi um golpe 

parlamentar, na medida em que se considerou como crime de responsabilidade uma 

prática recorrente no sistema político brasileiro. Nesse sentido, não houve violação ao 

Artigo 85 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), conforme determinou o Supremo 

Tribunal Federal. Temer, portanto, não foi um presidente legítimo
18

. 

 Uma última roda viva sobre a qual gostaríamos de tecer comentários diz respeito 

ao próprio trabalho aqui realizado, ele também intitulado “Dois presidentes no/ na roda 

viva: formulação e constituição de sentidos para ‘democracia’ em enunciações singula-

res”. O principal ponto a ser ressaltado, a respeito dessa nomeação, é que a presente 

tese, assim como as rodas vivas com as quais se relaciona, no percurso de sentidos tra-

çado para o termo, na cena política e cultural brasileira, também trata de corpo; de cor-

pos políticos, sobretudo, mas também - e principalmente - de corpos investidos de lin-

guagem, de significação, corpos que tomam a palavra, assumem posições, disputam 

sentidos, deixam rastro, fazem furo em ordens preestabelecidas, se abrem, enfim, à lei-

tura. Movidos pelo gesto de desnaturalização de sujeitos e de sentidos, assumimos nossa 

                                                             
17

 Alguns jornais noticiaram o pedido feito por Buarque de Hollanda de retirada de sua música da abertura 

do programa da TV Cultura. Pautamo-nos na notícia do jornal Folha de S.Paulo, de autoria de Mesquita 

(2016). Link de acesso: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1834974-a-pedido-de-chico-

buarque-roda-viva-retira-musica-da-abertura.shtml 
18

 Em relação a este tema, faz-se relevante a leitura de PRONER, C. et. al. (Orgs). A resistência ao golpe 

de 2016, livro que reúne artigos de intelectuais de diversas áreas, sustentando, teoricamente, essa mesma 

posição.  

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1834974-a-pedido-de-chico-buarque-roda-viva-retira-musica-da-abertura.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1834974-a-pedido-de-chico-buarque-roda-viva-retira-musica-da-abertura.shtml
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posição, no presente estudo, à luz da Análise do Discurso, teoria de interpretação, que 

assume, e nunca nega, a importância de se reconhecer o peso de seu trabalho teórico-

analítico, “uma questão de ética e política: uma questão de responsabilidade” 

(PÊCHEUX, 2012 [1983], p. 57). 
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I O DISCURSO POLÍTICO NA ATUALIDADE DE UM PROGRAMA 

TELEVISIVO 

 

 
A política ocupa-se do que se vê e do que se po-

de dizer sobre o que é visto, de quem tem compe-

tência para ver e qualidade para dizer, das pro-

priedades dos espaços e dos possíveis do tempo. 

(Jacques Rancière, A partilha do sensível: estéti-

ca e política). 

 

 

 

Ao assistirmos aos telejornais, ‘política’ é um dos assuntos mais comentados. 

Em redes sociais, em rodas de amigos, em bares, televisores, celulares
19

, em gestos, em 

falas públicas e privadas, em inscrições que preenchem os muros das cidades, a política 

parece estar em todos os lugares. Tanto “barulho”, no sentido de um excesso de enunci-

ados produzidos em relação ao tema, amplia o nosso interesse em compreender esse 

funcionamento, especialmente no que concerne aos movimentos de sujeitos e de senti-

dos, a partir de uma teoria crítica de linguagem, a Análise do Discurso, que, conforme 

destaca Pêcheux (2009b [1978], p. 270, grifo nosso), toma “partido pelo fogo de um 

trabalho crítico [...] contra um fogo incinerador que só produz fumaça”. 

Segundo Corten (1999, p. 37), “a política é a área funcional especializada, na 

qual, através das instituições políticas, se realizam as atividades políticas”. Em nota, o 

autor acrescenta: “Essa não é somente uma definição empírica, até mesmo funcionalista, 

ela corresponde a uma imposição que obriga a atividade política a se declarar” (COR-

TEN, 1999, p. 37).  

Nessa definição, que o autor destaca como imposta a toda atividade política, res-

salta-se o vínculo da política com as instituições que lhe asseguram a realização de suas 

ações. Por essa concepção, a política tem sua existência vinculada, sobretudo, às insti-

tuições que funcionam de forma a lhe dar existência. Os presidentes ou outros represen-

tantes, assim, ocupam um lugar institucional para, a partir dele, fazer política. 

A partir de uma conceituação do filósofo Rancière (1996), Fonseca (2012) pro-

duz uma aproximação entre as noções de política, polícia e Estado, um gesto que, embo-

                                                             
19

 A respeito do celular, enquanto um objeto que estabelece, na contemporaneidade, estreita relação com 

o sujeito e, consequentemente, com possíveis novas formas históricas de existência, recomendo a leitura 

da tese de Costa (2017), intitulada “Um olhar pela tela, sujeito, celular e(m) conexão: gestos de leitura 

do(no) discurso humorístico para as práticas histórico-sociais na contemporaneidade”.  
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ra ponha um em relação a outro, não apaga suas diferenças, especialmente a partir dos 

muitos modos possíveis de se conceituar cada um desses funcionamentos.  

De nossa posição, propomos um gesto de pôr em suspenso esse domínio de sa-

ber chamado ‘política’, ampliando, assim, o olhar, para além do institucional. Nesse 

movimento, podemos nos perguntar: que domínio de saber seria esse? O que ele com-

porta, suporta, importa?  

Perguntas do tipo “Como é que está a sua coluna? E que livro o senhor está len-

do?”, dirigidas ao presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista ao Roda Viva, 

em 1996 – Anexo 1, “a ala corinthiana aqui (...) queria saber do senhor se o senhor 

acha que nós já estamos com a mão na Taça”, dirigida a Lula, em entrevista ao mesmo 

programa, em 2005 – Anexo 3, mesmo que partam de uma tentativa, dos jornalistas, de 

produzir uma imagem de descontração, podem ser atribuídas ao campo da política? 

Como se dá o funcionamento do discurso político na mídia jornalístico-televisiva, em 

especial no Roda Viva? O que cabe e o que não cabe? Como cada político, de sua posi-

ção, se apropria desse campo do conhecimento e o (re)significa?  

Todas essas questões, que serão retomadas, ao longo do trabalho, objetivam, 

nesse momento, trazer opacidade ao termo ‘política’, que carrega consigo uma textuali-

dade. No Dicionário de Política de Bobbio  et al. (1998 [1983]) a historicidade do ter-

mo é apresentada; segundo o autor, ‘política’ é “derivado do adjetivo originado de pólis 

(politikós), que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é ur-

bano, civil, público, e até mesmo sociável e social” (BOBBIO, 1998, p. 954). 

Em mesmo autor, vemos a referência ao avanço da noção de política com a obra 

homônima de Aristóteles. Nela, define-se política como “arte ou ciência do Governo” 

(BOBBIO, 1998, p. 954). Ainda no verbete “política”, no dicionário referido, vemos 

que o termo foi usado, por muitos anos, como sinônimo de obras que estudavam ativi-

dades humanas relacionadas ao Estado. Com as modificações de sentido, ao longo da 

história, certa concepção de política foi-se aproximando da noção de poder (de poder 

político), ou melhor, de ações que afetam a todos de um determinado grupo social.  Há, 

portanto, um deslizar de sentidos que aproxima a política do poder, no sentido de posse 

dos meios (domínio sobre os outros, do homem sobre o homem). 

Foucault (2012), em A ordem do discurso, apresenta-nos uma noção de poder, 

em sua relação com a política, distinta dessa apresentada no dicionário supracitado. 

Pensado em relação à produção de discursos, o poder, segundo o autor, associa-se à 

(im)possibilidade de dizer. A hipótese levantada é a seguinte:  
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em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, se-

lecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 

têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 

aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2012, 

p. 8) 

 

 

É nesse sentido que, para o autor, a produção discursiva está diretamente ligada 

a (não) poder dizer; há um controle, uma seleção, uma organização, uma redistribuição 

atravessando as discursividades, constituindo sua ordem. No desenvolvimento de seu 

pensamento, Foucault (2012) nos apresenta três desses procedimentos de exclusão: a 

interdição, a separação/ rejeição e a vontade de verdade. Ao nosso trabalho interessa, 

especificamente, o primeiro, a interdição, cujo ponto central é a im-possibilidade de se 

produzir certos enunciados. São três os seus tipos: o tabu do objeto, o ritual da circuns-

tância e o direito privilegiado de quem fala. Segundo o filósofo, as regiões mais propí-

cias a sofrer essa forma de exclusão são a da sexualidade e a da política, “como se o 

discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a sexualidade se 

desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privi-

legiado, alguns de seus mais temíveis poderes” (FOUCAULT, 2012, p. 9). 

Ainda que a asserção tenha sido produzida nos anos 1970
20

, no contexto francês, 

estudos atuais, no campo das Ciências Políticas, das Ciências Sociais, da História, da 

Análise do Discurso, entre outros, mostram a validade desse apontamento. Os tempos 

são outros e distintas são as condições sócio-histórico-ideológicas de produção de dis-

cursos nessas regiões de saber, mas sexo/ sexualidade e política ainda são tabus e ainda 

sofrem efeitos de interdição e, ressaltamos, silenciamento/ censura, quando se diz “x” 

para não se dizer “y”, ou quando se faz dizer ‘x’ para que não se diga ‘y’
21

. Como nos 

afirma Orlandi (2011b [1985], p. 263), “às relações de poder interessa menos o calar o 

interlocutor do que obrigá-lo a dizer o que se quer ouvir. A isso chamamos a injunção 

ao dizer”.  

Ao nos centrarmos, especificamente, no campo da Análise do Discurso, faz-se 

importante apontar outra formulação de Orlandi (1998) que produz um deslocamento 

em relação à concepção de política, no âmbito dessa teoria. A autora nos propõe pensar 

o político; em suas palavras, “o político compreendido discursivamente significa que o 

                                                             
20

 A ordem do discurso resulta da aula inaugural proferida por Foucault no Collège de France, em 2 de 

dezembro de 1970. 
21

 Para uma melhor compreensão do funcionamento de discursos da censura e sob censura no Brasil – era 

Vargas e Ditadura Militar - e no fascismo italiano, recomenda-se a leitura da tese de Moreira (2009). 
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sentido é sempre dividido, sendo que esta divisão tem uma direção que não é indiferente 

às injunções das relações de força que derivam da forma da sociedade na história” 

(ORLANDI, 1998, p. 74, grifos nossos). Ou seja, a concepção de político, para Orlandi 

(ibidem), aponta para a divisão constitutiva dos sentidos, uma divisão que não se dá de 

modo aleatório, mas se constitui a partir das relações de forças próprias da formação 

social, em sua relação com a história (com a história da luta de classes). 

Nesse sentido, poderíamos afirmar que o discurso político não está restrito ao 

âmbito da política, mas sim que toda discursividade se inscreve no político. Como afir-

ma Esteves (2014, p. 21), “nada do sujeito pode ser reduzido a uma casualidade, ex-

traindo-lhe o político e o ideológico”. Com isso, o autor ressalta que nem no gesto mais 

aparentemente corriqueiro, casual de um sujeito, há a possibilidade de um fora do polí-

tico e do ideológico. Essa é uma posição assumida, e nunca negada, no âmbito da Aná-

lise do Discurso com a qual trabalhamos. 

Considerando-se essas concepções, a de política e a de político, e a atualidade 

do tema, no cenário sócio-histórico-político brasileiro, direcionamos o nosso olhar, nos-

sa leitura e a nossa escuta, no intuito de constituir o presente estudo, ao discurso político 

presidencial na televisão. Mariani (1996, p. 62), em seu trabalho, afirma: “nos dias de 

hoje, não se nega mais a atuação da mídia, em geral, e também da imprensa, mais espe-

cificamente, nas situações em que ocorre a tomada de decisões políticas”. Por ‘impren-

sa’, a autora referia-se aos jornais de referência no período de 1922 a 1989, recorte tem-

poral realizado em sua pesquisa, com o objetivo de compreender o processo de signifi-

cação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), nos jornais impressos.  

Em nosso trabalho, nos apropriamos da afirmação da autora, formulada no âmbi-

to de uma discussão envolvendo o lado interpretativo da mídia, assumido, não mais ne-

gado, para direcioná-la ao nosso objeto de interesse, a importância da televisão, como 

mídia, em sua relação com os discursos políticos, com a política, com o político, no que 

concerne à formulação, à constituição e à circulação, “três momentos relevantes no pro-

cesso de produção do discurso” (ORLANDI, 2012a, p. 9).  

A respeito do primeiro desses momentos, Orlandi (ibidem), afirma que “uma das 

coisas que impressionam quando se fala em TV é a profusão de seus meios. [...] Ou se-

ja, o que impressiona é a sua capacidade de circulação em meio a uma grande massa 

heterogênea de sujeitos” (idem, ibidem, p.179). Isso potencializa a importância do que 

se diz nesse espaço e, em especial, como se diz, de quais modos, produzindo-se quais 

efeitos. 
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Faz-se relevante destacarmos que a entrevista com a qual trabalhamos insere-se 

no funcionamento do discurso jornalístico-televisivo, sustentado sobre um imaginário 

de que se está levando aos espectadores informações. No caso de entrevistas com presi-

dentes da República, em que há a possibilidade de responder ao que foi perguntado, há 

também a produção de um efeito de verdade/ mentira, associado a uma visão empírica 

do sujeito que ocupa a posição de entrevistado. Em nosso trabalho, compreendemos o 

gesto de perguntar e o de responder como um jogo discursivo posto a funcionar por su-

jeitos que ocupam uma posição e pensam estar no controle do dizer, mas que são consti-

tuídos sujeitos por um mecanismo ideológico que produz evidências e por um atraves-

samento do inconsciente. Os sujeitos e os sentidos são efeitos desses funcionamentos, 

que operam para todos. 

Interessamo-nos, portanto, pelo modo como esses dizeres, formulados em condi-

ções específicas, produzem efeitos de sentido, significando ‘democracia’ e, em relação, 

o próprio lugar da presidência. Em tais condições, destacam-se o jogo de perguntas e de 

respostas ali instituído de maneira relacionada ao funcionamento da mídia televisiva que 

o exibe e o coloca em circulação, sem desconsiderar o atravessamento da internet como 

um elemento potencializador, especialmente, dessa circulação.  

Embora esse não seja um ponto que será aprofundado, em nosso estudo, não po-

demos deixar de pensar que foi o canal de vídeos Youtube
22

 que nos permitiu ter acesso 

aos materiais audiovisuais das entrevistas com as quais trabalhamos. Uma vez presentes 

nessa plataforma, os vídeos podem ser compartilhados, editados, recortados, legenda-

dos, entre outras possibilidades, e se espalham pelas muitas telas hoje presentes na nos-

sa formação social.  

Nesse sentido, ao direcionarmos a nossa leitura e a nossa escuta, com mais espe-

cificidade, às falas dos presidentes entrevistados, acima referidos, inserimos um terceiro 

ponto de interesse, aos dois já explicitados: a política, o político e, também, os políticos. 

O modo como compreendemos “os políticos” que se põem a falar, nas entrevistas, de-

pende, diretamente, do constructo teórico-metodológico que dá base à nossa pesquisa.  

No primeiro texto basilar de Pêcheux (2014a [1969], p. 81), Análise Automática 

do Discurso – AAD69, o autor produz um deslocamento do esquema informacional 
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 O Youtube é um site de compartilhamento de vídeos da internet, surgido nos Estados Unidos, em 2005. 

De acordo com Burgess, (2009, p. 14), um diversificado grupo constitui os colaboradores do site. Nos 

termos do autor, “cada um desses participantes chega ao Youtube com seus propósitos e objetivos e o 

modelam coletivamente como um sistema cultural dinâmico: o Youtube é um site de cultura participati-

va” (BURGESS, 2009, p. 14).  
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formulado por Jakobson (1963), em que há, entre outros elementos, um destinador e um 

destinatário, e apresenta o termo “discurso, que implica que não se trata necessariamen-

te de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efei-

to de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014a [1969], p. 81). Essa é a prin-

cipal definição de discurso, nesta obra inaugural.  

Dela, destacamos que o sujeito é compreendido como posição, representação 

imaginária. A partir dessa concepção, os políticos sobre os quais dirigimos o nosso 

olhar, no caso, os presidentes da República, não nos interessam a partir de uma perspec-

tiva empírica, isto é, somente enquanto sujeitos que ocupam um lugar institucional a 

partir do qual enunciam e fazem política; interessa-nos os processos discursivos em que 

se materializam tomadas de posição subjetivas.  

Como afirma Mariani (1999, p. 10, grifo nosso), “sem dúvida, o lugar de onde se 

fala constitui o dizer, mas esse lugar (institucional ou não) deve ser compreendido como 

posição enunciativa vinculada ao complexo de formações discursivas em relação e 

constitutivas de um momento histórico”. Desse modo, o lugar social/ institucional de 

presidente da República possui uma existência histórica, o que faz com que um sujeito, 

ao assumir essa posição, seja atravessado por esses sentidos já-la.  

Orlandi (2013b, p. 29), a respeito da posição-sujeito presidente, afirma: 

 

 

No caso do Brasil, [...] essa posição se constitui histórico-politicamente nas 

condições do século XIX, tendo como base de significação a república e o 

positivismo em seus discursos. Logo, é uma posição-sujeito já marcada, já 

significada: a da prevalência dos fortes sobre os fracos, a da regeneração dos 

cidadãos, a da imposição da ordem para que haja progresso. Qualquer presi-

dente que assuma a posição presidente do Brasil deve ocupar esta posição 

sujeito-histórico politicamente constituída, que já o significa, antes mesmo 

que ele (ou ela) o signifique. (ORLANDI, 2013b, p. 29, grifos nossos). 

 

 

Destacamos, assim, que a posição de presidente, no Brasil, é atravessada por 

uma discursividade marcada na/ pela história nacional, que configura, de modo singular, 

esse lugar social/ institucional. Todo sujeito que se inscreve nesse lugar ocupa uma po-

sição sujeito-histórico politicamente constituída e, dessa posição (não excludente a ou-

tras posições), pode enunciar. No caso de nosso estudo, dessa posição, pode enunciar, 

em um programa televisivo de entrevistas específico, o Roda Viva. Nesse sentido, os 
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sujeitos que ocupam o centro da roda, a saber, FHC e Lula
23

, interessam-nos enquanto 

posições de sujeito. Interessa-nos, portanto, a enunciação, ou, conforme afirmam 

Pêcheux e Fuchs (2014b [1975], p. 175), processos de enunciação que se produzem em 

determinadas condições.  

Nos termos dos autores (ibidem), “os processos de enunciação consistem em 

uma série de determinações sucessivas pelas quais o enunciado se constitui pouco a 

pouco e que têm por característica colocar o ‘dito’ e em consequência rejeitar o ‘não-

dito’”. O que é “selecionado” e o que é “rejeitado” constituem o processo de enuncia-

ção.  

No caso das entrevistas com as quais trabalhamos, consideramos, conforme te-

mos afirmado, que o jogo de perguntas e de respostas ali constituído é produzido para ir 

ao ar, na televisão. Ou seja, além do jornalista e do presidente (‘A’ e ‘B’), como posi-

ções primordiais ao processo discursivo, há também uma terceira posição (um ‘C’), 

também imaginariamente projetada, que diz respeito a quem assiste ao programa, o es-

pectador, primordialmente, o que pode deslizar, dadas as condições amplas de produção 

das entrevistas, para e/ ou consumidor, e/ ou público, e/ ou eleitor, entre outras possibi-

lidades.  

Uma marca da presença desse imaginário se dá a ver na entrevista de Lula, em 

2006, quando, da posição de presidente, afirma:  

 

 

“era preciso saber o que a gente passa para as pessoas que estão sentadas 

no sofá. Às vezes, é uma mamãe dando de mamar para o filho, às vezes uma 

pessoa tomando um café na sala, às vezes, uma família inteira reunida e você 

não passar uma única mensagem a não ser agressões...” (Entrevista de Lula 

ao Roda Viva, em 2006 – Anexo 4). 

 

 

No dizer “era preciso saber o que a gente passa para as pessoas que estão sen-

tadas no sofá”, Lula sinaliza essa entrada no imaginário, como se o “saber o que a gen-

te passa” fosse, de fato, algo possível de se predeterminar. De mesmo modo, as “pesso-

as que estão sentadas no sofá”, tal qual a canção de Os Mutantes, “ocupadas em nas-

cer... e morrer”, apontando para uma passividade e uma imobilidade do sujeito diante 

da TV, constituem uma imagem projetada de espectador (um ‘C’), aquele para quem 
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 Optamos por usar FHC e Lula, em referência, respectivamente, a Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando 

Henrique Cardoso, por compreendermos que são formas recorrentes de se referirem aos presidentes da 

República, especialmente na imprensa.  
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também se fala, o que desliza para “uma mãe”, “uma pessoa tomando café na sala”, 

“uma família”, ou seja, ganha uma espessura, um sentido direcionado.  

Desse modo, outro ponto digno de ser destacado em relação à opção de se traba-

lhar especificamente com enunciados produzidos no programa Roda Viva é o fato de 

reconhecermos o impacto sempre atual – e atualizado – da televisão, no Brasil, sendo 

uma mídia relevante na propagação de discursos políticos, por seu funcionamento e pelo 

impacto causado no que diz respeito ao âmbito da circulação.  

Surgida, nos anos 1950, conforme nos mostra Dela-Silva (2008), como da ordem 

de um acontecimento discursivo, a televisão era sustentada/ discursivizada pelos jornais 

e revistas de referência, na época e, até mesmo, antes do início das transmissões, como 

grande mídia cujo impacto incidia sobre novos modos de subjetivação na sociedade 

(DELA-SILVA, 2008, p. 11). Mesmo com o passar dos anos e com os avanços tecnoló-

gicos, especialmente da internet, a televisão mantém sua importância, subjugada, em 

países capitalistas, como o Brasil, ao modo de funcionamento desse sistema, mantendo-

se, assim, em canais privados, principalmente, mas também nos públicos, direcionada à 

produção de espectadores/ consumidores.  

Conforme também nos diz Dela-Silva (2012, p. 74), mesmo as emissoras de TV 

aberta, no Brasil, que são serviços, em certa medida, públicos, dado o sistema de con-

cessões, assumem características predominantes de empresas privadas, ponto que é dis-

cutido amplamente, no campo da Comunicação.  

Lima (2011, p. 70-76), profissional da área, ao fazer uma análise da relação entre 

o poder político e a mídia, por meio de “casos exemplares” envolvendo ações políticas e 

grandes nomes da mídia privada, afirma o “afastamento da imprensa, do rádio e da tele-

visão de seu papel de ‘quarto poder’ na proteção dos interesses do cidadão” (LIMA, 

2011, p.77). Ainda conforme o autor, “nas últimas décadas, consolidaram-se grupos de 

poder que muitas vezes confundem seus interesses privados com o interesse público” 

(idem, ibidem). Nessa indistinção, os interesses de um mercado midiático se sobrepõem 

a quaisquer outros, constituindo as condições de produção das discursividades, na mídia 

televisiva.  

Em termos de processos discursivos, tal consideração sustenta o ponto defendido 

em nosso estudo de que todo dizer, e, em especial, os dizeres dos presidentes produzi-

dos em condição de entrevista ao Roda Viva, é atravessado por esse terceiro elemento 

imaginariamente projetado, aquele para quem também se fala, em termos amplos, o 

espectador, o consumidor, o público, o eleitor...  
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Nos termos de Manzano (2014), nesse “espaço de discursivização espetaculari-

zada” característico da televisão, há uma forma de enunciação que “submete os conteú-

dos às exigências do meio audiovisual, mesclando as falas dos atores políticos a práticas 

não verbais como gestos, olhares e demais imagens que acompanham a constituição 

desse discurso na televisão” (MANZANO, 2014, p. 9, grifo nosso). Desse modo, a tele-

visão fisga pelo encontro de olhares, ela captura, chama pelo olhar, mas não deixa tam-

bém de se caracterizar pelo assujeitamento às condições de produção do meio audiovi-

sual.  

Levando-se em conta a posição de poder ocupada pelo presidente da República, 

em uma república presidencialista, somada ao fato de que tal posição é atualizada, a 

partir dos distintos sujeitos que a ocupam, e atravessada por condições intrínsecas, que 

determinam o jogo de poder, formulamos, como questão norteadora da pesquisa, fio que 

se configura como ponto de partida e de costura, ao longo de nosso estudo, a seguinte 

pergunta: como um sujeito, a partir do lugar social/institucional de presidente da Repú-

blica, em diferentes momentos da história, significa ‘democracia’, assim como o pró-

prio lugar na presidência, e, desse lugar, (se) significa?  

A partir de nosso material específico de trabalho, produzimos um desdobramen-

to dessa questão, o que nos levou a outra pergunta: como um sujeito, a partir do lugar 

social/institucional de presidente da República, em diferentes momentos da história do 

país e do programa Roda Viva, significa ‘democracia’, assim como o próprio lugar na 

presidência, e, desse lugar, (se) significa, quando entrevistado em um programa televi-

sivo como o Roda Viva?   

No intuito de responder a essas questões formuladas e tendo em vista a escuta 

repetida das entrevistas, organizamos e selecionamos alguns pontos analíticos, conside-

rando-se a regularidade com que comparecem aspectos sintáticos e linguísticos: 

 

 

a) os modos como os entrevistados/ presidentes são apresentados, pelo 

programa, ou seja, como são discursivizados; 

b) como as perguntas são formuladas, em cada uma das entrevistas;  

c) quais temas são privilegiados pelos entrevistadores/ jornalistas, quais 

são introduzidos pelo entrevistado/ presidente e quais efeitos, em ter-

mos de processos discursivos, os jogos temáticos estabelecidos produ-

zem; 
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d) como cada entrevistado, de sua posição, significa o seu próprio lugar 

de presidente, sua trajetória, no sentido do que cabe e do que não cabe 

a um chefe de Estado e a ‘ele’, especificamente, como quem ocupa, 

naquele momento, esse lugar; 

e) como cada presidente, de sua posição, significa ‘democracia’ e outras 

palavras do campo da política.  

 

 

Um ponto relevante a ser ressaltado é que, embora as entrevistas tenham sido 

proferidas em dadas condições sócio-histórico-ideológicas anteriores, as análises produ-

zidas sobre esse corpus não deixam de considerar a conjuntura política pós-2016, efer-

vescente em seus acontecimentos e marcada por injunções próprias ao nosso tempo, 

justamente por ser o analista um sujeito histórico, afetado, ele também, pelo funciona-

mento ideológico, paradoxo científico com o qual todo pesquisador se depara. A forma 

de assumir essa contradição constitutiva e de trabalhar com ela se dá pelo amparo no 

aparato teórico-metodológico, único meio capaz de produzir um afastamento entre o 

pesquisador e o objeto de análise. 

Junto a Pêcheux (2009a [1975], p. 146), consideramos que todo dizer se insere 

em um funcionamento discursivo. Esse depende, de um lado, de um processo de interpe-

lação-identificação, que faz com que o sujeito seja produzido em um lugar específico, 

atualizando, pelo processo instituído, o chamado (ei, você...); de outro, a produção de 

sentidos, ou melhor, o caráter material do sentido, está condicionado/ determinado à 

inscrição desses dizeres em um “todo complexo das formações ideológicas”, que se 

esconde para o sujeito que enuncia, fazendo com que o sentido compareça para ele co-

mo transparente, evidente. Essa determinação, para Pêcheux (2009a [1975], p. 146), é 

explicada por meio de duas teses. 

A primeira delas consiste no fato de que o sentido de uma palavra, expressão, 

enunciado, não existe, em si, mas “é determinado pelas posições ideológicas que estão 

em jogo no processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 

produzidas (isto é, reproduzidas)” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 146). E o autor acres-

centa, resumidamente: “as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido 

segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que 

elas adquirem seu sentido em referência a essas posições” (PÊCHEUX, 2009a [1975], 

p. 146-147, grifo nosso).  
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Ao levarmos em conta essa primeira tese, podemos afirmar que os presidentes 

com os quais trabalhamos, ao tomarem a palavra, desse lugar em comum, que é o lugar 

social/ institucional da presidência da República, o fazem a partir de um processo de 

interpelação-identificação que os constitui como sujeitos de seus discursos. Assim, cada 

um ocupa esse lugar e, a partir dele, enuncia/ significa, de um modo singular, e isso, 

embora pareça condizer com um estilo de cada um, diz respeito a um funcionamento 

ideológico, que determina os sentidos produzidos.  

A respeito dessa determinação, Pêcheux (2009a [1975], p. 147) desenvolve, no 

âmbito da Análise do Discurso, a noção de formação discursiva (FD), definida por ele 

como  

 

 

aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição 

dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, de-

termina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de 

um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc.). 

(PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 147). 

 

 

A partir dessa citação, podemos afirmar que a formação discursiva determina o 

que pode/ deve ser dito e essa determinação não se dá a ver de modo transparente, mas 

se constitui nos processos enunciativo-discursivos. O modo como cada presidente, ao 

enunciar, produz sentidos distintos para ‘democracia’, assim como significam diferen-

temente o próprio lugar de presidente, é o que nos interessa, especificamente. Do con-

ceito de formação discursiva, interessa-nos a relação apontada entre as posições, consti-

tuídas em dadas condições, e o que pode e deve ser dito, a partir dessas mesmas posi-

ções. 

A segunda tese apresentada por Pêcheux (2009a [1975], p. 148) afirma que “to-

da formação discursiva dissimula, pela transparência do sentido que nela se constitui, 

sua dependência com respeito ao ‘todo complexo com dominante’ das formações dis-

cursivas, intrincado no complexo das formações ideológicas”. Por “todo complexo com 

dominante”, o autor compreende o interdiscurso, ressaltando que “também ele é subme-

tido à lei de desigualdade-contradição-subordinação que [...] caracteriza o complexo das 

formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 149). O interdiscurso, assim, na 

concepção do autor, possui uma “objetividade material contraditória [...] que reside no 

fato de que ‘algo fala’ (ça parle) sempre ‘antes, em outro lugar e independentemente’, 

isto é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2009a 

[1975], p. 149). 
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Com essa noção, a de interdiscurso, Pêcheux (ibidem) destaca um ponto crucial 

à teoria por ele formulada e, em consequência, ao trabalho aqui desenvolvido, que é o 

fato de que o “exterior”, ou seja, o já-dito e esquecido, o dito em outro lugar, constitui 

todo dizer e materializa-se na língua, nos processos discursivos. Desse modo, os jorna-

listas, em certa posição, assim como os presidentes, em outra, embora tomem a palavra 

sob a ilusão de que têm autonomia para enunciar, o fazem a partir da mobilização de 

outros dizeres, já formulados, mas que constituem o dito, naquelas condições. Dizer ‘x’ 

e não ‘y’, desse modo, é produzir sentidos, pelo dito e pelo não dito.  

Institui-se, assim, nos/ pelos dizeres dos presidentes e dos jornalistas, uma dispu-

ta por sentidos. Há direcionamentos, dominâncias, sentidos hegemônicos que vão sendo 

mantidos, conforme lemos em Althusser (1983), pelos Aparelhos Ideológicos de Estado, 

em processos materiais de reprodução que também abrem espaço à transformação. A 

ideologia, enquanto mecanismo de constituição subjetiva e de produção de evidências (a 

evidência do sujeito, ou seja, de que sou ‘eu’ quem diz ‘eu’, e a evidência do sentido, a 

que faz com que algo signifique assim e não de outra forma, isto é isso), “é eterna”, as-

sim como, parafraseando Freud, “o inconsciente é eterno” (PÊCHEUX, 2009a [1975], 

p. 138).  

Isso quer dizer que ambas as instâncias, a da ideologia e a do inconsciente, ope-

ram para todos, e, como o próprio Pêcheux (2009a [1975]) afirma, não estão no âmbito 

dessa teoria por acaso. A noção de sujeito, para a teoria do discurso a partir da qual o 

presente trabalho se desenvolve, depende, intrinsicamente, dessas duas categorias. 

Pêcheux (2009a [1975]), parafraseando Althusser (1983), ressalta, a respeito disso, que 

é trabalho do analista do discurso  

 

 

observar que o caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas, 

respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular sua própria 

existência no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo um tecido de 

evidências “subjetivas”, devendo entender-se este último adjetivo não como 

“que afetam o sujeito”, mas “nas quais se constitui o sujeito” (PÊCHEUX, 

2009a [1975], p. 139, grifos do autor). 

 

 

Assim, quando um sujeito toma a palavra, inscrito em um lugar institucional, 

como o da presidência da República, o faz sob a ilusão de que é apenas desse lugar que 

fala e de que seus dizeres portam o “seu ponto de vista”. Todavia, conforme destacam 

Mariani et al. (2011), habitar o campo da linguagem é inscrever-se em redes de sentidos 
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que não se constituem no aqui e no agora da enunciação, mas estão em curso, em ou-

tros processos discursivos que se apagam para o sujeito que enuncia.  

A esse respeito, as autoras afirmam que  

 

 

habitar essa teoria [a Análise de Discurso] é intestinamente compreender que 

a linguagem tem uma espessura própria, que os sentidos são produzidos, daí 

sua não transparência, e que, em função da interpelação ideológica e do fun-

cionamento do inconsciente, falamos mais do que supomos sempre que abri-

mos a boca . (MARIANI et. al., 2011, p. 294, grifo nosso).  
 

 

Assim, sob a perspectiva da Análise do Discurso, compreendemos que o inter-

discurso e o inconsciente tanto funcionam nas repetições quanto fazem furos nas formu-

lações, produzindo aberturas nos sentidos. É nesse sentido que, como apontam as auto-

ras “falamos mais do que supomos sempre que abrimos a boca” (MARIANI et. al., 

2011, p. 294, grifo nosso). Todos esses pontos, assim como os conceitos aqui referidos, 

serão retomados e aprofundados no capítulo seguinte, dedicado à teoria da Análise do 

Discurso. 

Sob a perspectiva discursiva, a escuta dessa trama de sentidos engendrada no só-

cio-histórico-ideológico provocou-nos a produzir uma leitura da história e das histórias 

e a buscar compreender como os sujeitos, inscritos, cada um a seu modo e em distintas 

condições de produção, no lugar institucional da presidência da República, atribuem 

sentidos ao seu próprio lugar e a ‘democracia’, termo pivô das análises empreendidas.  

 

 

1.1 CONSTITUIÇÃO DO TRABALHO: ARQUIVO, CORPUS EMPÍRICO E 

CORPUS DISCURSIVO 

 

 

Faz-se relevante destacar, nesse momento, que o caminho analítico, enfim, tra-

çado na presente tese não começou, propriamente, a partir das sequências discursivas 

recortadas, começou antes, no trajeto constitutivo do arquivo de pesquisa, consideran-

do-se a noção de arquivo conforme a formula Pêcheux (2014, p. 58), em Ler o arquivo 

hoje, uma noção crítica ao fato de que a pertinência e a disponibilidade de um arquivo 

de pesquisa já se configuram gestos interpretativos. O que o autor aponta é que há um 

trabalho de leitura e de interpretação que sustentam os gestos de selecionar, reunir, re-

cortar.   
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Na referida obra, Pêcheux (2014, p. 58) põe em questão a noção de arquivo e os 

modos possíveis de lê-lo. Para o filósofo, o arquivo está em relação direta com os pro-

cessos de leitura, ou seja, não pode ser tomado, da perspectiva da Análise do Discurso, 

como dado/ fonte, mas como formas significantes, ou seja, conjunto de textos lidos e 

interpretados. A discussão de Pêcheux (2014, p. 58, grifo nosso) recai, especificamente, 

sobre o fato de que, em relação ao arquivo, compreendido, em sentido amplo, como 

“campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, não se produz, 

por vezes, uma reflexão sobre os modos de ler um texto, uma teorização que considere 

as formas distintas e, em suas palavras, “mesmo contraditórias de ler o arquivo” 

(PÊCHEUX, 2014, p. 59).  

Ou seja, o que o autor ressalta, nesse texto, é que a interpretação não se dá após 

a reunião de um material, mas já se produz em sua própria constituição, nos gestos de 

leitura e de interpretação do pesquisador, que corporificam o que é ou não pertinente e/ 

ou disponível e/ ou relacionado a uma questão. Desse modo, o que é considerado, na 

presente pesquisa, como “disponível e pertinente sobre uma questão” já é resultante de 

um gesto de leitura sobre o próprio objeto de interesse.  

Mariani (2016a), em texto intitulado Da incompletude do arquivo: teorias e ges-

tos nos percursos de leitura, retoma essa crítica feita por Pêcheux (2014) e segue com a 

discussão, apresentando o quanto a organização de um arquivo, seja em papel ou em 

formato digital, é sempre labiríntica, falha, composta de faltas. Nos termos da autora: 

 

 

[...] os inventários que organizam uma massa textual, gerando nomeações e 

códigos, são fruto de determinações históricas e inconscientes, fruto, muitas 

vezes, de escolhas enigmáticas para quem as faz. Ao pesquisador cabe muitas 

vezes a tarefa de decifrar a organização de um arquivo. Isso acaba sendo par-

te de sua pesquisa. (MARIANI, 2016a, p. 13).  

 

 

O que autora destaca, nessa citação, é que a constituição de um arquivo se dá a 

partir de um gesto, que sofre uma dupla determinação, histórico-ideológica e inconsci-

ente, por isso seu caráter enigmático. Desse modo, selecionar o que deve ou não ser 

guardado, arquivado, não é uma ação aleatória. Ao mesmo tempo, constituir e ler um 

arquivo, à luz de uma pesquisa, recortar o que se julga pertinente, reorganizar o materi-

al, de acordo com outros critérios, são também gestos de interpretação.  

Nesse sentido, os critérios que determinaram a constituição de nosso arquivo de 

pesquisa são já marcas de leitura e de interpretação e estão relacionados ao modo de 

compreendermos e de constituirmos nosso objeto de trabalho que, aqui, delineamos. 
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Nesse gesto, realizamos junções de textos com certos parâmetros. Todavia, é importante 

destacar que não há, nessas aproximações, garantia de unidade nem de fechamento. Em 

uma análise discursiva, o que fazemos é desfazer as unidades aparentes, desnaturalizá-

las, no instante em que nos lançamos ao trabalho de descrição/ interpretação, que nos 

permite novas (des)organizações. 

Desse modo, antes de chegarmos à textualidade que constitui nosso objeto de 

análise, tivemos um primeiro gesto de organização do arquivo disponível em torno do 

programa Roda Viva. Nesse gesto, selecionamos as edições do programa que tinham 

como entrevistados presidentes da República, desde 1986, ano em que o Roda Viva foi 

ao ar pela primeira vez, até 2016, ano em que iniciamos a pesquisa.  

Como resultado, reunimos 25 entrevistas, cujos entrevistados foram, em ordem 

de atuação na presidência: José Sarney (mandato de 1985 a 1989), Fernando Collor 

(mandato de 1990 a 1992), Itamar Franco (mandato 1992 a 1995), Fernando Henrique 

Cardoso (mandato de 1995 a 2003), Luiz Inácio Lula da Silva (mandato de 2003 a 

2010) e Dilma Rousseff (mandato de 2011 a 2016). O quadro a seguir traz informações 

sobre essas entrevistas e está organizado conforme a data de exibição no programa: 

 

 

Nome dos entrevistados 

Data da entrevista por or-

dem de exibição no pro-

grama 

Cargo político ocupado ou 

almejado, no momento da 

entrevista 

Fernando Collor de Melo 18/5/1987 
Governador do Estado de Ala-

goas 

Fernando Henrique Cardoso 4/7/1988 
Senador (líder do PSDB no 

Senado) 

Luiz Inácio Lula da Silva 28/11/1988 
Deputado Federal (PT de São 

Paulo) 

Fernando Collor de Melo 8/8/1989 
Candidato à Presidência da Re-

pública 

Fernando Henrique Cardoso 11/3/1991 Senador (PSDB de São Paulo) 

Luiz Inácio Lula da Silva 18/3/1991 Presidente do PT 

Luiz Inácio Lula da Silva 8/2/1993 Presidente do PT 
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Fernando Henrique Cardoso 12/4/1993 
Ministro das Relações Exteriores 

(governo de Itamar Franco) 

Fernando Henrique Cardoso 21/7/1994 
Candidato à Presidência da Re-

pública 

Luiz Inácio Lula da Silva 22/7/1994 
Candidato à Presidência da Re-

pública 

Luiz Inácio Lula da Silva 26/8/1995 
Sem cargo político, após deixar 

a presidência do PT 

Fernando Henrique Cardoso 14/10/1996 Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva 1/10/1999 
Presidente de honra do Partido 

dos Trabalhadores 

Fernando Henrique Cardoso 30/12/2002 Presidente da República 

Dilma Vana Rousseff 13/12/2004 
Ministra de Minas e Energia 

(governo de Lula) 

Luiz Inácio Lula da Silva 7/11/2005 Presidente da República 

José Sarney de Araújo Costa 14/3/2005 Senador (PMDB do Amapá) 

Itamar Augusto Cautiero Franco 8/5/2006 
Candidato à presidência do 

PMDB 

Dilma Vana Rousseff 22/5/2006 
Ministra-chefe da Casa Civil 

(governo Lula) 

Luiz Inácio Lula da Silva 16/10/ 2006 Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso 23/3/2009 Sem cargo político 

Dilma Vana Rousseff 28/6/2010 
Candidata à presidência da Re-

pública 

Fernando Henrique Cardoso 5/12/2011 Sem cargo político 

Fernando Henrique Cardoso 1/7/2013 Sem cargo político 
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Fernando Henrique Cardoso 26/10/2015 Sem cargo político 

Quadro 1: Entrevistas com os presidentes da República no Roda Viva 

 

 

No quadro 1 apresentado, podemos observar que, embora o José Sarney tenha 

sido o primeiro presidente civil a tomar posse, em 1985, após a Ditadura Militar, ainda 

em eleições indiretas, em razão da morte de Tancredo Neves, Fernando Collor de Mello, 

primeiro presidente eleito pelo voto pós-Ditadura, foi o primeiro a ser entrevistado no 

programa Roda Viva, no que diz respeito aos entrevistados presidentes; Sarney é convi-

dado anos depois de sua atuação na presidência, em 2005. 

Ademais, logo em uma primeira leitura desse quadro, podemos apontar a pre-

sença predominante de Fernando Henrique Cardoso, dez vezes entrevistado, seguida de 

Luiz Inácio Lula da Silva, oito vezes entrevistado, ao longo da trajetória do programa. 

Em meio a essas muitas entrevistas, com ambos, uma segunda e relevante diferença se 

marca: Fernando Henrique foi convidado a falar em seu primeiro e em seu segundo 

mandato (em 1996, segundo ano do primeiro mandato, e em 2002, nos últimos dias do 

segundo); Lula, por sua vez, é entrevistado no terceiro ano de seu primeiro mandato 

(2005) e ao fim do mesmo mandato (2006), como presidenciável, ou seja, quando esta-

va em campanha para a reeleição. Não é, portanto, entrevistado, em seu segundo man-

dato.  

Essas diferenças nos permitem questionar, do lado do programa Roda Viva, o 

espaço destinado a cada um desses políticos, em momentos distintos de suas carreiras. 

Não é atribuído a um e a outro o mesmo espaço, as mesmas possibilidades de dizer, de 

enunciar. Fernando Henrique Cardoso é tratado como figura bem-vinda, no programa, 

até os últimos dias de seu governo, afirmação que se sustenta na fala do apresentador 

Paulo Markun, na entrevista de 2002, aqui transcrita: “Gostaria de agradecer, antes de 

tudo, a gentileza do senhor em aceitar o nosso convite e fazer a sua última entrevista 

para a televisão como presidente da República”. Podemos afirmar que segue sendo 

bem-vindo nos anos posteriores, ao comparecer ao programa em 2009, 2011, 2013, 

2015, conforme vemos no quadro acima.  

Lula, por sua vez, ocupa o centro da roda do Roda pela última vez, em 2006, 

quando, junto a Geraldo Alckmin (PSDB), disputava o segundo turno das eleições. Mui-

tos eventos relevantes envolvendo a figura política de Lula ocorreram, após esse ano, o 

que inclui a própria reeleição, o fim de seu mandato, em 2010, a sua prisão política, em 
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meio à corrida presidencial, em 2018, e, em 2019, a sua soltura. No período em que 

esteve preso, Lula foi impedido, por determinação judicial, de dar entrevistas. Na roda-

viva da história, essa determinação foi revista, antes mesmo da soltura. Ainda assim, o 

político não retornou à roda do Roda, mantendo-se, sobre ele, figura tão presente na 

trajetória do programa, um silêncio... Junto a Orlandi (2007 [1992], p. 42), afirmamos 

que “o silêncio não fala, ele significa”. Ainda conforme a autora, “há um sentido no 

silêncio” (ORLANDI, 2007 [1992], p. 12). Esse não comparecimento de Lula, nos anos 

recentes do programa, compreendido como um silêncio, produz sentidos.  

De mesmo modo, a continuidade da presença de FHC no programa, mesmo após 

o término de seus mandatos, também significa, se pensada a partir das condições amplas 

de produção das entrevistas. O PSDB, conforme já destacado, tem lugar destacado no 

governo do estado de São Paulo, permitindo-nos reiterar uma influência governamental 

no canal em que o Roda Viva vai ao ar.  

Em relação à presidenta Dilma Rousseff, mesmo que também tenha ocupado a 

presidência em dois mandatos, não foi entrevistada nenhuma vez em posição de presi-

denta, somente como Ministra de Minas e Energia, como Ministra-chefe da Casa Civil 

do governo de Lula e como candidata à presidência, com apoio declarado de Lula, em 

2010. Rousseff carrega consigo o marco de ser a primeira presidenta mulher, no Brasil. 

A importância histórica dessa posição, somada à ausência de entrevistas com Rousseff 

como presidenta, não é algo, uma vez mais, que nos passa despercebido, sendo possível 

ler essa ausência, à luz da teorização de Orlandi (2007 [1992]), também como um silên-

cio que significa. A voz de Rousseff, no programa, não ocupa o mesmo espaço que a de 

seu companheiro de partido; como membro do governo Lula, ela é entrevistada, como 

presidenta da República, não.  

Ainda em relação a esse arquivo inicialmente constituído, destacamos que boa 

parte desses programas encontra-se, no período de elaboração da nossa pesquisa, dispo-

nível no portal oficial do Roda Viva no canal de vídeos Youtube
24

. Boa parte das trans-

crições das entrevistas, por sua vez, podem ser encontradas no site do projeto de pesqui-

sa intitulado Memória Roda Viva, iniciativa realizada pelo Laboratório de Estudos 

Avançados em Jornalismo (Labjor) e o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (Nepp), 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com apoio da Fundação de Apoio à 
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 Link do canal: https://www.youtube.com/user/rodaviva 
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Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Fundação Padre Anchieta, responsável 

por manter no ar a TV Cultura. No site do projeto, podemos ler:  

 

 

Serão disponibilizadas, na íntegra, todas as entrevistas feitas pelo programa 

[Roda Viva] em seus quase 21 anos de existência, bem como aquelas que se-

rão realizadas no futuro, permitindo que pesquisadores, estudantes, telespec-

tadores e internautas acessem seu conteúdo no formato texto, acrescidos de 

verbetes, referências, fotos e pequenos vídeos
25

. 

 

 

Embora o objetivo inicial do projeto tenha sido disponibilizar transcritos de to-

das as entrevistas realizadas no programa, algumas dessas listadas no quadro 1 não 

foram contempladas, tais quais a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva, de 

7/11/2005
26

, assim como todas as posteriores ao ano de 2006, data da última inserção de 

vídeos no projeto Memória Roda Viva.  

Por outro lado, no canal de vídeos do programa Roda Viva, no Youtube, entrevis-

tas como as de Fernando Henrique Cardoso, de 1996 e de 2002 (Anexo 1 e Anexo 2), 

assim como a de Lula, de 2006 (Anexo 4), não estão disponíveis, o que faz com que só 

tenhamos acesso a esse material por meio do projeto de pesquisa acima referido. Tal 

ponto traz uma relevância ainda maior ao trabalho realizado no âmbito do projeto.   

De nossa parte, produzimos um gesto de leitura do arquivo disponível, ou seja, 

dos transcritos, e optamos por retirar os comentários e as referências feitos a terceiros e 

a situações evocadas pelos entrevistados, por considerarmos que essas inserções no tex-

to são também passíveis de serem analisadas discursivamente, ou seja, produzem senti-

do, se abrem à leitura; portanto, caso as mantivéssemos, teríamos outra materialidade a 

ser analisada.  

Por fim, para constituirmos o corpus empírico de nosso estudo, isto é, o “corpus 

bruto, o dado empírico” (ORLANDI, 2013a [1990], p. 66) sobre o qual, por outro gesto, 

constituímos nosso objeto discursivo, restava a transcrição de uma das entrevistas, a de 

Lula (2005), única, dentre as que nos interessava, que não estava disponível no arquivo 

do projeto Memória Roda Viva.  

Ao buscarmos o transcrito dessa entrevista, em outras fontes, além do projeto 

Memória Roda Viva, deparamo-nos com uma diferença entre versões, que nos chamou 

                                                             
25

 Link do site do projeto: http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/207/roda_viva/sobre_o_projeto.htm 
26

 Essa entrevista do presidente Lula, embora não conste entre os transcritos do projeto Memória Roda 

Viva, pode ser encontrada no site oficial do Itamaraty - conforme descobrimos mais por um acaso que por 

um gesto investigativo -, em endereço: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-

entrevistas/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-entrevistas/10567-entrevista-concedida-pelo-

presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-ao-programa-roda-viva-07-11-2005 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-entrevistas/10567-entrevista-concedida-pelo-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-ao-programa-roda-viva-07-11-2005
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-entrevistas/10567-entrevista-concedida-pelo-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-ao-programa-roda-viva-07-11-2005
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-entrevistas/10567-entrevista-concedida-pelo-presidente-da-republica-luiz-inacio-lula-da-silva-ao-programa-roda-viva-07-11-2005
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atenção, permitindo-nos um gesto de leitura. O site do Itamaraty ou Ministério das Re-

lações Exteriores possui uma seção nomeada “Área de imprensa”. Dentro dessa, há a 

parte “Discursos, artigos e entrevistas”. Ao acessarmos, é-nos ofertado um link específi-

co para “Entrevistas com Presidentes da República”. Constam, nessa pasta virtual, 72 

transcritos de entrevistas (51 entrevistas de Lula, 12 de Dilma e 4 de Temer). O primei-

ro transcrito da lista, em ordem cronológica, é o da entrevista que nos faltava, de Luiz 

Inácio Lula da Silva, concedida ao Roda Viva, em 2005.  

Ao lê-la de forma comparativa ao vídeo da entrevista, disponível no canal do 

programa no Youtube, percebemos uma marca de edição, por parte do Roda Viva, um 

trecho da entrevista, tal qual o chapéu de Clémentis (COURTINE, 1999, p. 15), foi cor-

tado do vídeo e manteve-se, no transcrito do Itamaraty. Retomaremos esse ponto, mais 

adiante, na seção 2.2 do Capítulo II.  

A partir desse arquivo constituído, e por conta de nossa pergunta norteadora de 

tese, nosso interesse recaiu, primordialmente, sobre as falas dos políticos no exercício 

de seus mandatos, produzidas em condição de resposta às questões feitas pelos jornalis-

tas presentes. Assim, embora nosso objetivo seja compreender as tomadas de posição 

dos presidentes da República, não pudemos deixar de considerar também as perguntas, 

já que ambas estão entrelaçadas, nos jogos enunciativo-discursivo-ideológicos ali esta-

belecidos.  

Todos os listados, como já afirmamos, ocuparam a presidência, porém, somente 

Fernando Henrique Cardoso, nas entrevistas de 1996 e de 2002, e Luiz Inácio Lula da 

Silva, nos programas de 2005 e de 2006, foram entrevistados no exercício do cargo de 

presidente da República, legitimamente conquistado. Por isso, para a constituição do 

corpus empírico, fez-se necessário um recorte no vasto arquivo inicialmente constituído. 

Expomos essa nova organização no quadro seguinte: 

 

 

Nome do entrevistado Data da entrevista  Período do mandato presi-

dencial 

Fernando Henrique Cardoso  14/10/1996  1º de janeiro de 1995 a 1º de ja-

neiro de 1999 – 1º mandato 

Fernando Henrique Cardoso  30/12/2002 1º de janeiro de 1999 a 1º de janei-

ro de 2003 – 2° mandato 

Luiz Inácio Lula da Silva 7/11/2005 1º de janeiro de 2003 a 1º de janei-

ro de 2007 – 1º mandato 

Luiz Inácio Lula da Silva  16/10/ 2006 1º de janeiro de 2007 a 1º de janei-

ro de 2011 – 2º mandato 

Quadro 2: Entrevistas com os presidentes no Roda Viva - corpus empírico 
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No que concerne à seleção do corpus empírico, temos, assim, como um primeiro 

critério de recorte o período histórico referido; como segundo, os programas que entre-

vistaram os presidentes eleitos, a saber, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, 

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff; como tercei-

ro, as entrevistas realizadas com os presidentes em posição discursiva de chefes de Es-

tado, não como ocupantes de outros cargos políticos, no caso, Fernando Henrique Car-

doso e Luiz Inácio Lula da Silva. 

Do jogo enunciativo-discursivo-ideológico fazem parte também os jornalistas 

que compõem a roda do Roda. Para a primeira entrevista de Fernando Henrique Cardo-

so, realizada em 1996, foram convidados Marco Nascimento, à época diretor de jorna-

lismo da TV Cultura de São Paulo, Marcelo Pontes, editor-chefe do Jornal do Brasil, 

Augusto Nunes, diretor de redação do jornal Zero Hora, Ricardo Noblat, diretor de re-

dação do Correio Braziliense, Fernão Lara Mesquita, diretor do Jornal da Tarde, e Ele-

onora de Lucena, secretária de redação da Folha de S. Paulo. O apresentador que con-

duziu a entrevista foi Matinas Suzuki Jr. 

Para a segunda entrevista com o então presidente, realizada no ano de 2002, par-

ticipam da roda apenas o apresentador, Paulo Markun, e Marco Antônio Coelho Filho, 

diretor de jornalismo da TV Cultura. Trata-se de uma entrevista realizada nos últimos 

dias de FHC (PSDB) na presidência, às vésperas, portanto, da passagem da faixa presi-

dencial ao próximo presidente eleito, Lula (PT). Não houve, na entrevista, uma explica-

ção para o número reduzido de entrevistadores. 

Para a primeira entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, no ano 

de 2005, com Paulo Markun como entrevistador – o mesmo da entrevista de FHC, de 

2002 -, foram convidados jornalistas que foram mediadores do Roda Viva, ou seja, ex-

apresentadores do programa. São eles: Augusto Nunes, então colunista do Jornal do 

Brasil e mediador do Roda Viva entre 1987 e 1989, Heródoto Barbeiro, editor-chefe e 

apresentador do Jornal da Cultura e da rádio CBN,  mediador do Roda Viva entre 1994 

e 1995, Roseli Tardeli, diretora executiva da Agência de notícia AIDS, apresentadora do 

Roda Viva em 1994, Matinas Suzuki Jr., diretor da rede Bom Dia de jornais, mediador 

do programa de 1995 a 1998, e Rodolfo Konder, jornalista, apresentador do Roda Viva 

em 1990 e, naquele ano, diretor cultural da FMU.  
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Para a segunda entrevista com o então presidente, realizada em 2006, com o 

mesmo apresentador, Paulo Markun, foram convidados Tereza Cruvinel, então colunista 

do jornal O Globo, Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura, Louri-

val Sant’Anna, repórter especial do jornal O Estado de S. Paulo, Renata Lo Prete, edito-

ra do caderno Painel do jornal Folha de S. Paulo, Denise Rothenburg, colunista de polí-

tica do jornal Correio Brasiliense e Cristiano Romero, repórter especial e colunista do 

jornal O Valor Econômico. Trata-se de uma entrevista realizada em meio à corrida pre-

sidencial do referido ano, especificamente no segundo turno, em que concorriam Luiz 

Inácio Lula da Silva (candidato à reeleição PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), tendo o 

primeiro sido eleito com 60,83% de votos válidos
27

.  

Tendo em vista nosso interesse em discursos políticos sobre democracia, busca-

mos observar, nas entrevistas, a presença ou ausência da temática. Verificamos, assim, 

que a palavra ‘democracia’ foi tema nas quatro entrevistas. A partir disso, no intuito de 

constituir o corpus discursivo da presente pesquisa, nos termos de Pêcheux e Fuchs 

(2014b [1975], p. 170), “conjunto de textos de extensão variável (ou sequências discur-

sivas), remetendo a condições de produção consideradas estáveis, isto é, um conjunto de 

imagens textuais ligadas a um ‘texto’ virtual [...]”, estabelecemos um critério de recorte 

baseado na recorrência com que determinado termo foi proferido, nas quatro entrevistas 

com as quais trabalhamos. ‘democracia’, termo tão relevante no cenário político brasi-

leiro durante – conforme nos mostra a pesquisa de Indursky (2013 [1997]) – e posterior 

à Ditadura Militar, foi enunciado trinta e nove vezes, entre os jornalistas que compuse-

ram a roda do Roda e entre os presidentes que ocuparam o centro da roda; doze vezes 

pelos jornalistas, e vinte e sete vezes pelos presidentes – dezesseis vezes por FHC, onze 

vezes por Lula.  

No seio desse constructo teórico-metodológico, interessa-nos partir da regulari-

dade para se compreender como esse termo foi sendo significado, no tecido sócio-

histórico-político brasileiro, nas entrevistas as quais analisamos. Interessa-nos, assim, 

compreender de que modo, na enunciação desses dois sujeitos, na posição discursiva de 

presidente, a noção de democracia foi sendo discursivizada, constituída a partir de uma 

rede de sentidos que não se inaugura naqueles dizeres, mas está em curso. 

                                                             
27

 Para termos acesso a esses números, consultamos o site da Folha de S.Paulo: 

https://eleicoes.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/eleicoes/presidentes2.html, último acesso 
em 1 de dezembro de 2019. 
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A confecção do corpus discursivo, assim, embora parta do intradiscursivo, ou 

seja, das sequências em que aparece o termo ‘democracia’, nas falas dos participantes 

da discursividade – primordialmente, sujeitos em posição de jornalistas e sujeitos em 

posição de presidentes -, não deixa de lado o interdiscursivo, isto é, os sentidos em cur-

so, os já-ditos alhures, em outros processos discursivos. Não se deixa de considerar, 

ademais, o âmbito da circulação, ou seja, os modos como essa discursividade, produzida 

em determinadas condições, é posta a circular, no caso, na mídia televisiva. 

A partir desse critério, portanto, recortamos as sequências discursivas, o que nos 

permitiu constituir vinte e sete sequências que foram trazidas à análise, no terceiro capí-

tulo da presente tese, em um batimento entre teoria e análise, descrição e interpretação, 

tendo como base o dispositivo analítico constituído, à luz de nossa questão de pesquisa, 

a partir da Análise do Discurso.  

 

 

1.2 ENUNCIAÇÃO POLÍTICA EM PROGRAMA DE ENTREVISTA 

 

 

No que concerne à natureza do corpus empírico da presente pesquisa, entrevistas 

político-jornalístico-televisivas, afirmamos, de antemão, que, no dizer de cada entrevis-

tado e de cada entrevistador, há o efeito de ilusão de que se diz a verdade (a ‘sua’ ver-

dade), quando o que se tem é um dizer possível, em dadas condições de produção, e 

uma verdade possível, não ‘a verdade’. Como nos lembra Lacan (1992 [1969-1970]), 

em seu Seminário 17, uma verdade não se diz toda, o que se tem é o acesso a uma ver-

dade semi-dita. Desse modo, não é nosso objetivo atestar a veracidade do que cada um 

diz; interessa-nos produzir um gesto de leitura que leve em conta o funcionamento des-

ses dizeres, nas condições em que se produzem.  

Em uma entrevista, há uma maneira singular de enunciar, considerando-se, con-

forme já afirmamos, que as respostas não se dão sem as perguntas e sem a relação que 

se estabelece entre elas. Orlandi (2013a [1990], p. 32), quanto a esse jogo estabelecido 

em uma entrevista, afirma que “é inútil, do ponto de vista discursivo, perguntar para o 

sujeito o que ele quis dizer quando disse ‘x’ (ilusão da entrevista in loco). O que ele 

sabe não é suficiente para compreendermos que efeitos de sentidos estão ali presentifi-

cados”.  Ou seja, ao dizer, embora o faça sob a ilusão de “saber o que diz”, os sentidos 
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lhe escapam, deslizam, não são controláveis. São os efeitos de sentidos produzidos nos 

dizeres dos sujeitos em posição de políticos/ presidentes/ entrevistados no Roda Viva 

que buscamos compreender, não o que dizem, estritamente. 

Interessa-nos, além disso, conforme já afirmado, as particularidades de dizeres 

que se produzem e circulam no aparato audiovisual, a televisão. Como afirma Dela-

Silva (2008, p. 2), “a televisão altera as formas de comunicação midiática, com o acrés-

cimo do não-verbal à formulação discursiva, numa combinação entre texto e imagens”. 

Com isso, a autora ressalta a mudança apresentada pelo advento e pela popularização da 

televisão no que concerne à formulação de discursos e à circulação; a televisão dá a ver 

imagens e imaginários, discursivamente produzidos.  

Também ressaltando as transformações características de nosso tempo histórico, 

Courtine (2006, p. 84-85) afirma: “de agora em diante, o discurso político não pode ser 

dissociado da produção e recepção de imagens da mesma maneira que o discurso do 

homem político não poderia mais se separar da sua imagem”. Compreendemos essa 

virada referida pelo teórico como uma marca de um tempo imagético, o tempo das telas 

e, consequentemente, das imagens em intensa circulação, o que quer dizer que o ‘ho-

mem político’, agora, não ocupa somente as ruas, os palanques, as praças públicas, mas 

também se dá a ver enquadrado, nos muitos dispositivos hoje disponíveis.  

À luz, ainda, do constructo teórico-metodológico que nos embasa, consideramos 

em nossa pesquisa o conceito de imaginário, formulado por Pêcheux (2014a [1969]) 

desde o livro Análise Automática do Discurso – 1969, como um primeiro momento de 

se pensar a questão da enunciação. Nessa fase, compreendida como a primeira época da 

Análise do Discurso, o autor aponta que, ao tomar a palavra, ou seja, ao se lançar no 

simbólico, o sujeito o faz atravessado pela imagem que faz de si mesmo, de seu interlo-

cutor, da posição por ele ocupada, entre outros jogos de formações imaginárias 

(PÊCHEUX, 1990 [1969]). Assim, a posição ocupada pelo sujeito, no discurso, se dá a 

partir do imaginário, que permite projeções, antecipações, que não se dão fora de estru-

turas sociais e ideológicas já definidas.  

Mariani (1996, p. 25) afirma: “A ideologia [...] é um mecanismo imaginário 

através do qual coloca-se para o sujeito, conforme as posições sociais que ocupa, um 

dizer já dado, um sentido que lhe aparece como evidente, i.e., natural para ele enunciar 

daquele lugar”. O mecanismo imaginário, desse modo, tem como efeito, em seu funcio-

namento ideológico, produzir evidências, e, como tal, opera, naturalizando sentidos e 

posições que se colocam para o sujeito como óbvios. Enquanto o real é aquilo em que o 
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sujeito tropeça, é o impossível de ser dito, simbolizado, restando ao sujeito fazer borda 

pelo simbólico, o imaginário coloca o sujeito em um jogo de imagens que não é perce-

bido por ele. 

Com base nesse constructo teórico-metodológico, centrado no modo como 

Pêcheux compreende a enunciação, assim como as noções de discurso, sujeito, posição-

sujeito, ideologia, condições de produção, formações discursivas, real, imaginário, for-

mações imaginárias, constituímos o dispositivo analítico que sustenta as análises reali-

zadas no presente estudo, funcionando como um nó borromeano
28

, com todos os elos 

interligados, sendo a noção de discurso o ponto central/ nodal que liga todos os outros. 

Diante desses procedimentos estabelecidos como modos de entrada/ leitura ante 

os textos com os quais trabalhamos, ressaltamos que, frente às repetibilidades léxico-

sintáticas, semânticas, estilísticas, não nos interessa categorizá-las, em si, como se por-

tassem “a significação” – trabalho nomeado por Pêcheux e Léon (2014e [1982], p. 164) 

como “administrativo”. Interessa-nos identificá-las e considerá-las em relação a outros 

dizeres possíveis, ditos e não ditos, em determinadas condições. Como afirma Pêcheux 

e Léon (2014e [1982], p. 165), “o ‘sentido’ de um texto, de uma frase, e, no limite, de 

uma palavra, só existe em referência a outros textos, frases ou palavras que constituem 

seu ‘contexto’”.  

Ainda nesse artigo, os autores complementam que é nessa medida que o analista 

não trabalha com dados, mas com corpus, que é algo construído, “um sistema diversifi-

cado, estratificado, disjunto, laminado, internamente contraditório, e não um reservató-

rio homogêneo de informações ou uma justaposição de homogeneidades contrastadas” 

(PÊCHEUX; LEÓN, 2014 [1982], p. 165). É esse o trabalho discursivo desenvolvido, 

na presente tese.  

No escopo de nosso trabalho, julgamos necessário também, antes de encerrar-

mos esse primeiro capítulo, retomar alguns pontos referentes ao programa televisivo de 

entrevistas, o Roda Viva. O objetivo central de todas as edições do Roda Viva, conforme 

                                                             
28

 Lacan apresenta a noção de nó borromeamo em sua teorização a respeito dos registros do Real, do 

Simbólico e do Imaginário, em relação à constituição psíquica. O ponto central de que nos apropriamos é 

o fato de que os três elos, embora distintos, estão interligados; sua consistência se dá no enodamento de 

elos que são constitutivamente furados e constitutivamente ligados entre si. O nó entre os três marca o seu 

atravessamento. Nos termos da Análise do Discurso, os conceitos utilizados, como no nó borromeano 

formulado por Lacan, estão ligados entre si, girando em torno da compreensão do objeto discurso. Para 

um melhor entendimento do nó borromeano, em Lacan, ler O seminário Livro 23: o sinthoma (2007 

[1975-1976]). 
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destaca o site do programa, é abrir “um espaço plural para a apresentação de ideias, 

conceitos e análises sobre temas de interesse da população”
29

.  

A expressão “temas de interesse da população” chama-nos a atenção, logo de 

pronto. Por se tratar de um canal público-privado, ou seja, que recebe investimentos 

estatais, embora também receba incentivos privados, o imaginário que atravessa o que 

pode ser considerado como “de interesse da população” muda, de acordo com o governo 

que está no poder? Com uma população expressiva, em números, e altamente desigual, 

em termos socioeconômicos, como garantir o conhecimento ao que é de interesse de 

toda a população brasileira?  

A esses questionamentos não buscaremos, necessariamente, dar uma resposta. O 

gesto de formulá-los tem por objetivo problematizar o modo como o próprio programa 

significa a si mesmo, chamando a atenção para essa discursividade.  

A respeito, ainda, da história do programa, Silva (2011, p. 49) ressalta: 

 

 

Estreado um ano após o movimento das Diretas Já no Brasil, alinhado com 

os ideais de democracia participativa, e transmitido por uma TV pública, a 

TV Cultura de São Paulo, o Roda Viva, desde suas origens, tem se empenha-

do em colocar no centro de seu cenário, constituído em forma de arena, as 

principais personalidades nacionais e internacionais da área da política, artes, 

economia, cultura, esportes, educação e ciência, a fim de construir-se como 

um locus de discussão social. (SILVA, 2011, p. 49, grifos nosso). 

 

 

Nessa citação, destaca-se a referência ao compromisso inicial do programa com 

a chamada “democracia participativa”, levando-se em conta a importância fundamental 

da imprensa na garantia da liberdade de expressão, um dos principais direitos cerceados 

em regimes autoritários, como a Ditadura Militar, no Brasil. O ideal democrático mos-

tra-se presente também na autodenominação de seu lugar como “locus de discussão so-

cial”.  

É importante destacarmos, todavia, que esse compromisso assumido pelo pro-

grama é um gesto que precisa ser renovado, ano a ano, edição a edição, governo a go-

verno. Nesse sentido, destaca-se algo que é apontado por Schwarcz (2019), em seu livro 

Sobre o autoritarismo brasileiro, que é o fato de que o autoritarismo, no Brasil, não se 

restringe a determinados períodos da história, mas se reinscreve, mais ou menos, em 

algumas épocas, mesmo em governos eleitos pelo voto popular. Seu avanço, assim co-

mo a sua derrocada, está relacionado a fatores históricos e políticos. 

                                                             
29

 Link de acesso: https://tvcultura.com.br/programas/rodaviva/ 

https://tvcultura.com.br/programas/rodaviva/
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No que diz respeito à organização do cenário em que ocorrem as entrevistas, é 

possível afirmar que, de modo geral, o entrevistado localiza-se sempre ao centro, man-

tendo-se, conforme já afirmamos, um formato de arena, com os entrevistadores/ jorna-

listas dispostos ao redor do entrevistado, como se pode observar nos exemplos abaixo: 

 

 

Imagem 1: A roda 

 

Em boa parte do tempo, a câmera roda, gira junto com o convidado, já que ele se 

constitui o centro da roda, da arena. No caso dos programas por nós selecionados, a câ-

mera acompanha os presidentes. Trazemos, aqui, alguns exemplos: 

 

 

Imagem 2: Os presidentes 

 

Alguns programas são ao vivo, e, em alguns deles, são incluídas perguntas de te-

lespectadores, enviadas por e-mail; outros, por sua vez, são gravados, por isso, as per-

guntas são enviadas previamente e são lidas pelos apresentadores, em determinados 

momentos do programa, ou não há perguntas.   

No caso das edições que se constituem nosso corpus empírico, todas elas foram 

gravadas no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, por se 

tratarem de entrevistas de presidentes em exercício. Essa explicação é dada de modo 

detalhado na entrevista com Lula, em 2006, da qual recortamos o trecho: “Esta é uma 

prerrogativa do presidente da República que, no exercício do cargo, mesmo sendo can-

didato à reeleição, tem o direito de conceder entrevistas em local e data que melhor se 

adaptam às funções da sua agenda” (Paulo Markun, apresentador Roda Viva, 

16.10.2006). Somente a entrevista de 1996, com FHC, foi ao vivo; as demais, com FHC 

(2002) e com Lula (2005 e 2005) foram gravadas para serem exibidas, posteriormente. 
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Em relação a perguntas de telespectadores, somente a entrevista de Lula (2005) 

apresenta questionamentos dessa ordem, mesmo sendo um programa gravado. Isso quer 

dizer que as perguntas foram enviadas previamente, para a redação do Roda Viva, sele-

cionadas e lidas, no momento da entrevista.  

Ressaltamos e reiteramos, enfim, que um dos principais interesses da presente 

tese é compreender o funcionamento do discurso político imbricado, em nosso corpus, 

ao discurso jornalístico-televisivo, a partir do que ele tem de fragmentado, esfarrapado, 

deslizante, no intuito de compreender e apontar as contradições históricas e os equívo-

cos, dupla via de descentramento do sujeito e dos sentidos.  

 Por fim, no intuito de sintetizar o que foi dito, apresentamos, no presente Capí-

tulo I, intitulado “O discurso político na atualidade de um programa televisivo”, os 

passos de constituição de nosso estudo, o que inclui a relevância do tema, as perguntas 

norteadoras, o modo de constituição do arquivo de pesquisa, do corpus empírico e do 

corpus discursivo. Em seguida, discorremos a respeito do programa Roda Viva, com 

destaque para o seu formato, o que inclui o ponto central, para nós, que é o fato de ser 

constituído por entrevistas. 

Daqui em diante, a tese possui outros três capítulos. O primeiro deles, o Capítu-

lo II, intitulado “Pressupostos teóricos fundamentais à análise do discurso político-

jornalístico-televisivo produzido em condição de entrevista”, é iniciado com apon-

tamentos a respeito das condições de surgimento da Análise do Discurso, em fins dos 

anos 1960 até meados nos anos 1980, na França, assim como o atravessamento produzi-

do no Brasil, a partir dos anos 1980, em um gesto inaugural de Orlandi, até os nossos 

dias.  

As noções teóricas de discurso, interdiscurso, lugar social, sujeito, posição-

sujeito, formações imaginárias, condições de produção, formações discursivas e memó-

ria discursiva se constituem nosso dispositivo de análise e a elas dedicamos maior aten-

ção, na continuidade desse capítulo. Conforme afirma Courtine (2006, p. 13), há “uma 

montagem particular dos dispositivos que ela (a Análise do Discurso) agencia”. Com 

isso, ressalta-se a importância da teoria, de seu atravessamento na construção/ monta-

gem do dispositivo analítico.  

No Capítulo III do presente estudo, apresentamos gestos de análise orientados 

por nossa questão central de tese, que é a compreensão de como se constitui o processo 

de significação para ‘democracia’ e, em concomitância, para o lugar da presidência da 

República, no Brasil, a partir dos dizeres dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e 
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Luiz Inácio Lula da Silva, no programa Roda Viva. Nele, podemos apontar, mais que 

regularidades inscritas na materialidade discursiva, singularidades que determinam cada 

processo enunciativo. Esse terceiro capítulo intitula-se Na(s) roda(s) viva(s) da histó-

ria de um programa televisivo, que (sentidos de) democracia(s)? Que (sentidos de) 

presidente(s)?  

O Capítulo IV, intitulado “O possível de ser dito após um percurso discursi-

vo”, também compõe o presente estudo. Nele, desenvolvemos considerações, tecidas 

após o percurso discursivo traçado. Nessa parte, retomamos os principais pontos encon-

trados no trabalho de análise, centrados na enunciação de cada sujeito, em posição de 

presidente da República, enunciações, conforme podemos apontar, singulares, isto é, 

que se constituem a partir do modo singular como cada um ocupa a posição discursiva 

de presidente. 

Por fim, sob o título de Conclusão ou restos de um dizer, encerramos o traba-

lho, a partir de um gesto de pincelar, ou seja, retomar, de modo não muito linear, pontos 

os quais ainda julgamos necessários de se abordar, especialmente no que diz respeito à 

relação entre o Programa Roda Viva e democracia.  
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II PRESSUPOSTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS À ANÁLISE DO 

DISCURSO POLÍTICO-JORNALÍSTICO-TELEVISIVO PRODUZIDO EM 

CONDIÇÃO DE ENTREVISTA 

 

 
Essa ‘escuta’ [do analista de discurso], essa prá-

tica de leitura discursiva, faz a crítica da inter-

pretação enquanto representação de conteúdos e 

procura compreender como sujeito e sentido se 

constituem.  

(Eni Orlandi, Paráfrase e Polissemia: a fluidez 

nos limites do simbólico). 

 

 

As obras de Pêcheux (2014a [1969], 2009a [1975], 2012 [1983]), na França, e de 

Orlandi (2011a [1983], 2012a, 2012b, 2013a [1990]), no Brasil, circunscrevem-se como 

bases teóricas incontornáveis ao desenvolvimento de um trabalho filiado à Análise do 

Discurso materialista. Esse constructo teórico-metodológico, desde seu surgimento, em 

1969, até hoje, segue gerando trabalho e dando trabalho aos domínios que o constituem: 

a Linguística e a História, atravessadas pela Psicanálise.  

Faz-se importante, todavia, ressaltarmos que, se, de um lado, partimos dos estu-

dos de Pêcheux e de seu grupo, na França dos anos 1960 a 1980, para fazermos pesqui-

sa em Análise do Discurso, no Brasil, de outro, as pesquisas desenvolvidas em nosso 

país se realizam em condições de produção específicas, o que envolve tanto questões 

vinculadas a políticas públicas e privadas voltadas à área da pesquisa quanto a temas e a 

discussões relevantes na nossa formação social. Como afirma Ferreira (2016, p. 21), “é 

a nossa problemática aqui se mostrando pelas lentes da teoria discursiva construída no 

Brasil, ajustada às nossas lutas, desejos, angústias, necessidades”.  

No cenário científico brasileiro, esse constructo teórico-metodológico, desde o 

início dos anos 1980, se desenvolveu e se mantém vivo através de trabalhos de numerá-

veis pesquisadores que formulam seus questionamentos de pesquisa embasados em seus 

pressupostos. O enunciado “Ao discurso, que nos uniu”, que dá nome ao artigo de Mari-

ani (2018c), em homenagem a Orlandi, sintetiza esse cenário: a Análise do Discurso no 

Brasil é fruto de uma união, a união de pesquisadores dedicados em compreender ques-

tões próprias ao discurso, à discursividade.  

O presente trabalho insere-se nessa trajetória, ao analisar os dizeres presidenci-

ais, ao longo de um período da história brasileira (1996 – 2006), produzidos em condi-
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ção de entrevista, em um programa televisivo específico, o Roda Viva, embasado tanto 

teórica quanto metodologicamente pela Análise do Discurso, “teoria crítica de lingua-

gem, isto é, uma teoria que, por se situar no entremeio das ciências sociais humanas, 

está sempre reinvestigando os fundamentos de seu campo de conhecimento” (MARIA-

NI, 1996, p. 21, grifo nosso). 

Em meio a esse desenvolvimento da teoria, em território brasileiro, outros traba-

lhos se fazem relevantes ao nosso estudo, como o de Zoppi-Fontana (1994), o de Mari-

ani (1996), o de Indursky (2013 [1997]), e o de Leal (2006), todos dedicados a analisar, 

cada um a seu modo, com seus procedimentos e objetos, o discurso político e os efeitos 

de sentido produzidos, a partir de materiais distintos; o primeiro analisa os discursos 

políticos dos chamados ‘governos de transição’ na América Latina dos anos 1980, em 

especial os dizeres de Raúl Alfonsin, presidente argentino (1983-1989); o segundo, por 

sua vez, já referido, interessa-se pela constituição de sentidos para o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) na imprensa, no período de 1922 a 1989; o terceiro analisa as falas de 

presidentes brasileiros no período da Ditadura Militar, de 1964 a 1985; o quarto, por 

fim, analisa a expressão ‘povo roraimense’ em falas proferidas por deputados estaduais, 

entre 1999 e 2005, em sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Estado de Ro-

raima. 

Faz-se fundamental, nesse momento do presente trabalho, reiterarmos que, em 

Análise do Discurso, como já dissemos no Capítulo I, assumimos uma posição que con-

sidera o objeto discurso em concordância com o que definiu Pêcheux, “’efeito de senti-

dos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014a [1969], p 81). A partir dessa definição, 

podemos nos perguntar o que é colocado em jogo, quando nos lançamos à pretensão de 

analisar discursos, sob a perspectiva teórica e metodológica da Análise do Discurso.  

No colóquio Materialidades Discursivas, realizado em Nanterre, região metro-

politana de Paris, em abril de 1980, Pêcheux (2016 [1980], p. 25) formula um questio-

namento nesse sentido. Em suas palavras: “Como, então, não ir até o fim e não reconhe-

cer que a pretensão de analisar discursos coloca necessariamente em jogo aquilo que eu 

chamaria de tomar partido pela imbecilidade?” (PÊCHEUX, 2016 [1980], p. 25). E, em 

seguida, acrescenta:  

 

 

Fazer o imbecil: isto é, decidir não saber nada do que se lê, permanecer es-

tranho a sua própria leitura, acrescentá-la, sistematicamente, à fragmentação 

espontânea das sequências, para acabar de liberar a matéria verbal dos restos 
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de sentido que ainda aderem aí.... (PÊCHEUX, [1980] 2016, p. 25, grifo nos-

so). 

 

 

Nessa citação, destacamos o apontamento do autor de que há um modo de traba-

lho na Análise do Discurso, que parte de um estranhamento frente aos sentidos; é preci-

so “decidir não saber nada do que se lê” (PÊCHEUX, [1980] 2016, p. 25), para que se 

produza um gesto de leitura amparado/ sustentado, de fato, em um constructo teórico-

metodológico, e não meramente em nossas próprias evidências. Esse é o modo de se 

chegar à discursividade, ou seja, aos processos discursivos que consideram a presença 

do histórico, dos restos de sentidos, dos efeitos possíveis, enfim.  

A escolha por se trabalhar a partir da perspectiva da Análise do Discurso, e não 

de outra teoria, determina, assim, um modo, assumido em nosso estudo, de se fazer ci-

ência, de se trabalhar (com) a língua e (com) a linguagem, sem desarticulá-las da histó-

ria. A respeito disso, Orlandi (2012a, p. 35) ressalta:  

 

 

ao tomar essa posição na análise de discurso, não estou deixando de tomar 

uma posição política. Ou seja, quando escolho a análise de discurso e não a 

hermenêutica ou a análise de conteúdo, comprometo-me com uma posição 

marcada na história da ciência em relação ao como trabalho com a lingua-

gem. (ORLANDI, 2012a, p. 35, grifo nosso). 

 

 

Com isso, salienta-se a importância da teoria da Análise do Discurso para o tra-

balho aqui realizado, com seu rigor teórico e metodológico e com sua posição frente à 

história da ciência. É a partir do que a teoria nos possibilita, de seu modo de trabalho, 

que não desconhece o político, que podemos ler e ouvir o discurso presidencial televisi-

vo que se constitui o corpus do presente estudo. “Recortar, extrair, deslocar, reaproxi-

mar: [...] dispositivo muito particular de leitura que se poderia designar como leitura-

trituração” (PÊCHEUX, 2016 [1980], p. 25). Ou seja, sobre o linguístico, reunido em 

sequências, produzimos, a partir do dispositivo de análise, um gesto de leitura, através 

de recortes, extrações, deslocamentos, reaproximações, com o objetivo de compreender, 

por meio da análise de processos discursivos, o movimento de sentidos ali produzido.  

Além de ter um modo de trabalho determinante para a constituição de nossa pes-

quisa, a Análise do Discurso tem também uma trajetória, fruto das condições de exis-

tência da própria teoria, nos espaços acadêmicos nos quais surgiu e permaneceu. Dada a 

relevância desse percurso, destacamos, nesse momento, alguns pontos determinantes da 

história da teoria a qual nos filiamos. 
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Gadet (2014), no Prefácio de Por uma análise automática do discurso (GADET; 

HAK, 2014) apresenta as particularidades da emergência da Análise do Discurso na 

França, nos anos 1960, período em que Pêcheux, junto a seu grupo, produz as primeiras 

publicações constitutivas da teoria. O que aponta Gadet (2014) nos ajuda a compreender 

as condições de surgimento do campo teórico-metodológico que nos serve de base. Se-

gundo a autora,  

 

 

na França, a Análise do Discurso é, de imediato, concebida como um disposi-

tivo que coloca em relação, sob uma forma mais complexa do que suporia 

uma covariação, o campo da língua (suscetível de ser estudada pela linguísti-

ca em sua forma plena) e o campo da sociedade apreendida pela história (nos 

termos das relações de força e de dominação ideológica).  (GADET, 2014, p. 

8, grifo nosso).  

 

 

A partir desse apontamento, podemos ressaltar o modo complexo como a Análi-

se do Discurso, desde os momentos iniciais de sua constituição, coloca em relação lín-

gua, e sociedade, sendo essa última compreendida a partir das relações de força e de 

dominação pelo funcionamento ideológico. Desse modo, como primeiro ponto de des-

taque, podemos afirmar que, em Análise do Discurso, não há como pensar a língua, ob-

jeto da Linguística, sem considerar sua relação constitutiva com a sociedade e também 

com a história, diretamente relacionadas entre si.  Como postula Orlandi (2011a [1983], 

p. 25-26), “os processos que entram em jogo na constituição da linguagem são proces-

sos histórico-sociais, e seria interessante acrescentar que, em se tratando de processos, 

não consideramos nem a sociedade como um dado nem a linguagem como um produ-

to”. Isto é, sob a ótica da Análise do Discurso, é através da análise do processo lingua-

geiro-discursivo, constitutivamente social e histórico, que se pode compreender um mo-

do de funcionamento da linguagem.  

Gadet (2014), em continuidade, acrescenta um segundo ponto, que é a conjuntu-

ra em que a Análise do Discurso surge na França, uma “conjuntura dominada pelo es-

truturalismo” (GADET, 2014, p. 8), como método privilegiado na Linguística. A autora 

destaca a informação de que a Linguística é uma ciência piloto, sendo, portanto, sua 

metodologia exportada para outras ciências humanas.  

Interessa-nos, no entanto, o fato de que o estruturalismo se torna objeto de crítica 

por Pêcheux (2014a [1969]; 2009a [1975]; 2009b [1978]; 2012 [1983]), na constituição 

da Análise do Discurso, cujo interesse central é a compreensão da produção de efeitos 

de sentido entre dois pontos. Ou seja, na concepção de Pêcheux (2014a [1969]), para 
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sair de uma visão positivista da estrutura, é necessário produzir uma radical mudança de 

terreno no que concerne à questão do sentido. O sentido não está na estrutura do texto, 

de modo que um dispositivo de leitura teria por objetivo descobri-lo, encontrá-lo. Como 

pontua Orlandi (2012, p. 63), “a compreensão do lugar da interpretação nos esclarece a 

relação entre ideologia e inconsciente, tendo a língua como lugar em que isso se dá ma-

terialmente”. Assim, na Análise do Discurso a que nos filiamos, interessa o funciona-

mento da língua enquanto lugar de materialização do discurso. 

Um terceiro aspecto ressaltado pela autora, e fundamental para o objeto de traba-

lho constituído em nossa tese, é que a Análise do Discurso “se apoia sobre o político” 

(GADET, 2014, p. 9, grifo nosso). Esse apoio, inicialmente, surge de uma visão inter-

vencionista, em que a ciência serviria de suporte a uma crítica ideológica, “que permiti-

ria um modo de leitura cuja objetividade seria insuspeitável” (GADET, 2014, p. 9). Essa 

ilusão de que seria possível encontrar o que um texto disse “verdadeiramente” é ressig-

nificada e abandonada no movimento de reflexão crítica sobre seus próprios fundamen-

tos, movimento esse que caracteriza a Análise do Discurso de Pêcheux (2014a [1969]; 

2009a [1975]; 2012 [1983]). 

Um último ponto destacado por Gadet (2014) a respeito da constituição da Aná-

lise do Discurso francesa é a impossibilidade de se considerar esse constructo teórico-

metodológico sem sua ancoragem em uma teoria do sujeito. Nesse sentido, o sujeito não 

é considerado do ponto de vista empírico, mas, conforme nos aponta a própria noção de 

discurso, o sujeito é posição. 

Esses pontos, embora digam respeito ao surgimento da Análise do Discurso na 

França, também se fizeram relevantes na institucionalização da teoria no Brasil, inici-

almente, com os trabalhos de Orlandi (2011a [1983], 2012a, 2012b, 2013a [1990]). A 

pesquisa aqui desenvolvida é prova dessa relevância. Nela, sujeito(s) e sentido(s) são 

pontos incontornáveis e atravessados pela noção de político. 

De antemão, ao considerarmos as tomadas de palavras dos presidentes da Repú-

blica, levamos em consideração sujeitos constituídos a partir de um processo de interpe-

lação ideológica e de um atravessamento do inconsciente. A enunciação presidencial, 

assim, marca uma posição no discurso, uma posição que produz recortes de memória, 

que mobiliza sentidos constituídos em processos discursivos outros, sem que o sujeito 

necessariamente o perceba. Nisso consiste a singularidade enunciativa. 

A enunciação dos presidentes da República com os quais trabalhamos é atraves-

sada, conforme destaca Orlandi (2013b), em texto já referido, por sentidos anteriores, 
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em curso. No entanto, cada um, ao tomar a palavra, o faz de sua posição, constituindo-a, 

na enunciação mesma, isto é, no processo discursivo. O modo como cada sujeito ocupa, 

discursivamente, a posição-sujeito presidente, significando ‘democracia’ e termos a ela 

relacionados, é o que nos interessa. 

A partir dessas inscrições, produzimos, sobre esses dizeres aqui reunidos como 

corpus, um modo de leitura que os considera não como verdadeiros ou falsos, mas sim 

como possíveis de serem ditos, dentro de determinadas condições e a partir das posições 

discursivas em que se inscrevem. Há limites no dizível
30

. É trabalho do analista de dis-

curso perseguir esses limites, trabalhar neles e com eles.  

Em relação ao (in)dizível, Mariani (2016c), em seu trabalho, põe em tensão “as 

fronteiras do dizível relativamente ao indizível” (MARIANI, 2016c, p. 34). O possível e 

o impossível de se dizer, em dadas condições, mantêm-se, de acordo com a autora, 

constantemente tensionados. Em seus termos, na perspectiva da Análise do Discurso, ao 

se constituir como uma teoria materialista dos processos de produção dos sentidos, “o 

sujeito fala inscrito em determinadas posições sócio-históricas que têm sua textualidade 

própria e que são marcadas tanto por suas condições de produção quanto por sua inscri-

ção em uma memória do dizer” (MARIANI, 2016c, p. 35). Logo em seguida, e é esse o 

ponto que gostaríamos de destacar, acrescenta: “Mas basta tomar a palavra para o sujei-

to se dar conta de que a estabilidade se estilhaça nos efeitos imprevisíveis dos sentidos 

que se desmaterializam nos lapsos, nos mal-entendidos e nos silêncios...” (MARIANI, 

2016c, p. 35, grifo nosso). 

Nessas citações, destacam-se noções centrais ao nosso trabalho, formuladas no 

escopo da Análise do Discurso, tal qual a própria noção de discurso, considerada a partir 

de efeito de sentidos entre dois pontos, mas também a noção de sujeito, a de condições 

de produção, a de memória. Desse modo, para que possamos bordear os limites do 

(im)possível de ser dito, em nosso corpus, sob a perspectiva teórico-metodológica da 

Análise do Discurso, faz-se necessário discorrer sobre essas noções, o que o fazemos, de 

                                                             
30

 A esse respeito, faz-se relevante citar a obra “Indizível, imperceptível e ininteligível: o sujeito contem-

porâneo e seus arquivos”, organizada por Mariani et. al. (2016c). Em artigo intitulado (In)dizível, 

in(dizível), in(visível): linguística, análise do discurso e psicanálise, a autora “percorre um entremeio 

poroso, de áspera articulação possível e de intensa discussão sem conciliação entre Análise de Discurso, 

Linguística e Psicanálise em torno do indizível” (MARIANI, 2016c, p. 31). Nesse percurso, no campo da 

Análise de Discurso, trabalha com as noções de real da língua, de Pêcheux (2012 [1983]), e de silêncio 

constitutivo, de Orlandi (2007); no campo da Linguística, debruça-se sobre a teorização de Ducrot (1984) 

a respeito da questão do indizível; no campo da Psicanálise, discute as pontuações de Lacan (1997 [1971-

72]) sobre lalangue. 
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modo mais direcionado, na seção seguinte, 2.1, intitulada “Um enodamento teórico 

fundamental”.  

Na seção 2.2, outra parte do presente capítulo, discorremos a respeito da entre-

vista jornalístico-televisiva como discurso. Fazemos, nessa parte do presente estudo, 

uma leitura da compreensão de entrevista no campo do Jornalismo; em seguida, expo-

mos o modo como estamos considerando essa forma particular de enunciação, à luz da 

teoria que nos embasa. Intitulamos essa segunda seção de “A entrevista no Roda Viva 

como discurso”.  

  

 

2.1 UM ENODAMENTO TEÓRICO FUNDAMENTAL 

 

 

No início do presente capítulo, apresentamos um questionamento formulado por 

Pêcheux (2016 [1980], p. 25) a respeito da pretensão de se analisar discursos, seguida 

da afirmação de que, para se trabalhar discursivamente, é necessário “fazer o imbecil”, 

ou seja, partir de um estranhamento a respeito do que se lê, deixando de lado as evidên-

cias que nos constituem e desnaturalizando sentidos. Logo em seguida, destacamos que 

há um modo de trabalho nessa teoria, que nos permite trabalhar o discurso, enquanto 

processo de produção de sentidos. 

Nesse ponto de nosso trabalho, formulamos outros questionamentos que dão 

continuidade ao que apresentamos, até o momento: de que natureza é a discursividade 

com a qual trabalhamos? Qual é a sua definição? Levando-se em conta a condição de 

entrevista jornalístico-político-televisiva em que os dizeres foram produzidos, podemos 

considerá-los como sinônimo de fala? 

Pêcheux (2014a [1969]), na obra AAD-69, ao se debruçar a respeito da distinção 

entre língua e fala feita por Saussure ([1916] 2012), sendo a segunda excluída do objeto 

da Linguística saussureana, ressalta uma abertura importante deixada por esse gesto de 

exclusão. A língua, enquanto ato individual, “autoriza a reaparição triunfal do sujeito 

falante como subjetividade em ato, unidade ativa de intenções que se realizam pelos 

meios colocados a sua disposição” (PÊCHEUX, 2014a [1969], p. 70). E, em mesmo 

texto, acrescenta: “a fala, enquanto uso da língua, aparece como um caminho da liber-

dade humana”.  
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Tal concepção de fala e, por consequência, de sujeito falante, comparece em 

uma gama de teorias, posteriores à publicação do Curso de Linguística Geral. Entre 

elas, destacamos o estudo de Benveniste (2005 [1958]), especificamente o artigo Da 

subjetividade na linguagem. Nos termos do autor, “É na linguagem e pela linguagem 

que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realida-

de, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’” (BENVENISTE, 2005 [1958], 

p. 286). E acrescenta: “É ‘ego’ que diz ego. Encontramos aí o fundamento da ‘subjetivi-

dade’, nessa teoria, que se determina pelo status linguístico da ‘pessoa’”. (idem, ibi-

dem). Desse modo, destaca-se o caminho pelo qual o autor formula a noção de sujeito 

da enunciação, a partir do linguístico, centrada na categoria de pessoa.  

Em continuidade, nesse mesmo artigo, Benveniste (2005 [1958], p. 286) intro-

duz outra categoria, ao afirmar: “Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a alguém, 

que será na minha alocução um tu”. O eu e o tu implicam reciprocidade, são comple-

mentares, de acordo com uma posição “interior/exterior”, reversíveis e se constituem 

como a condição de diálogo da pessoa. “É numa realidade dialética que englobe os dois 

termos e os defina pela relação mútua que se descobre o fundamento linguístico da sub-

jetividade” (BENVENISTE, 2005 [1958], p. 287), afirma o autor.  

 As duas categorias formuladas pelo linguista têm uma propriedade, que é o fato 

de serem preenchidas em atos de discurso individual. Na formulação do autor, 

 

 

eu se refere ao ato de discurso individual no qual é pronunciado, e lhe desig-

na o locutor. É um termo que não pode ser identificado a não ser dentro do 

que, noutro passo, chamamos uma instância de discurso, e que só tem refe-

rência atual. A realidade a qual ele remete é a realidade do discurso. É na ins-

tância do discurso na qual eu designa o locutor que este se enuncia como “su-

jeito”. (BENVENISTE, 2005 [1958], p. 288). 

  

 

Assim, a subjetividade, para o autor, se constitui nas tomadas de palavra, na lo-

cução, em si; nelas e somente nelas, a categoria de pessoa que corresponde a eu é, de 

fato, preenchida. Não há, na teorização de Benveniste, uma problematização sobre o 

estatuto desse ‘sujeito’, o modo como se constitui sujeito. Ou seja, embora o autor tra-

balhe o ‘discurso’, não trabalha a ‘discursividade’, o processo em que sujeito e sentido 

se constituem. 

Courtine (1999), a esse respeito, destaca: 

 

 

As concepções linguísticas de enunciação, herdeiras da tradição de uma ‘lin-

guística da fala’, que tenta caracterizar as modalidades da presença do sujeito 
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falante no discurso a partir da identificação de certas marcas linguísticas 

(pressupostos, dêiticos, marcas de pessoa, performativos, ‘embrayeurs’...) as-

seguram, de fato, por intermédio de um sujeito da enunciação pensado como 

ponto de origem, causa primeira e operador psicológico de seu discurso; a 

passagem linear e contínua da ordem da língua para a do discurso. (COUR-

TINE, 1999, p. 17, grifo nosso).  

  

 

Dessa citação, destacamos que essa concepção de sujeito da enunciação referida 

por Courtine (1999) é da ordem de um centro-sentido, isto é, de um sujeito que é origem 

e causa de seu discurso. Para a Análise do Discurso, com base em Pêcheux, o sujeito é 

interpelado pelo mecanismo ideológico e atravessado pelo inconsciente. Ademais, para 

essa teoria, a tomada de palavra interessa enquanto gesto de inscrição no simbólico, 

gesto de interpretação. Ou seja, Pêcheux lança luz à relação do sujeito com os sentidos 

(sentidos em curso), de um modo bastante particular. Esse é um ponto diferencial entre 

os estudos de Pêcheux e os de Benveniste. 

 À Análise do Discurso, interessa a consideração de que, como sujeitos de lin-

guagem, interpretamos. Ao tomarmos a palavra, os sentidos comparecem como óbvios, 

como transparentes, como evidentes; não comparece, para o sujeito que fala, o fato de 

que, ao habitar o campo da linguagem, há uma inscrição em uma rede de sentidos pos-

síveis e em curso (interdiscurso). Falar, portanto, é ilusoriamente tomar posição. “To-

mar a palavra é inscrever-se em uma rede de diferenças e é, também, entrar em redes 

de produção de sentidos, entrar no simbólico e tornar-se responsável [...] por seu pró-

prio dizer, um dizer marcado pelo eu devo e também pela falta” (MARIANI; MAGA-

LHÃES, 2010b, p. 397, grifos nossos).  

 Tais asserções funcionam como norte a essa tese, no instante em que nos defron-

tamos com tomadas de palavra, com interlocuções, constituídas no jogo enunciativo/ 

discursivo/ ideológico de perguntas e de respostas. Ao considerarmos o funcionamento 

da entrevista, interessa-nos a concepção de enunciação enquanto processo discursivo, 

pensada na relação entre o dito e o não-dito, entre dizer “x” para não dizer “y”, ou entre 

dizer “x” pensando dizer “y”.  

É fundamental, assim, reafirmarmos que a natureza da noção de discurso com a 

qual trabalhamos no presente trabalho está diretamente relacionada às condições de 

produção das discursividades, à relação da língua com o sócio-histórico-ideológico. De 

nossa perspectiva, consideramos, conforme já afirmado, discurso como um processo, 

como efeito de sentidos, produzido em certas condições.  Pêcheux (2014a [1969]), antes 

mesmo de dar contornos mais definidos à noção de discurso, afirma: 
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um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas: 

por exemplo, o deputado pertence a um partido político que participa do go-

verno ou a um partido da oposição; é porta-voz de tal ou tal grupo que repre-

senta tal ou tal interesse, ou então está “isolado” etc. Ele está, pois, bem ou 

mal, situado no interior da relação de forças existentes entre os elementos 

antagonistas de um campo político dado: o que diz, o que anuncia, promete 

ou denuncia não tem o mesmo estatuto conforme o lugar que ele ocupa [...]. 

(PÊCHEUX, 2014a [1969], p. 76, grifos do autor). 

 

 

Nessa formulação, destacamos a referência às condições de produção intrinsi-

camente relacionadas ao político, enquanto relações de forças antagônicas, e à divisão 

dos sentidos constituída a partir dos lugares ocupados por quem toma a palavra (“diz, 

anuncia, promete ou denuncia”). Orlandi (2013a, p. 30) retoma e define condições de 

produção como o que compreende “fundamentalmente os sujeitos e a situação”. E 

acrescenta: “Podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e temos 

as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E, se as consideramos em senti-

do amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico, ideológico” 

(ORLANDI, 2013a [1990], p. 30, grifos nossos).  

Mariani (1996), ainda a respeito desse conceito, afirma: 

 

 

As condições de produção dos sentidos estão vinculadas tanto às possibilida-

des enunciativas dos períodos históricos - reguladores da relação de um sen-

tido com sentidos anteriores, com os sentidos não-ditos e com um 'futuro' dos 

sentidos – quanto àquilo que falha, que desloca os sentidos. Ambos os pro-

cessos são resultado do trabalho da língua sobre a língua, trabalho esse que 

não tem sua origem no sujeito, mas que se realiza nele. (MARIANI, 1996, p. 

28).  

 

 

Em nosso trabalho, levando-se em conta as entrevistas com os dois presidentes, 

podemos afirmar que as condições estritas de produção dos dizeres abarcam a gravação 

no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, a condição de 

entrevista, o que põe em jogo posições de sujeito no processo discursivo, o cenário do 

programa Roda Viva, com sua disposição em roda, em formato de arena, o fato de ser 

um programa televisivo, portanto, gravado, editado e direcionado a um público específi-

co, os telespectadores/ consumidores/ eleitores... Em condições amplas de produção, 

devemos considerar, para compreender os efeitos de sentido produzidos nos processos 

discursivos, elementos sócio-histórico-ideológicos, ou seja, observar a questão de ma-

neira mais ampla, pondo em relação os ditos e não-ditos, em outros processos. 
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Um primeiro ponto a ser observado, sob essa ótica, seria como se dá o funcio-

namento de um programa televisivo, em um canal público-privado, que, como tal, rece-

be investimento governamental, mas não perde seu valor mercadológico, ao receber 

também incentivos de empresas e de apoiadores. Que interesses podem girar em torno 

desse apoio/ financiamento? Somado a isso, de que modo o lugar de presidente é signi-

ficado, ou melhor, como seus dizeres são organizados, geridos, no interior das relações 

de forças socialmente e historicamente estabelecidas? Por fim, como cada um, de seu 

lugar social e de sua posição no discurso, constituída pelo mecanismo ideológico, que 

opera para todos, mobiliza sentidos, tomando, assim, posição frente às possibilidades 

que lhe são dispostas? 

Essa mobilização de sentidos a partir de lugares, como afirma Pêcheux (2014a 

[1969], p. 81), aponta  

 

 

algo diferente da presença física de organismos humanos individuais. [...] A e 

B designam lugares determinados na estrutura de uma formação social [...]: 

assim, por exemplo, no interior da esfera da produção econômica, os lugares 

do “patrão” (diretor, chefe da empresa etc.), do funcionário da repartição, do 

contramestre, do operário são marcados por propriedades diferenciais deter-

mináveis (PÊCHEUX, 2014a [1969], p. 81, grifo nosso). 
 

 

Se trouxermos o exemplo para a esfera política, em uma república presidencia-

lista, como é o caso do Brasil, podemos apontar que o lugar do presidente da República 

difere-se de outros lugares possíveis e a ele relacionados, no interior da estrutura de uma 

formação social. Tal valor distintivo está, especificamente, atrelado à noção de poder. 

Um presidente ocupa a posição de poder máximo, no sistema político brasileiro, isso 

quer dizer que, ao atualizar as possibilidades de se dizer, a partir dessa posição, por 

meio de processos enunciativos, há consequências que tocam diversas esferas da socie-

dade. O dizer de um presidente autoriza outros dizeres/ ações. Esse é, a nosso ver, um 

ponto fundamental a respeito da responsabilidade ética e política desse lugar social/ 

discursivo. 

Pêcheux (2014a [1969], p. 82), a respeito disso, acrescenta que tais lugares estão 

“representados nos processos discursivos em que são colocados em jogo”. Como repre-

sentação, o que é posto em jogo é uma imagem. “Ce ci n’est pas une pipe” ou “isso não 
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é um cachimbo”, consta no quadro de Magritte
31

, abaixo do desenho de um cachimbo; 

uma imagem é sempre uma representação. No caso, põe-se em jogo a imagem que o 

sujeito faz do lugar que ocupa (inicialmente, no caso que estamos considerando, o lugar 

social/ institucional de presidente da República, primordialmente, mas também o de 

jornalista/ entrevistador do programa Roda Viva etc.) e também do lugar do outro, a 

quem se dirige. A isso, conforme já referimos, Pêcheux (2014a [1969], p. 82, grifos do 

autor) denomina “formações imaginárias, que designam o lugar que A e B se atribuem 

cada um a si e ao outro”. Todo esse jogo é atravessado por mecanismos de “antecipa-

ção” (ORLANDI, 2013a [1990]), segundo o qual há uma previsão de como o que eu 

digo será recebido pelo meu interlocutor, tudo isso também sustentado por um imaginá-

rio. Nos termos de Orlandi (2013a [1990]), 

 

 

Todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no 

lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas palavras. Ele antecipa-se assim a 

seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras produzem. Esse meca-

nismo regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um modo, 

ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte. Este espec-

tro varia amplamente desde a previsão de um interlocutor que é seu cúmplice 

até aquele que, no outro extremo, ele prevê como adversário absoluto. Dessa 

maneira, esse mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus 

efeitos sobre o interlocutor. (ORLANDI, 2013a [1990], p. 39, grifos nossos). 

 

 

Desse modo, o mecanismo de antecipação funciona por meio de uma projeção 

que diz respeito ao modo como eu penso que meu locutor irá compreender o que eu di-

go. Essa previsão regula, conforme apontou a autora, em certa medida, o processo dis-

cursivo/ argumentativo estabelecido.  

Embora as antecipações sustentem e direcionem imaginariamente os dizeres, é 

importante afirmar que sua efetividade é sem garantias. Há a ideologia e o inconsciente 

em funcionamento, constituindo sujeitos e sentidos. Como afirma Orlandi (1998), “os 

sentidos e os sujeitos se constituem em processos em que há transferências, jogos sim-

bólicos dos quais não detemos o controle e nos quais o equívoco, ou seja, a ideologia e 

o inconsciente, está largamente presente”. Ou seja, nesse processo de constituição de 

sujeitos e de sentidos, o equívoco é constitutivo, por estar ao lado da ideologia e do in-

consciente. Nesse sentido, por mais que o sujeito pense saber o que está dizendo, de que 

                                                             
31

 O quadro encontra-se, atualmente, em Los Angeles, no Los Angeles County Museum of Art. Pode ser 

visualizado no site: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-traicao-das-imagens-rene-

magritte/, acesso em 12 de setembro de 2019.  

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-traicao-das-imagens-rene-magritte/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-traicao-das-imagens-rene-magritte/


74 
 

 

posição o faz e a que posição outra se dirige, todo esse jogo lhe escapa, não está em seu 

controle.   

 Ainda a respeito disso, Pêcheux (2009b [1978], p. 277, grifo nosso) destaca: 

“Apreender até seu limite máximo a interpelação ideológica como ritual supõe reconhe-

cer que não há ritual sem falhas”. Isso aponta para o fato de que, nas tomadas de pala-

vra, feitas a partir da ilusão de que o sujeito é fonte de seu pensamento, de seus atos e de 

suas palavras, há os enfraquecimentos, as brechas, os estilhaçamentos, os lapsos e é 

Pêcheux (2009b [1978], p. 277) ainda quem nos diz que são abundantes os exemplos 

dessas falhas nos rituais em “cerimônia religiosa, no processo jurídico, na lição pedagó-

gica e no discurso político” (PÊCHEUX, 2009b [1978], p. 277, grifo nosso). O que que-

remos destacar é que, mesmo que haja a antecipação e a tentativa de controlar os senti-

dos em uma direção, resultado do funcionamento ideológico, o imaginário é sempre 

furado/ atravessado por algo que é da ordem do real, portanto, do inominável
32

, produ-

zindo reorganizações, rearranjos no campo da significação. 

Outro ponto relevante na teorização feita por Pêcheux (2014a [1969]) diz respei-

to ao fato de que as diversas formações postas em jogo no mecanismo de formações 

imaginárias não se inauguram no dizer de cada presidente, entre outros lugares de ins-

crição do sujeito, mas “resultam [...] de processos discursivos anteriores (provenientes 

de outras condições de produção) que deixaram de funcionar, mas que deram nascimen-

to a ‘tomadas de posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do processo discur-

sivo em foco” (PÊCHEUX, 2014a [1969], p. 85). 

Desse modo, Pêcheux compreende a enunciação, ou seja, o processo de tomada 

de palavra por sujeitos inscritos em determinadas posições, a partir desse jogo de for-

mações imaginárias. As posições de sujeito que se fazem possíveis, assim, de serem 

analisadas são projeções. 

Em nosso trabalho, já afirmamos e, agora, reiteramos que os sujeitos entrevista-

dos estão inscritos no lugar social/ institucional de presidente da República. Esse lugar 

está referido empiricamente; no entanto, para respondermos a nossa pergunta de tese, 

necessariamente devemos considerar o acesso ao discurso, ou seja, nas tomadas de pa-

lavra produzidas em condição de entrevista – o que são, conforme já apontado, tomadas 

                                                             
32

 Nesse ponto, há uma referência direta ao título do artigo de Mariani e Baldini (2013), intitulado Real é 

o nome que se dá ao inominável. In. INDURSKY et. al. (Org.) O acontecimento do discurso no Brasil. 

Campinas, SP: Mercado das Letras, 2013.  
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de posição no discurso –, como cada um atualiza o que pode/ deve ser dito, da posição 

social/ institucional que ocupa.  

Se, até o momento, a referência feita à definição de discurso serviu para que pu-

déssemos circunscrever nosso objeto de trabalho e distingui-lo de outras concepções 

possíveis para discurso, nesse instante, enfatizamos a referência aos pontos ‘A’ e ‘B’. 

Outro questionamento se faz, enfim, relevante: como a Análise do Discurso conceitua 

os pontos em relação no processo de produção de sentidos, os interlocutores? Quais 

desdobramentos são dados a essas noções?  

Ao pensarmos, especificamente, em nosso corpus de trabalho, em que são colo-

cados em jogo dizeres de presidentes da República, em entrevistas, portanto, em um 

jogo enunciativo/ discursivo/ ideológico de perguntas e de respostas, outros questiona-

mentos se fazem possíveis. Haveria um “lugar prototípico” ocupado por um presidente, 

em uma sociedade? Como analistas de discurso, compreendemos que a resposta a essa 

pergunta, associada a um “todo mundo sabe o que é um presidente, a sua função, o seu 

papel”, necessariamente passa por um imaginário e por uma memória, que vão sendo 

produzidos e sustentados, discursivamente, mobilizando sentidos para esse lugar social/ 

institucional. Desse modo, esse “lugar prototípico” não existe, em si, mas ganha exis-

tência e se atualiza nas práticas de cada sujeito, práticas de linguagem, tomadas de pala-

vra a partir de uma inscrição nesse lugar.  

Em outras palavras, o lugar social/ institucional de presidente configura-se o 

nosso ponto de partida, ao nos interessarmos pelo processo de significação produzido 

pelos presidentes; interessa-nos, todavia, como ponto teórico central, a consideração de 

que o lugar social/ institucional é constituído de linguagem, ou seja, o “todo mundo sa-

be o que é um presidente” é constituído discursivamente e atualizado, a partir de cada 

tomada de palavra. 

Grigoletto e Jaeger (2013), ao analisarem o discurso da presidenta Dilma Rous-

seff, na abertura da Comissão da Verdade, afirmam que o que temos é a inscrição dos 

dizeres ali produzidos no lugar discursivo de presidente, noção defendida pelas autoras 

como “espaço sui generis de discursivização”.  Isso quer dizer que o lugar discursivo 

não é dado previamente, mas se constitui e se atualiza no processo discursivo. Segundo 

Grigoletto (2005, p. 158),  

 

 

é possível pensar na noção de lugar discursivo como uma categoria de análi-

se, que é materializada na passagem do espaço empírico, onde se encontram 

os lugares sociais, para o espaço discursivo. Ou seja, o lugar discursivo esta-
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ria no entremeio do lugar social, da forma e da posição-sujeito. Portanto, ele 

não é sinônimo de posição, já que pode abrigar, no seu interior, diferentes e 

até contraditórias posições de sujeito. Por isso, devemos tomar o lugar dis-

cursivo como um espaço constitutivamente heterogêneo (...). (GRIGOLET-

TO, 2005, p. 158). 

  
 

Em suma, conforme a autora, um lugar discursivo pode comportar diferentes po-

sições-sujeito, que se constituem de acordo com as variantes de identificação do sujeito 

à formação discursiva em que está inscrito. Além disso, o lugar de quem fala, sua histó-

ria, suas filiações políticas, assim como os discursos sobre (MARIANI, 1996) produzi-

dos no próprio interior do programa Roda Viva, que os significam enquanto sujeitos 

políticos, constituem o sentido do que é dito.  

Nas entrevistas aos presidentes, o recorte produzido, por parte dos jornalistas, de 

temas que estão circulando na sociedade, naquele momento da história, produz, como 

efeito, uma repetição do que vem sendo dito, contribuindo, assim, com o funcionamento 

midiático do excesso, da exaustão. Mariani (1996, p. 63), a respeito do discurso jorna-

lístico, afirma: “os jornais nomeiam, produzem explicações, ‘digerem’ para os leitores 

aquilo sobre o que se fala. [...] Encontra-se nesse funcionamento jornalístico um dos 

aspectos de convencimento que envolve os leitores”. Não podemos esquecer, todavia, 

que é também nesse jogo de nomeações e explicações, direcionado pelos jornalistas, em 

uma entrevista, que se abre espaço para a possibilidade de deslocamento, de ressignifi-

cação. 

A respeito desses movimentos de retomadas/ ressignificações, outro conceito 

que se faz fundamental ao nosso trabalho é o de memória discursiva. Gullar (1983), em 

um de seus poemas, afirma: "sou um homem comum/ de carne e de memória/ de osso e 

de esquecimento". Como nos versos do poema, a noção de memória, em Análise do 

Discurso, está para o esquecimento, assim como a carne está para o osso. A memória 

discursiva, portanto, não é da ordem necessariamente do que se recorda, mas do que se 

diz e se esquece, ou melhor, do que não se sabe que se sabe, do que se apaga (ou é 

apagado).  

Nos termos de Pêcheux (1999, p. 49), a discussão em torno do papel da memória 

é o que permite tratar de “condições (mecanismos, processos...) nas quais um aconteci-

mento histórico (um elemento histórico descontínuo e exterior) é suscetível de vir a se 

inscrever na continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio de uma 

memória”. A memória, assim, é da ordem de uma reinscrição, em seu espaço, de um 

acontecimento histórico descontínuo e exterior.  
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A partir disso, podemos afirmar que, no campo do discurso, a memória tem um 

funcionamento importante de ser considerado. Segundo Mariani (1996, p. 39), “a me-

mória discursiva pode ser entendida como a reatualização de acontecimentos e práticas 

passadas em um momento presente, sob diferentes modos de textualização (...), na his-

tória de uma formação ou grupo social”. Ou seja, a memória discursiva diz respeito ao 

que se atualiza, em um discurso, e tem relação com outros discursos, produzidos anteri-

ormente.  

Para discutir o estatuto da memória, no campo do discurso político, Courtine 

(1999, p. 15), apresenta um exemplo extraído da obra de Milan Kundera (1978), envol-

vendo o dirigente comunista Klement Gottwald, em um discurso em praça pública de 

Praga, e um camarada, Clémentis, que estava ao seu lado. Com o frio que fazia, 

Clémentis, gentilmente, cedeu o seu chapéu de pele para Gottwald, que falava ao povo. 

Essa cena foi fotografada e a fotografia altamente conhecida. Anos depois, Clémentis 

foi condenado à morte, por traição. O departamento de propaganda, órgão governamen-

tal responsável pelo registro, apagou Clémentis da imagem, em uma tentativa de fazê-lo 

desaparecer da história. De Clémentis, enfim, restou o chapéu, na cabeça de Gottwald, 

como um vestígio.   

Com esse relato, Courtine (1999) explicita a tensão existente entre a reprodução 

em massa da fotografia e a anulação subsequente, com o apagamento de Clémentis da 

imagem. O ponto nodal de sua reflexão é o fato de que esse processo de “anulação, [...] 

de perda referencial” se produz na ordem do discurso. Segundo o autor, “ordem do dis-

curso das ‘línguas de estado’, que dividem em pedaços a lembrança dos eventos históri-

cos, preenchidos na memória coletiva de certos enunciados, dos quais eles organizam a 

recorrência, enquanto consagram a outros a anulação ou a queda” (COURTINE, 1999, 

p. 16). O estatuto da memória de que nos fala Courtine (1999) estrutura-se, assim, entre 

a lembrança e o esquecimento, em práticas discursivas institucionais, constituídas pelo 

histórico e pelo ideológico.  

E o autor reitera: 

 

 

De fato, é preciso insistir, não é da língua que se está tratando, mas de dis-

curso, quer dizer, de uma ordem própria, distinta da materialidade da língua, 

no sentido que os linguistas dão a esse termo, mas que se realiza na língua: 

não na ordem do gramatical, mas na ordem no enunciável, a ordem que cons-

titui o sujeito falante em sujeito de seu discurso e ao qual ele se assujeita em 

contrapartida. (COURTINE, 1999, p. 16) 
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Dessa citação, destacamos o fato de que o discurso, assim, se realiza na ordem 

do enunciável, ou seja, de um possível de ser dito, a partir da posição ocupada por quem 

o diz, uma posição constituída pelo assujeitamento ideológico. A esse assujeitamento 

constitutivo de um sujeito na ordem do discurso o autor associa dois níveis de descrição 

incontornáveis a um trabalho discursivo: primeiro, “o nível da enunciação por um sujei-

to enunciador em uma situação de enunciação dada (o ‘eu’, o ‘aqui’ e o ‘agora’ dos dis-

cursos)” (COURTINE, 1999, p. 18); segundo,  

 

 

o nível do enunciado, no qual se verá, num espaço vertical, estratificado e 

desnivelado dos discursos, que eu chamaria interdiscurso, séries de formula-

ções marcando, cada uma, enunciações distintas e dispersas, articulando-se 

entre elas em formas linguísticas determinadas (citando-se, repetindo-se, pa-

rafraseando-se, opondo-se entre si, transformando-se...). É nesse espaço dis-

cursivo, que se poderia denominar, seguindo M. Foucault, domínio de memó-

ria, que constitui a exterioridade do enunciável para o sujeito enunciador na 

formação dos enunciados ‘preconstruídos’, de que sua enunciação apropria-

se. (COURTINE, 1999, p. 18). 

 

  

No primeiro nível de descrição, está o que Orlandi (2013) chama de condições 

estritas de produção de um discurso, isto é, o ‘aqui’ e o ‘agora’ da enunciação, as condi-

ções imediatas do dizer; no segundo, um nível vertical de análise discursiva, em que se 

observa, por meio das repetições, paráfrases, oposições, transformações..., um “domínio 

de memória”, que compreende a “exterioridade do enunciável”, portanto, o já lá do dis-

curso, o não se sabe que se sabe, um espaço de intercorrências, recorrências, irrupções.  

Esses dois níveis importam aos trabalhos em Análise do Discurso, o que inclui o 

trabalho aqui realizado, no instante em que lidamos com um corpus histórico, em que se 

alteram o “eu”, o “aqui” e o “agora” da enunciação, e também os modos de significar 

termos que se repetem, no nível do enunciado, o que não necessariamente significa di-

zer o mesmo, conforme mostraremos, com mais profundidade, no capítulo três da pre-

sente tese. 

 Antes, faz-se relevante discorrermos, mais apuradamente, acerca do modo como 

compreendemos a entrevista, sob um ponto de vista discursivo, fazendo, para isso, uma 

leitura do campo do Jornalismo. A esse respeito tratamos na subseção seguinte, 2.2. 

 

  

2.2 A ENTREVISTA NO RODA VIVA COMO DISCURSO 
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Acontece que fazer falar é expor a si e ao outro à 

deriva da enunciação. 

 (Pedro de Souza, Jogando conversa fora). 

 

O lugar mesmo do movimento é o lugar do tra-

balho da estabilização e vice-versa. 

(Eni Orlandi, Interpretação). 

 

 

Faz-se relevante, nesse ponto do trabalho, dissertarmos a respeito do modo como 

consideramos as entrevistas, sob o aporte teórico-metodológico a que nos filiamos, a 

Análise do Discurso. 

Em Souza (2000), ressalta-se o quanto a prática da entrevista é recorrente, em 

diversos domínios de pesquisa, seja em forma escrita, a modo de questionário, seja em 

forma oral, com perguntas e respostas dirigidas a alguém previamente selecionado ou 

não. A entrevista, desse modo, é constantemente encontrada em estudos na Sociolin-

guística, na Psicolinguística, somente para citarmos exemplos do campo dos Estudos da 

Linguagem; é aplicada também, entre outras áreas e resguardadas as suas especificida-

des, em Ciências Sociais, Antropologia, História e também em Jornalismo. 

Para compreender a questão que nos toca, produzimos uma leitura dos modos de 

conceber a entrevista no campo do Jornalismo. De um lado, há as pesquisas jornalísticas 

que fazem uso de enquetes e entrevistas, no intuito de se obterem dados e de expô-los; 

de outro, há também o uso de entrevistas como formas de reportagem, como é o caso do 

programa que estamos analisando.  

No intuito de direcionar essa segunda prática, há manuais que descrevem o gêne-

ro entrevista, com o objetivo de instruir os profissionais da área do jornalismo a como 

conduzir essa modalidade de reportagem. Em Oyama (2017, p 49, grifo nosso), A arte 

de entrevistar bem, podemos ler: “para ele [Carlos Tramontina, repórter, editor-chefe e 

apresentador], o pior entrevistado é aquele que ‘não traz informação, não tem o que di-

zer e está interessado apenas em fazer propaganda de si ou da sua turma. Em geral, esse 

sujeito é o político’”.  

Lê-se, nesse apontamento, um imaginário a respeito do sujeito político, sustenta-

do em um pressuposto de que, ao ser entrevistado, o desejo comum é promover a si 

mesmo. O mecanismo imaginário, conforme já apontado, é ideológico, e, como tal, ope-

ra naturalizando sentidos e posições, que se colocam, para o sujeito, como óbvios. É o 

que podemos observar no modo como o manual de Oyama (2017) descreve o entrevis-

tado político, a partir de um sentido que se coloca como evidente. 
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Ainda nesse manual e baseando-se em dicas do Jornalista Carlos Tramontina, 

Oyama (2017) elenca uma série de ações que poderiam resolver o problema de uma 

entrevista malsucedida ou, melhor, impedir que o ritual estabelecido e dirigido pelo en-

trevistador apresente falhas. Apresento esses apontamentos, de forma numerada, como 

aparecem no manual: 

 

 “1. “Evitar o ‘branco’” – [...] Ele só ocorre quando o entrevistador está mal pre-

parado”;  

 2. “Não ser ‘enrolado’ – [...] Perguntas pouco claras, confusas ou longas de-

mais, diz o jornalista, dão chances para que o entrevistado seja também pouco 

claro ou fuja da questão principal”;  

 3. “Fazer perguntas incômodas – (...) Se a pergunta estiver bem formulada e 

não contiver nenhum desrespeito, não há por que deixar de fazê-la”.  

 4. “Colaborar para a edição – (...) O ideal é que o repórter espere e, no final, fa-

ça uma entrevista sozinho. Ou (...) dizer ao entrevistado que gostaria de pergun-

tar algumas coisas que não ficaram claras: ‘Tal coisa vai ser assim ou assado?’, 

‘Quando o senhor disse tal coisa, o senhor se referia a isso ou aquilo?’. Isso 

exige do repórter clareza para perceber as questões que não foram respondidas e 

um bom autocontrole para que não se deixe levar pela ansiedade e pela confu-

são da situação”;  

 5. “Não estourar o tempo da entrevista – (...) Quanto menor for o tempo de que 

o repórter dispõe, mais objetivo ele tem que ser nas perguntas e mais rigoroso 

ele precisa ser para com o entrevistado”. (OYAMA, 2017, p. 50-52).  

 

 

Dessa lista presente no livro de Oyama (2017), destacamos os verbos de coman-

do, comuns em textos injuntivos, como os manuais, o que nos permite compreender 

uma ilusão de controle do sujeito entrevistador sobre a situação enunciativa. O repórter 

deve estar preparado, não ser enrolado, ser claro, ter autocontrole, controlar o tempo. 

Todos esses apontamentos sustentam um ideal de língua e de situação de fala sem fa-

lhas. Falar de língua sob a perspectiva discursiva é, no entanto, falar de tensão, do ponto 

de encontro entre a materialidade linguística e a materialidade histórica.  

De nossa perspectiva, interessa-nos, assim, considerar a entrevista como uma 

forma de perguntar e de responder que põe em jogo uma série de fatores que ultrapas-
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sam um possível conteúdo a ser apreendido ou uma suposta verdade a ser revelada. Des-

tacamos, a respeito da entrevista, a “injunção à memória” (SOUZA, 2000, p. 89) ali 

presente, uma memória discursiva. Ou seja, compreendida discursivamente, a entrevista, 

como todo discurso, não se dá sem um movimento de retomada de discursos outros, 

produzidos alhures, ou, nas palavras de Pêcheux (2014c [1983], p. 310, grifo nosso), 

“resultado paradoxal da irrupção de um ‘além’ exterior e anterior”, que se apaga para o 

sujeito que enuncia, sustentando o efeito de que o que está sendo dito é fruto de um aqui 

e de um agora, sem uma anterioridade que lhe constitua.  

Outro ponto destacado por Souza (1999, 2000) e que, nesse momento, julgamos 

relevante retomar é o fato de que a entrevista “produz um jogo de correlações entre po-

sições enunciativas e posições ideológicas” (SOUZA, 2000, p. 89). Ou seja, no caso de 

que estamos tratando, em uma entrevista jornalística, o entrevistador ocupa a posição 

primordial de jornalista, enquanto o entrevistado, a de presidente da República. O que se 

põe em jogo, no entanto, diz respeito ao modo como cada sujeito se apropria da posição 

em que está inscrito, constituindo-se sujeito, a partir dessa posição, e projeta sobre o 

outro, no caso do inquiridor/ jornalista, via imaginário, um sujeito da resposta. Desse 

modo, de acordo com o autor, “são efeitos tanto a resposta como o sujeito que respon-

de” (SOUZA, 2000, p. 89-90).  

Em uma entrevista falada, mesmo com uma pauta predefinida, podemos acres-

centar um funcionamento ao jogo estabelecido: embora seja o entrevistador/ jornalista 

quem formula as perguntas, dando certa direção de sentidos ao jogo enunciativo-

discursivo-ideológico, o entrevistado, de sua posição, responde, podendo também for-

mular perguntas aos jornalistas, assim como pode alterar o tema inicial da pergunta, 

mudando a posição enunciativa e o jogo de efeitos sobre a resposta e o sujeito que res-

ponde. Isso é uma característica específica da entrevista oral, em que as mudanças de 

turno se fazem possíveis, permitindo-nos analisar os furos e as falhas no ritual. O entre-

vistado, assim, conforme propõe Souza (2000), é sujeito do discurso. 

A partir dessas considerações, e à luz especificamente de nosso corpus de traba-

lho, nos defrontamos com um movimento de sujeitos e de sentidos promovido pela roda 

do Roda. Ilusoriamente, se pensa, do lado do programa, que esse movimento é controla-

do, a partir das regularidades presentes no ritual de uma entrevista.  Compreendemos o 

sujeito, conforme já apontado, não como senhor de si e de seu dizer, mas como sujeito 

discursivo, portanto, enquanto posição projetada imaginariamente, no processo discur-
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sivo; o sentido, por sua vez, não é um ou outro, mas se produz como efeito, ligado ao 

funcionamento da ideologia, enquanto um mecanismo que opera naturalizando sentidos.  

Para compreendermos o “jogo de posições enunciativas e posições ideológicas” 

(SOUZA, 2000, p. 89), recorremos à teorização formulada por Orlandi (2011a [1983]). 

A partir da observação do funcionamento da linguagem, ou seja, de regularidades inscri-

tas na língua, a autora apresenta-nos uma tipologia do discurso, em que se distinguem: o 

lúdico, o polêmico e o autoritário.  

Para formular essa tipologia discursiva, a autora centra-se no referente e nos in-

terlocutores, isto é, nos participantes do discurso, os pontos “A e B” destacados por 

Pêcheux (2014a [1969], p. 81). Teoricamente, Orlandi (ibidem) afirma a existência de 

dois processos “constitutivos da tensão que produz o texto”, a paráfrase e a polissemia; 

o primeiro diz respeito à repetição do mesmo e o segundo, à possibilidade de produção 

da diferença (ORLANDI, 2011a [1983], p. 15).  

 Tendo como base esses dois processos, a autora aponta que o discurso lúdico, 

em sua concepção, “é aquele em que seu objeto se mantém presente enquanto tal e os 

interlocutores se expõem a essa presença, resultando disso o que chamaríamos de polis-

semia aberta (o exagero é o non-sense)” (ORLANDI, 2011a [1983], p. 15, grifos nos-

sos). Ou seja, nesse funcionamento, há abertura para a polissemia, para o sentido outro; 

o referente é exposto e aberto a interpretações, havendo espaço para os participantes do 

discurso se colocarem, romperem com um esperado dos sentidos e deslocarem os senti-

dos para um outro lugar.  

 O discurso polêmico, por sua vez, nos termos da autora,  

 

 

mantém a presença do seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, 

mas ao contrário procuram dominar o seu referente, dando-lhe uma direção, 

indicando perspectivas particularizantes pelas quais se o olha e se o diz, o que 

resulta na polissemia controlada (o exagero é a injúria). (ORLANDI, 2011a 

[1983], p. 15, grifos nossos). 

 

 

 No discurso polêmico, portanto, há uma disputa, pelos participantes do discurso, 

do sentido atribuído ao referente; a polissemia se faz presente em uma disputa por senti-

dos, permeada pela tensão. 

O último dos três funcionamentos discursivos apontados pela autora é o discurso 

autoritário. Em seus termos,  
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no discurso autoritário, o referente está ‘ausente’, oculto pelo dizer; não há 

realmente interlocutores, mas um agente exclusivo, o que resulta na polisse-

mia contida (o exagero é a ordem no sentido em que se diz ‘isso é uma or-

dem’, em que o sujeito passa a instrumento de comando). (ORLANDI, 2011a 

[1983], p. 15-16, grifos nossos). 

 

 

Ou seja, nesse terceiro funcionamento discursivo, identifica-se, a partir do funci-

onamento linguístico, um enfraquecimento da possibilidade de sentido outro (contém-se 

a polissemia); um participante do discurso, seja ‘A’ seja ‘B’, assim como a direção de 

sentidos dada ao referente, prevalece em relação a outros (outras posições e outros sen-

tidos). 

Em nosso trabalho, levamos em conta essas tipologias para pensarmos o jogo de 

posições estabelecido nas entrevistas e em relação aos temas mobilizados nesse mesmo 

jogo. Isto é, assim como o fez Orlandi (2011a [1983], centramo-nos nos participantes do 

discurso, os interlocutores, e naquilo sobre o qual se fala, o referente.  Ao considerar-

mos ‘A’ a posição do jornalista/ entrevistador e ‘B’ a posição do presidente/ entrevista-

do – ambos atravessados pela projeção de uma terceira posição, aquele para quem tam-

bém se fala, o espectador/ consumidor/ eleitor/ seguidor... -, podemos afirmar uma as-

simetria em relação a essas posições, no funcionamento das entrevistas. ‘A’ é quem 

elabora a pauta, ou seja, quem elege os temas a serem abordados ou não; ‘A’ é quem faz 

as perguntas, formulando-as de um modo ou de outro, de modo que, por vezes, a ques-

tão é afirmativa, mais do que interrogativa, o que pode apontar certa “injunção ao dizer” 

(ORLANDI, 2011b [1985], p. 264), o que significa “obrigar” o outro a dizer o que se 

quer ouvir; ‘A’ é quem insiste em determinado tema, mesmo que ‘B’ o tenha deslizado, 

no processo enunciativo, para outra região de sentidos, ou seja, não há reversibilidade 

entre as posições que compõem o jogo, a não ser aparente.  

Tudo isso nos permite afirmar a predominância do funcionamento de um discur-

so autoritário, nas entrevistas por nós analisadas, havendo, por parte de ‘A’, em posição 

de jornalista/ entrevistador, um gerenciamento da polissemia, ou seja, da produção da 

diferença. Há, na leitura que fazemos, uma tentativa de direcionamento fechado para os 

sentidos, por parte de quem ocupa a posição de ‘A’, sendo essa uma condição constitu-

tiva do funcionamento discursivo ali estabelecido, em condição de entrevista a um pro-

grama televisivo, no caso, o Roda Viva.  

Uma diferença, no entanto, faz-se fundamental de se considerar. Os entrevista-

dos não são os mesmos. Conforme já destacamos, as condições de produção de cada 

entrevista não são as mesmas. Com isso, destacamos os modos distintos como cada en-
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trevistado, filiado a seu respectivo partido político, com seu plano de governo, é recebi-

do no programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo. Consideramos, assim, que 

essas diferenças não podem ser deixadas de lado, ao considerarmos o funcionamento do 

discurso autoritário, em cada uma das entrevistas.  

Quando uma pergunta é formulada, a partir da ilusão de “controle” no ritual do 

programa, o que o candidato responde, de sua posição, que não é determinada a priori, 

isto é, que se constitui na discursividade, pode ser de outra ordem, abrindo para o polê-

mico, para a disputa por sentidos, até mesmo para o lúdico, que desloca o sentido para 

um lugar inesperado (o chiste, por exemplo, que produz corte nos sentidos). Assim, em-

bora palavras que se mostram recorrentes no campo do discurso político, tal qual ‘de-

mocracia’, termo pivô de nosso estudo, mas também ‘crise’, ‘política externa’, ‘gover-

no’ sejam, em sua maioria, introduzidos pelo jornalista, o detentor da pauta da entrevis-

ta, a produção de sentidos para esses mesmos termos pode nos levar, em nosso gesto de 

leitura e interpretação, em batimento com a teoria, a outras regiões de sentido, a outras 

possibilidades de se considerar os “mesmos” termos e/ ou os “mesmos” lugares. 

Rancière (1996) atribui essa disputa de sentidos a um “desentendimento”; se-

gundo o autor, “um tipo determinado de situação de palavra: aquela em que um dos in-

terlocutores ao mesmo tempo entende e não entende o que diz o outro” (RANCIÈRE, 

1996, p. 11). Em relação a essa noção, dois pontos são destacados como importantes: 

primeiro que “desentendimento” não é “desconhecimento”, o que pressuporia um não-

saber vindo de um lado ou de outro do jogo de posições; segundo, que “desentendimen-

to” não é também “mal-entendido produzido pela imprecisão das palavras”, resolvível 

pelo uso de palavras “precisas”. Nos termos de Rancière (1996, p. 12), “os casos de 

desentendimento são aqueles em que a disputa sobre o que quer dizer falar constitui a 

própria racionalidade da situação de palavra”. No “desentendimento”, assim, tem-se 

uma “disputa”, compreendida, de nossa posição, como uma disputa por sentidos, deter-

minada pela posição ocupada por quem enuncia, uma posição atravessada pelo incons-

ciente e constituída pela ideologia, enquanto mecanismo. 

Nas respostas dadas nas entrevistas, aquele que ocupa a posição ‘B’ tem, portan-

to, a possibilidade de produzir, cada um a seu modo, abertura nos sentidos, derivas, ha-

vendo, assim, espaço para a polissemia, para os deslizamentos. Em momentos pontuais, 

a depender da forma como o sujeito responde, da posição que imaginariamente ocupa, a 

discursividade pode dar lugar ao polêmico.  
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Sustentamos essa afirmação a partir de um gesto de leitura de um trecho, recor-

tado da entrevista de FHC, em 1996.  

 

 

Eleonora de Lucena: Presidente, o senhor estava 

falando agora de momentos bastante ricos, de 

1968 na França, o senhor citou essa polêmica 

toda, e eu estava lembrando da sua entrevista no 

Mais!, no domingo, na Folha, em que o senhor 

discorreu sobre os mais variados aspectos ideoló-

gicos, sociológicos, filosóficos da... 

FHC: E isso é mau? 

Eleonora de Lucena: Não, isso é ótimo. Eu só 

estava fazendo a introdução à pergunta. Isso pos-

to, lendo sua entrevista, me chamou a atenção 

quando o senhor fala que este regime não é o 

regime dos excluídos. 

FHC: Não, eu não falei isso. O título, não sei se 

foi você quem pôs... 

 

Eleonora de Lucena: Não. 

 

FHC: ... mas o título que está na Folha distorce o 

que eu disse. Foi bom você fazer essa questão. O 

título diz isso, mas não foi o que eu disse. 

Eleonora de Lucena: O senhor disse que não tem 

chance de todo mundo entrar... 

FHC: Não, também não disse isso. Eu disse outra 

coisa. 

Eleonora de Lucena: Está gravado. FHC: Claro, está gravado o que está escrito lá, o 

que eu disse não é o que o título disse. 

Ricardo Noblat: Isso é um problema que sempre 

acontece. 

 

FHC: É o seguinte: o que eu disse? Disse: é ine-

gável, eu não posso dizer que esse regime possa 

incluir todo mundo. Ele não tem a força, eu não 

posso dizer que ele tem a força. Eu quero incluir. 

Nós estamos fazendo uma força grande, e esse 

regime está incluindo. E ainda disse mais, porque 

o rapaz é bom, o Vinicius. Ele ainda perguntou: 

mas por quê? Por uma razão moral, ética?’ Eu 

digo: ‘não, há uma razão de solidariedade, que é 

moral, mas é fraca do ponto de vista sociológico, 

ponto de vista filosófico, tal, é fraca. É porque, se 

não houver a inclusão, não há possibilidade de o 

regime se expandir, então é uma razão objetiva’. 

Então eu disse: ‘o regime está incluindo, mas eu 

não posso dizer, porque eu não sou demagogo, e 

eu faço questão de não ser, que nas condições 

atuais possa incluir todo mundo’. 

Eleonora de Lucena: Sim, mas o senhor disse que 

esse não é o regime dos excluídos, não é... 

 

FHC: Não, o título pôs isso. O título pôs como 

quem diz assim: esse regime que o senhor apoia 

não vai incluir todo mundo. E não foi o que eu 

disse. 

Eleonora de Lucena: Não, o senhor disse que não 

é o regime da burocracia, não é o regime das 

classes médias. E o senhor disse: também tenho 

que dizer que não é o dos excluídos... 

FHC: Mas está incluindo. É o contrário do que 

está no texto. E a sua pergunta, assim como aque-

la manchete, distorcem o meu pensamento. 

Eleonora de Lucena: Não, o senhor disse que tem FHC: Perdão, quem é que está pensando, sou eu 
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dificuldade de incluir, que não é o dos excluídos. ou você? Sou eu. 

Eleonora de Lucena: Eu li o que está gravado. 

 

FHC: Se sou eu que estou pensando, eu estou 

explicando. É muito importante isso, a gente saber 

quem é que está pensando. Se é você, tudo bem. 

Você pode pensar que o regime é assim ou assado; 

eu estou dizendo outra coisa. 

Quadro 3: Uma abertura ao polêmico
33

 

  

 

 No quadro 3, destacamos que, dos vinte enunciados produzidos, do lugar da 

jornalista/ entrevistadora e do presidente/ entrevistado, sete iniciam-se com “Não” (qua-

tro do lado da jornalista, três do lado do presidente). Que efeitos de sentido a negação, 

como recorrência, produz? Como podemos ler enunciados que se iniciam com “Não”, 

para, desse ponto de partida, serem formulados?  

A partir de nosso gesto de leitura, podemos afirmar que a negação, nesse proces-

so enunciativo, funciona como marca de uma “interincompreensão regrada” (MAIN-

GUENEAU, 2005 [1984]) entre as posições projetadas no discurso. Nos termos do au-

tor, nesse processo, “cada um conduz o Outro em seu fechamento, traduzindo seus 

enunciados nas categorias do Mesmo e, assim, sua relação com esse Outro se dá sob a 

forma do ‘simulacro’ que dele constrói” (MAINGUENEAU, 2005 [1984], p. 5). A rela-

ção polêmica, nesses termos, é compreendida como da ordem de uma incompatibilida-

de. Dizer “Não, [...]”, como resposta a uma afirmação, é uma forma de negar o que foi 

dito anteriormente, pelo outro, discordar, requerer para si o sentido. 

Indursky (1990, p. 119), citando a teoria semântica da enunciação, afirma que, 

nessa perspectiva, “a negação polêmica decorre do confronto direto entre os pontos de 

vista de dois enunciadores antagônicos”. Ainda conforme a autora, do ponto de vista da 

Análise do Discurso, há um deslocamento, segundo o qual “a relação polêmica não se 

estabelece diretamente entre dois sujeitos, mas entre duas posições de sujeitos que re-

presentam FD antagônicas” (INDURSKY, 1990, p. 119).   

Em outro trabalho já citado, também relevante ao presente estudo, Indursky 

(2013 [1997], p. 261) pontua que “a negação é um dos processos de internalização de 

enunciados oriundos de outros discursos podendo indicar a existência de operações di-

versas no interior do discurso em análise”. É nesse sentido que a negação pode ser com-

                                                             
33

 Esse quadro, assim como o seguinte (quadro 4), apresentam dois recortes que não foram numerados 

como Sequências Discursivas. A opção por não numerar esses recortes em sequências se deu por compre-

endermos que os trechos recortados, apesar de serem trazidos à análise, por sua relevância para o ponto 

discutido, nessa parte da tese, não se enquadram nos critérios de recorte por nós estabelecido para a cons-

tituição das sequências discursivas, isto é, os recortes em torno da palavra ‘democracia’.  
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preendida como um modo de se investigar “a presença do pré-construído como vestígio 

mais ou menos evidente do interdiscurso” (idem, ibidem), tanto no discurso do jornalis-

ta/ entrevistador quanto no do presidente/ entrevistado.  

Ainda conforme a autora, quando a predicação do sujeito do discurso é negativa, 

três operações de negação discursiva podem operar: “a negação interna, a negação ex-

terna e a negação mista” (INDURSKY, 2013 [1997], p. 264). A primeira “incide sobre 

o que não pode ser dito no interior de FD1”, a segunda “incide sobre o que pode, mas 

não convém ser dito neste domínio de saber” e a terceira, por sua vez, “mobiliza as duas 

modalidades anteriores numa única operação de negação” (idem, ibidem).  

Ao levarmos em conta a teorização da autora a respeito do funcionamento dis-

cursivo da negação, podemos afirmar que a disputa instaurada no processo discursivo 

por nós recortado, no Quadro 3, se dá entre a posição-sujeito jornalista e a posição-

sujeito presidente, sendo o referente disputado o regime de governo de Fernando Henri-

que Cardoso, como quem ocupa o lugar social/ institucional de presidente da República. 

No centro da interincompreensão (MAINGUENEAU, 2005) está o enunciado: 

 
“este regime [implementado no governo de FHC] não é o regime dos excluídos”. 

 

Levando-se em conta as condições sócio-histórico-ideológicas de produção des-

se dizer, podemos afirmar que a negação, nesse enunciado proferido pelo lado ‘A’, o da 

jornalista/ apresentadora, e refutado pelo lado ‘B’, há o funcionamento da negação ex-

terna, isto é, o que é dito pode, mas não convém ser dito, no domínio de saber em que 

se inscreve. Por isso, incomoda o outro lado do jogo discursivo-enunciativo-ideológico. 

Em um domínio de saber 1, a que se filia FHC, o que pode e deve ser dito é que o go-

verno, o seu governo, inclui, ou seja, não é verdadeira a afirmação de que o seu gover-

no não investe no social, portanto, não é verdadeiro que é o regime dos excluídos; con-

comitantemente, em um domínio de saber outro, em que o dizer da posição jornalista se 

inscreve, o que pode e deve ser dito é que há um sentido possível e em curso que aponta 

o pouco investimento nas camadas mais baixas da sociedade, os “excluídos” do sistema, 

por parte do governo de FHC. Assim, segundo essa região de sentidos, é verdadeira a 

afirmação de que o regime de governo implementado por FHC não é o regime dos ex-

cluídos. 

Cada sujeito, de sua posição no discurso, produz uma filiação a uma região de 

sentidos, sendo-lhe negada, pelo funcionamento ideológico que produz evidências, ou-
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tra forma de compreensão, negando-se, assim, concomitantemente, o sentido produzido 

no discurso do outro.  

Da perspectiva discursiva, assim, compreendemos que o gesto de interpretação 

da entrevistadora, da posição imaginária que ocupa no discurso, se conflita com o do 

entrevistado, gerando, assim, uma polêmica que faz falhar o domínio de ‘A’, enquanto 

posição autoritária, que busca regular a polissemia, no processo discursivo produzido na 

entrevista, sobre o de ‘B’. ‘B’ impõe a sua posição sobre a outra (“quem é que está pen-

sando, sou eu ou você? Sou eu”). A falha marca, assim, uma ruptura no ritual do Ro-

da Viva, em seu funcionamento.  

Outra falha no ritual encontrada, na leitura das entrevistas, é também digna de 

ser apresentada. Na entrevista a Lula, em 2005, o tema da cobertura que a imprensa da 

época fazia de seu governo é recorrente, nas quase duas horas de duração da entrevista 

no Roda. Ao produzirmos uma leitura da transcrição oficial da presidência, disponível 

no site do Itamaraty, comparativamente ao vídeo disponível do canal do Roda Viva no 

Youtube, percebemos uma marca de edição, conforme já referimos (ver p. 52-53), por 

parte do programa. Um longo trecho da entrevista foi cortado do vídeo, daquilo que o 

programa guarda, em seu arquivo.  

Retomamos essa afirmação, nesse momento, no intuito de problematizá-la, tra-

zê-la, enfim, à discussão. Qual é o teor do trecho que foi silenciado? Em que incômodo 

ele se assenta? Esse trecho tem como tema, conforme podemos ler, no quadro a seguir, 

justamente a cobertura da imprensa ao governo Lula, envolvendo, como participantes 

do discurso, de um lado, sujeitos inscritos no lugar social de jornalistas de jornais de 

referência, de outro, um sujeito inscrito no lugar social de presidente da República.  

 

 

Jornalista
34

: O senhor tem um discurso frequen-

temente, muito hábil, aliás, contra as generaliza-

ções. Quer dizer, também quando a gente fala ‘a 

imprensa’, está generalizando. Na verdade há 

setores da imprensa que são mais avançados, mais 

conscientes, e há setores... Mas, nesse conjunto, a 

imprensa é o espelho da sociedade, não é verda-

Presidente: Estamos de acordo porque o que eu 

disse para a democracia vale para a imprensa, ou 

seja, tem problemas? Tem. Mas, sem ela, nós 

teríamos [inaudível]... 

 

                                                             
34

 No transcrito disponível no site do Itamaraty, os nomes dos participantes da entrevista são silenciados. 

Por isso, ao contrário do quadro anterior, em que os jornalistas/entrevistadores estão identificados por 

seus nomes, assim como o presidente/entrevistado, nesse quadro, a identificação se restringe a Jornalista/ 

Presidente. Compreendemos, de nossa posição, que o gesto de apagar os nomes dos jornalistas produz um 

efeito de indistinção do sujeito que fala, enfatizando-se, concomitantemente, o lugar de onde fala, isto é, o 

de Jornalista/Imprensa de referência. O apagamento do nome do Presidente não produz o mesmo efeito, já 

que, pela data da entrevista, é possível atribuir um nome àquele que, dessa posição, fala.  
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de? E a conclusão a que a gente chega é que há 

lados positivos e há lados negativos e isso é indis-

pensável, porque o pior é a ausência da impren-

sa. Eu já vivi, e o senhor também, períodos de 

censura, e não há nada pior do que a falta de 

liberdade de informação. 

Jornalista: Foi por isso que o senhor não deu 

uma entrevista coletiva há seis meses?  

 

Jornalista: O que é que aconteceu que o senhor... 

O senhor, agora vamos falar do senhor como 

oposição, e que o senhor falava na rádio todos os 

dias de manhã (inaudível) quando pode, lógico, a 

gente compreende. Mas em uma entrevista coleti-

va, Presidente, nós tínhamos muito mais facilida-

des com o seu antecessor, Fernando Henrique, 

do que nós temos com o senhor, com o qual... 

senhor, na oposição, tinha um relacionamento 

muito fácil de poder falar, através de nós, com a 

população. 

 

Jornalista: Nós tínhamos mais facilidade de falar 

com o senhor, quando o senhor era oposição.  

 

Jornalista: Agora é muito difícil, Presidente. Esta 

aqui é a primeira entrevista coletiva que o senhor 

está dando, depois de seis meses. 

Presidente: Possivelmente, a Roseli tenha razão 

quando ela disse, no começo do programa, que é 

preciso fazer uma revisão no comportamento...  

Jornalista: O senhor vê que nós estamos cobran-

do ao vivo. 

Presidente: Eu também já, muitas vezes, eu quis 

tanto falar com a imprensa, a imprensa não queria 

me ouvir. Porque tem o outro lado da verdade: 

quantas vezes você produz uma coisa que você 

quer falar (inaudível)... 

Jornalista: É diferente de a gente reproduzir uma 

declaração que o senhor faz! 

 

Presidente: Eu acho que, possivelmente, nós te-

nhamos cometido o equívoco de não dar tantas 

entrevistas coletivas quanto a imprensa gostaria 

que déssemos, quem sabe possamos mudar isso 

para melhor?  

Jornalista: Fica a reclamação.  Presidente: Fica a reclamação, fica a constata-

ção.  

Jornalista: E a promessa de que vai mudar.  Presidente: E o compromisso. 

Quadro 4: Marca de edição por parte do Roda Viva 

 

 

No recorte aqui apresentado, retirado do transcrito do Itamaraty, apontamos que, 

dos nove enunciados formulados pelos jornalistas, somente um deles é interrogativo, ou 

seja, formula, de fato, uma pergunta. Todos os demais fazem afirmações a respeito da 

imprensa, como um todo, do modo como Lula, em posição de presidente, estava tratan-

do a imprensa, em comparação ao modo como a tratava, quando era oposição, ao que o 

entrevistado, de sua posição, responde.  
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Se, a partir da leitura que fizemos do quadro anterior (quadro 3), apontamos a 

recorrência da negação, em seu funcionamento discursivo, no gesto de leitura empreen-

dido sobre essa discursividade (quadro 4), perguntamo-nos: que efeitos de sentido pro-

duz o uso recorrente de frases declarativas afirmativas, por parte dos jornalistas/ entre-

vistadores? Mais especificamente, que efeitos esse uso produz, quando recorrente em 

uma entrevista a um programa televisivo, o Roda Viva, levando-se em conta o fato de 

que o trecho foi cortado, pelo programa? 

As frases declarativas afirmativas, ao contrário das interrogativas, rompem com 

um esperado, em uma entrevista, de nosso ponto de vista. Declarar mais que perguntar 

aponta um desejo de afirmar, de apresentar um ponto de vista sobre uma questão se 

sobrepondo a um desejo de saber, de questionar. Como efeito, marca-se uma posição 

frente aos sentidos de imprensa, de liberdade de imprensa, de relacionamento entre Lula 

e a imprensa, por parte de ‘A’ da discursividade, o lado dos jornalistas. Por mais que, 

hoje, não mais se negue o lado interpretativo da mídia, a objetividade é ainda pretendi-

da, o que faz com que se quebre, nessa discursividade, um esperado do lugar social/ 

institucional de jornalista. 

Podemos afirmar, assim, que há, nesses dizeres, um funcionamento que não se 

assemelha ao de uma entrevista, em que, de um lado, se formula uma pergunta e, de 

outro, uma resposta. O predomínio da palavra por parte de um lado da discursividade, 

ou seja, o lado dos jornalistas, e o modo como os enunciados se formulam, de forma 

majoritariamente declarativa, não interrogativa, produzem a ruptura de um funciona-

mento esperado. Assim, o que ‘A’ dá a ver/ ler/ ouvir, no jogo enunciativo-discursivo-

ideológico, é algo que escapa a um controle do dizer, diz mais do que supõe dizer. 

Desse modo, o ponto central a ser destacado é que, embora o programa reitere, 

em muitas de suas edições, inclusive nas que analisamos, o compromisso com a conso-

lidação da democracia no Brasil, com o papel da imprensa em relação à liberdade de 

expressão, há certos dizeres que não cabem, no espaço do programa, não devem ser 

ditos, do modo como foram ditos, são inter-ditados. Essa interdição ao dizer aponta uma 

contradição. Tal qual o chapéu de Clèmentis (COURTINE, 1999), o corte, a tentativa de 

anulação de parte da entrevista, por parte do programa Roda Viva, quebrada pelo vestí-

gio deixado na transcrição do Itamaraty, marca uma falha no funcionamento ideológi-

co.  

Desse modo, afirmamos que as entrevistas jornalístico-político-televisivas, além 

de serem definidas como um “jogo de correlações entre posições enunciativas e ideoló-
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gicas”, conforme apontou Souza (2000), podem ser definidas como um jogo entre po-

sições enunciativas e ideológicas constituído por falhas em seus rituais. Essas falhas, 

no entanto, constituem-se diferentemente, a depender de quem ocupa a posição de en-

trevistado/ presidente, marcando, com isso, uma diferença no funcionamento predomi-

nante do discurso autoritário.  
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III NA(S) RODA(S) VIVA(S) DA HISTÓRIA DE UM PROGRAMA TELE-

VISIVO, QUE (SENTIDOS DE) DEMOCRACIA(S)? QUE (SENTIDOS DE) 

PRESIDENTE(S)? 

 

 

Para alguns, o já-dito é fechamento de mundo. 

Porque estabelece, delimita, imobiliza. No entan-

to, também se pode pensar que aquilo que se diz, 

uma vez dito, vira coisa no mundo: ganha espes-

sura, faz história. E a história traz em si a ambi-

guidade do que muda e do que permanece. 

(Eni Orlandi, A linguagem e seu funcionamento). 

 

 

 No período posterior à Ditadura Militar no Brasil (1965-1985), a democracia, 

ou, em sua concepção aristotélica clássica, “Governo do povo, de todos os cidadãos, ou 

seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania” (BOBBIO, 1998 [1983], p. 

319), assim como o lugar social de presidente da República eram referentes discursivos 

significados em instâncias institucionais e não institucionais. Como exemplos dessas 

instâncias, podemos citar a Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), as vozes da popula-

ção que foi às ruas nas Diretas Já, as falas dos políticos, como Fernando Collor de Mel-

lo, primeiro presidente eleito pelo voto direto, pós Ditadura Militar, em 1989
35

.  

 Nos trabalhos de Indursky (2013 [1997]) e de Zoppi-Fontana (1994), vemos que 

essa discursividade não se inaugura nem se restringe a esses eventos sócio-histórico-

políticos. Ao analisar as falas dos militares que ocuparam a presidência do país no perí-

odo do golpe militar, Indursky (ibidem) mostrou que ‘democracia’ era um termo privi-

legiado, recorrente. Isso a permitiu apontar a constituição da imagem de um presidente 

democrata, que apostaria no regime democrático. Das sequências analisadas pela autora, 

trazemos parte de uma, formulada pelo General João Baptista Figueiredo:  

                                                             
35

 Recortes de pronunciamentos de Collor: 1º “O meu compromisso é com a democracia. Nós todos...” 

(Fala de Fernando Collor de Mello ao ser entrevistado no Roda Viva, em 8.8.1989, como candidato à 

presidência da República); . Entrevista em vídeo disponível no canal do Roda Viva no Youtube - link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JzO5yWKTgKA; transcrito da entrevista disponível no acervo do 

projeto Memória Roda Viva - link: 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/829/entrevistados/fernando_collor_de_mello_1989.htm. 2º “Meu 

primeiro compromisso inalterável é com a democracia. Ao restaurá-la no Brasil, reatamos com o melhor 

da nossa tradição de direito, liberdade e Justiça” (Fala de Fernando Collor de Mello em seu discurso de 

posse na presidência da República, em 15.3.1990) / Publicado em: COLLOR, F. O Brasil aberto ao mun-

do. Discurso de posse na Presidência da República/ Fernando Collor. -- Brasília: Senado Federal, 2008. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzO5yWKTgKA
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/829/entrevistados/fernando_collor_de_mello_1989.htm
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“Mas tenho também diante de mim um compromisso, que assumi antes mes-

mo de tomar posse na presidência da República. E, mais que compromisso, 

um juramento [...]: disse por mais de uma vez que iria transformar este país 

numa democracia” (INDURSKY, 2013 [1997], p. 69).  

 

 

Esse dizer, somado a outros, é constitutivo do interdiscurso que também atraves-

sa toda possibilidade de significação de democracia, posterior a esse período.  

De mesmo modo, conforme apontou a pesquisa de Zoppi-Fontana (ibidem), nas 

falas de presidentes do período pós-ditadura, na Argentina, em especial Raúl Alfonsín, 

presidente em exercício de 1983 a 1989, ‘democracia’ também se constituía um assunto 

da ordem do dia, sendo, inclusive, o tópico de enunciados-chave dos comícios da cam-

panha presidencial alfonsinista: “con la democracia se come, se vive, se educa” e tam-

bém “la democracia moderna nace bajo el signo de la esencial igualdad de los hombres 

en tanto sujetos jurídicos e políticos” (ZOPPI-FONTANA, 1994, p. 235). 

A discursividade da palavra ‘democracia’, nas entrevistas por nós analisadas, 

proferida por dois distintos presidentes eleitos pelo voto, é atravessada por essas discur-

sividades outras, anteriores e concomitantes, que constituem, de forma não homogênea, 

lacunar, o tecido sócio-histórico-político brasileiro pós Ditadura Militar. Esse é um pon-

to de grande relevância, em nosso estudo, que será retomado, ao longo do presente capí-

tulo. 

Em nosso trabalho, à luz das nossas questões de pesquisa, trazemos à análise di-

zeres de dois sujeitos, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), que inscreveram seus nomes, cada um a seu modo, na história recente do país co-

mo presidentes da República legitimamente eleitos. Ao enfatizarmos a presidência en-

quanto instituição, faz-se fundamental destacarmos o que apontou Mariani (1999): 

 

 
[...] uma instituição, ao constituir-se, encontra-se regulada por uma formação 

discursiva dominante, na qual se configuram fronteiras sempre móveis da 

produção de sentidos. A compreensão do funcionamento de um discurso ins-

titucional, desse modo, não permanece restrita a uma correlação mecânica 

entre o que se diz e um lugar institucional correspondente, nem a uma con-

cepção fixista da instituição, impedindo uma leitura crítica da sua forma de 

existência histórica. (MARIANI, 1998, p. 49). 

  
 

Nessa citação, a autora aponta que o institucional, embora seja regulado por uma 

formação discursiva dominante, que delimita, sem imobilizar, o que pode e deve ser 

dito, desse lugar, não se separa do linguageiro, ou seja, de uma prática discursiva; como 
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presidentes, os sujeitos são falados, significados, mas também falam, enunciam, dando 

atualidade, cada um a seu modo, à posição sujeito-histórico de presidente e à democra-

cia, como referente discursivo construído, constantemente, em seus dizeres. 

De nossa posição, filiada à Análise do Discurso materialista, faz-se relevante 

destacarmos que o nosso interesse reside, tal qual afirma Orlandi (1994, p. 47), na 

“construção discursiva dos referentes”, isto é, nos processos de significação para ‘de-

mocracia’ que se dão de modos distintos, em cada sujeito que enuncia. Lançamos, as-

sim, sobre a palavra ‘democracia’, enunciada tanto por FHC, nas duas entrevistas, quan-

to por Lula, também nas duas entrevistas, uma opacidade.  

Ademais, os dizeres os quais recortamos, conforme já afirmamos nos capítulos 

anteriores, são produzidos em determinadas condições, para serem televisionados no 

programa Roda Viva, da TV Cultura. Interessa-nos, assim, como ponto analítico central, 

compreender os modos como a palavra ‘democracia’ e o lugar social de presidente são 

(re)significados, nos processos discursivos produzidos em condição de entrevistas ao 

Roda.  

A partir disso, questionamo-nos: Quais sentidos são mobilizados? Como se pro-

duzem? Como, na enunciação, cada sujeito toma posição? Como, na enunciação, cada 

sujeito toma posição, considerando-se o funcionamento discursivo da entrevista, à luz 

da teorização de Orlandi (2011a [1983], 2011b [1985]), como predominantemente auto-

ritário, isto é, com uma assimetria entre a posição dos jornalistas/ apresentadores e a dos 

presidentes/entrevistados? 

Como modo de entrada, ou eixo condutor para a constituição das sequências dis-

cursivas a serem analisadas, recortamos, das quatro entrevistas, sequências em que a 

palavra ‘democracia’ comparece, seja na formulação do jornalista/ entrevistador seja na 

do presidente/ entrevistado. Como resultado, constituímos o quadro a seguir: 
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‘DEMOCRACIA’ 

 

 

ENTREVISTADO E DATA 

 

 

PERGUNTA 

 

RESPOSTA 

 

 

FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO  

ENTREVISTA 1 

(14.10. 1996) 

1. SD1: O senhor considera que 

hoje, dez anos depois, a demo-

cracia está consolidada no 

Brasil? Pergunto também um 

pouco para o sociólogo Fernan-

do Henrique, não só para o 

presidente. (Matinas Suzuki Jr., 

apresentador do Roda Viva, 

14.10.1996). 

 

 

SD4a: Eu considero que sim [...] 

politicamente falando e sociolo-

gicamente falando. Por quê? 

Porque não se trata apenas das 

instituições democráticas que 

estão aí, o Congresso, a liberda-

de de imprensa, eleições e tudo 

mais. É mais do que isso. A 

sociedade está hoje muito orga-

nizada e demandando muito, 

com um sentido muito forte de 

independência, de autonomia, e 

sabendo processar o que ela 

deseja em suas demandas, sa-

bendo também entender as res-

postas. (FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 

SD4b: Eu acho que vivemos 

hoje um clima de democracia. 

Não há, no meu modo de enten-

der, nenhuma força no Brasil que 

se oponha a isso, a esse valor, a 

democracia, que não era um 

valor compartilhado por todos há 

muito pouco tempo. Hoje é 

compartilhado por todos. [...] e 

eu acho, como você mesmo 

disse, que programas como este 

ajudaram a enraizar a democra-

cia no sentido que eu mencionei 

aqui, não só das instituições, é a 

própria sociedade entender me-

lhor o processo social, político, 

econômico. Acho que poucos 

países têm o grau de liberdade 

equivalente à liberdade que o 

Brasil desfruta hoje, e muitas 

vezes nós nem percebemos. A 

liberdade é como o oxigênio, 

você tem que parar com ele para 

sentir falta. Aqui há muita liber-

dade e isso é muito bom. (FHC 

ao Roda Viva, 14.10.1996). 

 2. O assunto reeleição seria um 

assunto para o Congresso ou 

para um plebiscito? (Marco 

Nascimento, à época diretor de 

jornalismo da TV Cultura de 

São Paulo, Roda Viva, 

14.10.1996). 

SD5: [...] Então, por que plebis-

cito? Se eu disser plebiscito, aí: é 

democracia direta, vai usar a 

máquina, vai usar a televisão, ele 

vai lá, vai falar para o país, o 

país vai ficar... (FHC ao Roda 

Viva, 14.10.1996). 

 3. Eu acho que talvez o maior SD6: Eu fui o autor do regimen-



96 
 

 

defeito da Constituição [...] [é 

que] essa Constituição tem um 

nó, que esses primeiros dois 

anos de mandato do senhor 

enfatizaram, que é, enfim, ela é 

tão minuciosa que, para mexer 

em qualquer ponto dela, fazer 

qualquer mudança, sempre 

sobra outra meia dúzia de pon-

tos amarrando aquele que foi 

mexido. Então, aquilo volta 

para a Justiça, e o Brasil não 

desamarra. Como se lida com 

esse problema? (Fernão Lara 

Mesquita, à época diretor res-

ponsável do Jornal da Tarde, 

Roda Viva, 14.10.1996). 

to interno da Constituinte. Bem, 

esse regimento, que depois foi 

modificado pelo Centrão [...], foi 

uma saraivada de críticas [...]. 

Depois, passaram a achar que ele 

era muito democrático. Mas esse 

era o clima da época. Eu até me 

recordo que, naquela época, eu 

dizia... Eu olhava [...] aquela 

quantidade de parlamentares 

[...], eu me lembrava sabe do 

quê? Do que eu assisti na Fran-

ça, em Nanterre, em 1968: “É 

proibido proibir”, vale tudo, 

democracia direta, esse era o 

clima. (FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Qual é o espaço do Brasil 

neste mundo globalizado? (Ele-

onora de Lucena, à época secre-

tária de redação da Folha de S. 

Paulo, Roda Viva, 14.10.1996). 

SD7: [...] Eu acho que o Brasil 

hoje tem uma posição, digamos, 

privilegiada, porque nós organi-

zamos o espaço do Cone Sul. E 

agora estamos ampliando esse 

espaço na América do Sul. Isto 

aqui é uma zona de paz, de de-

mocracia, de mercado, de tra-

dição de mercado, de compe-

tência – porque já existe compe-

tência universitária, tecnológica, 

e já existe em produção instala-

da. (FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 

 5. Presidente, não estou reto-

mando esse assunto de reelei-

ção, eu queria falar de mandato. 

Nesses quatro anos, o senhor já 

tinha uma certa intimidade com 

o governo, agora, se o presiden-

te assume sem ter passado, por 

exemplo, pelo Ministério da 

Fazenda, com os poderes que o 

senhor teve, quanto tempo ele 

demora para até decorar os 

ramais do Palácio? (Augusto 

Nunes, à época diretor de reda-

ção do jornal Zero Hora, Roda 

Viva, 14.10.1996). 

SD8: [...] o Brasil [...] já tem 

base real de desenvolvimento 

aqui, e de crescimento. Isso 

existe aqui no Brasil. O que 

precisa ter é: equilíbrio, bom 

senso, capacidade negociadora, 

entender como funciona a de-

mocracia, não imaginar que 

apertou um botão e saltou a 

decisão, porque não é assim. 

Tem que ter paciência quase que 

pedagógica. E não é do presiden-

te, é do conjunto da sociedade. 
(FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 

 

 6. O senhor disse [...]: “A ética 

é um componente importante 

[...] das mudanças e da política, 

mas quando se deixa de ver a 

política como um instrumento 

de transformar a realidade, 

quando se fica apenas no plano 

de valores, tudo bem, você 

salvou sua alma, mas não mu-

dou nada”. O que eu lhe per-

SD9: Não, de nenhum valor, 

nenhum valor. Eu sempre fui 

pela democracia, continuo sen-

do, e não houve nada que não 

fosse. (FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 
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guntaria é o seguinte: a realida-

de [...] do exercício do poder, 

nesses primeiros dois anos de 

mandato, lhe obrigou, de uma 

certa forma, ou lhe forçou, de 

uma certa forma, a abrir mão de 

alguns valores que o senhor 

sempre praticou, defendeu? 

(Ricardo Noblat, à época diretor 

de redação do Correio Brazili-

ense, Roda Viva, 14.10.1996). 

 

 

 

FERNANDO HENRIQUE 

CARDOSO 

ENTREVISTA 2 

(20.12.2002) 

1. SD2: Presidente, também 

ninguém pode deixar de con-

cordar que o senhor ajudou a 

consolidar a democracia no 

Brasil. Quer dizer, essa foi uma 

tarefa desses últimos oito anos, 

que há um reconhecimento 

geral em relação a isso. Agora, 

como um cientista político, 

como um sociólogo, como é que 

o senhor vê esse caminho da 

democracia no mundo? (Marco 

Antônio Coelho Filho, à época 

diretor de jornalismo da TV 

Cultura, Roda Viva, 

20.12.2002). 

SD10: Olha, são coisas às vezes 

separadas, às vezes misturadas. 

A questão da democracia hoje é 

um valor universal, se é que se 

pode utilizar essa expressão. 

Todos querem que os regimes 

sejam democráticos. Não só isso, 

não é só a democracia como 

sistema de eleição, estado de 

direito. É mais do que isso. O 

mundo moderno permite muito 

mais participação. (FHC ao 

Roda Viva, 20.12.2002). 

 

 2. Agora, a união do senhor,  do 

[...] do Blair, do Clinton no 

passado recente, tinha criado 

uma espécie de expectativa, de 

uma terceira via, porque há 

a questão da consolidação da 

democracia, parece que mundi-

almente, pelo menos nos países 

ocidentais há um acordo em 

relação a isso, mas na questão 

da desigualdade no mundo, é 

complicado, e também há os 

sistemas econômicos que lutam 

entre si. [...] Por onde se pode 

ter uma esperança da quebra da 

hegemonia americana que, de 

certa forma, oprime o mundo? 

(Marco Antônio Coelho Filho, 

diretor de jornalismo da TV 

Cultura, Roda Viva, 

20.12.2002). 

 

SD11: [...] Nós estamos vivendo 

um momento muito curioso. 

Você falou da questão da demo-

cracia e da questão econômica... 

Nós estamos vivendo uma fase 

que é pós-imperialista, porque na 

fase chamada imperialista você 

precisava dos Estados para im-

por a ordem econômica, a domi-

nação no mundo. Hoje, as em-

presas na verdade ficam até 

assustadas quando veem um 

Estado muito forte. [...] (FHC ao 

Roda Viva, 20.12.2002). 

 3. As multinacionais... (Paulo 

Markun, apresentador, Roda 

Viva, 20.12.2002). 

SD12: As multinacionais, um 

começo disso. E eu dizia: “Olha, 

cuidado que essa força é forte e 

ela vai mudar as relações todas 

desse país”. Mudaram. Alguns 

diziam: “Ah, então isso vem ao 

autoritarismo, consequência 

necessária disso”. Digo: “Não é 

também verdade”. É possível 

que volte a democracia. Hoje 

javascript:;
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quando eu quero retomar esse 

tema é para dizer o seguinte: 

"Hoje é diferente porque você 

tem a globalização financeira, 

você tem a revolução tecnológi-

ca que nós não tínhamos na 

época das comunicações". (FHC 

ao Roda Viva, 20.12.2002). 

 

 4. As federações de interesse... 

(Paulo Markun, apresentador, 

Roda Viva, 20.12.2002). 

SD13: Federações de interesses. 

Isso é complicado, porque isso 

no limite é o lobby [...]. Qual é a 

diferença? O partido tem uma 

filosofia, tem uma proposta [...]. 

Aqui não tem a filosofia, tem só 

os interesses que se organizam. 

Então, isso é ruim, é complicado 

para a democracia. Agora, qual 

é a esperança? É que a cultura 

política está mudando, quer 

dizer, a população está mudan-

do seu interesse, o cidadão está 

influindo mais, está escolhendo. 

[...]. (FHC ao Roda Viva, 

20.12.2002).  

 

 5. Mas então é no movimento 

da sociedade, não precisa ter 

reforma política que as coisa 

vão se adequando? (Marco 

Antonio Coelho Filho, diretor 

de jornalismo da TV Cultura, 

Roda Viva, 20.12.2002). 

SD14: Não, eu não acho isso. Eu 

acho que precisa ter reforma 

política, mas o que eu digo que 

ela não supre o fundamental, que 

é a cultura cívica. Esta cultura 

cívica num país como o nosso 

não é fácil você implantá-la, mas 

ela está se implantando. Está 

havendo o que o Guiden chama 

de uma radicalização da demo-

cracia. Isso é muito bom. Essa 

radicalização vem de que existe 

liberdade, mas que existe tam-

bém respeito às instituições. 

Porque liberdade sem institui-

ções dá anarquia. A reivindica-

ção pela reivindicação não tem 

como processá-la. Aqui está 

havendo um certo equilíbrio, nós 

estamos fortalecendo as institui-

ções, o congresso, os tribunais, a 

presidência, os órgãos governa-

mentais, os próprios partidos. Ao 

mesmo tempo, o cidadão está se 

sentindo muito livre. Isso é bom, 

porque, ao se sentir livre, ele 

obriga as instituições também a 

começar a se remodelar. Então, 

eu acho que nós vivemos um 

momento positivo do ponto de 

vista da democracia e não é 

porque ganhou A, B ou C, per-

deu A, B ou C, é porque a socie-

dade no seu conjunto está mais 
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reflexiva, está começando a ter 

mais consciência dos seus inte-

resses. [...] (FHC ao Roda Viva, 

20.12.2002). 

 

 6. Quando o senhor fala em 

radicalização da democracia, 

onde é que o senhor pode apon-

tar que houve uma radicalização 

da democracia no seu governo? 

(Marco Antonio Coelho Filho, 

diretor de jornalismo da TV 

Cultura, Roda Viva, 

20.12.2002). 

SD15: Vou lhe dizer: O MST, 

por mais que eu critique e tal, eu 

acho que ajudou. Por quê? 

Porque forçou que a agenda da 

Reforma Agrária entrasse com 

maior velocidade. (FHC ao Roda 

Viva, 20.12.2002).  

 

 7. Tudo que o senhor está men-

cionando são processos. É tudo 

lento e gradual? (Paulo Markun, 

Apresentador, Roda Viva, 

20.12.2002). 

SD16: Isso! Porque a democra-

cia é processo e essa é a dificul-

dade. (FHC ao Roda Viva, 

20.12.2002). 

 

 8. Agora, não se tinha ideia de 

que a questão da segurança 

estava relacionada com a ques-

tão da democracia. Pareceu-

me, quer dizer, no início do 

governo não parecia que tinha... 

E hoje é verdadeiro isso. Quer 

dizer, nem a esquerda que anti-

gamente descartava isso. (Mar-

co Antonio Coelho Filho, dire-

tor de jornalismo da TV Cultu-

ra, Roda Viva, 20.12.2002). 

 

SD17: Hoje a esquerda parece 

que quer usar... alguns até na 

propaganda eleitoral usaram 

métodos que eu não gosto. Quer 

dizer: “A ROTA de novo na rua 

para matar”. Não é isso. (FHC ao 

Roda Viva, 20.12.2002). 

 9. Mas a questão da segurança 

não foi vista, no primeiro go-

verno principalmente, como 

uma questão importante para a 

democracia, não é, presidente? 

Inclusive a questão do desar-

mamento que o senso apontou 

que a principal causa... (Marco 

Antonio Coelho Filho, diretor 

de jornalismo da TV Cultura, 

Roda Viva, 20.12.2002).  

 

SD18: Mas não passa. Eu lutei 

por essa lei. A lei é minha, a 

proposta é minha. Não passa no 

Congresso porque tem um lobby. 

Lobby de quem? Das polícias e 

também lobby dos fabricantes. 

Você não aprova a lei. Aprovei 

na Câmara, está no Senado. 

(FHC ao Roda Viva, 

20.12.2002). 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA 

ENTREVISTA 2 

(7.11.2005) 

1. O senhor falou em história, 

Presidente. Nós sempre acredi-

tamos que a história tinha um 

sentido, achávamos, no meu 

caso, que caminhava na direção 

do socialismo. Depois, houve 

uma série de mudanças e hoje 

essa é uma questão a ser discu-

tida. O senhor ainda acredita no 

sentido da história? E, se o 

senhor acredita, em que direção 

a humanidade, o senhor acha, 

está caminhando? (Rodolfo 

Konder, à época diretor cultural 

da FMU, Roda Viva, 

7.11.2005). 

SD19: Primeiro, eu acredito no 

sentido da história, e acho que a 

história é, possivelmente, o 

grande ensinamento para que os 

que virão depois acertem mais 

do que os que se foram. Quando, 

por exemplo, nós tivemos a 

queda do Muro de Berlim, a 

história nos ensinou o quê? Não 

existe nenhum regime mais 

fantástico, por mais problemas 

que ele tenha, do que a demo-

cracia. Não existe. A democra-

cia não é uma meia coisa, ela é 

uma coisa por inteiro, porque 

fazer política em um país que 
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tem imprensa livre, fazer política 

em um país que tem sindicato 

livre, fazer política em um país 

que tem um Congresso Nacional 

livre, que tem organizações 

partidárias livres, que tem os 

estudantes fazendo o que enten-

derem fazer, pode ser difícil, 

mas é muito mais saudável para 

o futuro da Humanidade do que 

você tentar se autointitular “dono 

da verdade” e fazer apenas a 

política que interessa a um parti-

do, a uma religião, a uma corren-

te sindical ou a uma pessoa. 

(Lula ao Roda Viva, 7.11.2005). 

 

 2. SD3: Presidente, o senhor, há 

pouco, fez uma defesa muito 

bonita da democracia, e o se-

nhor lutou contra a ditadura, 

esteve preso, enfim, pagou o 

preço por lutar pela democracia. 

A gente observa que a questão 

democrática está muito presen-

te, do ponto de vista interno. 

Agora, e a nossa política exter-

na? Até onde o senhor acha que 

ela também deve ter esse com-

promisso com a democracia? 

(Rodolfo Konder, à época dire-

tor cultural da FMU, Roda Viva, 

7.11.2005). 

SD20a: Nunca, nunca, Rodolfo, 

nós tivemos tanta democracia 

na política externa. Nunca! Você 

veja que, hoje, o Brasil tem uma 

posição de liderança na América 

do Sul e na América Latina. O 

Brasil, muitas vezes, é convida-

do pelo Chávez para resolver 

problemas dele com os Estados 

Unidos e, ao mesmo tempo, nós 

somos convidados pelos Estados 

Unidos para ajudar a resolver 

problemas com o Chávez. E, aí, 

eu lembro da minha história 

política. Quando eu surgi no 

Movimento Sindical, algumas 

pessoas do “Partidão” diziam: 

“Esse cara é agente da CIA”. E 

os de direita diziam: “Ele é co-

munista”. Então, eu acho que eu 

sempre me portei como aquelas 

pessoas que se definem como 

caminho do meio. Ou seja, o 

Brasil, hoje, joga um papel, na 

sua política externa, como ja-

mais jogou, em qualquer outro 

momento da sua história. E não 

por causa do presidente Lula, 

não por causa do Itamaraty, por 

causa de um conjunto de fatores 

que estão acontecendo na políti-

ca internacional, que permitiu 

que o Brasil jogasse esse papel 

de destaque [...]. (Lula ao Roda 

Viva, 7.11.2005). 

 

SD20b: [...] sobretudo, a partir 

do momento que nós decidimos 

privilegiar a relação com a Amé-

rica do Sul e recuperar o Merco-

sul; quando nós, depois, decidi-

mos ter uma nova atitude para 

com o Continente Africano; 
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quando nós decidimos juntar os 

países árabes com os países da 

América do Sul; quando nós 

decidimos criar o G-20, foi o 

marco de tudo isso, porque o G-

20 permitiu que Índia, China, 

África do Sul, Brasil e outros 

países do mesmo porte se colo-

cassem juntos para enfrentar, nas 

instituições multilaterais, a defe-

sa dos interesses comuns deste 

país. Então, nós criamos muito 

mais força, ficamos muito mais 

fortes, do ponto de vista dos 

interesses coletivos do G-20 e, 

pela primeira vez, nós estamos 

muito próximos, muito próxi-

mos, Rodolfo, de conseguirmos 

um acordo na Organização 

Mundial do Comércio. (Lula ao 

Roda Viva, 7.11.2005). 

 

 3. Então, o senhor tem uma 

queixa contra a imprensa? (He-

ródoto Barbeiro, então editor-

chefe e apresentador do Jornal 

da Cultura e da rádio CBN, 

Roda Viva, 7.11.2005). 

SD21: Veja, possivelmente mui-

tas, mas tem uma coisa que eu 

sou obrigado a reconhecer. Pri-

meiro, que nós não teríamos 

democracia se não fosse a im-

prensa, com virtudes e com 

defeitos. Segundo, que eu não 

seria Presidente da República se 

não fosse a imprensa, com virtu-

des e com defeitos. Terceiro, que 

a gente não teria uma Nação com 

instituições tão consolidadas se 

não fosse a imprensa, com virtu-

des e com defeitos. (Lula ao 

Roda Viva, 7.11.2005). 

 

 4. Mas o senhor fez críticas em 

palanque, o senhor fez críticas 

em público... (Heródoto Barbei-

ro, então editor-chefe e apresen-

tador do Jornal da Cultura e da 

rádio CBN, Roda Viva, 

7.11.2005). 

SD22: [...] Toda vez que eu me 

sentir injustiçado, eu tenho o 

direito de fazer crítica, como a 

imprensa tem o direito de publi-

car as críticas a mim. Essa é a 

democracia. (Lula ao Roda 

Viva, 7.11.2005). 

 

 5. O senhor tem um discurso 

frequentemente, muito hábil, 

aliás, contra as generalizações. 

Quer dizer, também quando a 

gente fala “a imprensa”, está 

generalizando. Na verdade há 

setores da imprensa que são 

mais avançados, mais conscien-

tes, e há setores... Mas, nesse 

conjunto, a imprensa é o espe-

lho da sociedade, não é verda-

de? E a conclusão a que a gente 

chega é que há lados positivos e 

há lados negativos e isso é in-

SD23: Estamos de acordo por-

que o que eu disse para a demo-

cracia vale para a imprensa, ou 

seja, tem problemas? Tem. Mas, 

sem ela nós teríamos...  (Lula ao 

Roda Viva, 7.11.2005). 
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dispensável, porque o pior é a 

ausência da imprensa. Eu já 

vivi, e o senhor também, perío-

dos de censura, e não há nada 

pior do que a falta de liberdade 

de informação. (Nome do jorna-

lista ocultado no transcrito do 

site do Itamaraty e no da biblio-

teca do Governo Federal/ Tre-

cho ocultado do vídeo disponí-

vel no canal do Roda Viva no 

Youtube).  

 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA 

ENTREVISTA 2 

(16.10.2006) 

1. Presidente, o senhor já disse, 

mais de uma vez, que quer ver 

tudo apurado, disse também que 

um pai de família não pode 

saber, na cozinha, o que os 

filhos fazem na sala, mas com 

sua autoridade moral de presi-

dente e de líder daqueles que 

tentaram comprar o dossiê, não 

teria sido mais rápido e simples 

exigir que os companheiros que 

o senhor define como “alopra-

dos” revelassem, afinal, de onde 

veio o dinheiro? (Paulo 

Markun, Apresentador Roda 

Viva, 16.10.2006). 

SD24: Se dependesse de mim, 

não teriam feito e, ao terem feito, 

deveriam ter falado no dia se-

guinte. [...] Eu, quando era diri-

gente sindical, eu ia para a porta 

de fábrica e eu culpava os presi-

dentes da República por não 

prenderem as pessoas. Eu lem-

bro quando a Jorgina levou o 

dinheiro da Previdência Social, 

quantos discursos que eu fiz: “É 

porque o governo deveria pren-

der...”. Ora, era pura ignorância 

minha porque não é o governo 

que prende, sabe, o governo 

pode tomar atitude naquilo que é 

pertinente às pessoas ligadas à 

máquina pública, de afastá-las, 

mas aí para prendê-los, para 

prendê-los é preciso que a gente 

respeite o funcionamento das 

instituições, porque assim nós 

estamos garantindo aos outros a 

democracia que nós queremos 

para nós. (Lula ao Roda Viva, 

16.10.2006). 

 

 2. O senhor não acha que isso 

vai prorrogar, em direção a um 

eventual segundo mandato do 

senhor, como uma espécie de 

espada sobre o mandato? (Paulo 

Markun, Apresentador Roda 

Viva, 16.10.2006). 

SD25: [...] Primeiro que nós 

temos instituições sólidas, que 

funcionam bem, dá garantia de 

um país republicano como o 

Brasil e, segundo, nós temos um 

povo mais atento, nós temos um 

povo mais fiscalizador, nós te-

mos um povo... Houve um tem-

po que se dizia que o pobre era 

massa de manobra. Eu acho 

importante vocês da imprensa 

saírem para os comícios e fica-

rem entrevistando o povo por 

que que ele está participando 

daqueles atos. Ele está muito 

mais calejado, ele está muito 

mais sabedor daquilo que lhe 

interessa e ele começa a perce-

ber, veja, que tem um tipo de 

oposição... Vocês sabem que eu 
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jamais vou fazer crítica à oposi-

ção, jamais. Eu acho que a opo-

sição é uma coisa saudável para 

a consistência da democracia, 

agora, nós temos a oposição e 

oposições, ou seja, nós temos 

gente que efetivamente não quer 

que as coisas deem certo no 

Brasil, nós temos gente que 

trabalha o tempo inteiro para 

fazer com que as coisas não 

deem certo. (Lula ao Roda Viva, 

16.10.2006). 

 

 3. Durante o debate da rede 

Bandeirantes, o senhor, às tan-

tas, falou ao candidato Geraldo 

Alckmin: “O senhor deve ter 

saudade daquele tempo que 

tinha apuração... da tortura” e 

coisa desse tipo. Eu queria lhe 

perguntar se isso foi dito no 

calor do debate, se o senhor fez 

alguma insinuação em relação à 

forma como o seu adversário se 

posta diante da questão da de-

mocracia. Por que o senhor 

mencionou isso? (Alexandre 

Machado, então comentarista de 

política da TV Cultura, Roda 

Viva, 16.10.2006) 

SD26: Alexandre, você me co-

nhece há muito tempo e você 

sabe que a minha relação política 

[...] com qualquer que seja a 

pessoa, de qualquer partido polí-

tico, sempre foi uma relação de 

muita democracia, sabe, de 

muita diplomacia. [...] Pois 

bem, quando eu disse ao meu 

adversário, era porque ele estava 

insistindo que eu é que deveria 

dizer ao público o que aconte-

ceu. Eu achei aquilo abominá-

vel, aliás, eu estranhei o com-

portamento do meu adversário 

que sempre foi uma pessoa tran-

quila, leve... (Lula ao Roda Viva, 

16.10.2006).  

 

 4. E o senhor acha justo, o po-

vo, que já paga 40% de impos-

tos, 40% do PIB, ter que finan-

ciar campanha? (Lourival 

Sant'Anna, então repórter espe-

cial do jornal O Estado de S. 

Paulo, Roda Viva, 16.10.2006). 

SD27: Eu acho justo não, é 

muito mais barato e muito mais 

sadio do ponto de vista da de-

mocracia. (Lula ao Roda Viva, 

16.10.2006). 

 

Quadro 5: SDs constituídas em torno da palavra ‘democracia’  

  

Observamos, nesse quadro 5, com sequências discursivas constituídas, que a pa-

lavra ‘democracia’ comparece como uma recorrência, nas quatro entrevistas que com-

põem nosso corpus de trabalho. Foi a repetibilidade desse termo, conforme já apontado 

no primeiro capítulo da presente tese, o principal critério para a constituição do corpus 

discursivo de nossa pesquisa, um corpus reunido em sequências que, nesse momento, 

são dadas a ver/ ler/ analisar.  

Ao direcionarmos a nossa leitura/ escuta ao lado ‘A’ e ao lado ‘B’ da enuncia-

ção, observamos que o tema da democracia não comparece com a mesma recorrência, 

de um lado e de outro do jogo; comparece, predominantemente, nas falas dos presiden-

tes/ entrevistados (que estamos considerando como lado ‘B’). Assim, na primeira entre-
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vista de FHC ao Roda Viva (1996), ‘democracia’ é enunciada nove vezes, uma vez por 

parte do jornalista/ apresentador, oito vezes por parte do presidente/ entrevistado. Na 

segunda entrevista de FHC (2002), são quinze ocorrências do termo ‘democracia’, sete 

do lado ‘A’ do jogo enunciativo-discursivo-ideológico, oito do lado ‘B’. Essa é a única 

entrevista em que há certo equilíbrio na referência ao termo ‘democracia’, no jogo de 

posições constitutivo da entrevista. 

Nas entrevistas de Lula, observamos que essa regularidade de presença da pala-

vra ‘democracia’ predominantemente no lado ‘B’ se mantém. Na primeira entrevista (de 

2005), o termo ‘democracia’ comparece duas vezes por parte do lado ‘A’ da enuncia-

ção, em uma mesma pergunta; do lado ‘B’, o do entrevistado/ presidente, são seis as 

ocorrências, em sequências discursivas distintas. Na segunda entrevista de Lula (2006), 

o termo ‘democracia’ comparece apenas uma vez, por parte do entrevistador/ jornalista, 

e quatro vezes, por parte do entrevistado/ presidente. 

A recorrência observada do lado ‘B’ da enunciação, nas quatro entrevistas, ou 

seja, tanto nas do Fernando Henrique quanto nas do Lula, não nos garante, de antemão, 

que os efeitos de sentido produzidos em relação a ‘democracia’ são os mesmos, em uma 

enunciação e em outra. Conforme apontamos e, nesse momento, reiteramos, as condi-

ções de produção das entrevistas são distintas, o que determina diferentemente os senti-

dos ali produzidos. 

A respeito dessa descrição, centrada em um critério numérico, faz-se fundamen-

tal reiterarmos que, em Análise do Discurso, o quantitativo, propriamente dito, não é o 

critério principal, em termos analíticos; interessa-nos, primordialmente, o funcionamen-

to discursivo da regularidade de uma dada palavra, ou seja, interessa-nos analisar como 

a irregularidade e a regularidade produzem efeitos, no modo de se significar certo refe-

rente. Assim, em relação à palavra ‘democracia’, o quantitativo, ao predominar de um 

lado do jogo enunciativo, o lado ‘B’, e ao decrescer, conforme retomaremos a seguir, do 

lado ‘A’ da enunciação, produz sentidos, quando remetido às condições de produção 

dos dizeres. 

Em um segundo gesto de leitura do quadro trazido à análise, recortamos três se-

quências discursivas, numeradas como SD1, SD2 e SD3, cujo critério de recorte se cen-

tra nos modos como ‘democracia’ foi sendo abordada pelos jornalistas, ou seja, pelo 

lado ‘A’ do jogo de posições enunciativas e ideológicas. Com isso, construímos um 

novo quadro, para que melhor pudéssemos visualizar as regularidades e/ ou as diferen-

ças produzidas. 
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SD1: “a democracia está consolidada no Brasil?” (Matinas Suzuki Jr., apresentador do Roda Viva, 

14.10.1996). 

SD2: “o senhor ajudou a consolidar a democracia no Brasil [...] Como um sociólogo, como é que o 

senhor vê esse caminho da democracia no mundo?” (Marco Antônio Coelho Filho, à época diretor de 

jornalismo da TV Cultura, Roda Viva, 20.12.2002). 

SD3: “o senhor, há pouco, fez uma defesa muito bonita da democracia, e o senhor lutou contra a ditadu-

ra, esteve preso, enfim, pagou o preço por lutar pela democracia. A gente observa que a questão demo-

crática está muito presente, do ponto de vista interno. [...] E a nossa política externa? Até onde o senhor 

acha que ela também deve ter esse compromisso com a democracia?” (Rodolfo Konder, à época diretor 

cultural da FMU, Roda Viva, 7.11.2005). 

Quadro 6: Trajetória da democracia no Brasil pós Ditadura Militar 

  

 

Em uma leitura comparativa das três sequências discursivas recortadas, aponta-

mos uma mudança significativa no modo de se produzir sentidos à questão da democra-

cia no país. Enquanto, na SD1, recortada da entrevista de 1996 com FHC, a consolida-

ção da democracia no Brasil era algo a ser questionado (SD1: a democracia está conso-

lidada no Brasil?), nas sequências seguintes, SD2 (FHC, 2002) e SD3 (Lula, 2005), 

entrou para a ordem da evidência, sendo passível o questionamento a respeito da demo-

cracia no mundo ou nas políticas externas (SD2: “como é que o senhor vê esse caminho 

da democracia no mundo?” / SD3: “E a nossa política externa? Até onde o senhor acha 

que ela também deve ter esse compromisso com a democracia?”).  

Esse efeito de sentido se produz, ainda, ao observarmos que, na entrevista de Lu-

la, em 2006, última, das quatro por nós analisadas, não houve nenhuma pergunta que 

questionasse a democracia, nem no Brasil, nem no mundo, ficando a cargo do presiden-

te/ entrevistado introduzir o tema e significá-lo, a partir de sua posição no discurso. A 

única referência a ‘democracia’, nessa entrevista de 2006, questiona Lula, de sua posi-

ção de presidenciável, a respeito de seu adversário, Geraldo Alckmin (“Eu queria lhe 

perguntar se isso foi dito no calor do debate, se o senhor fez alguma insinuação em 

relação à forma como o seu adversário se posta diante da questão da democracia” - 

Alexandre Machado, então comentarista de política da TV Cultura, Roda Viva, 

16.10.2006). 

Desse modo, podemos afirmar que um dito formulado sobre democracia, que 

tem como memória recente a Ditadura Militar, vai sendo ressignificado, modificado, ao 

longo dos anos em que as entrevistas foram realizadas. Essa ressignificação se sustenta 

a partir de mudanças observáveis no âmbito da formulação, conforme o mostramos na 
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análise comparativa das sequências SD1, SD2 e SD3, abrindo espaço a, em 2006, na 

última entrevista, um não questionamento, por parte dos jornalistas, em relação à demo-

cracia no Brasil ou no mundo, dando lugar a outros dizeres constituindo outros referen-

tes discursivos.   

Na entrevista de 2006, as condições de produção são outras. Essa é a única en-

trevista em que o presidente enuncia, também, da posição de presidenciável. Ou seja, 

diferentemente das demais, essa entrevista ocorre por conta das eleições daquele ano, 

em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) disputaram o segun-

do turno. Segundo Orlandi (2011a [1983], p. 135), o não dito pode ser definido como “a 

margem do dizer que é constituída pela relação com o que foi dito”. Ou seja, na entre-

vista de 2006, não se questiona, do lado ‘A’ da enunciação, a existência ou não de ‘de-

mocracia’ no Brasil ou no mundo, diferentemente do que podemos ler nas entrevistas de 

1996 (SD1), de 2002 (SD2) e de 2005 (SD3); produz-se, contudo, desse mesmo lado da 

enunciação, o lado dos jornalistas, significações para outros referentes, como ‘corrup-

ção’, por exemplo, ‘financiamento de campanha’, ‘o tratamento de Lula ao adversário’. 

A ‘democracia’, assim, embora não tenha sua existência questionada pelos jornalistas, 

está lá, enquanto “margem do dizer”, o não dito significa na relação com o dito.  

Os quadros constituídos, quadro 5 e quadro 6, ao levarmos em conta os dizeres 

proferidos no escopo do programa Roda Viva (eixo da formulação/ intradiscurso), ao 

longo do período em que foram formulados (1996-2006), em sua relação com os ditos 

antes, em outros processos discursivos (eixo da constituição/ interdiscurso), nos permi-

tem produzir uma leitura de parte da história do Brasil, no que concerne ao regime de-

mocrático. Vejamos:  
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Eixo vertical 

Constituição/ 

Interdiscurso. 

Já ditos – e esqueci-

dos; o dizível. 

General Baptista de 

Oliveira Figueiredo 

(1979) 

 

Fernando 

Collor de 

Mello 

(1990) 

Fernando Hen-

rique Cardoso 

(1996) 

Fernando Henri-

que Cardoso 

(2002) 

Luiz Inácio Lula da Silva 

(2005) 

Luiz Inácio Lula 

da Silva 

(2006) 

 

“[...] Mas tenho tam-

bém diante de mim 

um compromisso, 

que assumi antes 

mesmo de tomar 

posse na presidência 

da República E, mais 

que compromisso um 

juramento que fiz 

após assumir a presi-

dência da República: 

disse por mais de 

uma vez que iria 

transformar este 

país numa demo-

cracia”. (General 

Figueiredo, 

4.10.1979 – Itaju-

bá/MG – Improviso, 

pp.175-176). 

“Meu primei-

ro compro-

misso inalte-

rável é com a 
democracia. 

Ao restaurá-

la no Brasil, 

reatamos com 

o melhor da 

nossa tradição 

de direito, 

liberdade e 

Justiça”. (Fer-

nando Collor, 

discurso de 

posse em 

15..3.1990 – 

COLLOR, F 

(200 8), p. 6). 

“Eu acho que 

vivemos hoje um 

clima de demo-

cracia. Não há, 

no meu modo de 

entender, nenhu-

ma força no Brasil 

que se oponha a 

isso, a esse valor, 

a democracia, 

que não era um 

valor comparti-

lhado por todos há 

muito pouco tem-

po. Hoje é com-

partilhado por 

todos [...]” (FHC 

ao Roda Viva, em 

1996). 

“A questão da 

democracia hoje é 

um valor univer-

sal, se é que se 

pode utilizar essa 

expressão. Todos 

querem que os 

regimes sejam de-

mocráticos. Não só 

isso, não é só a 

democracia como 

sistema de eleição, 

estado de direito. É 

mais do que isso. O 

mundo moderno 

permite muito mais 

participação”. (FHC 

ao Roda Viva, em 

2002). 

“Não existe nenhum regime mais fan-

tástico, por mais problemas que ele 

tenha, do que a democracia. [...] A 

democracia não é uma meia coisa, ela 

é uma coisa por inteiro, porque fazer 

política em um país que tem imprensa 

livre, [...] que tem sindicato livre, [...] 

que tem um Congresso Nacional livre, 

que tem organizações partidárias livres, 

que tem os estudantes fazendo o que 

entenderem fazer, pode ser difícil, mas 

é muito mais saudável para o futuro da 

Humanidade do que você tentar se 

autointitular “dono da verdade” e fazer 

apenas a política que interessa a um 

partido, a uma religião, a uma corrente 

sindical ou a uma pessoa” (Lula ao 

Roda Viva  em 2005). 

“[...] a minha rela-

ção política [...] 

com qualquer que 

seja a pessoa, de 

qualquer partido 

político, sempre foi 

uma relação de 

muita democracia, 

sabe, de muita 

diplomacia” (Lula 

ao Roda Viva  em 

2006).. 

Eixo Horizontal 

Intradiscurso/ 

Formulação. 

O ‘aqui’ e ‘agora’ da 

enunciação 

      

Quadro 7: Sentidos de democracia no curso da história (1979-2006)
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No quadro 7, observamos que os sentidos de democracia, desde 1979, na voz de 

um presidente militar, até 2006, na voz de um presidente eleito democraticamente, des-

lizam de: 

a. “compromisso”, “juramento”: “disse por mais de uma vez que iria 

transformar este país em uma democracia” (Figueiredo, 1979),  

b. a “compromisso inalterável”, algo a ser “restaurado”: “meu compro-

misso inalterável é com a democracia” (Collor, 1990),  

c. a “um clima de democracia”, “um valor hoje compartilhado por to-

dos”: “acho que vivemos hoje um clima de democracia. [...] esse va-

lor, a democracia [...] hoje é compartilhado por todos” (FHC, 1996), 

d.  a “valor universal”, querer compartilhado por “todos”: “A questão da 

democracia hoje é um valor universal [...] Todos querem que os regi-

mes sejam democráticos” (FHC. 2002), 

e. a, enfim, algo que não mais se questiona, se qualifica como “regime 

mais fantástico”, que “não é meia coisa”, é “coisa por inteiro”: “Não 

existe nenhum regime mais fantástico, por mais problemas que ele te-

nha, do que a democracia. [...] democracia não é uma meia coisa, ela 

é uma coisa por inteiro [...]” (Lula, 2005),  

f. ou qualifica alguém, a si mesmo (“a minha relação política [...] com 

qualquer que seja a pessoa [...], sempre foi uma relação de muita de-

mocracia” (Lula, 2006).  

 

Ou seja, ‘democracia’, conforme lemos nesses enunciados, vai sendo 

(re)significada em uma imbricação entre a história e a posição de quem enuncia. Esse 

quadro nos dá, assim, a ver um jogo da historicidade do termo ‘democracia’, no qual os 

efeitos de sentido se produzem em relação às condições sócio-hisórico-ideológicas que 

constituem os dizeres. 

Se, de um lado, não houve o questionamento a respeito da presença do funcio-

namento democrático da república brasileira, na entrevista de Lula (2006), de outro, o 

tema foi abordado, nessa mesma entrevista, só que, conforme já referimos, pelo lado ‘B’ 

da enunciação, o lado do presidente/ entrevistado. Nesse sentido, podemos afirmar que, 

na alternância de posições enunciativo-discursivo-ideológicas, se a palavra ‘democra-

cia’ funciona como não dito, como margem do dizer, do lado dos jornalistas, do lado do 

entrevistado, volta a ocupar o nível da formulação, funciona, portanto, como dito, pala-
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vra no mundo, abrindo-se à análise outro processo de significação do referente ‘demo-

cracia’, por quem ocupa a posição-sujeito presidente.  

Ao lado ‘B’ do processo discursivo, ou seja, ao lado dos presidentes/ entrevista-

dos, considerando-se um corpus histórico, com recortes de 1996, de 2002, de 2005 e de 

2006, outros gestos de leitura das sequências recortadas se fazem possíveis. Para produ-

zi-los, perguntamo-nos: os sentidos de ‘democracia’ se fecham, nas sequências recorta-

das? Para uma resposta possível, dois pontos se fazem relevantes. Em primeiro lugar, é 

válido destacar que as condições estritas de produção dos processos enunciativos são 

semelhantes, ou seja, todos são produzidos em condição de entrevista ao programa Ro-

da Viva. Em contrapartida, as condições amplas de produção os distinguem, sendo o 

ponto central desse traço distintivo as filiações político-partidárias dos que ocupavam o 

poder (um presidente do PSDB e um presidente do PT, em termos coloquiais, um “tu-

cano” e um “petista”). Levando-se em conta as condições de produção dos discursos 

presidenciais, estritas e amplas, ‘democracia’ significa do mesmo modo? Como cada 

um constitui sentidos para a palavra e, ao fazê-lo, significa outras palavras do campo da 

política, como ‘sociedade’, ‘povo’, ‘imprensa’...?  

 O período que compreende as entrevistas por nós analisadas é entendido como 

um período democrático, se comparado aos anos de governo militar que o antecedem. 

Mesmo sob essas condições, todo dizer é determinado por relações de força provenien-

tes da formação social. Mesmo sob a ilusão de estarem “livres para dizer”, a enunciação 

dos presidentes em exercício se dá sob certas condições de produção, que atravessam os 

dizeres, condicionando-os, direcionando-os.  

O que se faz saliente, em uma primeira leitura do conjunto de sequências reuni-

das no quadro, é um processo discursivo constituído por deslizamentos, o deslizamento 

de uma palavra para outra (a partir de termos coordenados na oração, por exemplo, 

SD4a: “o Congresso, a liberdade de imprensa, eleições” - FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996), o deslizamento de uma pessoa para outra (da primeira pessoa do singular 

para a primeira do plural, por exemplo, SD19: “eu acredito no sentido da história [...]. 

Quando, por exemplo, nós tivemos a queda do Muro de Berlim [...]” – Lula ao Roda 

Viva, 7.11.2005). Esse deslizamento nada tem de aleatório. O deslizamento, discursi-

vamente, tem valor argumentativo. É no deslize que a discursividade se sustenta e que 

cada sujeito, do lugar de jornalista, em um programa de entrevistas específico, e tam-

bém do lugar social/ institucional de presidente da República, “em comum” entre os 
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entrevistados, se singulariza, assumindo posições passíveis de serem analisadas, no pro-

cesso discursivo.  

Nas entrevistas, enquanto funcionamento discursivo, reiteramos, à luz da teori-

zação de Orlandi (2011a [1983], 2011b [1985]), que, embora ‘B’, da posição de entre-

vistado/ presidente, no programa televisivo Roda Viva, produza significações para o 

referente discursivo ‘democracia’, sendo esse o lado da discursividade em que o termo 

mais comparece, conforme mostraremos na análise das sequências discursivas apresen-

tadas a seguir, é o lado ‘A’, o lado dos jornalistas, quem, predominantemente, e diferen-

temente nas entrevistas de FHC e nas de Lula, domina o processo de significação para o 

mesmo referente, em um funcionamento que consideramos como majoritariamente au-

toritário.  

A seguir, na seção 3.1, produzimos um gesto de leitura sobre as sequências dis-

cursivas recortadas da primeira entrevista de Fernando Henrique Cardoso como presi-

dente da República ao Roda Viva, em 1996; em 3.2, trazemos à análise as sequências 

discursivas recortadas da segunda entrevista com o presidente FHC, em 2002; na seção 

3.3, analisamos as sequências discursivas recortadas da primeira entrevista de Luiz Iná-

cio Lula da Silva como presidente, concedida ao Roda Viva em 2005; em 3.4, por fim, 

produzimos um gestos de leitura sobre as sequências discursivas recortadas da entrevis-

ta de Lula ao Roda Viva, em 2006. 

 

3.1 FHC NA RODA DO RODA (ENTREVISTA DE 1996) 

 

 

Nessa parte da tese, direcionamos nossos gestos analíticos às sequências discur-

sivas recortadas da primeira entrevista de Fernando Henrique Cardoso ao Roda Viva, 

em 1996, quando estava no segundo ano de seu primeiro mandato presidencial. Isso 

constitui as condições de produção do processo enunciativo em jogo.  

A primeira sequência discursiva que, nessa parte do presente estudo, trazemos à 

análise foi produzida em condição de resposta ao questionamento feito pelo jornalista a 

FHC a respeito da consolidação da democracia no Brasil. Para que possamos produzir 

um gesto de análise dessa resposta, uma vez mais nos remetemos à pergunta, dessa vez, 

com um recorte mais amplo.  
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Na formulação da pergunta, o lugar social de sociólogo, ocupado por Fernando 

Henrique, é referido: “O senhor considera que hoje, dez anos depois, a democracia está 

consolidada no Brasil? Pergunto também um pouco para o sociólogo Fernando Henri-

que, não só para o presidente” - Matinas Suzuki Jr., apresentador do Roda Viva, 

14.10.1996..  

Nesse dizer do apresentador, ocupando o lado ‘A’ do jogo enunciativo, ‘tam-

bém... não só’ é o elo que correlaciona duas afirmações. Ou seja, a conjunção é respon-

sável por direcionar, nesse enunciado, o jogo de significação. Guimarães (1985) produz 

um estudo a respeito do funcionamento discursivo dessa conjunção – ‘não só... mas 

também’ relevante para nossa análise. No corpus por ele analisado, não houve nenhuma 

ocorrência da conjunção com os elementos invertidos, “[mas] também... não só”, tal 

qual encontramos na formulação que estamos analisando. Não entraremos, aqui, nas 

diferenças, em termos do funcionamento linguístico do coesivo, produzidas pela inver-

são. Consideramos que, discursivamente, as análises empreendidas por ele servem para 

que possamos pensar o funcionamento discursivo do coesivo, seja em sua forma ‘não 

só... mas também’, seja conforme o encontramos, ‘[mas] também... não só’. 

Uma das conclusões apontadas pelo autor é que ‘não só... mas também’ não ne-

cessariamente produz um efeito de sentido de adição, tal qual o coesivo ‘e’, por exem-

plo (sociólogo e presidente). Em dado momento de seu estudo, o autor afirma que o 

‘não só... mas também’ “tem na sua estrutura o lugar próprio para a voz do outro” 

(GUIMARÃES, 1985, p. 89), um funcionamento caracterizado por ele como “polifôni-

co”. Ou seja, ao se dizer “não só para o presidente, [mas] também para o sociólogo”, o 

lugar de presidente é significado como já-dito, como já-sabido, como a voz do outro, 

sendo o lugar de sociólogo o a mais, que singulariza o lugar de presidente, desse presi-

dente que está sendo instado a falar. O sujeito, assim, é interpelado, como sujeito da 

resposta, a partir desses dois lugares (- ei, você... presidente [mas] também sociólogo).  

Na formulação de FHC apresentada como resposta à pergunta do apresentador, 

diferenças léxicas e sintáticas, inscritas na materialidade linguística, nos permitiram 

uma divisão da SD4 em SD4a e SD4b. A partir delas e por meio de um movimento pa-

rafrástico que repete o que foi dito pelo apresentador, em um gesto de identificação com 

o chamado a que foi submetido (- sim, eu... presidente [mas] também sociólogo/ “politi-

camente falando e sociologicamente falando”), podemos apontar uma disjunção/ con-

junção entre esses dois lugares sociais atravessando e constituindo, concomitantemente, 

a posição-sujeito presidente, o lugar do sociólogo e o lugar do sujeito político. O modo 
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como esses lugares se constituem, discursivamente, é o ponto a que nos atemos. Trago à 

leitura a SD4a: 

 

 

SD4a: Eu considero que sim [...] politicamente falando e sociologicamente 

falando. Por quê? Porque não se trata apenas das instituições democráticas 

que estão aí, o Congresso, a liberdade de imprensa, eleições e tudo mais. É 

mais do que isso. A sociedade está hoje muito organizada e demandando 

muito, com um sentido muito forte de independência, de autonomia, e saben-

do processar o que ela deseja em suas demandas, sabendo também entender 

as respostas. (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996). 
 

 

Nessa sequência discursiva (SD4a), destacamos, primeiramente, que, ao produ-

zir um gesto de identificação ao duplo lugar em que foi significado (presidente [mas] 

também sociólogo), o sujeito, da posição de presidente, responde por uma conjunção 

aditiva (politicamente e sociologicamente).  

A adição, sob a perspectiva discursiva, foi trabalhada por Guilhamou e Maldidi-

er (2014 [1979]), embora em condições distintas das aqui analisadas. Os autores, levan-

do-se em conta “a maior questão social da França do século XVIII, a questão da subsis-

tência” (GUILHAMOU; MALDIDIER, 2014 [1979], p. 171), analisam o funcionamen-

to de “pão e x”, em enunciados do período. Em parte de suas análises, os autores trazem 

a associação, surgida à época, dos termos ‘pão’ e ‘liberdade’; às vésperas da Revolução 

Francesa, a baixa do preço do trigo, que permitiria maior acesso ao pão, passou a ser 

significada em relação à liberdade dos sujeitos, uma relação nova, que “constitui, na-

quele momento, a abordagem mais global da presença do social no político” (GUI-

LHAMOU; MALDIDIER, 2014 [1979], p. 175). 

Ainda nesse artigo, os autores apresentam análises, a partir dos pontos centrais 

determinados por eles - distintos dos nossos, o que é válido de se destacar - do funcio-

namento da conjunção aditiva. Por uma abordagem “puramente gramatical”, a coorde-

nação ‘pão e x’ pode ser pensada como “conjunção de dois sintagmas nominais, em 

geral objetos dos verbos pedir/ querer ou em posição de destaque dentro de uma estrutu-

ra clivada” (GUILHAMOU; MALDIDIER, 2014 [1979], p. 178). A partir dessa consi-

deração, chegam a dois resultados, dos quais recortamos o primeiro, por sua relação 

com o objeto aqui analisado, “politicamente e sociologicamente”: “o valor semântico da 

coordenação é o de uma globalização-totalização. A estrutura de coordenação constrói, 

literalmente, a unidade de um novo referente pela conjunção dos termos” (GUILHA-

MOU; MALDIDIER, 2014 [1979], p. 178, grifo nosso).  
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Ao levarmos em conta os termos coordenados, em “politicamente e sociologi-

camente”, dois advérbios de modo ligados entre si pela conjunção “e”, podemos apontar 

que o efeito de sentido que se produz é de uma conjunção/ unidade de lugares, “político/ 

presidente e sociólogo”. O lugar de sociólogo não é um a mais, mas um lugar que cons-

titui o seu dizer, um sempre-já, e, que, consequentemente, constitui a posição discursiva 

de presidente, por ele ocupada. Ao dizer de si, a partir desse duplo lugar conjugado, o 

sujeito constrói, conforme apontaram Guilhamou e Maldidier (ibidem), “um novo refe-

rente pela conjunção dos termos”.  

Em segundo lugar e relacionado a esse primeiro ponto, podemos apontar, na 

SD4a, um deslizamento de sentidos produzido em um movimento parafrástico, que cria, 

como efeito, uma região de sentidos para ‘democracia’, sustentada em categorizações, 

tal qual o faz o campo da Sociologia. Nesse deslizamento, impera um didatismo (demo-

cracia consolidada no Brasil é não apenas instituições, Congresso, imprensa etc., é 

mais, é sociedade organizada, demandando, independente...). Tudo isso é introduzido 

pelo uso da pergunta retórica.- “Por quê?”. A função da pergunta retórica não é a de 

questionar, abrir para possíveis respostas, mas a de dominar a pergunta e a resposta, 

produzindo-se, com isso, um efeito pedagógico de controle dos sentidos, de direciona-

mento, legitimado no lugar do sociólogo. Para melhor visualizarmos esse funcionamen-

to, construímos o quadro a seguir: 

 

 

PRIMORDIALMENTE DO LUGAR DO SOCIÓLOGO 

HÁ DEMOCRACIA, NO BRASIL. 

POR QUÊ? 

PORQUE DEMOCRACIA É: 

      Não apenas: instituições democráticas/ Congresso Nacional/ liberdade de imprensa/ eleições... 

      Mais que isso: sociedade organizada/ demandando/ independente/autônoma/ sabedora... 

Quadro 8: O referente discursivo ‘democracia’ e o lugar de sociólogo 

 

 

 

Nesse quadro, podemos apontar, uma vez mais, a presença de um coesivo, no 

caso “não apenas... mais”, em função de operador argumentativo, ou seja, de responsá-

vel por direcionar a argumentação, o que produz efeitos, em termos discursivos, de do-

mínio sobre o dizer, de organização, de controle. Recorremos ao estudo de Guimarães 
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(1985), já referido, ao considerarmos que, aparentemente, ‘não só... mas também”’ tem 

um funcionamento semelhante a ‘não apenas... mais’. No entanto, ao pensarmos a res-

peito do funcionamento discursivo de ‘não apenas... mais’, consideramos que, diferen-

temente de ‘não só... mas também’, esse apresenta uma gradação ascendente, que não 

produz os mesmos efeitos, em termos discursivos, que a conjunção ‘não só... mas tam-

bém’.  

Desse modo, a questão democrática, na enunciação de Fernando Henrique, espe-

cialmente colada ao lugar do sociólogo/ acadêmico/ professor - o que não quer dizer que 

seja somente desse lugar que o sujeito enuncia -, sobrepõe a importância da sociedade 

(uma sociedade: organizada/ demandando/ independente/ autônoma/ sabedora) em 

relação às instituições que garantem o funcionamento do regime democrático, embora 

essas também o signifiquem.  

No outra parte dessa mesma sequência, SD4b, outro funcionamento discursivo 

se dá a ver, ler, ouvir. Trazemos a sequência, no quadro abaixo:  

 
 

SD4b: Eu acho que vivemos hoje um clima de democracia. Não há, no meu 

modo de entender, nenhuma força no Brasil que se oponha a isso, a esse va-

lor, a democracia, que não era um valor compartilhado por todos há muito 

pouco tempo. Hoje é compartilhado por todos. [...] e eu acho, como você 

mesmo disse, que programas como este ajudaram a enraizar a democracia no 

sentido que eu mencionei aqui, não só das instituições, é a própria sociedade 

entender melhor o processo social, político, econômico. Acho que poucos pa-

íses têm o grau de liberdade equivalente à liberdade que o Brasil desfruta ho-

je, e muitas vezes nós nem percebemos. A liberdade é como o oxigênio, você 

tem que parar com ele para sentir falta. Aqui há muita liberdade e isso é 

muito bom. (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996). 
 

  

Ao invés de definições bem delimitadas significando a democracia no Brasil, 

como vimos na SD4a, abrem-se à leitura, na SD4b, no âmbito da formulação, uma rei-

teração do verbo “achar”, conjugado em primeira pessoa do singular. Com isso, pode-

mos afirmar que, se, no lugar do acadêmico e sociólogo, estão as certezas, no lugar do 

político, também sustentando a enunciação de FHC, há uma modalização nos sentidos 

de democracia, centrada na repetição do verbo “achar”. Que efeitos essa modalização 

produz, no processo de significação da democracia, no Brasil? Modalizar os sentidos de 

democracia é o mesmo que assumir um compromisso efetivamente democrático, en-

quanto governo que está no poder?  

Compreendemos que, assim como o didatismo caracteriza o lugar do sociólogo, 

fortemente atravessado por sentidos constituídos em espaços universitários, a modaliza-
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ção caracteriza, na enunciação de FHC, o lugar do político a partir de uma desestabili-

zação no eixo do saber (eu não sei, eu acho/ não vivemos um clima de democracia, eu 

acho que vivemos um clima de democracia). Assim, ao deslizar de uma assertividade, 

marcada por termos definidores, por um didatismo, que produz um efeito pedagógico, 

para uma modalização (eu acho), FHC, de sua posição discursiva, modaliza a posição-

sujeito presidente e sociólogo, desestabilizando o próprio lugar em que julgava se as-

sentar.  

Outra marca que se destaca, em nosso gesto de leitura da SD4b, é o uso de ex-

pressões como “clima de democracia”, “valor compartilhado”, “grau de liberdade”, 

significando o referente discursivo ‘democracia’. Sintetizamos esses apontamentos no 

quadro a seguir: 

 

PRIMORDIALMENTE DO LUGAR DO POLÍTICO 

DEMOCRACIA 

Acho que vivemos hoje um clima de democracia. 

Nenhuma força se opõe a esse valor, a democracia, que não era um valor compartilhado por todos, há 

muito pouco tempo. 

[O grau de] liberdade [que o Brasil desfruta hoje] é como o oxigênio, você tem que parar com ele para 

sentir falta. 

Quadro 9: O referente discursivo ‘democracia’ enunciado do lugar do político 

 

 

As expressões destacadas no quadro apontam uma mudança, no que concerne à 

questão da democracia no Brasil. O mesmo questionamento em relação à consolidação 

ou não da democracia, presente na pergunta do entrevistador, lado ‘A’ da discursivida-

de, também se faz possível no dizer do entrevistado /presidente, lado ‘B’ do mesmo 

jogo. A memória da Ditadura Militar, ou seja, do tempo em que reinou o arbitrário, se 

marca, no dizer do entrevistador (SD1: “hoje, dez anos depois”) e no do entrevistado 

(SD4b). Três marcas linguísticas se destacam como propulsoras dessa memória discur-

siva que atravessa a enunciação presidencial: as generalizações (“nenhuma” e “todos”), 

as marcas temporais (“há muito pouco tempo” e “hoje”) e a comparação (a liberdade é 

“como” o oxigênio, tem que parar com ele para sentir falta).  

No dizer não há nenhuma força que se oponha a esse valor, a democracia, ho-

je, ou o grau de liberdade que o Brasil desfruta hoje, em contraposição a não era um 

valor compartilhado por todos há muito pouco tempo materializa-se um efeito de pro-
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cesso, de curso, o da consolidação da democracia no Brasil, ainda vacilante no dizer 

político-presidencial. 

Ainda em um gesto de leitura dessa mesma sequência (SD4b), ao se caracterizar 

a democracia como um ‘clima’, produz-se um efeito de sentido que a coloca como sa-

zonal, sujeita a mudanças, a precipitações, a ventos. Essas nada têm a ver com ciclos da 

natureza, mas com a história política, atravessada pela experiência de corte da Ditadura 

Militar, que alterou, bruscamente, a ordem político-social vigente. É válido destacar-

mos, ademais, que FHC, como sujeito no mundo, viveu a experiência da Ditadura Mili-

tar, exilou-se, foi aposentado compulsoriamente de sua carreira de professor de Ciências 

Políticas por consequência do AI-5. Desse modo, sentiu na pele os efeitos do ‘clima’ de 

uma história política de instabilidades, o que o torna uma testemunha. Nos termos de 

Pierron (2010, p. 28), “o testemunho é [...] uma figura temporal. Se, no espaço, o cami-

nho mais curto de um ponto a outro é a reta, no tempo será o testemunho compreendido 

como sobrevivência em relação ao acontecimento”. FHC, ao enunciar ‘hoje’, no aqui e 

agora da enunciação, a respeito do ‘ontem’, desse tempo outro, em que sofreu as san-

ções de um governo autoritário, o faz porque sobreviveu. É essa a condição do testemu-

nho.  

Como aponta Mariani (2019a), pesquisadora que tem se dedicado a pensar a 

questão do testemunho sob a ótica da Análise do Discurso e também da Psicanálise, o 

testemunho, em certa medida, “é da ordem do memoriável, ou seja, testemunho de um 

falar urgente que se impõe frente aos esquecimentos que a historicidade, em suas dispu-

tas e alternâncias de poder, vai tecendo” (MARIANI, 2019a, p.41). Esse falar urgente, 

na enunciação de um sujeito, em dada posição, se constitui de um modo singular, ou 

seja, cada um tece esse falar urgente de uma forma que lhe cabe, o que produz distintos 

efeitos de sentido para aquilo que está sendo lembrado/ falado.  

No trabalho de Zoppi-Fontana (1994), a autora apresenta outra perspectiva que 

também considera o representante político uma testemunha. Em seus termos, na figura 

do porta-voz, em seu funcionamento “enquanto uma das formas históricas de represen-

tação do sujeito da enunciação política”, se condensa e se contrapõe, “num mesmo es-

paço referencial, processos de identificação e de diferenciação do porta-voz em relação 

ao grupo enunciatário por ele representado” (ZOPPI-FONTANA, 1994, p. 237).  

Isto é, o porta-voz funciona, de um lado, como participante no acontecimento 

discursivo e, nesse sentido, é par dos demais atores sociais por ele representados, e, de 

outro, conforme formulação da autora, “como testemunha deste mesmo acontecimento – 
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neste sentido, o porta-voz se diferencia do resto do grupo por sua capacidade de produ-

zir um ‘olhar reflexivo’, ou seja, um certo tipo de conhecimento sobre o acontecimento 

discursivo” (ZOPPI-FONTANA, 1994, p. 237, grifo nosso). A testemunha, assim, nos 

termos da autora, atesta uma singularidade, um “olhar reflexivo”, que, em nosso traba-

lho, consideramos como fruto de uma experiência subjetiva anterior e radical, que cons-

titui a discursividade do sujeito, em posição de presidente da República. 

No dizer de Fernando Henrique (SD4b), podemos afirmar que, ao trazer esse 

tempo outro, em que ele e tantos outros sofreram os efeitos do golpe militar, assumindo, 

com isso, uma posição de testemunho, FHC, em posição de presidente em exercício, 

não fala diretamente sobre a Ditadura e seus efeitos desastrosos. Mantém o mesmo mo-

do de dizer ofertado/ silenciado pelo jornalista/ entrevistador, ou seja, não afirma a ex-

periência vivida no período da Ditadura, em seus termos, mas o faz lateralmente, eufe-

misticamente. Com isso, em certa medida, seu dizer produz como efeito um enfraque-

cimento de certa memória da Ditadura, e um fortalecimento da de seu governo, um go-

verno sobre o qual se constrói, discursivamente, uma imagem de democrático, propulsor 

de liberdades individuais, que o permite caracterizar a sociedade do modo como se ca-

racterizou: organizada/ demandando/ independente/ autônoma/ sabedora. A Ditadura, 

assim, é primordialmente lembrada para se dizer que ontem, não havia democracia, e 

hoje, no meu governo, há. 

Ainda em um gesto de leitura da SD4b, podemos afirmar que nomear a demo-

cracia como ‘valor’ abre espaço a outras significações, mas que sustentam o mesmo 

efeito de instabilidade, de consolidação em curso do regime democrático no Brasil. 

Como definições dicionarizadas
36

, recortamos “fundamentos éticos que norteiam o 

comportamento humano” e “o preço que se paga ou se recebe por alguma coisa”. Como 

fundamento (“esse valor, a democracia”) ou como algo valioso (a democracia como 

coisa que tem um preço, um valor), a democracia continua sendo significada como su-

jeita a influências, a variações; se um desses ‘valores’ muda, se o peso ou a medida de 

se ter um regime democrático se desequilibra, a democracia corre o risco de, mais uma 

vez, se perder. 

Efeito de sentido semelhante se produz na comparação presente no enunciado: 

“a liberdade é como o oxigênio, você tem que parar com ele para sentir falta”. A figu-

ra de linguagem produziu uma aproximação semântica entre liberdade e oxigênio, da 

                                                             
36

 Dicionário online consultado: https://www.dicio.com.br/valor/ - acesso em 8 de janeiro de 2020. 

https://www.dicio.com.br/valor/
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liberdade, tal qual do oxigênio, só se sente falta quando não se tem, quando você para 

com ele ou com ela, ou melhor, quando param com ele ou com ela. Ao remetermos às 

condições amplas de produção desse dizer, podemos afirmar que, também nesse enunci-

ado, a memória discursiva da Ditadura Militar constitui o processo enunciativo, signifi-

cando os referentes ‘liberdade’ e ‘oxigênio’, por implicação, ‘democracia’, como algo 

que se pode – uma vez mais – perder.  

Em suma, podemos afirmar que tanto atravessado pelo lugar do político quanto 

pelo lugar do sociólogo – ambos constitutivos da posição sujeito-histórico de presiden-

te, constituída na enunciação de Fernando Henrique Cardoso -, o sujeito fala mais do 

que supõe, quando abre a boca (MARIANI et al., 2011). Nesse dizer mais do que su-

põe, a própria posição-sujeito presidente e sociólogo se desestabiliza, desestabilizando-

se, com isso, a imagem de um sujeito centro-sentido projetada para si mesmo. Em 

Pêcheux (2014a [1969], p. 82), essa imagem se formaliza no esquema IB (B), isto é, 

“imagem do lugar de B para o sujeito colocado em B”. Como projeção imaginária, é 

facilmente desestabilizável. “a estabilidade se estilhaça nos efeitos imprevisíveis dos 

sentidos” (MARIANI, 2016c, p. 35, grifo nosso). 

Nas sequências discursivas 5 a 9 (SD5, SD6, SD7, SD8 e SD9), ainda recortadas 

da segunda entrevista de FHC, em 1996, a palavra ‘democracia’ comparece apenas de 

um lado do jogo enunciativo-discursivo-ideológico, o que nos permite compreender que 

o jornalista, de sua posição no discurso, perguntou ‘x’, ao que o entrevistado/ presidente 

respondeu ‘x’ + ‘y’, ‘w’, ‘z’... Houve, assim, um deslizamento temático. Por conta disso 

e para facilitar a leitura, os enunciados em que ‘democracia’ comparece foram reunidos, 

no quadro a seguir: 

 

 

SD5: Então, por que plebiscito? Se eu disser plebiscito, aí: é democracia direta, vai usar a máquina, vai 

usar a televisão, ele vai lá, vai falar para o país, o país vai ficar... (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996). 

SD6: Eu até me recordo que, naquela época, eu dizia... Eu olhava [...] aquela quantidade de parlamenta-

res [...], eu me lembrava sabe do quê? Do que eu assisti na França, em Nanterre, em 1968: “É proibido 

proibir”, vale tudo, democracia direta, esse era o clima. (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996). 

SD7: Eu acho que o Brasil hoje tem uma posição, digamos, privilegiada, porque nós organizamos o 

espaço do Cone Sul. E agora estamos ampliando esse espaço na América do Sul. Isto aqui é uma zona de 

paz, de democracia, de mercado, de tradição de mercado, de competência – porque já existe competên-

cia universitária, tecnológica, e já existe em produção instalada. (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996). 

SD8: [...] o Brasil [...] já tem base real de desenvolvimento aqui, e de crescimento. Isso existe aqui no 
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Brasil. O que precisa ter é: equilíbrio, bom senso, capacidade negociadora, entender como funciona a 

democracia, não imaginar que apertou um botão e saltou a decisão, porque não é assim. Tem que ter 

paciência quase que pedagógica. E não é do presidente, é do conjunto da sociedade. (FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 

SD9: Não, de nenhum valor, nenhum valor. Eu sempre fui pela democracia, continuo sendo, e não hou-

ve nada que não fosse. (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996). 

Quadro 10: SDs recortadas da entrevista de FHC (1996) 

 

 

Nas duas primeiras sequências, SD5 e SD6, o referente discursivo ‘democracia’ 

aparece acompanhado do adjetivo ‘direta’, o que se configura mais do que um modo de 

dizer sobre democracia, de qualificá-la, mas de fazê-lo a partir de um termo pertencente 

à literatura das ciências políticas. ‘Democracia direta’, no dicionário de política de Bob-

bio et al. (1998 [1983]), não se configura como um verbete, mas comparece em inúme-

ros verbetes, como ‘Anarquismo’, ‘Assembleia Constituinte’, ‘Autogestão’, ‘Comunis-

mo’, ‘Democracia’, de modo geral, entre tantos outros. Em todos esses processos de 

significação, ‘democracia direta’ é significada como uma forma de democracia em que 

as decisões são tomadas efetivamente pelo povo. Isto é, mesmo que haja um corpo le-

gislativo, por exemplo, para propor leis, a decisão final é somente do povo, de forma 

participativa e direta. Exemplos dessa forma de democracia seriam as assembleias e os 

plebiscitos.  

Nesse sentido, em ambas as SDs, a SD5 e a SD6, o termo ‘democracia direta’ 

comparece igualmente, no âmbito da formulação; no âmbito da constituição, todavia, 

dois momentos de constituição do discurso que não se separam, os sentidos mobilizados 

se distinguem. Na SD5, ‘democracia direta’ está referida à validade ou não de um ple-

biscito para decidir sobre o estatuto da reeleição. Ou seja, o horizonte de significação é 

a discussão em torno dos prós e dos contras a respeito de se ter, no sistema político bra-

sileiro, a possibilidade de dois mandatos, exercidos por um mesmo presidente. 

Levando-se em conta de que é o presidente da República quem ocupa a posição 

de entrevistado, ou seja, quem toma sua parte no jogo enunciativo-discursivo-

ideológico, faz-se possível afirmarmos que o horizonte de significação é também o seu 

próprio lugar na presidência, em uma permanência nesse lugar, isto é, no poder, que 

pode ou não ocorrer, caso a reeleição seja validada (o que, efetivamente, o foi, no ano 
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seguinte à entrevista, pela emenda constitucional número 6, de 4 de junho de 1997
37

). 

Compreendemos, nessa discursividade, uma tentativa, de ambas as partes do jogo dis-

cursivo, de construção de uma “memória do futuro” (MARIANI, 1996), agendando, 

tanto no discurso jornalístico quanto no político, FHC como possível presidente reeleito.  

Na SD6, por sua vez, outro recorte de memória atravessa a produção de sentidos 

para o referente discursivo ‘democracia direta’. Na pergunta feita pelo jornalis-

ta/entrevistador, que resulta na resposta a que estamos analisando, a ‘Constituição’ é o 

referente discursivo introduzido. Na resposta de FHC, de sua posição de presidente, 

constituída, conforme temos afirmado, por um lugar também de sociólogo, o referente 

‘Constituição’ é significado a partir de uma posição de quem viveu o processo, observou 

de perto, isto é, foi testemunha ocular das discussões que precederam a promulgação da 

Constituinte, de 1998. E esses mesmos debates produzem, sobre ele, uma memória, essa 

da ordem do lembrar. Recortamos: “eu me lembrava sabe do quê? Do que eu assisti na 

França, em Nanterre, em 1968: “É proibido proibir”, vale tudo, democracia direta, 

esse era o clima”.  

Da ordem do discursivo, a memória que é mobilizada, uma vez mais, o coloca na 

cena política de 1968, em que Nanterre, na França, vivia o auge de uma resistência ao 

autoritarismo que lá imperava; concomitantemente, o Brasil vivia a fase mais autoritária 

do regime militar, assim como, em outros lugares do mundo, os autoritarismos e as re-

sistências estavam na ordem do dia. Uma vez mais, o lugar de testemunho também ocu-

pado por FHC, como sujeito no mundo, “de carne e de memória/ de osso e de esqueci-

mento" (GULLAR, 1983), irrompe, no processo enunciativo. ‘democracia direta’, em-

bora, em sua acepção dicionarizada, signifique o mesmo, sendo sinônimo de ‘assem-

bleia’, ou de ‘poder de decisões do povo’, nas duas sequências discursivas aqui analisa-

das o termo mobiliza memórias distintas, produzindo, portanto, efeitos de sentido distin-

tos.  

Em continuidade ao nosso gesto analítico, trazemos a SD7 à análise: 

  

 

SD7: Eu acho que o Brasil hoje tem uma posição, digamos, privilegiada, 

porque nós organizamos o espaço do Cone Sul. E agora estamos ampliando 

esse espaço na América do Sul. Isto aqui é uma zona de paz, de democracia, 

de mercado, de tradição de mercado, de competência – porque já existe com-

petência universitária, tecnológica, e já existe em produção instalada. (FHC 

ao Roda Viva, 14.10.1996). 

                                                             
37

 Link de acesso à emenda constitucional:                                                 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm – acesso em 11 de janeiro de 

2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm
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Na SD7, a palavra ‘democracia’ aparece como complemento nominal de ‘zona’ 

(“zona de paz, (zona) de democracia, (zona) de mercado, (zona) de tradição de merca-

do, (zona) de competência”). O complemento nominal é considerado, na gramática tra-

dicional, como um termo integrante da oração, ou seja, que determina o sentido de outro 

termo. Nesse sentido, todos os elementos coordenados, o que inclui ‘democracia’, signi-

ficam a palavra ‘zona’, que, semanticamente, se refere, por um recurso anafórico, ao 

referente ‘Brasil’. Para melhor organizarmos a análise, construímos o quadro a seguir: 

 

 
 

 

Isto aqui é uma zona 

[O Brasil] é uma zona 

de paz  

de democracia 

de mercado 

de tradição de mercado 

de competência 

Quadro 11: Produção de sentidos para o referente ‘Brasil’ 

 

 

Nesse quadro (quadro 11), organizamos uma família parafrástica, não em torno 

de ‘democracia’, mas do referente discursivo ‘Brasil’. Isto é, foi por um movimento 

parafrástico que FHC, em posição de presidente, produziu sentidos para o referente 

‘Brasil’.  

Pêcheux e Fuchs (2014b [1957], p. 166-167, grifo nosso), sobre esse ponto teó-

rico, afirmam: “[...] para nós, a produção do sentido é estritamente indissociável da rela-

ção de paráfrase entre sequências tais que a família parafrástica destas sequências 

constitui o que se poderia chamar ‘a matriz do sentido’”. Ao remetermos essa família 

parafrástica às implicações semânticas arranjadas, no enunciado, outras possibilidades 

de leitura se abrem. 

O deslizamento da primeira pessoa do singular (“Eu acho que o Brasil hoje tem 

uma posição, digamos, privilegiada”) para a primeira pessoa do plural (“porque nós 

organizamos o espaço do Cone Sul. E agora estamos ampliando esse espaço na Améri-

ca do Sul”) tem como elo uma conjunção explicativa – “porque”. A conjunção produz 

uma implicação semântica entre a “posição privilegiada que o Brasil ocupa hoje”, mais 

uma vez modalizada pelo verbo “achar”, e as ações realizadas no governo de Fernando 

Henrique, mobilizadas por um “nós” (“nós quem?”, podemos nos perguntar).  

Ao nos centrarmos no funcionamento desse “nós”, no processo enunciativo em 

análise, observamos duas significações possíveis, postas em relação pelo advérbio de 
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tempo “agora”. O primeiro “nós” presente no enunciado (“porque nós organizamos o 

espaço do Cone Sul”) produz um recorte de memória de sua atuação política no gover-

no que o antecede, isto é, enquanto Ministro da Fazenda de Itamar Franco. Assim, esse 

“nós” produz um efeito discursivo fundador do Mercosul.  

O segundo “nós” presente no enunciado não se marca de maneira explícita, mas 

pela desinência verbal “estamos ampliando” (“E agora estamos ampliando esse espaço 

na América do Sul”). Se “antes”, como Ministro de Itamar Franco, se fez ‘x’, agora, no 

governo FHC, se está fazendo mais. Assim, esse “nós” desinencial nos permite apontar 

“nós” = governo FHC, desde sua atuação como Ministro até, ‘agora’, como presidente 

da República. 

A família parafrástica que se segue, significando o referente discursivo ‘Brasil’, 

funciona, assim, discursivamente, como uma consequência dessa implicação semântica 

(porque “nós” = governo FHC antes mesmo de assumir a presidência, isto é, quando 

ocupava o cargo de Ministro da Fazenda de Itamar Franco agimos/ Agora [no gover-

no FHC] estamos dando continuidade, Brasil ocupa posição privilegiada/ por conse-

quência, Brasil é zona de paz, de democracia, de mercado, de tradição de mercado, de 

competência). 

Ao retornarmos, enfim, para o quadro da família parafrástica, e recortarmos so-

mente os substantivos, paz, democracia, mercado, tradição de mercado, competência, 

podemos nos perguntar: o que a junção desses significantes pode apontar, em relação a 

um modo de se significar ‘Brasil’? Que ‘Brasil’ é esse que, minutos atrás, em mesma 

entrevista (1996), estava significado em meio a uma discussão que envolvia a consoli-

dação da democracia no país, e, nesse enunciado, a partir das ações do governo que está 

no poder, iniciadas antes, no governo anterior, é “zona de paz, de democracia, de mer-

cado, de tradição de mercado, de competência”?  

Esse modo de significar ‘Brasil’ instaura uma contradição, que poderia ser pen-

sada como da ordem de uma incoerência por parte de quem enuncia (em dado momento, 

disse ‘x’, em outro, disse ‘y’), mas a afirmamos, à luz da teoria discursiva, como da 

ordem do ideológico. O sujeito enunciativo organiza o seu dizer com certas marcas lin-

guísticas, isto é, com conjunções, com complementos nominais coordenados entre si, e, 

com isso, pensa controlar o que diz, pensa falar como presidente e sociólogo. No entan-

to, ao falar de si e de seu próprio governo, inscreve-se em uma contradição e projeta 

uma imagem de país sem defeitos, em que reina a paz, a democracia, o mercado e a 

competência. Segundo o esquema das formações imaginárias de Pêcheux, essa imagem 
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se sustenta a partir da pergunta “De que lhe falo assim?” (PÊCHEUX, 2014a [1969], p. 

83). 

Podemos apontar, ademais, a partir do que foi formulado, que essa imagem de 

Brasil, a imagem do presidente da República sobre o ‘Brasil’ que ele governa, gira em 

torno de um bom funcionamento do mercado e da competência [universitária, tecnoló-

gica, portanto, de mercado], únicos elementos reiterados na sequência (“[Brasil é] zona 

[...] de mercado, de tradição de mercado, de competência [de mercado], porque já 

existe competência universitária, tecnológica, e já existe em produção instalada”).  

Nesse sentido, colocamos em suspenso o sentido de ‘Brasil’ produzido nesse 

enunciado. Para quem esse Brasil existe? Quem mais, além de Fernando Henrique, co-

mo presidente da Repúblicaem exercício, constituiria sentidos para ‘Brasil’ a partir de 

uma matriz de sentido positiva, quase ideal para uma nação?  

Indursky (2013 [1997]), em seu trabalho de análise da enunciação presencial mi-

litar no Brasil, trabalha o funcionamento do “nós” político. Segundo a autora, “dado que 

nós designa conjuntos lexicalmente não nomeados, nós os entendemos como uma não 

pessoa discursiva” (INDURSKY, 2013 [1997, p. 83). Isso quer dizer que o “nós” pode 

ter uma amplitude referencial. Para determinar a que “nós” o sujeito em posição de pre-

sidente se refere, ao dizer “nós”, é necessário, assim, produzir um gesto de leitura que 

leve em conta outras discursividades para o referente sobre o qual se fala, no caso, ‘Bra-

sil’.  

Leal (2006), ao analisar as falas de deputados em sessões plenárias da Assem-

bleia Legislativa do Estado de Roraima, em torno da questão da demarcação das terras 

indígenas Raposa Serra do Sol, também observa o funcionamento de “nós”, nesses dize-

res. Em seu gesto de análise, faz-se possível apontar que, na indefinição de um referente 

que designe de que “nós” se está falando, “nós” pode se referir ao próprio deputado, aos 

deputados e à classe política, a deputados, em geral, e certos grupos sociais, à coletivi-

dade dos brasileiros, aos falantes do português, à classe política hegemônica, a parte dos 

eleitores, a índios e a não índios (?) (LEAL, 2006, p. 87). Os seja, na discursividade por 

ela analisada, são muitos os “nós” possíveis, quando o deputado diz “nós”.  

Considerando-se o conjunto de dizeres, em dispersão, em relação ao referente 

‘Brasil’, podemos afirmar que esse ‘Brasil’ idílico, de ‘paz’, ‘democracia’ (há tão pouco 

questionada, na mesma entrevista), ‘mercado’, ‘competência de mercado’, existe para o 

“nós” governo, desde o anterior, com FHC, em posição de Ministro da Fazenda, signifi-

cando-se como artífice do Mercosul, até a classe política que, naquele momento, ocupa-
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va o poder, sendo FHC (PSDB), em posição de presidente da República, a figura central 

desse governo. Ao significá-lo desse modo, não de outro, o sujeito, de sua posição sujei-

to-histórico, significa o próprio lugar de ‘presidente’ como aquele responsável, princi-

palmente, por um mercado eficiente e competente, ou seja, constrói, para si, a imagem 

de um presidente eficiente e competente. 

A SD8, penúltima sequência discursiva recortada da entrevista de FHC, em 

1996, se liga a essa sequência por também colocar em evidência o referente ‘Brasil’. 

Trago-a:  

 

 

SD8: [...] o Brasil [...] já tem base real de desenvolvimento aqui, e de cres-

cimento. Isso existe aqui no Brasil. O que precisa ter é: equilíbrio, bom sen-

so, capacidade negociadora, entender como funciona a democracia, não 

imaginar que apertou um botão e saltou a decisão, porque não é assim. Tem 

que ter paciência quase que pedagógica. E não é do presidente, é do conjun-

to da sociedade. (FHC ao Roda Viva, 14.10.1996).  
  

 

Nessa sequência discursiva (SD8), assim como na anterior (SD7), ‘democracia’ 

comparece envolta em um processo de significação para outro referente, no caso, ‘Bra-

sil’. Ao produzirmos um gesto de leitura da SD8 levando-se em conta a SD7, podemos 

afirmar que ‘desenvolvimento’ e ‘crescimento’ são significantes que se somam à família 

parafrástica de significações para o referente ‘Brasil’, ou melhor, para esse Brasil lide-

rado por FHC e, em consequência, pelo PMDB, como classe política no poder.  

Na formulação de SD8, todavia, ao invés de um “nós”, enquanto “não pessoa 

discursiva” (INDURSKY, 2013 [1997]), o que encontramos como da ordem da língua 

(ORLANDI, 2012, p. 45) é uma indeterminação do sujeito. No que concerne à ordem 

do discurso (idem, ibidem), quais efeitos de sentido essa ausência de determinação do 

sujeito produz? Em “O que precisa ter é equilíbrio, bom senso, capacidade negociado-

ra, entender como funciona a democracia, não imaginar que apertou um botão e saltou 

a decisão. Tem que ter paciência”, podemos nos perguntar: quem precisa ter equilíbrio 

e etc.? Quem precisa entender como funciona a democracia? Quem não [deve] imaginar 

que apertou um botão e saltou a decisão? Quem tem que ter paciência? O que se abre á 

leitura, nessa sequência, é um outro funcionamento, distinto do “nós”, analisado na 

SD7. 

Ao remetermos essa sequência discursiva (SD8) à pergunta formulada pelo jor-

nalista (“Presidente, não estou retomando esse assunto de reeleição, eu queria falar de 

mandato. Nesses quatro anos, o senhor já tinha uma certa intimidade com o governo, 
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agora, se o presidente assume sem ter passado, por exemplo, pelo Ministério da Fazen-

da, com os poderes que o senhor teve, quanto tempo ele demora para até decorar os 

ramais do Palácio? - Augusto Nunes, Roda Viva, 1996”), podemos afirmar que o sujeito 

indeterminado, no enunciado em análise, é o presidente da República, isto é, pode ser 

FHC, caso se reeleja, pode ser outro, já que é de mandato/ reeleição que se está tratan-

do. 

Indursky (2013 [1997], p. 94), em seu trabalho, denomina esse efeito de sentido 

de “quarta pessoa discursiva”. De acordo com a autora, nessa forma de representação, 

“não há inclusão do outro”. Por meio da quarta pessoa discursiva, “o sujeito representa-

se como se fosse o outro”. Ainda nos termos da autora, “da mesma forma que o sujeito 

psíquico pode ‘refugiar-se’, representando-se por ‘ele’ ou ‘se’, o sujeito do discurso 

pode simular sua ausência da materialidade discursiva, representando-se por ‘ele’ ou por 

‘se’” (INDURSKY, 2013 [1997], p. 96). 

Em nosso trabalho, tal qual no da autora, a quarta pessoa discursiva se represen-

ta a partir de duas modalidades – pronominal e lexical. Na sequência por nós analisada, 

destacam-se uma ausência de pronomes, configurando-se a modalidade pronominal, e 

uma referência de si através de um item lexical, ‘o presidente’. Ao remetermos o enun-

ciado à pergunta do jornalista, lado ‘A’ do jogo enunciativo, cujo tema era ‘mandato 

presidencial’ e, em específico ‘mandato presidencial, em caso de reeleição’, compreen-

demos que as duas modalidades representadas pela quarta pessoa, na SD8 aqui analisa-

da, se conjugam em um mesmo efeito de sentido, o de que se está falando “do presiden-

te”, enquanto função institucional, apagando-se o fato de que é o presidente quem está 

enunciando. Ou seja, como apontou Indursky (ibidem), “o sujeito representa-se como se 

fosse o outro”. 

Questionamo-nos, nesse ponto do trabalho, quais efeitos de sentido essa quarta 

pessoa discursiva produz, na enunciação de FHC. À luz do que já pudemos apontar, por 

meio da análise das sequências discursivas precedentes, podemos afirmar que a quarta 

pessoa discursiva, no processo enunciativo aqui analisado, produz um efeito de que, em 

se tratando de mandato/ reeleição, um outro, diferente de mim pode ocupar esse lugar, 

mas deve fazê-lo a meu modo, ou seja, com equilíbrio, capacidade negociadora, bom 

entendimento de como funciona a democracia etc.. Mesmo na tentativa de se distanciar 

do lugar de presidente, que, efetivamente, ocupa, o que se produz, no processo enuncia-

tivo, é uma significação do seu próprio lugar de presidente. Isto é, uma vez mais, se 
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projeta uma imagem de presidente, além de eficiente e competente, também equilibrado, 

com capacidade negociadora, entendedor do funcionamento da democracia... 

A última sequência discursiva trazida à análise (SD9), referente à entrevista de 

1996, produz um efeito de gran finale à construção dessa imagem de presidente, proje-

tada na enunciação de FHC no Roda. Trago-a: 

 

 

SD9: Não, de nenhum valor, nenhum valor. Eu sempre fui pela democracia, 

continuo sendo, e não houve nada que não fosse. (FHC ao Roda Viva, 

14.10.1996). 
 

 

A resposta que se constitui essa sequência (SD9) é antecedida pela pergunta do 

jornalista/ entrevistador, que questiona: “[...] a realidade [...] do exercício do poder, 

nesses primeiros dois anos de mandato, lhe obrigou [...] a abrir mão de alguns valores 

que o senhor sempre praticou, defendeu” - Ricardo Noblat, à época diretor de redação 

do Correio Braziliense, Roda Viva, 14.10.1996. Em resposta, FHC, de sua posição, 

afirma “Eu sempre fui pela democracia, continuo sendo, e não houve nada que não 

fosse”. No gesto de leitura por nós empreendido, acrescentamos: “[Mesmo na Ditadura] 

Eu sempre fui pela democracia, [como presidente da República] continuo sendo, e não 

houve nada [na minha atuação como Ministro da Fazenda do governo Itamar Franco] 

[no meu governo como presidente da República] [nas minhas atividades de político e 

sociólogo] que não fosse”.  

Desse modo, compreendemos que as imagens de si como uma testemunha de um 

período autoritário ([mesmo na Ditadura,] eu sempre fui pela democracia) e como um 

presidente democrata (continuo sendo [pela democracia] e não houve nada [na minha 

trajetória] que não fosse) se conjugam, nesse dizer.  

Após esses gestos de análise empreendidos sobre os dizeres de Fernando Henri-

que Cardoso produzidos em condição de entrevista ao Roda Viva, em 1996, passamos, 

na seção seguinte, à análise das sequências discursivas recortadas da próxima entrevista 

concedida por FHC como presidente da República ao Roda Viva, no ano de 2002. 

 

3.2 FHC NA RODA DO RODA (ENTREVISTA DE 2002) 

 

 

Nesta seção, trazemos à análise sequências discursivas recortadas da segunda en-

trevista de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, no programa 
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televisivo de entrevistas Roda Viva, em 2002. Essa entrevista realiza-se nos últimos dias 

de seu segundo mandato, ou seja, quando seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, já 

havia sido eleito presidente. Assim, ocorre em um momento de transição entre um go-

verno PSDB, que, após a Ditadura Militar, majoritariamente figurou, no cenário político 

brasileiro como governo no poder, e um governo PT, que sempre representou a oposi-

ção à esquerda ao governo que estava no poder.  

 No jogo entre posições enunciativo-discursivo-ideológicas em movimento nessa 

entrevista, a palavra ‘democracia’ comparece de modo mais equilibrado, em termos 

numéricos, do lado dos jornalistas/entrevistadores e do lado do presidente/entrevistado.  

Isto é, fala-se de democracia de ambos os lados do jogo. Isso não nos permite afirmar, 

de antemão, que signifique o mesmo, dos dois lados da enunciação.  

 Embora seis anos tenham se passado, entre a entrevista de 1996 e essa, em 2002, 

a primeira sequência discursiva trazida à análise, SD10, apresenta semelhanças, no mo-

do como foi formulada, com a primeira sequência analisada no subcapítulo anterior 

(SD4a). Uma leitura apressada, superficial, em termos discursivos, poderia nos fazer 

afirmar que, em ambas, há um mesmo direcionamento de sentido. Todavia, não é esse o 

modo de trabalho da Análise do Discurso. Como afirma Pêcheux ([1980] 2016, p. 25), é 

preciso “decidir não saber nada do que se lê, permanecer estranho a sua própria leitura”.  

Assim, para que possamos produzir um gesto de leitura comparativo entre as du-

as sequências discursivas (SD4a e SD10), elaboramos o quadro a seguir, em que as per-

guntas e as respostas são colocadas lado a lado, e as sequências formuladas em 1996 são 

precedidas das de 2002: 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 1 – FHC (1996) 

1. SD1: O senhor considera que 

hoje, dez anos depois, a demo-

cracia está consolidada no Bra-

sil? Pergunto também um pou-

co para o sociólogo Fernando 

Henrique, não só para o presi-

dente. (Matinas Suzuki Jr., 

apresentador do Roda Viva, 

14.10.1996). 

 

SD4a: Eu considero que sim [...] 

politicamente falando e sociolo-

gicamente falando. Por quê? 

Porque não se trata apenas das 

instituições democráticas que 

estão aí, o Congresso, a liberdade 

de imprensa, eleições e tudo 

mais. É mais do que isso. A soci-

edade está hoje muito organizada 

e demandando muito, com um 

sentido muito forte de indepen-

dência, de autonomia, e sabendo 

processar o que ela deseja em 

suas demandas, sabendo também 

entender as respostas. (FHC ao 

Roda Viva, 14.10.1996). 

 2. SD2: Presidente, também SD10: Olha, são coisas às vezes 
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ENTREVISTA 2 – FHC (2002) 

ninguém pode deixar de con-

cordar que o senhor ajudou a 

consolidar a democracia no 

Brasil. Quer dizer, essa foi uma 

tarefa desses últimos oito anos, 

que há um reconhecimento geral 

em relação a isso. Agora, como 

um cientista político, como um 

sociólogo, como é que o senhor 

vê esse caminho da democracia 

no mundo? (Marco Antônio 

Coelho Filho, Roda Viva, 2002). 

 

separadas, às vezes misturadas. A 

questão da democracia hoje é 

um valor universal, se é que se 

pode utilizar essa expressão. 

Todos querem que os regimes 

sejam democráticos. Não só isso, 

não é só a democracia como 

sistema de eleição, estado de 

direito. É mais do que isso. O 

mundo moderno permite muito 

mais participação. FHC ao Roda 

Viva, 20.12.2002) 

 

Quadro 12: SDs recortadas da enunciação de FHC, em 1996 e em 2002 

Na SD10 (2002), assim como na SD4a (1996), o entrevistado/presidente respon-

de a um questionamento formulado pelo jornalista, lado ‘A’ do processo enunciativo, 

interpelando-o por um duplo lugar social/institucional, o de presidente sociólogo (SD1: 

“Pergunto também um pouco para o sociólogo, não só para o presidente” - Matinas 

Suzuki Jr., apresentador do Roda Viva, 14.10.1996/ SD2: “Presidente, também ninguém 

pode deixar de concordar que o senhor [...]. Agora, como um cientista político, como 

um sociólogo, como é que o senhor [...]” - Marco Antônio Coelho Filho, Roda Viva, 

2002). 

 Ao direcionarmos nosso gesto de leitura à SD10, especificamente, observamos 

que a interpelação dirigida ao entrevistado/ presidente, sofre um acréscimo, se compa-

rada à SD4a; na SD10, além de sociólogo [não só] presidente, produz-se uma memória 

para FHC, no que concerne à questão democrática. No enunciado produzido pelo jorna-

lista (SD10), podemos ouvir/ ler: “ninguém pode deixar de concordar que o senhor aju-

dou a consolidar a questão da democracia no Brasil” - Marco Antonio Coelho Filho, 

Diretor de jornalismo da TV Cultura, Roda Viva, 2002. A afirmação, assim, funciona de 

modo a sustentar o efeito de que a posição em favor da democracia, no governo de Fer-

nando Henrique Cardoso, é inquestionável, é da ordem de um todo mundo sabe. Há uma 

memória discursiva sendo mobilizada e, concomitantemente, constituída para o próprio 

FHC, no lugar de presidente, como participante do processo que predica o Brasil como 

democrático, o que, antes, em um tempo outro, não era possível.  

Ao nos centrarmos especificamente na resposta apresentada por FHC (SD10), 

outra diferença se coloca; diferentemente do que podemos ler na SD4a, em que uma 

sociedade (organizada, demandando, independente, autônoma, sabedora...) é apresen-

tada como um elemento central que, para além das instituições, produz sentidos para o 

referente discursivo ‘democracia’, na SD10, é um ‘mundo’, o ‘moderno’, como aquele 
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que permite muito mais ‘participação’, o elemento enfatizado, posto como ‘mais’ em 

relação ao ‘não só’ (Não só todos querem que os regimes sejam democráticos e não só 

a democracia pode ser considerada como sistema de eleição, estado de direito). 

Recortamos, assim, para fins de facilitar os gestos de leitura empreendidos, os 

enunciados implicados, por meio do coesivo, nessa sequência discursiva: 

 

(SD10):  

Não só: “Todos querem que os regimes sejam democráticos”/ “a democracia 

[pode ser considerada] como sistema de eleição, estado de direito”. 

Mais: “O mundo moderno permite muito mais participação”. 

 

 Destacamos, nos enunciados relacionados a ‘não só’, a generalização, em “todos 

querem” e a determinação “mundo moderno”, caracterizado como o que permite “mais 

participação”. Que efeitos de sentido esses dois funcionamentos produzem?  

Orlandi (2008, 2013), ao analisar o logo “Brasil, país de todos”, posto a circular 

pelo governo federal quando Lula era presidente, afirma que, ao não se falar em ‘Povo’, 

‘Nação’ ou ‘Estado’, mas em um ‘país de todos’, produz-se um efeito de sentido “que 

nos leva a uma leitura que silencia, ao gosto do discurso da mundialização, o fato de 

que somos um Estado, uma nação com suas especificidades, com seu povo, com suas 

diferenças sociais, como é próprio do capitalismo” (ORLANDI, 2013b, p. 26, grifo nos-

so).  

Compreendemos, em nosso gesto de leitura, que o próprio do ‘Capitalismo’
38

, 

enquanto modo de produção, é a divisão: um “todos” homogêneo, simétrico, nesse sis-

tema, só existe ilusoriamente. Com isso, podemos afirmar que o silenciamento das es-

pecificidades que nos constituem, conforme aponta a autora, também se faz presente no 

enunciado por nós recortado. “Todos querem que os regimes sejam democráticos” pode 

significar todas as pessoas do mundo, todos os países do mundo, todos os governos do 

mundo. Ou seja, ao poder ser “todo mundo”, “todos” pode ser “qualquer um”, produ-

zindo-se, com isso, um efeito de indistinção. Apaga-se, com isso, as diferenças, as lutas 

internas enfrentadas pelos países, cada um com suas especificidades, para se ter ou se 

manter um regime democrático em funcionamento. Silencia-se também a possibilidade 

de nem todos quererem que os regimes sejam democráticos.  

                                                             
38

 A respeito das acepções de ‘Capitalismo’, recomenda-se a leitura do verbete, no Dicionário de Política 

de Bobbio et al. (1998 [1983]). 



130 
 

 

Ao se reunir todos esses ‘todos’ possíveis na expressão ‘mundo moderno’, como 

aquele que permite ‘mais participação’, chama-nos a atenção o modo como ‘mundo’ 

está sendo determinado. Em Indursky (2013 [1997], p. 218), há uma teorização a respei-

to do funcionamento discursivo da determinação, um funcionamento que se distingue da 

determinação linguística. Nos termos da autora, “a determinação linguística qualifica 

uma expressão a ocupar um lugar na estrutura frasal, enquanto a determinação discur-

siva qualifica uma expressão a ocupar um lugar em um discurso” (INDURSKY, 2013 

[1997], p. 218).  

Para compreender a determinação discursiva, a autora a decompôs em três ní-

veis: o nível intradiscursivo, o nível intersequencial e o nível interdiscursivo. No pri-

meiro, “o dito é plenamente determinado, estabelecendo o limite do dizer”; no segundo, 

“as diferentes determinações intradiscursivas dispersas no corpus evidenciam a cons-

trução de um processo discursivo”; no terceiro, “o interdiscursivo é relacionado com o 

interdiscurso e o dito passa a fazer contraponto com o não dito” (INDURSKY, 2013 

[1997], p. 218-219).  

Na enunciação de FHC, como não estamos produzindo um gesto de análise es-

pecificamente voltado para a compreensão do funcionamento das determinações, ao 

longo do corpus, não podemos considerar o primeiro e o segundo níveis referidos por 

Indursky (ibidem). Consideramos, todavia, o terceiro nível, a partir do qual ‘mundo mo-

derno’ produz sentidos, na discursividade, em sua relação com o não dito.  A referência 

à modernidade aponta para frente, para um mundo novo, com novas demandas, produ-

zindo-se, nesse funcionamento, um apagamento do passado recente. 

Nesse ‘mundo moderno’ não há espaço, no âmbito da formulação, para se mar-

car/ lembrar as arbitrariedades há tão pouco vivenciadas, no cenário sócio-político brasi-

leiro. Todavia, no âmbito da constituição, portanto, do interdiscursivo, sempre em bati-

mento com o intradiscursivo, ‘moderno’ pressupõe o ‘antigo’. Isto é, o outro modo de 

se significar o mundo e, por implicação, a questão democrática segue produzindo senti-

dos, no contraponto. Como destaca Mariani (1996, p. 35), “muitas vezes os sentidos 

'esquecidos’ funcionam como resíduos dentro do próprio sentido hegemônico”.  

Assim, nessa sequência, diferentemente do que podemos ler/ ouvir nas sequên-

cias recortadas da entrevista concedida em 1996, recortes de memória que levem em 

conta a Ditadura Militar, período em que as arbitrariedades puseram em suspenso a de-

mocracia no país, não são mobilizados, são ‘esquecidos’. Ou seja, não se olha mais para 

trás, para o passado recente, mas para frente, para um futuro desenhado, no fio da dis-
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cursividade, como promissor. Mariani (1996, p. 35, grifo nosso), ainda a respeito do 

funcionamento da memória, em seu movimento entre o lembrar e o esquecer, afirma 

que “a lembrança de um passado longínquo e ruim pode encontrar-se superada pela 

memória de um outro passado mais recente e melhor, infância provável de um futuro 

promissor”.  

Ao levarmos em conta a sequência aqui analisada, podemos apontar que há um 

espaço, nessa sequência discursiva e em outras, conforme mostraremos a seguir, a um 

processo de significação outro, de um “passado mais recente e melhor, infância [...] de 

um futuro promissor” (MARIANI, ibidem), que apaga conflitos, não só no Brasil como 

no mundo, e aponta para uma imagem de estabilidade, de homogeneização, no que con-

cerne à questão democrática.  

Tal imagem projetada em relação à democracia não se produz sem uma outra, a 

de um governo que possibilitou essa estabilidade, trabalhou para isso, e fez. Com isso, 

podemos afirmar que essa imagem, discursivamente construída, constitui sentidos para 

o próprio lugar da presidência, há oito anos ocupado por FHC.  

Ao considerarmos a data em que a entrevista foi gravada, em 20 de dezembro de 

2002, portanto, a onze dias do fim do governo FHC, destacamos que o “muito mais”, 

em SD10: “O mundo moderno permite muito mais participação” não aponta processo, 

curso, mas algo concretizado - “permite”, por deslizamento metafórico, “garante”, “pos-

sibilita”. É nesse sentido que podemos afirmar a projeção de uma imagem para o pró-

prio governo FHC, nessa sequência analisada.  

 Na implicação semântica produzida por ‘não só... mais’, a afirmação “O mundo 

moderno permite muito mais participação” recebe uma ênfase, tornando-se um ponto 

central da discursividade. Isso nos permite afirmar a construção de uma “memória do 

futuro” (MARIANI, 1996), um futuro promissor, “ao jeito do discurso neoliberal, mun-

dializado, homogeneizante, em que noções como democracia, cidadania não se calçam 

de determinações concretas” (ORLANDI, 2013b, p. 26).  

Nesse processo enunciativo, portanto, produzido por um sujeito em posição de 

presidente da República, um presidente e sociólogo, em momentos finais de governo, 

impera o efeito de homogeneização, apagando-se conflitos, dissidências, e produzindo-

se uma imagem positivada e, concomitantemente, bastante abstrata para a questão da 

democracia no Brasil e no mundo.  

Na análise das SD11 e SD12, podemos afirmar que esse efeito de sentido tam-

bém se produz. Trago à leitura, primeiramente, a SD11: 
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SD11: [...] Nós estamos vivendo um momento muito curioso. Você falou da 

questão da democracia e da questão econômica... Nós estamos vivendo uma 

fase que é pós-imperialista, porque na fase chamada imperialista você preci-

sava dos Estados para impor a ordem econômica, a dominação no mundo. 

Hoje, as empresas na verdade ficam até assustadas quando veem um Estado 

muito forte. [...] 

 

 

Nessa sequência, observamos a presença de um “nós”, tal qual o encontramos na 

análise da SD7, apresentada na seção anterior. Todavia, diferentemente daquele “nós”, 

que, naquele enunciado, significava o “nós” = classe política no poder, esse “nós” pro-

duz um efeito de inclusão generalizada, “nós” = sujeito histórico = nações da América = 

nações do mundo. 

Embora a ‘questão da democracia’ esteja colocada, no enunciado, em mesmo 

plano sintático que a ‘questão econômica’ (“você falou da questão da democracia e da 

questão econômica...”), é pelo econômico que o sujeito, em posição de presidente, um 

presidente e sociólogo, formula uma resposta ao questionamento do entrevistador/ jor-

nalista, dando-nos a ver um recorte de memória que mobiliza fases do Capitalismo, o 

‘imperialismo’, em que imperam os grandes monopólios ocupando o lugar da livre con-

corrência, e o ‘pós-imperialismo’, em que impera um discurso de abertura do mercado, 

de uma economia global.  

À luz do que já referimos a respeito do funcionamento de “e”, ao conjugar dois 

elementos (GUILHAMOU et al., 2014 [1979]), podemos afirmar que essa coordenação, 

“da questão da democracia e da questão econômica”, não funciona de modo a tornar os 

termos coordenados um só referente, tal qual “político/ presidente e sociólogo”. A análi-

se da SD11 nos permite afirmar que, embora ligados por “e”, os termos coordenados se 

mantêm como dois referentes discursivos não conjugados, “questão da democracia” e 

“questão econômica”, e ainda há um privilégio de significação do segundo em relação 

ao primeiro. A economia “engole” a democracia.  

Toda essa discursivização a respeito da ‘democracia’ e do ‘econômico’ contribui 

para a constituição de uma imagem de presidente em exercício e de uma imagem de 

Brasil, significada em relação ao governo que está/ esteve no poder. Além disso, do 

jogo de formações imaginárias de Pêcheux (2014a [1969], p. 82), podemos recortar, 

uma vez mais, as perguntas por ele formuladas: Quem sou eu para que eu lhe fale as-

sim? Ou seja, qual é a imagem que o sujeito, de sua posição do discurso, projeta para si 

mesmo, tendo em vista o outro da discursividade, aquele para quem se fala?  
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Levando-se em conta a constituição dessa imagem, a de um presidente e soció-

logo, produzida e sustentada em um momento transitório de governo, podemos incluir, 

como parte desse jogo de formações imaginárias, aquele para quem [também] se fala, o 

espectador... Nesse sentido, o imaginário não atravessa somente a imagem construída 

sobre ‘Brasil’, sobre si mesmo e sobre seu interlocutor, mas também a de si mesmo em 

relação a quem o assiste.  

A partir desse imaginário daquele para quem se fala, o entrevistador, e daquele 

para quem [também] se fala, o espectador, o sujeito discursivo produz, em condição de 

resposta, um enunciado que não reproduz a formulação da pergunta a ele dirigida (“Por 

onde se pode ter uma esperança da quebra da hegemonia americana que, de certa 

forma, oprime o mundo? – Marco Antônio Coelho Filho, diretor de jornalismo da TV 

Cultura, a FHC, Roda Viva, 2002)”. Na resposta, traça-se um caminho pela história do 

capitalismo, utilizando-se termos técnicos, como ‘fase imperialista’ e ‘pós-imperialista’, 

pouco acessíveis a camadas mais populares da população brasileira, o que nos permite, 

ao menos, três afirmações.  

A primeira é de que a imagem daquele para quem [também] se fala, o especta-

dor, projetada por quem enuncia, da posição que enuncia, é de um sujeito elitizado, por-

tanto, que tem conhecimento dos termos a partir dos quais constrói a enunciação. Não 

devemos nos esquecer de que, em Análise do Discurso, os lugares/ posições que ocu-

pam um sujeito para, a partir deles, enunciar são lugares/ posições de classe, que não 

necessariamente coincidem com o lugar do sujeito no mundo, mas com o lugar social/ 

discursivo/ ideológico que o atravessa, e determina, com isso, o seu dizer (e o seu pró-

prio lugar). Nesse sentido, discursivamente, FHC, da posição social/ discursiva que o 

determina, projeta o seu dizer para iguais, isto é, tendo em vista seus iguais.  

Essa constatação nos leva a uma segunda afirmação, diretamente relacionada à 

primeira, a de uma contradição instaurada na própria constituição da posição sujeito-

histórico de presidente, a de que essa posição representa, politicamente, uma massa de-

sigual de brasileiros, a partir de um lugar social distinto e distante dessa mesma massa. 

Nesse sentido, dessa posição historicamente constituída, o sujeito foi eleito democrati-

camente como representante dos desiguais, mas enuncia para iguais, excluindo, com 

isso, muitos daqueles a quem deveria representar.  

Lembremo-nos o que nos afirma Orlandi (2013b, p. 29), a respeito da posição 

sujeito-histórico de presidente, que, na história do Brasil, é constituída, desde a repúbli-

ca, por um lugar de poder, “de imposição de uma ordem, para que haja progresso”, não 
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sendo, com isso, em sua constituição, uma posição que considere as desigualdades co-

mo algo a que se deve erradicar. Concomitantemente, podemos afirmar, junto a Fonseca 

(2012, p. 25), que a despeito das “duras crises políticas e econômicas de nossa época”, 

os “sistemas de dominação e exploração” também não são colocados em xeque.  

A terceira afirmação que nos cabe formular, a partir do gesto de leitura empre-

endido sobre a SD11, é que, ao não retomar o ponto central da crítica a ele dirigida, a de 

que ‘a hegemonia americana oprime o mundo’, seja para retificá-la seja para ratificá-la, 

o sujeito, de sua posição no discurso, constrói um caminho tangente em relação à mes-

ma crítica, o que nos permite apontar uma posição discursiva divergente em relação à 

posição ocupada pelo jornalista, lado ‘A’ do jogo discursivo. A posição ocupada pelo 

lado ‘B’ da enunciação mostra, a partir do que foi formulado, na relação com o possível 

de ser formulado, um não enfrentamento ao próprio do Capitalismo, que é a divisão, a 

desigualdade, a opressão, o que quer dizer uma identificação ao próprio da posição su-

jeito-histórico de presidente, “a da prevalência dos fortes sobre os fracos” (ORLANDI, 

2013b, p. 29).  

Em continuidade ao gesto analítico aqui empreendido, trazemos à análise a 

SD12, recortada ainda dessa entrevista de FHC: 

 

 

SD12: As multinacionais, um começo disso. E eu dizia: “Olha, cuidado que 

essa força é forte e ela vai mudar as relações todas desse país”. Mudaram. 

Alguns diziam: “Ah, então isso vem ao autoritarismo, consequência neces-

sária disso”. Digo: “Não é também verdade. É possível que volte a democra-

cia”. Hoje quando eu quero retomar esse tema é para dizer o seguinte: "Hoje 

é diferente porque você tem a globalização financeira, você tem a revolu-

ção tecnológica que nós não tínhamos na época das comunicações". 
 

  

O tópico abordado nessa sequência é a entrada das multinacionais no país, espe-

cificamente nos anos 1950/60, período que compreende o governo de Juscelino Kubits-

chek
39

. A respeito disso, abre-se à leitura uma discursividade que mobiliza o dizer de 

outros, para que se refute e se apresente o próprio ponto de vista em relação à questão. 

Nesse jogo entre “alguns diziam” e “eu digo”, a questão democrática é abordada.  

 

 

 

                                                             
39

 Em relação ao governo Juscelino Kubitschek, destacamos o livro organizado por Mariani e Medeiros 

(2010a), intitulado Ideias linguísticas: formulação e circulação no período JK, que congrega análises de 

discursividades produzidas nesse período, em especial em torno dos conflitos sobre questões de língua 

nacional.   
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(SD12): 

“Alguns diziam: ‘Ah, então isso vem ao autoritarismo, consequência necessária 

disso’”.  

“Digo: ‘Não é também verdade. É possível que volte a democracia’”. 

  

 

Em termos discursivos, podemos apontar que algo aparentemente de fora da dis-

cursividade é trazido para dentro do processo discursivo formulado por FHC, em um 

processo nomeado por Authier-Revuz (1982, p. 12) como heterogeneidade mostrada e 

marcada, em que “o locutor dá lugar explicitamente ao discurso de um outro em seu 

próprio discurso”. Produz-se, com isso, um efeito de distanciamento em relação ao que 

foi dito, uma ilusão de controle do dizer e dos sentidos. Ao “autoritarismo”, afirmado 

por alguns, se contrapõe a “volta da democracia”, a que o sujeito, de sua posição, de-

fende.  

“Alguns”, no entanto, como pronome indefinido, não se refere a alguém, em es-

pecífico; funciona, discursivamente, de modo a produzir um efeito de dispersão, de um 

dizer que se espalha entre um grupo, do qual o sujeito que enuncia não faz parte. 

Assim, ao trazer para o âmbito da formulação um dizer de outros, de alguns, 

contrário ao ‘seu’, à luz também da noção de heterogeneidade, de Authier-Revuz 

(1982), podemos afirmar que não existe um fora da discursividade, o fora constitui a 

discursividade, se marca no âmbito da constituição, o que a autora nomeia como hete-

rogeneidade constitutiva, isto é, o heterogêneo é a condição mesma da discursividade. 

Nesse sentido, a referência ao ‘autoritarismo’, como atribuída ao dizer de alguns, ao 

lado da ‘democracia’ como algo que pode ‘voltar’ (portanto, não está lá), se configura 

como um modo de significar o período histórico em questão, no que concerne à entrada 

massiva das multinacionais, no país, e suas possíveis consequências. Os dois sentidos, 

assim, coexistem e se colocam em disputa, no interior do mesmo enunciado.  

Destaca-se, ademais, que, ao se dizer ‘é possível que volte a democracia’, nas 

condições em que o dizer foi formulado, não há uma referência à Ditadura Militar que, 

efetivamente, pôs em suspenso o regime democrático no país. Entre o período a que se 

fazia referência, os anos 1950/ 60, e aquele em que a entrevista foi concedida, 2002, o 

governo militar foi o principal referente associado à perda/volta de um regime democrá-

tico, o que nos permite compreender esse salto temporal como significativo para a dis-

cursividade em análise.  
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Desse período de expansão de mercado até o aqui e o agora da enunciação de 

FHC, marcada por “hoje”, o que se coloca como diferente é a ‘globalização financeira e 

a revolução tecnológica’, isto é, sem nem se referir à Ditadura Militar, é possível se 

afirmar que, após o governo FHC, os mercados financeiros nacionais e internacionais 

estreitaram laços e a tecnologia se expandiu. Esse é um modo de significar o próprio 

lugar na presidência, mantendo-se, com isso, um apagamento tanto de um capítulo rele-

vante da história nacional quanto dos possíveis efeitos negativos dessas investidas mul-

tinacionais, como a dependência do capital estrangeiro, em alguns setores, o aumento da 

dívida externa, as mudanças na taxa de juros, entre outras.  

Uma vez mais, podemos nos questionar: para quem o sujeito, de sua posição, 

enuncia? Qual é a imagem constituída para aquele para quem se fala, não só o interlo-

cutor, mas o espectador? Por implicação, para quem o sujeito governa? A quem repre-

senta? Todas essas interrogações servem para reforçar a imagem constituída a respeito 

da posição sujeito-histórico de presidente, uma posição de poder. 

Nas sequências discursivas seguintes, ‘democracia’ comparece quatro vezes do 

lado ‘A’ do jogo enunciativo-discursivo-ideológico, isto é, o lado dos jornalistas, e qua-

tro vezes do lado ‘B’, o do presidente. O significante, assim, desliza, de uma posição a 

outra, da discursividade, produzindo-se, com isso, um movimento que se abre à leitu-

ra/escuta.  

 

 
As federações de interesse... 

(Paulo Markun, apresentador). 

SD13: Federações de interesses. Isso é complicado, porque isso no 

limite é o lobby, bom ou mau. Não é o partido. Qual é a diferença? 

O partido tem uma filosofia, tem uma proposta [...]. Aqui não tem a 

filosofia, tem só os interesses que se organizam. Então, isso é ruim, 

é complicado para a democracia. Agora, qual é a esperança? É que 

a cultura política está mudando, quer dizer, a população está 

mudando seu interesse, o cidadão está influindo mais, está esco-

lhendo. [...] 

Mas então é no movimento da 

sociedade, não precisa ter refor-

ma política que as coisas vão se 

adequando? (Marco Antonio 

Coelho Filho, diretor de jorna-

lismo da TV Cultura). 

SD14: Não, eu não acho isso. Eu acho que precisa ter reforma polí-

tica, mas o que eu digo que ela não supre o fundamental, que é a 

cultura cívica. Esta cultura cívica num país como o nosso não é 

fácil você implantá-la, mas ela está se implantando. Está havendo 

o que o Guiden chama de uma radicalização da democracia. Isso 

é muito bom. Essa radicalização vem de que existe liberdade, mas 

que existe também respeito às instituições. Porque liberdade sem 

instituições dá anarquia. A reivindicação pela reivindicação não 

tem como processá-la. Aqui está havendo um certo equilíbrio, nós 

estamos fortalecendo as instituições, o congresso, os tribunais, a 

presidência, os órgãos governamentais, os próprios partidos. Ao 

mesmo tempo, o cidadão está se sentindo muito livre. Isso é bom, 

porque, ao se sentir livre, ele obriga as instituições também a come-

çar a se remodelar. Então, eu acho que nós vivemos um momento 

positivo do ponto de vista da democracia e não é porque ganhou A, 

B ou C, perdeu A, B ou C, é porque a sociedade no seu conjunto 
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está mais reflexiva, está começando a ter mais consciência dos seus 

interesses. [...] 

Quando o senhor fala em radica-

lização da democracia, onde é 

que o senhor pode apontar que 

houve uma radicalização da 

democracia no seu governo? 

(Marco Antonio Coelho Filho, 

diretor de jornalismo da TV Cul-

tura). 

SD15: Vou lhe dizer: O MST, por mais que eu critique e tal, eu 

acho que ajudou. Por quê? Porque forçou que a agenda da Reforma 

Agrária entrasse com maior velocidade. 

Tudo que o senhor está mencio-

nando são processos. É tudo lento 

e gradual? (Paulo Markun, Apre-

sentador). 

SD16: Isso! Porque a democracia é processo e essa é a dificuldade. 

Agora, não se tinha ideia de que a 

questão da segurança estava rela-

cionada com a questão da demo-

cracia. Pareceu-me, quer dizer, 

no início do governo não parecia 

que tinha... E hoje é verdadeiro 

isso. Quer dizer, nem a esquerda, 

que antigamente descartava isso. 

(Marco Antonio Coelho Filho, 

diretor de jornalismo da TV Cul-

tura). 

SD17: Hoje a esquerda parece que quer usar... alguns até na propa-

ganda eleitoral usaram métodos que eu não gosto. Quer dizer: “A 

ROTA de novo na rua para matar”. Não é isso. 

Mas a questão da segurança não 

foi vista, no primeiro governo 

principalmente, como uma ques-

tão importante para a democra-

cia, não é, presidente? Inclusive a 

questão do desarmamento que o 

senso apontou que a principal 

causa... (Marco Antonio Coelho 

Filho, diretor de jornalismo da TV 

Cultura). 

SD18: Mas não passa. Eu lutei por essa lei. A lei é minha, a propos-

ta é minha. Não passa no Congresso porque tem um lobby. Lobby 

de quem? Das polícias e também lobby dos fabricantes. Você não 

aprova a lei. Aprovei na Câmara, está no Senado. 

Quadro 13: SDs recortadas do jogo de posições (entrevista 2002) 

 

No quadro construído (quadro 13), podemos observar o comparecimento da pa-

lavra ‘democracia’ em ambas as posições constitutivas do jogo da entrevista. Ao produ-

zirmos um gesto de leitura das sequências dadas a ver no quadro, de pronto, observa-

mos, do lado ‘B’ da enunciação, o uso constante do gerúndio, ou seja, do verbo em sua 

forma nominal
40

 

Do lado ‘B’ da enunciação, abre-se à leitura, na SD13, um processo de significa-

ção, que atribui como “ruim, complicado para a democracia” as “federações de interes-

ses”, ou seja, a prática do sistema político brasileiro de se organizar, no âmbito do Con-

                                                             
40

 Há numeráveis estudos que visam à compreensão do funcionamento do gerúndio, no português brasilei-

ro, tal qual o de Castilho (2010), Bagno (2011) e Travaglia (2015). Embora os compreendamos como 

relevantes, na presente tese, interessa-nos o seu funcionamento em termos discursivos, ou seja, no que 

concerne aos efeitos de sentido produzidos nos processos enunciativos. 
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gresso Nacional, em frentes, em torno de interesses de um grupo. Seriam as frentes par-

lamentares ou, em termo crítico, popularizado nos dias atuais, as “bancadas”, como a 

“bancada da bala”, que representa os interesses das indústrias de armamento, a da bíblia, 

que representa interesses de uma religião, entre outras.  

O que lemos, na continuidade do enunciado, é um processo de significação que 

considera como referentes discursivos outras palavras do campo político, como ‘cultura 

política’, um conceito bastante debatido no âmbito das ciências políticas, sociais e afins, 

‘população’ e ‘cidadão’, significados, a partir dos verbos no gerúndio, enquanto proces-

sos em plena mudança (“cultura política está mudando/ população está mudando, está 

falando/ cidadão está influindo, está escolhendo”). Tudo isso, não nos esqueçamos, 

enquanto o “Governo Federal está trabalhando em todo o Brasil”
41

. Ou seja, o efeito 

de continuidade, de processo, produzido no enunciado se conjuga com o slogan de go-

verno posto a circular, no segundo mandato de FHC.  

O que o uso continuado do gerúndio, nessa discursividade, produz, em termos de 

efeitos de sentido? Como podem ser pensadas as ações em processo, em curso, quando 

enunciadas por um presidente da República que está a dez dias de desocupar o cargo de 

poder máximo da República, para dar lugar a um candidato da oposição?  

O que se abre à leitura, nesse enunciado, é, uma vez mais, o lugar do sociólogo 

em uma tentativa, sempre frustrada pela coexistência de outros lugares, como o do polí-

tico, de dominar a discursividade, projetando uma imagem de sociedade brasileira com 

plena cidadania e plena liberdade, ou seja, uma imagem em que não se consideram os 

conflitos, as divisões constitutivas da sociedade, de uma sociedade dividida em classes, 

ou seja, cuja história até hoje existente “é a história da luta de classes” (MARX; EN-

GELS, 2005 [1848], p. 40). Essa imagem discursivamente constituída se conjuga com a 

imagem produzida sobre o próprio governo, isto é, um governo empreendedor, confor-

me já afirmado, mas também, e sempre, um governo “democrático”, que possibilita cul-

tura política, plena mudança, plena cidadania, sem que se enfrente o próprio do Capita-

lismo.   

Na continuidade da entrevista, o jornalista, de sua posição no discurso, uma po-

sição, conforme vimos afirmando, de domínio sobre o jogo empreendido, introduz, em 

sequência, outro referente, ‘reforma política’, questionando o lado ‘B’, a partir de sua 

posição. 

                                                             
41

 Referência ao slogan do governo de Fernando Henrique Cardoso, no segundo turno: “Governo Federal, 

trabalhando em todo o Brasil”.  
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Em condição de resposta, abre-se à leitura, na SD14, novamente um deslizamen-

to do sujeito desse lugar de centro-sentido, o lugar do presidente e também sociólogo 

em que julga se assentar, para o lugar do político, marcado pela modalização (Não acho 

‘x’/ Acho ‘y’). Na modalização, o sujeito tropeça, tropica, desliza, modalizando o refe-

rente que está em jogo, a ‘reforma política’, tão amplamente debatida no tecido sócio-

histórico-político brasileiro pós-Ditadura, além de seu próprio lugar de presidente e 

também sociólogo.  

No entanto, logo em seguida, retornam à discursividade o dizer interpolado, o fa-

lar por termos (“o fundamental é ‘cultura cívica’”/ “está havendo uma radicalização 

da democracia”), o didatismo, com um efeito pedagógico de controle dos sentidos. O 

sujeito, assim, após deslizar, “volta” à posição que o domina. 

Esse retorno não se produz sem consequência, em termos discursivos. Nele, dá-

se continuidade a um processo de significação para o governo que está no poder, a par-

tir, mais uma vez, de um funcionamento de um “nós” não pessoa discursiva (INDUR-

SKY, 2013 [1997], p. 82). Esse “nós” que, na discursividade de FHC, já significou 

SD7: ‘a classe política que está no poder’ (nós = governo), já significou SD11: ‘sujeito 

histórico’ (nós = nações da América = nações do mundo), agora, volta a significar 

SD14: ‘a classe política que está no poder’. Ou seja, todo esse processo que vem sendo 

descrito/ significado ocorre PORQUE “nós” = governo “estamos fortalecendo as insti-

tuições, [estamos fortalecendo] o congresso, [estamos fortalecendo] os tribunais”, e, 

enfim, “[estamos fortalecendo] a presidência”. Toda a relação de causa e de consequên-

cia gira em torno das ações continuadas desse “nós” = governo/ classe política no po-

der, que é apresentado como aquele que está fortalecendo os setores centrais ao funci-

onamento democrático e, concomitantemente, fortalecendo a própria presidência.  

Para melhor visualizarmos esse movimento de sentidos em torno do “nós” polí-

tico e dos operadores argumentativos, construímos o quadro abaixo: 

 

PORQUE 

 

Nós estamos fortalecendo as instituições 

[Nós estamos fortalecendo] o congresso 

[Nós estamos fortalecendo] os tribunais 

[Nós estamos fortalecendo] a presidência  

 

AO MESMO TEMPO 
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o cidadão está se sentindo muito livre. [EM CONSEQUÊNCIA] obriga as instituições também a co-

meçar a se remodelar. 

 

ENTÃO 

 

eu acho que nós vivemos um momento positivo do ponto de vista da democracia  

 

e não é porque ganhou A, B ou C, perdeu A, B ou C, é porque a sociedade no seu conjunto está mais 

reflexiva, está começando a ter mais consciência dos seus interesses. 

Quadro 14: “nós” político na enunciação de FHC (2002) 

O uso reiterado do gerúndio, forma nominal do verbo, chama-nos a atenção, no 

que concerne ao processo de significação desse “nós” governo.  

Todo o movimento circular em que causas e consequências vão sendo apresen-

tadas, em torno das ações do governo, resulta na possibilidade de se concluir: “ENTÃO, 

eu acho que nós vivemos um momento muito positivo do ponto de vista da democracia”. 

Esse “nós”, uma vez mais, nos permite apontar, no fio discursivo, outro referente a ele 

associado. “nós” não mais significa “classe política no poder”, mas sim “nós” = “todo 

cidadão brasileiro”, “toda a sociedade brasileira”, o que inclui o presidente que está no 

poder e que representa “todo cidadão brasileiro” porque foi eleito democraticamente, o 

jornalista, a quem ele se dirige, aquele a quem também se dirige, o espectador. É essa a 

imagem projetada em direção a quem o assiste: a de que as ações do governo, de seu 

governo, possibilitaram a um “nós” = sociedade “um momento muito positivo do ponto 

de vista da democracia – FHC, Roda Viva, 2002”.  

Em continuidade, a SD15 é produzida em condição de resposta ao questiona-

mento feito pelo jornalista, que parafraseia, do enunciado formulado por FHC (SD14), a 

expressão “radicalização da democracia”. Nesse ponto, em específico, podemos apontar 

um movimento contrário sendo produzido, no que concerne ao jogo entre posições posi-

ções enunciativas: é ‘A’ quem parafraseia ‘B’ para, a partir disso, formular um questio-

namento (“Quando o senhor fala em radicalização da democracia, onde é que o senhor 

pode apontar que houve uma radicalização da democracia no seu governo?” - Marco 

Antonio Coelho Filho, diretor de jornalismo da TV Cultura, Roda Viva, 20.12.2002). 

Essa aparente reversibilidade é apenas aparente, levando-se em conta que continua sen-

do de ‘A’ o poder de perguntar e de se dar por respondido, isto é, de formular outra 

questão, mudando o tópico, direcionando sentidos e fazendo a roda-viva jornalístico-

televisiva girar.  
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Trago, à análise, a SD15, produzida em condição de resposta ao questionamento 

feito pelo jornalista: 

 

SD15: Vou lhe dizer: O MST, por mais que eu critique e tal, eu acho que aju-

dou. Por quê? Porque forçou que a agenda da Reforma Agrária entrasse com 

maior velocidade 

 

 

Embora pareça, em uma primeira leitura, que o enunciado produz sentidos para 

o MST, a referência ao movimento é feita de modo a significar o seu próprio governo, 

somando-se, com isso, discursivamente, à discursivização em curso; é um governo em-

preendedor. É um governo que possibilitou uma estabilidade democrática, trabalhou 

para isso, é empreendedor, olha para o futuro e também é progressista, está fortale-

cendo as instituições, está fortalecendo o Congresso, os tribunais, a presidência, ou 

seja, abraça as demandas dos movimentos sociais, como o MST, e as inclui em seu pro-

grama de governo.  

Toda essa discursivização encontra sua síntese na formulação da SD16, em que 

podemos ler:  

 

 SD16: Isso! Porque a democracia é processo e essa é a dificuldade. 

 

 

“Isso” funciona, discursivamente, como o elemento totalizador de tudo o que foi 

dito antes, a respeito do referente ‘democracia’. Concomitantemente, ao ser significada 

enquanto processo, um processo predicado como “difícil” (“essa é a dificuldade” / de-

mocracia = processo é a dificuldade / “democracia é a dificuldade”), ‘democracia’ se 

conjuga às ações atribuídas ao “nós” = governo no poder, tornando, assim indispensá-

veis essas mesmas ações para a “difícil” implantação/ manutenção de um regime demo-

crático.  

Nas duas últimas sequências discursivas recortadas dessa entrevista, SD17 e 

SD18, a questão democrática é abordada pelo lado ‘A’ da enunciação, ou seja, pelo jor-

nalista, que produz uma relação entre ‘democracia’ e ‘segurança’. O jornalista, de sua 

posição, afirma: “Agora, não se tinha ideia de que a questão da segurança estava rela-

cionada com a questão da democracia. Pareceu-me, quer dizer, no início do governo 

não parecia que tinha. E hoje é verdadeiro isso. Quer dizer, nem a esquerda que anti-

gamente descartava isso...” - Marco Antonio Coelho Filho, Roda Viva, 2002. 
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Em resposta, o entrevistado/presidente reitera o que foi dito pelo jornalista e 

exemplifica: 

 

 

SD17: Hoje a esquerda parece que quer usar... alguns até na propaganda 

eleitoral usaram métodos que eu não gosto. Quer dizer: “A Rota de novo na 

rua para matar”. Não é isso. 

 

 

Por se tratar de um ano eleitoral, portanto, um ano de campanhas eleitorais, o 

exemplo trazido por FHC, na sequência, faz referência a uma dessas propagandas, atri-

buídas à “esquerda”, em que a Rota [Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, tropa do Coman-

do Geral da Polícia Militar de São Paulo] seria citada no sentido de garantia de mais 

segurança. O que é, assim, atribuído à “esquerda” localiza-se no campo do outro, no 

qual o jornalista, de sua posição, não se inclui (“nem a esquerda [...] descartava isso”) e 

no qual FHC, de posição de presidente da República, também não se inclui (“a esquer-

da parece que quer usar”).  

Esse apontamento, em específico, nos permite rever os sentidos de “nós” = go-

verno que está no poder, anteriormente referidos. Esse “nós” não se significa enquanto 

“a esquerda”. “a esquerda” são os “outros”.  

Na sequência seguinte, a SD18, a questão é direcionada, na formulação do jorna-

lista, para uma relação com o desarmamento no governo de Fernando Henrique. Veja-

mos: “Mas a questão da segurança não foi vista, no primeiro governo principalmente, 

como uma questão importante para a democracia, não é, presidente? Inclusive a ques-

tão do desarmamento que o senso apontou que a principal causa...” - Marco Antonio 

Coelho Filho, Roda Viva, 2002.  

Ao formular uma resposta, o entrevistado/presidente produz uma significação 

para o próprio sistema político brasileiro, em que ele está inserido, na condição de pre-

sidente da República. 

 

 

SD18: Mas não passa. Eu lutei por essa lei. A lei é minha, a proposta é mi-

nha. Não passa no Congresso porque tem um lobby. Lobby de quem? Das 

polícias e também lobby dos fabricantes. Você não aprova a lei. Aprovei 

na Câmara, está no Senado. 
 

 

Isto é, embora o presidente da República se engaje em um projeto como o do de-

sarmamento (“Eu lutei por essa lei. A lei é minha, a proposta é minha”), no sistema 

político brasileiro, interesses outros têm força, no que concerne à decisão tomada pelo 
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Congresso, tais quais o das polícias e o dos fabricantes de armas. Assim, nesse enunci-

ado, podemos afirmar que, ao se dizer a respeito da segurança, em sua relação com a 

democracia, o sujeito em posição discursiva de presidente da República significa o sis-

tema político brasileiros, em suas práticas.  

Nessa entrevista, assim, ao contrário do que pudemos apontar em nossos gestos 

de leitura da entrevista anterior, materializa-se, na relação do dizer com a história, um 

primado do lugar do sociólogo sobre o lugar do político. O lugar de testemunho de um 

tempo outro, o período da Ditadura Militar, não se coloca em nenhum momento, nas 

sequências aqui recortadas, como modo de fazer constituir singularmente o lugar de 

presidente [mas] também sociólogo com o qual o sujeito se identifica, ao contrário do 

que ocorre na entrevista de 1996. Ao mesmo tempo, as modalizações, centradas na repe-

tibilidade de “eu acho”, também perderam força, nessa entrevista, se comparadas à en-

trevista anterior, fazendo-se presentes na SD14 e na SD15, funcionando quase como um 

tropeço para que, em seguida, o sujeito pudesse retornar ao imaginário de controle dos 

sentidos e da enunciação. 

Como efeito disso, podemos apontar a constituição da posição sujeito-histórico 

de presidente, no processo enunciativo de Fernando Henrique em fim de governo, como 

marca de uma superidentificação a esse lugar, o de um presidente e sociólogo, caracte-

rizado pela predominância de termos técnicos, dizeres interpolados, didatismos que pro-

duzem um efeito pedagógico de controle do dizer.  

Não há espaço, nessa discursividade, para dissensos, críticas contundentes, o que 

nos permite compreender o seu funcionamento como semelhante ao de uma propagan-

da; se, ao longo do mandato, a partir do slogan oficial, a imagem projetada pelo Gover-

no Federal é a de que esteve trabalhando em todo o Brasil, é possível afirmar que a 

imagem projetada sobre esse mesmo governo, nessa entrevista, é a de quem trabalhou, 

isto é, cumpriu o seu papel, o de trabalhar e o de governar para um Brasil. Nessa ima-

gem de governo, conjugada a uma imagem de presidente e a uma imagem de Brasil, 

produz-se, como efeito, a manutenção e o fortalecimento de um sistema político que 

anula contradições, inclusive a que constitui a própria posição sujeito de presidente.  

Assim como a linguagem do capitalismo constitui o fio discursivo dessa entre-

vista, a partir de palavras como ‘imperialismo’, ‘pós-imperialismo’, ‘globalização fi-

nanceira’, entre outras, sem que se enfrente, efetivamente, as críticas às consequências 

desse regime, enquanto um regime de exclusão, a ‘linguagem’ da democracia também 

comparece relacionada a vários contextos, de um lado e de outro do jogo. Nesse compa-
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recimento, não se coloca uma crítica sequer a respeito do fato de que, se, de um lado, a 

democracia é majoritariamente concebida como “Governo do povo” ou “dos cidadãos”, 

por “povo brasileiro” deve-se compreender uma massa desigual de pessoas, o que quer 

dizer que nem todos têm acesso à cidadania. Isto é, sem uma crítica ao Capitalismo, não 

há democracia que cumpra, efetivamente, o seu papel de garantir direitos iguais a uma 

população desigual.  

 

3.3 LULA NA RODA DO RODA (ENTREVISTA DE 2005) 

 

 

 Nessa seção do presente estudo, trazemos à análise sequências discursivas recor-

tadas da primeira entrevista de Lula ao Roda Viva, em posição de presidente da Repú-

blica, realizada em 7 de novembro de 2005, no terceiro ano de seu primeiro mandato. 

Para o recorte das sequências, utilizamos o mesmo critério determinado em relação às 

entrevistas com FHC, ou seja, sequências recortadas em torno da palavra ‘democracia’. 

Ao todo, foram constituídas cinco sequências discursivas, que são antecedidas pelas 

perguntas. Faz-se importante lembrarmos que se é a enunciação presidencial o nosso 

principal ponto de interesse, no entanto, o dizer da posição de presidente não se produz, 

no jogo constitutivo de uma entrevista, sem o outro lado  participante.  

Nessa entrevista em específico, três das sequências recortadas à análise se loca-

lizam na parte que foi silenciada do vídeo disponível no site do Roda Viva, no Youtube. 

O trecho, todavia, como está presente no transcrito do site do Itamaraty, foi considera-

do, em nosso trabalho, conforme já afirmamos, como parte da entrevista. Uma parte 

silenciada/censurada. Uma parte importante, por nos permitir apontar uma falha ideoló-

gica no ritual do Roda. 

Antes de apresentarmos as sequências a serem analisada, fazem-se relevantes 

dois apontamentos, que dizem respeito às condições de produção dessa entrevista. A 

chegada de Lula à presidência da República representa a primeira vez na história recen-

te do país que um partido de esquerda, funcionando como oposição aos governos de 

direita vigentes até então, vence as eleições presidenciais, levando-se em conta o perío-

do pós-Ditadura Militar. Na trajetória política presidencial no Brasil, nesse período, 

temos José Sarney, filiado ao PFL, no momento em que assumiu a presidência; Fernan-

do Collor de Mello, filiado ao PSDB, antes de migrar para o PRN, partido no qual se 
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elege presidente; em seguida, assume a presidência, após o afastamento de Collor, Ita-

mar Franco, filiado ao PSDB; sucedido de Fernando Henrique Cardoso, também do 

PSDB. Com isso, queremos ressaltar que em todo esse período, desde 1985 até 2003, 

não houve um representante da esquerda ou centro-esquerda ocupando o poder político 

máximo no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, assim, filiado ao PT, tem seu lugar na pre-

sidência atravessado/constituído por essa trajetória. 

O segundo ponto relevante, e que também funciona como ponto de partida para 

nossas análises, em relação a essa entrevista, no que concerne ao critério analítico de 

que partimos - a constituição de sentidos para ‘democracia’ -, é que a questão democrá-

tica, diferentemente do que ocorre nas entrevistas com FHC (1996, 2002), nessa entre-

vista com Lula (2005), não é introduzida, enquanto tópico a ser levado à roda, pelo lado 

‘A’ da enunciação, isto é, os jornalistas/ entrevistadores. É o lado ‘B’, o lado do presi-

dente/ entrevistado, quem introduz a questão, produzindo-se, com isso, um gesto de 

significação para ‘democracia’ que a coloca como um regime “fantástico”, que “não é 

meia coisa, é coisa por inteiro”. Assim, o jornalista/ entrevistador pergunta ‘x’, sem 

menção à ‘democracia’, ao que o presidente/ entrevistado responde ‘x’ + ‘y’, sendo ‘y’ 

um processo de significação para ‘democracia’. A democracia, assim, se apresenta, nes-

sa entrevista, pelo lado ‘B’ da enunciação, como fato indiscutível. 

Sintetizamos esse movimento de sentidos no quadro abaixo: 

 

 
 

‘X’ = “O senhor ainda acredita no sentido da história? E, se o senhor acredita, em que direção a huma-

nidade, o senhor acha, está caminhando?” (Rodolfo Konder, Roda Viva, 2005). 

‘X’ + ‘Y’ = “eu acredito no sentido da história” + “Quando, por exemplo, nós tivemos a queda do Muro 

de Berlim, a história nos ensinou o quê? Não existe nenhum regime mais fantástico, por mais proble-

mas que ele tenha, do que a democracia. Não existe. A democracia não é uma meia coisa, ela é uma 

coisa por inteiro” (Lula, Roda Viva, 2005).  

 

Quadro 15: Movimento de sentidos na roda do Roda 

 

 

Na continuidade da entrevista, o termo é enunciado do lado ‘A’ do jogo. Ou seja, 

‘democracia’ também é retomada e significada do lado dos jornalistas. No entanto, é ‘B’ 

quem a introduz, cabendo a ‘A’ se organizar para reintroduzir o tema.  
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Ao lado ‘A’, portanto, por sua posição de autoridade em relação ao jogo de posi-

ções enunciativas e discursivas constitutivo da entrevista, cabe intervir nesse processo 

de significação, retomando o referente discursivo ‘democracia’ de modo a direcioná-lo 

para certas regiões de sentidos e/ ou apresentando outros referentes que, quando reitera-

dos, repetidos, ganham maior espaço no jogo da entrevista. Junto a Mariani (1996, p. 

36), compreendemos que o discurso jornalístico atua a partir de uma “cadeia de possibi-

lidades e previsibilidades”. Ou seja, o que se configura, nessa entrevista e também na 

subsequente, em 2006, como possível e previsível são outros referentes que não a ques-

tão da democracia.  

Trazemos, no quadro a seguir, a primeira sequência discursiva (SD19) a ser ana-

lisada, acompanhada da pergunta, formulada pelo lado ‘A’ da enunciação.  

 

 
1. O senhor falou em história, 

Presidente. Nós sempre acredi-

tamos que a história tinha um 

sentido, achávamos, no meu 

caso, que caminhava na direção 

do socialismo. Depois, houve 

uma série de mudanças e hoje 

essa é uma questão a ser discu-

tida. O senhor ainda acredita no 

sentido da história? E, se o 

senhor acredita, em que direção 

a humanidade, o senhor acha, 

está caminhando? (Rodolfo 

Konder, à época diretor cultural 

da FMU, Roda Viva, 

7.11.2005). 

SD19: Primeiro, eu acredito no sentido da história, e acho que a 

história é, possivelmente, o grande ensinamento para que os que 

virão depois acertem mais do que os que se foram. Quando, por 

exemplo, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, a história nos 

ensinou o quê? Não existe nenhum regime mais fantástico, por mais 

problemas que ele tenha, do que a democracia. Não existe. A demo-

cracia não é uma meia coisa, ela é uma coisa por inteiro, porque 

fazer política em um país que tem imprensa livre, fazer política em 

um país que tem sindicato livre, fazer política em um país que tem 

um Congresso Nacional livre, que tem organizações partidárias li-

vres, que tem os estudantes fazendo o que entenderem fazer, pode ser 

difícil, mas é muito mais saudável para o futuro da Humanidade do 

que você tentar se autointitular “dono da verdade” e fazer apenas a 

política que interessa a um partido, a uma religião, a uma corrente 

sindical ou a uma pessoa. (Lula, Roda Viva, 7.11.2005). 

Quadro 16: Pergunta e resposta Lula ao Roda, em 2005 

 

 

Ao nos centrarmos na pergunta formulada pelo entrevistador/jornalista, obser-

vamos um duplo questionamento ao entrevistado/ presidente a respeito de sua crença no 

sentido da história e de sua aposta em relação ao possível caminho da humanidade. An-

tes da pergunta ser, de fato, formulada, o jornalista introduz a questão, a situa, apresen-

ta, portanto, um posicionamento frente ao tema. Lemos: O senhor falou em história, 

Presidente. Nós sempre acreditamos que a história tinha um sentido, achávamos, no 

meu caso, que caminhava na direção do socialismo. Depois, houve uma série de mu-

danças e hoje essa é uma questão a ser discutida.  

O uso da primeira pessoa do plural (“nós sempre acreditamos”/ “achávamos”), 

como não pessoa discursiva (INDURSKY, 2013 [1997], p. 82), indefine o referente 
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lexical a quem se refere (“nós” quem, exatamente?). Nos termos da autora (ibidem), ao 

dizer “nós”, “por seu intermédio, o locutor pode associar-se a referentes variados, sem 

especificá-los linguisticamente, daí decorrendo a ambiguidade de seu dizer”. 

Levando-se em conta a discursividade, a posição político-partidária ocupada por 

aquele para quem se fala, dessa vez, o entrevistado, compreendemos que o “nós” pro-

duz um efeito de proximidade entre quem enuncia e aquele para quem se enuncia. As-

sim, esse “nós” pode funcionar como “nós = da esquerda” o que produziria um efeito 

de inclusão do enunciatário, Lula, um presidente que representa a esquerda.  

Na resposta formulada pelo entrevistado/ presidente (SD19) o que se abre à lei-

tura é um processo de significação que desliza desde os tópicos apresentados pelo jorna-

lista, ‘sentido da história’/ ‘direção da humanidade’, a uma constituição de sentidos para 

‘democracia’ enquanto uma forma de fazer política que se singulariza na oposição a 

outra forma de fazer política (democracia não é ‘x’/ democracia é ‘y’). Para melhor 

visualizarmos a constituição dessa discursividade, construímos o quadro a seguir: 

 

 
TÓPICO/PERGUNTA RESPOSTA 

Sentido da História/ Caminho da 

Humanidade 

 

1. O senhor falou em história, Presiden-

te. Nós sempre acreditamos que a histó-

ria tinha um sentido, achávamos, no 

meu caso, que caminhava na direção do 

socialismo. Depois, houve uma série de 

mudanças e hoje essa é uma questão a 

ser discutida. O senhor ainda acredita 

no sentido da história? E, se o senhor 

acredita, em que direção a humanida-

de, o senhor acha, está caminhando? 
(Rodolfo Konder, à época diretor cultu-

ral da FMU, Roda Viva, 7.11.2005). 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO 

SD19: eu acredito no sentido da história, 

acho que a história é, possivelmente, o grande ensinamento 

para que os que virão depois acertem mais do que os que se 

foram.  

Quando, por exemplo, nós tivemos a queda do Muro de Ber-

lim, a história nos ensinou o quê? Não existe nenhum regime 

mais fantástico, por mais problemas que ele tenha, do que a 

democracia. [...] 

DEMOCRACIA 

não é uma meia coisa = fazer política que  

interessa a um partido,  

(interessa) a uma religião, 

(interessa) a uma corrente sindical 

(interessa) a uma pessoa. 

 

é uma coisa por inteiro = fazer política com 

Imprensa livre, 

Sindicato livre, 

Congresso Nacional livre, 

Organizações partidárias livres 

Estudantes livres 

Quadro 17: ‘democracia’ na enunciação de Lula 

 

 

Nessa sequência discursiva (SD19), chamamos a atenção para o modo como 

processo de significação para o regime democrático se constitui. Como um primeiro 
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gesto analítico da sequência, direcionamos o nosso olhar e a nossa escuta às mudanças 

de pessoas, no processo enunciativo, da primeira pessoa do singular para a primeira 

pessoa do plural. Em primeira pessoa, o sujeito, da posição de presidente da República, 

produz uma resposta ao que foi perguntado (“Eu acredito no sentido da história, acho 

que a história é possivelmente o grande ensinamento [...]”). Ao deslizar para um “nós” 

(“Quando ‘nós’ tivemos a queda do Muro de Berlim, a história ‘nos’ ensinou o quê?”), 

os sentidos também deslizam e antecedem uma posição, discursivamente constituída, 

em relação ao regime democrático.  

Nesse enunciado, a passagem do “eu” = presidente para um “nós” = sujeito his-

tórico = sujeito ocidental e/ ou esquerda ocidental, também presente na fala do jornalis-

ta, convida o interlocutor/ jornalista, assim como aquele para quem [também] se fala, o 

espectador, a tomar parte no processo de significação de ‘democracia’. A esse “nós”, a 

queda do Muro de Berlim, símbolo de um país dividido entre um governo capitalista, de 

um lado, e um governo socialista, de outro, produziu ensinamentos a respeito da demo-

cracia, significada como “regime mais fantástico”.   

A partir da posição sujeito-histórico de presidente, podemos ler uma produção 

discursiva que descreve/ atribui sentidos ao regime democrático como ensinamento e 

como caminho a que “nós” = sujeito histórico = sujeito ocidental = esquerda ocidental 

devemos seguir. Nesse enunciado, duas marcas linguísticas se destacam como organiza-

doras da discursividade: o numeral ‘primeiro’ como operador argumentativo, que pro-

duz um efeito de hierarquia, em termos discursivo-argumentativos, e a anáfora como 

figura de linguagem sustentada na repetição (explícita, no caso de ‘livre’, e implícita, no 

caso de ‘interessa’). 

 Com ‘Primeiro’, formula-se a resposta ao questionamento do jornalista: “Pri-

meiro, eu acredito no sentido da história, acho que a história [...]”. Todos os períodos 

posteriores a esse, sem um “Segundo” que lhes traga uma reorganização, passam a fun-

cionar como um modo de direcionar sentidos ao referente introduzido, ‘democracia’. 

Esses sentidos se organizam, primordialmente, em duas frentes: o que democracia não é 

e o que democracia é.  

 

* Democracia: não é uma meia coisa/ por implicação: não é [fazer política que]: inte-

ressa a um partido, [interessa] a uma religião, [interessa] a uma corrente sindical, [inte-

ressa] a uma pessoa. 
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* Democracia, assim: é uma coisa por inteiro / por implicação: é imprensa livre/ sindi-

cato livre/ Congresso Nacional livre/ Organizações partidárias livres/ Estudantes fa-

zendo o que entenderem fazer [= livres]. 

 

 

O funcionamento da negação, uma vez mais, constitui a enunciação presidencial. 

Tal qual aponta Indursky (2013 [1997]), a respeito de seu trabalho com os enunciados 

formulados pelos presidentes militares, compreendemos que a presença da negação 

aqui, nesse processo enunciativo, nos permite apontar “a presença do pré-construído 

como vestígio mais ou menos evidente do interdiscurso no discurso presidencial” (IN-

DURSKY, 2013 [1997], p. 261). Ou seja, ao dizer que ‘democracia’ não é isso, é aqui-

lo, o que se apresenta como “não” atesta a presença de outro modo de se considerar a 

democracia [e de se fazer política], o que a autora considera como a presença do “dis-

curso-outro”, no discurso presidencial. 

No caso do enunciado que estamos analisando, o que é negado é uma forma au-

toritária de se fazer política, que se diz democrática, mas atua no sentido de defender 

interesses de um partido, uma religião, uma corrente sindical, uma pessoa. Há, portanto, 

recortes dirigidos ao interdiscurso, isto é, a um modo outro de governança, anterior, e 

com o qual o governo atual pode estabelecer um paralelo. Essa forma outra de se fazer 

política se configura como oposta aos valores democráticos. Com isso, podemos afirmar 

que, nessa discursivização, os sentidos silenciados na última entrevista de FHC, em 

2002, em posição de presidente da República, retornam, mobilizando-se, novamente, a 

memória de um passado recente ruim, em que o fazer política se assentava não nos inte-

resses da maioria “livre”, mas de uma minoria autoritária.  

Como último apontamento em relação a essa sequência discursiva (SD19), des-

tacamos o uso da palavra “coisa”, ao se definir “democracia” (“democracia não é meia 

coisa”, “é coisa por inteiro – Lula, 2005”). A palavra “coisa” é ampla, vaga, sendo em-

pregada, no português brasileiro, para significar algo sem que seja necessário especifi-

car. Diferentemente dos termos categóricos, comuns à Sociologia, presentes na enuncia-

ção de Fernando Henrique Cardoso, a definição de ‘democracia’ como ‘coisa’ aponta 

uma diferença entre um sujeito e outro, uma diferença enunciativo-discursiva que diz da 

relação do sujeito com o lugar social/institucional de onde enuncia. 

A segunda sequência discursiva trazida à análise constitui-se em condição de 

resposta ao questionamento do entrevistador/jornalista a respeito do compromisso da 
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política externa com a democracia (2.). Uma vez mais, na formulação da pergunta, des-

tacamos o funcionamento da não pessoa discursiva produzindo um efeito de aproxima-

ção entre enunciador e enunciatário, no jogo discursivo constitutivo da entrevista. Para 

melhor visualizarmos a pergunta e a resposta, apresentamos o quadro a seguir:  

 

 

 

 
TEMA/ PERGUNTA RESPOSTA 

Compromisso com a democra-

cia/ política externa 

 

2. Presidente, o senhor, há pou-

co, fez uma defesa muito bonita 

da democracia, e o senhor lutou 

contra a ditadura, esteve preso, 

enfim, pagou o preço por lutar 

pela democracia. A gente obser-

va que a questão democrática 

está muito presente, do ponto de 

vista interno. Agora, e a nossa 

política externa? Até onde o 

senhor acha que ela também 

deve ter esse compromisso com a 

democracia? (Rodolfo Konder, 

Roda Viva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD20a: Nunca, nunca, Rodolfo, nós tivemos tanta democracia na 

política externa. Nunca! Você veja que, hoje, o Brasil tem uma posi-

ção de liderança na América do Sul e na América Latina. O Brasil, 

muitas vezes, é convidado pelo Chávez para resolver problemas dele 

com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, nós somos convidados 

pelos Estados Unidos para ajudar a resolver problemas com o Chá-

vez. 

 

SD20b: E, aí, eu lembro da minha história política. Quando eu 

surgi no Movimento Sindical, algumas pessoas do “Partidão” diziam: 

“Esse cara é agente da CIA”. E os de direita diziam: “Ele é comunis-

ta”. Então, eu acho que eu sempre me portei como aquelas pessoas 

que se definem como caminho do meio.  

OU SEJA 

  

o Brasil, hoje, joga um papel, na sua política externa, como jamais 

jogou, em qualquer outro momento da sua história. E não por causa 

do presidente Lula, não por causa do Itamaraty, por causa de um 

conjunto de fatores que estão acontecendo na política internacional, 

que permitiu que o Brasil jogasse esse papel de destaque [...] 

sobretudo, a partir do momento que  

nós decidimos privilegiar a relação com a América do Sul e recupe-

rar o Mercosul;  

nós [...] decidimos ter uma nova atitude para com o Continente Afri-

cano;  

nós decidimos juntar os países árabes com os países da América do 

Sul;  

nós decidimos criar o G-20 [...].  

ENTÃO 

 

nós criamos muito mais força,  

ficamos muito mais fortes, do ponto de vista dos interesses coletivos 

do G-20 e, pela primeira vez,  

nós estamos muito próximos, muito próximos, Rodolfo, de conse-

guirmos um acordo na Organização Mundial do Comércio. 

Quadro 18: “nós” político como plural de modéstia 

 

 

Ao produzirmos um gesto de leitura a respeito da pergunta formulada pelo en-

trevistador/ jornalista, observamos, no âmbito da formulação, dois pontos que se desta-
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cam. O primeiro deles diz respeito ao modo como é atribuído um sentido àquele que 

ocupa o centro da roda, no que concerne à questão democrática. Lemos: “o senhor lutou 

contra a ditadura, esteve preso, enfim, pagou o preço por lutar pela democracia” (Ro-

dolfo Konder, Roda Viva, 2005). Nesse enunciado, os verbos utilizados mobilizam uma 

memória de combate (lutou/ esteve preso/ pagou o preço), reforçando o lugar daquele 

para quem se fala como alguém que combateu o regime ditatorial, em favor do governo 

do povo.  

Se compararmos esse dizer ao outro direcionado a FHC (ver análise SD10 – “ o 

senhor ajudou a consolidar a democracia), observamos distintos recortes de memória 

significando o entrevistado/ presidente em relação à democracia no Brasil. Assim, em-

bora ambos os sujeitos, em lugar de presidente da República, sejam significados, pelos 

jornalistas que compõem essas duas rodas do Roda, como democratas, discursivamente, 

‘consolidar’ e ‘lutar/ estar preso/ pagar o preço’ produzem efeitos de sentido distintos, 

que significam diferentemente um sujeito e outro.  

O segundo ponto que se destaca, na formulação da pergunta dirigida ao entrevis-

tado, é a presença do pronome “nossa”, uma vez mais indefinindo o referente a quem o 

sujeito se refere, permitindo-nos apontar um “nossa” = do Brasil, a política externa do 

Brasil, ‘nosso país’, atualmente governado por Lula. Assim, não é somente ‘democra-

cia’ o referente significado, mas ‘Brasil’ e ‘democracia’ frente ao cenário político inter-

nacional. 

O que é apresentado como resposta, pelo lado ‘B’, nos permitiu dividir a se-

quência discursiva em duas – SD20a e SD20b -, por conta das diferenças no funciona-

mento discursivo encontradas. Apresentamos, primeiramente, a SD20a: 

 

 
SD20a: Nunca, nunca, Rodolfo, nós tivemos tanta democracia na política 

externa. Nunca! Você veja que, hoje, o Brasil tem uma posição de liderança 

na América do Sul e na América Latina. O Brasil, muitas vezes, é convidado 

pelo Chávez para resolver problemas dele com os Estados Unidos e, ao mes-

mo tempo, nós somos convidados pelos Estados Unidos para ajudar a resol-

ver problemas com o Chávez. E, aí, eu lembro da minha história política. 

Quando eu surgi no Movimento Sindical, algumas pessoas do “Partidão” di-

ziam: “Esse cara é agente da CIA”. E os de direita diziam: “Ele é comunis-

ta”. Então, eu acho que eu sempre me portei como aquelas pessoas que se 

definem como caminho do meio. Ou seja, o Brasil, hoje, joga um papel, na 

sua política externa, como jamais jogou, em qualquer outro momento da sua 

história. E não por causa do presidente Lula, não por causa do Itamaraty, 

por causa de um conjunto de fatores que estão acontecendo na política inter-

nacional, que permitiu que o Brasil jogasse esse papel de destaque [...] 
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Nessa sequência discursiva (SD20a), chamamos a atenção, no primeiro período, 

para o funcionamento do advérbio de negação, enfatizado por meio da repetição (“Nun-

ca, nunca”). Nessa discursividade, a negação produz um direcionamento ao interdiscur-

so, ou seja, funciona, discursivamente, como um modo de dizer que houve democracia 

na política externa, em governos anteriores, mas “nunca, nunca” como está havendo no 

governo atual.  

Outro ponto que se destaca, nesse mesmo período, é o modo como o entrevista-

do/presidente se dirige ao entrevistador/jornalista: chama-o pelo nome, “Rodolfo”. So-

mado a isso, é mantido, nessa primeira parte do enunciado, o uso de “nós” apresentado 

na formulação do jornalista (“nossa política externa” = do Brasil governado por Lula/ 

“nunca ‘nós = do Brasil governado por Lula’ tivemos tanta democracia na política 

externa”). O efeito de proximidade entre ambas as posições, em jogo no processo dis-

cursivo, se mantém, também desse lado da enunciação.  

Logo em seguida, há um deslizamento, observável no âmbito da formulação, de 

um “nós” para um “eu”. Ou seja, o sujeito passa a falar em primeira pessoa. Essa mu-

dança produz efeitos no que concerne à discursividade. Assim como pudemos apontar, 

na enunciação de FHC (SD6: “eu me lembrava sabe do quê? Do que eu assisti na 

França, em Nanterre [...]”), Lula, ao trazer à enunciação a sua trajetória política, enun-

ciada em primeira pessoa (SD20a: “eu me lembro da minha história política [...]”), 

produz sentidos para o seu próprio lugar na presidência, a partir de um lugar de teste-

munho. Como pontua Mariani (2016d, p. 50), “o testemunho é da ordem do memoriá-

vel, esse é um dos seus aspectos”. E a autora acrescenta: “Dar um testemunho aponta 

para um falar urgente, para o não esquecer e para um não deixar os outros esquecerem” 

(MARIANI, 2016d, p. 51, grifo nosso).  

Nesse sentido, na sequência discursiva aqui analisada (SD20a) o que se coloca 

como urgente, em uma tentativa de não deixar que os outros esqueçam, é um duplo pro-

cesso de significação, que recai sobre os modos como os outros o significavam, quando 

ocupava a posição de sindicalista, e o modo como ele se significa, agora, em posição de 

presidente (um presidente ex-sindicalista que buscava e busca o “caminho do meio”). 

A partir desse jogo de dizer o que é urgente, e de pôr em palavras aquilo que 

não se deseja esquecer, projeta-se uma imagem sobre si mesmo, da posição de presiden-

te; no caso, a de quem ocupa uma posição central. É assim que o sujeito, em posição de 

presidente, quer ser lembrado (“eu sempre me portei como aquelas pessoas que se defi-
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nem como caminho do meio”), projetando-se, assim, uma “memória do futuro” (MA-

RIANI, 1996). Ou seja, frente às significações extremas, constitutivas de como os ou-

tros o significavam, tal qual a esquerda (“algumas pessoas do ‘Partidão’ diziam: ‘Esse 

cara é agente da CIA’”) ou a direita do espectro político (“os de direita diziam: ‘Ele é 

comunista’”), há uma definição para si mesmo como “caminho do meio”. O dizer do 

outro, por sua vez, não é negado nem ironizado, mas fica sem uma resposta; aquele a 

quem se poderia responder é indefinido (“diziam”).  

O efeito de sentido que se produz, nessa definição, assim, é de um apaziguamen-

to de possíveis conflitos, um efeito conciliatório, que pode atender - ou evitar incomo-

dar - tanto a “esquerda” quanto a “direita” (ou terminar por não atender a nenhum dos 

lados – ou incomodar ambos os lados). Ao retomarmos a antecipação projetada na 

enunciação de Lula em relação àquele para quem [também] se fala, os espectadores 

frente à TV, sentados no sofá (ver página 40), podemos compreender essa imagem de si 

como uma resposta a esses “outros” a quem se dirige, “uma mamãe dando de mamar 

para o filho, [...] uma pessoa tomando um café na sala, uma família inteira reunida - 

Lula ao Roda Viva, em 2006 – Anexo 4”  

Levando-se em conta as condições amplas de produção do enunciado, a imagem 

projetada sobre si coincide com a política adotada em seu governo que abandonou as 

pautas concentradas predominantemente à esquerda e abriu um diálogo – perigoso, con-

forme parte da história nos mostrou - com os setores da direita. Um exemplo dessa pos-

tura está na coligação com José Alencar Gomes da Silva (PL), vice-presidente dos go-

vernos Lula. Em continuidade, Dilma Rousseff (PT) constituiu sua chapa para a presi-

dência com Michel Temer (PMDB) como vice.  

A partir dessa consideração, ao retornarmos à sequência discursiva (SD20a), po-

demos afirmar que esse efeito de sentido, concentrado no dizer sobre si como “caminho 

do meio”, se potencializa, na continuidade do dizer. Assim: “o Brasil, hoje, joga um 

papel, na sua política externa, como jamais jogou, em qualquer outro momento da sua 

história. E não por causa do presidente Lula, não por causa do Itamaraty, por causa 

de um conjunto de fatores que estão acontecendo na política internacional, que permi-

tiu que o Brasil jogasse esse papel de destaque [...]”.  

Nessa parte do enunciado, não há “nós”, nem “eu”, há “o Brasil”, jogando o seu 

melhor jogo no que concerne à política externa. No “hoje”, dêitico que funciona, dis-

cursivamente, produzindo um efeito de comparação (“hoje” pressupõe um “ontem” e/ou 



154 
 

 

um “amanhã”), não há também “Lula” ou “Itamaraty” como propulsores dessa mudança 

positiva, há “fatores que estão acontecendo na política internacional”.  

Ao remetermos esse aparente distanciamento de Brasil - Lula, no que concerne à 

questão da democracia + política externa, ao que foi dito anteriormente, nessa mesma 

sequência discursiva (SD20a), observamos um deslizamento, no mesmo enunciado, de 

um “nós” = Brasil governado por Lula (“nós nunca tivemos tanta democracia na políti-

ca externa”), para um “eu” (“eu me lembro da minha história política”), para, enfim, a 

um “ele” (“não por causa do presidente do Lula, não por causa do Itamaraty”). Le-

vando-se em conta o enunciado como um todo, o que se produz é o oposto de um dis-

tanciamento, mas um efeito de colamento Lula + Itamaraty + Brasil + democracia na 

política externa. Uma implicação semântica.  

Na exclusão de si e do Itamaraty (enunciados em terceira pessoa), há um efeito 

de inclusão. A negação, assim, nesse processo discursivo (“não por causa do presiden-

te do Lula, não por causa do Itamaraty”), ao negar Lula e o Itamaraty, funciona de mo-

do a incluir o próprio Lula e o próprio Itamaraty, na significação de Brasil que está sen-

do produzida. 

O efeito de inclusão/ colamento tanto se faz possível que, na sequência seguinte 

(SD20b), o “nós” = Brasil governado por Lula retorna à discursividade, dando conti-

nuidade à construção de uma imagem para o próprio governo como propulsor da “boa 

fase” do ‘Brasil’ frente à política externa. Para melhor analisarmos esse ponto, apresen-

tamos a SD20b: 

 

 
SD20b: [...] sobretudo, a partir do momento que nós decidimos privilegiar a 

relação com a América do Sul e recuperar o Mercosul; quando nós, depois, 

decidimos ter uma nova atitude para com o Continente Africano; quando nós 

decidimos juntar os países árabes com os países da América do Sul; quando 

nós decidimos criar o G-20, foi o marco de tudo isso, porque o G-20 permitiu 

que Índia, China, África do Sul, Brasil e outros países do mesmo porte se co-

locassem juntos para enfrentar, nas instituições multilaterais, a defesa dos in-

teresses comuns deste país. Então, nós criamos muito mais força, ficamos 

muito mais fortes, do ponto de vista dos interesses coletivos do G-20 e, pela 

primeira vez, nós estamos muito próximos, muito próximos, Rodolfo, de con-

seguirmos um acordo na Organização Mundial do Comércio. 
 

 

Assim, nessa sequência discursiva (SD20b), os fatores propulsores das qualida-

des possíveis de serem atribuídas ao referente discursivo ‘Brasil’ vêm de ações realiza-

das por um “nós” = classe política no poder = Brasil + Lula + Itamaraty. 
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A “mudança” que coloca o Brasil em posição de destaque no cenário internacio-

nal advém, “sobretudo”: 

 

 

1 * [...] a partir do momento que nós decidimos privilegiar a relação com a América do 

Sul e recuperar o Mercosul;  

2 * quando nós, depois, decidimos ter uma nova atitude para com o Continente Africa-

no;  

3 *quando nós decidimos juntar os países árabes com os países da América do Sul;  

4 * quando nós decidimos criar o G-20, foi o marco de tudo isso, porque o G-20 permi-

tiu que Índia, China, África do Sul, Brasil e outros países do mesmo porte se colocas-

sem juntos para enfrentar, nas instituições multilaterais, a defesa dos interesses comuns 

deste país.  

 

Na primeira afirmação, em específico, o “privilégio” dado à relação com os de-

mais países da América do Sul e a “recuperação” do Mercosul produzem um efeito 

inaugural em relação à aproximação do Brasil com os países vizinhos. Esse efeito se 

conjuga a outro, o de um apagamento das ações promovidas pelos governos anteriores 

(Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso), nesse setor. As próximas ações elenca-

das se somam à construção desse efeito de protagonismo concentrado no seu governo, 

na sua governança. Ou seja, o “nós = classe política no poder = Lula + Itamaraty” 

produziu um investimento, por meio de uma decisão coletiva (“nós decidimos”, não fui 

eu que decidi) na área da política externa, que elevou a posição do Brasil, nesse setor.  

Como consequência dessas ações:  

 

 

5. * “Então, nós criamos muito mais força, ficamos muito mais fortes, do ponto de vista 

dos interesses coletivos do G-20 e, pela primeira vez, nós estamos muito próximos, mui-

to próximos, Rodolfo, de conseguirmos um acordo na Organização Mundial do Comér-

cio”.  

 

 

 Esse “nós” político por último mobilizado produz um retorno dos sentidos a um 

“nós = Brasil governado por Lula”. Isto é, quem “criou mais força”, “ficou mais forte” 

e “está mais próximo de conseguir um acordo na OMC” é o Brasil, esse Brasil que vi-
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venciou as ações protagonizadas pela classe política no poder, centrada na figura conci-

liatória do presidente Lula (“caminho do meio”).  

A análise desse “nós” político deslizante (“nós”/ “eu”/ “eles”/ “nós”) nos permi-

te afirmar, junto a Leal (2006, p. 88), “a complexidade que se pode abrigar sob o ‘guar-

da chuva’ do uso de nós”. A autora, em seu estudo, como já afirmamos anteriormente, 

aponta que esse “nós”, que “se limita ao espaço público de natureza individual, ocor-

rendo, às vezes, em alternância com o eu” (LEAL, 2006, p. 88), funciona em referência 

ao próprio político que, de sua posição, enuncia. O “nós”, nesse funcionamento, atua 

como um “plural de modéstia” (idem, ibidem). Nesse sentido, compreendemos que o 

“nós”, nessas sequências analisadas, embora aponte para um “eu + um”, esse “um” é o 

Brasil governado por Lula. Isto é, o efeito de sentido é de Lula + Brasil de Lula, poten-

cializando-se, assim, a significação sobre o seu próprio lugar de presidente da Repúbli-

ca.  

Mesmo sem a menção a ‘democracia’, nessa parte final do enunciado, compre-

endemos que as ações atribuídas a esse “nós” político trazem uma memória do que Lu-

la, no processo enunciativo, entende por democracia (retomemos o início da SD20a: 

“nunca, nunca, Rodolfo, nós tivemos tanta democracia na política externa”). 

 Nas sequências discursivas seguintes SD21, SD22 e SD23, observamos uma 

mudança relevante, especialmente no que concerne à formulação das perguntas dirigi-

das ao entrevistado, no caso, Lula, enquanto presidente da República. O efeito que se 

produz, a partir dessas mudanças, é a de um corte, uma ruptura no ritual estabelecido, 

até então, inaugurando-se novas possibilidades de uma discursividade, pautada em uma 

potencialidade do funcionamento predominantemente autoritário de ‘A’ em relação a 

‘B’, observável no jogo da entrevista.  

Para melhor visualizarmos esse funcionamento, reunimos essas sequências em 

um novo quadro: 

 
3. Então, o senhor tem uma queixa contra a im-

prensa? (Heródoto Barbeiro, então editor-chefe e 

apresentador do Jornal da Cultura e da rádio 

CBN). 

SD21: Veja, possivelmente muitas, mas tem uma 

coisa que eu sou obrigado a reconhecer. Primeiro, 

que nós não teríamos democracia se não fosse a 

imprensa, com virtudes e com defeitos. Segundo, 

que eu não seria Presidente da República se não 

fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos. 

Terceiro, que a gente não teria uma Nação com 

instituições tão consolidadas se não fosse a im-

prensa, com virtudes e com defeitos. (Lula, Roda 

Viva, 7.11.2005). 

 

4. Mas o senhor fez críticas em palanque, o senhor SD22: [...] Toda vez que eu me sentir injustiçado, 
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fez críticas em público... (Heródoto Barbeiro, então 

editor-chefe e apresentador do Jornal da Cultura e 

da rádio CBN). 

eu tenho o direito de fazer crítica, como a impren-

sa tem o direito de publicar as críticas a mim. 

Essa é a democracia. (Lula, Roda Viva, 

7.11.2005).  

 

5. O senhor tem um discurso frequentemente, mui-

to hábil, aliás, contra as generalizações. Quer dizer, 

também quando a gente fala “a imprensa”, está 

generalizando. Na verdade há setores da imprensa 

que são mais avançados, mais conscientes, e há 

setores... Mas, nesse conjunto, a imprensa é o espe-

lho da sociedade, não é verdade? E a conclusão a 

que a gente chega é que há lados positivos e há 

lados negativos e isso é indispensável, porque o 

pior é a ausência da imprensa. Eu já vivi, e o se-

nhor também, períodos de censura, e não há nada 

pior do que a falta de liberdade de informação. 

(Nome do jornalista silenciado no transcrito do site 

do Itamaraty / Trecho silenciado do vídeo disponí-

vel no canal do Roda Viva no Youtube).  

SD23: Estamos de acordo porque o que eu disse 

para a democracia vale para a imprensa, ou seja, 

tem problemas? Tem. Mas, sem ela nós tería-

mos... (Lula, Roda Viva, 7.11.2005). 

 

 

Quadro 19: Um funcionamento predominantemente autoritário. 

 

  

Na formulação da terceira pergunta feita pelo entrevistador/ jornalista ao entre-

vistado/presidente (3.), primeira apresentada no quadro 19, observamos um coesivo 

com sentido conclusivo, “Então” (“Então, o senhor tem uma queixa contra a impren-

sa?”), iniciando o questionamento. Esse funcionamento produz dois efeitos, em termos 

discursivos, o primeiro de continuidade; algo foi dito antes, pelo entrevistado/ presiden-

te, para que o entrevistador/ jornalista pudesse, de sua posição, concluir; o segundo efei-

to produzido é o de uma interrogação com efeito de afirmação (“então, o senhor tem 

[de fato] uma queixa contra a imprensa?”).  

Como resposta, da posição ‘B’ do jogo enunciativo, podemos ler: 

  

 
SD21: Veja, possivelmente muitas, mas tem uma coisa que eu sou obrigado a 

reconhecer. Primeiro, que nós não teríamos democracia se não fosse a im-

prensa, com virtudes e com defeitos. Segundo, que eu não seria Presidente da 

República se não fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos. Terceiro, 

que a gente não teria uma Nação com instituições tão consolidadas se não 

fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos. (Heródoto Barbeiro, então 

editor-chefe e apresentador do Jornal da Cultura e da rádio CBN, Roda Viva, 

7.11.2005). 
 

 

Na discursividade apresentada em condição de resposta, a conclusão ofertada pe-

lo entrevistador/jornalista não é negada (“Veja, possivelmente muitas”), mas há algo 

que se sobrepõe, em importância, a qualquer crítica possível: sem imprensa, não há de-

mocracia/ não há presidência/ não há instituições fortalecidas. Assim, nenhuma crítica 
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à imprensa deve ser capaz de se sobrepor à importância dessa instituição para a manu-

tenção do regime democrático.  

Essa discursividade, observável na análise da SD21, se constitui de determinado 

modo, isto é, a partir de certas marcas linguísticas que, na organização da língua (OR-

LANDI, 2012, p. 45), são entendidas de uma maneira, e, quando pensadas na ordem do 

discurso (idem, ibidem), funcionam de modo distinto. Chamamos a atenção para três 

dessas marcas: os operadores argumentativos (‘Primeiro’, ‘Segundo’ e ‘Terceiro’), as 

mudanças pronominais (“eu”/ “nós”/ “a gente”) e o uso de orações condicionais (“se 

não fosse ‘x’, seria ‘y’”). 

As marcas linguísticas que operam de modo argumentativo, em termos do funci-

onamento discursivo, produzem um efeito de hierarquia dos argumentos apresentados. 

Isso nos permite afirmar que o ponto central da discursividade, elencado como ‘primei-

ro’, é que sem imprensa, não haveria democracia. O ‘segundo’ ponto, diretamente arti-

culado ao primeiro, é que sem imprensa, não haveria Lula como presidente. Por fim, 

como ‘terceiro’, sem imprensa, não haveria Nação com instituições consolidadas.  

Uma análise mais apurada do funcionamento desse recurso linguístico, nessa 

discursividade, nos permite apontar que o fio central que atravessa toda a produção de 

sentidos, embora pareça ser a ‘imprensa’, é a ‘democracia’. Ao nos deslocarmos do âm-

bito da formulação e nos estendermos ao da constituição, podemos afirmar que, na Di-

tadura Militar, havia imprensa, havia presidente, havia instituições. O ponto efetivamen-

te diferencial é que não havia imprensa democrática, ou seja, a imprensa era controla-

da/ censurada por quem exercia o poder, não havia presidente eleito democraticamen-

te, não havia instituições independentes, portanto, funcionando sob o regime da demo-

cracia. O ponto que faltava, e que “não falta mais”, é, portanto, a democracia como eixo 

que permite a existência da imprensa, em seu pleno funcionamento, da presidência, em 

seu pleno funcionamento, e das instituições que constituem uma Nação em pleno funci-

onamento.  

A segunda marca linguística observável na SD21 produz, em termos discursivos, 

efeito de sentido semelhante, de uma centralização argumentativa em torno do referente 

‘democracia’. Esse “nós” (“nós não teríamos democracia se não fosse a imprensa, com 

virtudes e com defeitos”), funciona, na enunciação em questão, como “nós” = povo bra-

sileiro governado por um Estado que hoje é democrático, mas nem sempre o foi. A mu-

dança da primeira pessoa do plural para a primeira pessoa do singular (“eu não seria 

Presidente da República se não fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos”), embo-
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ra pareça somente dar lugar a uma significação a respeito de sua trajetória na política, 

isto é, novamente um dizer sobre si, produz, principalmente, uma continuidade à defesa 

de um regime democrático. Isto é, “sem imprensa [uma imprensa livre, portanto, consti-

tuída em uma democracia], não há presidente [democraticamente eleito]”/ “eu”, como 

presidente democraticamente eleito, não estaria na presidência.  

 O terceiro ponto elencado no processo enunciativo em análise (SD21) dá a ver 

um novo deslizamento, em termos de pessoa discursiva, da primeira pessoa (“eu”) para 

um “a gente”, usado, no português brasileiro, em referência a “nós”, mas que leva o 

verbo para a terceira pessoa do singular (ele/ ela). Uma vez mais, o que se produz, na 

enunciação, é a continuidade de uma defesa da democracia, em sua relação com a im-

prensa. Assim, “a gente não teria uma Nação com instituições tão consolidadas se não 

fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos”. “a gente” = “os brasileiros”, “a popu-

lação brasileira”, “o povo brasileiro” não teria uma Nação com instituições consoli-

dadas [portanto, democráticas], se não fosse a imprensa. 

 Na pesquisa de Leal (2006, p. 93), uma vez mais relevante à análise aqui empre-

endida, a autora aponta um funcionamento do “nós”, no discurso do parlamentar rorai-

mense, em que o sujeito se apresenta em nome de todos de Roraima. No caso de sua 

pesquisa, o “nós deputados e certos grupos” contempla “os grupos que são defensores 

da demarcação de terras indígenas em ilhas” (LEAL, 2006, p. 93). No caso do “nós”/ 

“eu” / “a gente”, aqui analisado (SD21), ao produzir um primado da democracia sobre 

os demais referentes, ‘imprensa’, ‘presidente’, ‘instituições’, o que se contempla, nesse 

processo enunciativo, são os grupos que defendem a democracia, enquanto regime que 

atua sobre todas as instituições. 

 Uma vez mais, do lado ‘B’ da enunciação, abre-se à leitura uma defesa da de-

mocracia, como possível de ser dito, mesmo que o tema introduzido pelo lado ‘A’ tenha 

sido as ‘críticas de Lula em relação à imprensa’, ou seja, um tema que toca, diretamente, 

o entrevistado/ presidente, partindo de um pré-construído em relação àquele que ocupa 

o centro da roda.  

 Na quarta pergunta dirigida ao entrevistado/ presidente (4.), pelo entrevistador/ 

jornalista, lemos: “Mas o senhor fez críticas em palanque, o senhor fez críticas em pú-

blico... - Heródoto Barbeiro, então editor-chefe e apresentador do Jornal da Cultura e da 

rádio CBN”. 

 Ao lado do jornalista, produz-se, novamente, uma argumentação, a defesa de um 

ponto que toca de maneira singular o entrevistado/ presidente. O coesivo “Mas”, em seu 
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funcionamento adversativo, produz um efeito de contrariedade, ou seja, de objeção. No 

instante em que a contestação é dirigida ao entrevistado (“Mas o senhor fez críticas em 

palanque, o senhor fez críticas em público...”), sem que esteja acompanhada de uma 

pergunta, propriamente dita, o que se contesta é o próprio entrevistado, o seu dizer, em 

um funcionamento que rompe com um imaginário de imparcialidade em que o discurso 

jornalístico se assenta.  

O que o entrevistado pode/ é autorizado a responder, nesse funcionamento dis-

cursivo, já se coloca, de antemão, como deslegitimado, discordante, em relação à posi-

ção do jornalista/entrevistador. 

Na resposta produzida pelo lado ‘B’ da enunciação, podemos ler:  

 

SD22: [...] Toda vez que eu me sentir injustiçado, eu tenho o direito de fazer 

crítica, como a imprensa tem o direito de publicar as críticas a mim. Essa é a 

democracia. 
  

  

Nessa sequência, a defesa da democracia, uma vez mais, se constitui a resposta 

possível.  Na injunção ao dizer (ORLANDI, 2011b [1985], p. 264) a que foi submetido, 

pela sobreposição de ‘A’ sobre ‘B’, fruto do funcionamento discursivo predominante-

mente autoritário constitutivo da entrevista, ‘B’ produz uma saída amparada nos senti-

dos de democracia, enquanto regime de direitos, isto é, que produz liberdades – a liber-

dade de criticar como um direito humano, ou seja, tanto acessível a ele, enquanto presi-

dente, quantos aos outros, enquanto jornalistas/imprensa.  

Na formulação da última pergunta recortada por nós e dirigida ao entrevista-

do/presidente, o que se abre à leitura mantém a produção de um efeito destoante em 

relação ao que se espera, no interior do discurso jornalístico, como o próprio do jorna-

lismo, uma isenção, uma objetividade. Podemos ler: “O senhor tem um discurso fre-

quentemente, muito hábil, aliás, contra as generalizações. Quer dizer, também quando 

a gente fala “a imprensa”, está generalizando. Na verdade, há setores da imprensa que 

são mais avançados, mais conscientes, e há setores... Mas, nesse conjunto, a imprensa 

é o espelho da sociedade, não é verdade? E a conclusão a que a gente chega é que há 

lados positivos e há lados negativos e isso é indispensável, porque o pior é a ausência 

da imprensa. Eu já vivi, e o senhor também, períodos de censura, e não há nada pior 

do que a falta de liberdade de informação” - Nome do jornalista silenciado no transcrito 
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do site do Itamaraty / Trecho silenciado do vídeo disponível no canal do Roda Viva no 

Youtube.  

Nessa formulação, que chama a atenção por sua extensão, se comparada às de-

mais, lê-se um processo discursivo-argumentativo que se mantém em torno do referente 

discursivo ‘imprensa’. Ou seja, assim como nos enunciados anteriormente analisados, a 

imprensa, pensada em relação à Lula, enquanto governante no poder e enquanto entre-

vistado no Roda Viva, continua sendo pauta de discussão. 

Outra regularidade observável é que, do lado ‘A’ da enunciação, uma vez mais 

não há uma pergunta dirigida ao entrevistado, mas sim uma série de afirmações, organi-

zadas em torno da defesa de um ponto de vista. Como efeito, no processo discursivo 

constituído, o dizer de Lula é, uma vez mais, refutado (“O senhor tem um discurso fre-

quentemente, muito hábil, aliás, contra as generalizações. Quer dizer, também quando 

a gente fala “a imprensa”, está generalizando”). A mudança de “o senhor” para “a 

gente” funciona, discursivamente, como uma forma de amenizar a crítica, de torná-la 

indireta, mas o que se afirma, de fato, é que ao dizer “imprensa”, de forma generalizada, 

Lula se contradiz, já que, em geral, discursa contra as generalizações.  

O que se formula como resposta, do lado ‘B’, mais uma vez, é um possível de 

ser dito, considerando-se as condições de produção do jogo de posições enunciativas e 

ideológicas. Lemos, na SD23: 

 

 
SD23: Estamos de acordo porque o que eu disse para a democracia vale para 

a imprensa, ou seja, tem problemas? Tem. Mas, sem ela nós teríamos...  (Lula 

ao Roda Viva, 7.11.2005). 

 

 

Esse possível de ser dito retoma o referente discursivo ‘democracia’, novamente 

significado em um paralelo com o referente ‘imprensa’. Assim: “O que eu disse para a 

democracia vale para a imprensa”. Ou seja: “A imprensa tem problemas? Tem. A de-

mocracia tem problemas? Tem”. Mas: “Sem ela, nós teríamos... / Sem a ‘imprensa’, nós 

teríamos... / Sem a ‘democracia’, nós teríamos...”.  

No transcrito do Itamaraty, único em que encontramos esse trecho da entrevista 

de Lula, as reticências vêm acompanhadas de “(inaudível)”, o que nos permite compre-

ender que o que foi dito depois não pôde ser ouvido, por quem realizou a transcrição. O 

que não pode ser ouvido, todavia, abre margem a significações. Em “sem ela, nós terí-

amos...”, podemos compreender “ela” tanto como ‘imprensa’ quanto como ‘democra-
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cia’. A partir disso, podemos nos perguntar: o que “nós” teríamos sem imprensa, sem 

democracia? A quem esse “nós” se refere? E as reticências? Em que medida essa pon-

tuação contribui para a produção dos efeitos de sentido? 

Esse “nós”, em específico, na discursividade em que se inscreve, o “nós” pode 

significar tanto “eu e você”, “jornalistas e presidente”, quanto “nós” = sociedade brasi-

leira, povo brasileiro, Nação brasileira. O que esse “nós”, “jornalistas e presidente”, 

“sociedade, povo, Nação brasileira” teríamos sem a imprensa, sem a democracia?  

Ao levarmos em conta os sentidos em curso, ou seja, o interdiscurso que consti-

tui todo dizer, podemos afirmar que ‘democracia’, no tecido sócio-histórico brasileiro, 

está para ‘Ditadura’, ou seja, um referente se remete a outro. A ausência de democracia, 

assim, articulada à ausência de imprensa (de uma imprensa funcionando sob o regime 

democrático) levaria esse “nós” = eu e você, jornalistas e presidente, tanto quanto soci-

edade brasileira, povo brasileiro, Nação brasileira a um caminho que não se deseja 

mais percorrer. É nesse sentido que, uma vez mais, se produz, como efeito, na enuncia-

ção de Lula, uma defesa do regime democrático como único caminho que não nos leva a 

um retorno de um passado ruim, à Ditadura, portanto.  

Em relação às reticências, discursivamente, compreendemos, junto a Silva 

(2015, p. 52) que elas funcionam como um modo de chamar o outro da enunciação à 

significação. Segundo a autora, à luz do trabalho de Grantham (2009), a lacuna produzi-

da pelas reticências joga para o leitor/interlocutor a possibilidade de construção de sen-

tidos. Casimiro (2018), ao trabalhar com transcritos das audiências públicas promovidas 

pela Comissão Nacional da Verdade, no Brasil, considera as reticências como a indica-

ção de um “espaço em que a continuidade falta” (CASIMIRO, 2018, p. 92), isto é, mar-

ca-se, no dizer de um sujeito, um silêncio que, à luz da teorização de Orlandi (2011b 

[1985]), pode ser pensado como possibilidade de sentidos.  

Assim, compreendemos que as reticências, nessa sequência discursiva (SD23) 

produzem um efeito discursivo de chamado àquele para quem se fala, o entrevista-

dor/jornalista, e àquele para quem [também] se fala, o espectador, à construção dos 

sentidos de ‘imprensa’, em sua relação intrínseca aos sentidos de ‘democracia’. O cha-

mado à interpretação, assim, porta um direcionamento de sentidos. ‘Sem imprensa, sem 

democracia’... o que temos é a Ditadura, é a barbárie, é a arbitrariedade.  

Nessa entrevista de Lula, tal qual na posterior, distantes uma da outra, cronolo-

gicamente falando, por um ano, abre-se à leitura, predominantemente, um funcionamen-

to da fala como silenciadora, conforme a define Orlandi (2011b [1985]) constituída 
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como injunção ao dizer. O modo como as perguntas são formuladas, especialmente no 

que consideramos como a segunda parte da entrevista, em que se reúnem as perguntas 

3., 4. e 5., de forma majoritariamente afirmativa/argumentativa, não interrogativa, apon-

ta para um fazer dizer o que se quer ouvir, restando ao sujeito em posição de entrevista-

do/presidente, responder como pode.   

Esse funcionamento se faz ainda mais presente na entrevista posterior a essa, a 

de 2006, concedida por Lula ao Roda Viva, no período das eleições presidenciais daque-

le ano. A essa entrevista faremos referência, de modo mais aprofundado, na seção se-

guinte, 3.4. 

 

3.4 LULA PRESIDENTE E PRESIDENCIÁVEL NA RODA DO RODA (ENTRE-

VISTA DE 2006)  

 

 

Essa entrevista de Lula, concedida ao Roda Viva, em 16 de outubro de 2006, 

ocorre, conforme já afirmado, como forma de debate político pré-segundo turno das 

eleições presidenciais daquele ano. Isso faz com que, em termos de enunciação presi-

dencial, o sujeito que ocupa o centro da roda, o presidente/ entrevistado, seja, naquele 

momento, interpelado também de seu lugar de presidenciável, ou seja, daquele que dis-

puta, junto a um adversário, o cargo de presidente. 

Essa condição singular, de presidente e presidenciável, também foi trabalhada 

por Silva (2017), ao analisar os debates televisivos em torno das eleições de 2014, em 

que Dilma Rousseff (PT), presidenta da República, à época, disputava com Aécio Neves 

(PSDB) o segundo turno das eleições. Como ponto analítico apontado pela autora, nas 

análises das sequências discursivas recortadas dos dizeres de Rousseff, destaca-se um 

“eu” em que o sujeito, em um debate entre presidenciáveis, se coloca em posição de já-

presidente, o que a autora compreende como marca de uma “posição dividida”, constitu-

ída por um “eu político, isto é, que fala da posição de candidato, mas que enuncia, ao 

mesmo tempo, numa segunda posição de presidente” (SILVA, 2017, p. 188-189). No 

presente estudo, compreendemos que essa “posição dividida”, em que o sujeito discur-

sivo pode enunciar da posição de presidenciável e de presidente, constitui as condições 

de produção dos dizeres.  

Nessa entrevista, um ponto se fez saliente: o modo como as perguntas foram 

formuladas destoou bruscamente, em relação ao que se apresenta nas demais entrevistas 
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por nós analisadas. No âmbito da formulação, de maneiras distintas, abrem-se à leitura 

posicionamentos, por parte do lado dos entrevistadores/ jornalistas, a respeito do que 

estava sendo perguntado. Assim, mais do que questionar o entrevistado sobre determi-

nado ponto, o jornalista o questiona a partir de um determinado ponto que já se sabe, 

isto é, se coloca como já sabido, pré-construído. É um funcionamento que produz senti-

dos, se pensado em relação às condições de produção da discursividade. 

Para que possamos dar a ver esse funcionamento, a partir dos gestos de análise 

aqui empreendidos, trazemos, primeiramente, as perguntas formuladas pelos jornalis-

tas/entrevistadores, dadas a ver no quadro a seguir:  

 

 

1. Presidente, o senhor já disse, mais de uma vez, que quer ver tudo apurado, disse também que um pai 

de família não pode saber, na cozinha, o que os filhos fazem na sala, mas com sua autoridade moral de 

presidente e de líder daqueles que tentaram comprar o dossiê, não teria sido mais rápido e simples exigir 

que os companheiros que o senhor define como “aloprados” revelassem, afinal, de onde veio o di-

nheiro? (Paulo Markun, á época apresentador do Roda Viva, 16.10.2006). 

2. O senhor não acha que isso vai prorrogar, em direção a um eventual segundo mandato do senhor, 

como uma espécie de espada sobre o mandato? (Paulo Markun, à época apresentador do Roda Viva, 

16.10.2006). 

3. Durante o debate da rede Bandeirantes, o senhor, às tantas, falou ao candidato Geraldo Alckmin: “O 

senhor deve ter saudade daquele tempo que tinha apuração... da tortura” e coisa desse tipo. Eu queria lhe 

perguntar se isso foi dito no calor do debate, se o senhor fez alguma insinuação em relação à forma como 

o seu adversário se posta diante da questão da democracia. Por que o senhor mencionou isso? (Alexan-

dre Machado, então comentarista de política da TV Cultura, Roda Viva, 16.10.2006 ). 

4. E o senhor acha justo, o povo, que já paga 40% de impostos, 40% do PIB, ter que financiar campa-

nha? (Lourival Sant’Anna, então repórter especial do jornal O Estado de S. Paulo, Roda Viva, 

16.10.2006). 

Quadro 20: Do lado ‘A’ do jogo de posições (entrevista de 2006) 

 

 

A partir de um gesto de leitura dos enunciados presentes no quadro 20, pode-

mos observar que a primeira pergunta dirigida ao presidente/ entrevistado tem como 

tema amplo a corrupção envolvendo membros do Partido dos Trabalhadores. Ao nos 

centrarmos na formulação da pergunta, chamam-nos a atenção o que se introduz após o 

coesivo adversativo, isto é, os elementos coordenados, em: “MAS com sua autoridade 

moral de presidente e de líder daqueles que tentaram comprar o dossiê”. Os dois ele-

mentos coordenados interpelam o entrevistado, a partir de duas posições dadas a ver no 

enunciado: a primeira é a de “presidente”. É essa a posição pressuposta, esperada em 

relação àquele que ocupa o centro da roda. A segunda é a de “líder”, mas um líder espe-
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cífico, o “daqueles que tentaram comprar o dossiê”, isto é, por deslizamento metafóri-

co, um líder dos corruptos.  

No processo de complementação que atribui sentidos a “líder”, produz-se uma 

significação para a posição de presidente, naquele momento, ocupada por Lula. Não é 

um presidente [mas] também sociólogo, como podemos ler, do lado ‘A’ da enunciação, 

no processo de significação de FHC, mas um presidente e líder dos que tentaram com-

prar o dossiê. Se a determinação for pensada à luz das condições amplas de produção, é 

esse presidente, significado desse modo, que está concorrendo à reeleição, ou seja, que 

ocupa o “mesmo” direito de seu adversário na corrida presidencial de estar na arena do 

Roda Viva para se dirigir àqueles para quem [também] se fala, os espectadores e/ou 

eleitores e/ou consumidores..., e não para ser devorado. 

Outro processo de significação se marca na continuidade da pergunta. Lemos: 

“não teria sido mais rápido e simples exigir que os companheiros que o senhor define 

como “aloprados” revelassem, afinal, de onde veio o dinheiro?”.  

Nesse enunciado, destacamos a referência a “companheiros” e a oração subordi-

nada adjetiva restritiva “que o senhor define como ‘aloprados’”. “companheiros” é um 

modo de tratamento constitutivo do discurso da esquerda e constantemente utilizado por 

Lula. Desse modo, ao comparecer em um enunciado formulado pelo entrevista-

dor/jornalista, sucedido de um processo de adjetivação que se apropria de um dizer de 

Lula, posto como anterior, para se produzir uma distinção entre os “companheiros” (há 

os companheiros e os companheiros que o senhor define como ‘aloprados’), há, uma 

vez mais, um processo de significação, por parte do jornalista, que marca uma posição 

frente aos sentidos. A oração subordinada adjetiva restritiva, ao restringir o sentido de 

“companheiros”, o faz de modo a desqualificar o substantivo ao qual se liga. Desquali-

fica-se, conjuntamente, o discurso do outro, e, por implicação, o próprio outro.  

Na formulação da segunda pergunta, no nível intradiscursivo, em batimento com 

o interdiscursivo, outro ponto se destaca. O jornalista questiona: “O senhor não acha 

que isso vai prorrogar, em direção a um eventual segundo mandato do senhor, como 

uma espécie de espada sobre o mandato?”.  

Vemos, nesse enunciado, uma vez mais a presença da negação constituindo a 

enunciação. Aqui, na formulação da pergunta, marca-se um dizer outro, em que se 

“acha que isso [as denúncias de corrupção por membros do PT] vai prorrogar, em dire-

ção a um eventual segundo mandato do senhor, como uma espécie de espada sobre o 

mandato”. Compreendemos esse funcionamento, a partir da teorização de Indursky 
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(2013 [1997], p. 264) como uma negação externa, ou seja, a que estabelece “fronteiras 

entre discursos ideologicamente antagônicos” (INDURSKY, 2013 [1997], p. 264). As-

sim, em dada matriz de sentido a que se filia Lula e seus apoiadores, a corrupção envol-

vendo membros do Partido dos Trabalhadores não é compreendida como impedimento 

ou “espada” sobre o segundo mandato o qual, naquele momento, o presidente disputa. 

Em outra região de sentidos, antagônica e contrária à reeleição, o mesmo referente, a 

corrupção entre membros do partido de Lula, é compreendido como “espada” sobre o 

segundo mandato. As duas possibilidades de sentido coexistem, na formulação da per-

gunta, por parte do jornalista/apresentador. Para se negar, é preciso que se afirme algo. 

E afirmar é produzir um recorte, no nível do interdiscurso, dos sentidos em dispersão, 

produzindo-se, com isso, uma tomada de posição.  

Na terceira pergunta dirigida ao entrevistado, outra marca linguística aponta a 

presença de uma tomada de posição, por parte de quem formula a pergunta, o entrevis-

tador/jornalista. As expressões de condição “Eu queria lhe perguntar se isso foi dito no 

calor do debate, se o senhor fez alguma insinuação em relação à forma como o seu 

adversário se posta diante da questão da democracia” - Alexandre Machado, então 

comentarista de política da TV Cultura, Roda Viva, 16.10.2006. As condicionais produ-

zem um efeito, em termos discursivos, de hipótese. Assim, frente a determinado dizer, 

introduzido no enunciado de forma marcada (“[...] o senhor, às tantas, falou ao candi-

dato Geraldo Alckmin: “O senhor deve ter saudade daquele tempo que tinha apura-

ção... da tortura” [...]”, funcionamento a que Authier-Revuz (1982), em texto já referi-

do, nomeia como heterogeneidade mostrada, o sujeito, de sua posição de jornalista, 

formula hipóteses, ofertando-as àquele para quem se fala, o lado ‘B’, o entrevista-

do/presidente, mas também àquele para quem [também] se fala, o espectador, lado ‘C’ 

projetado, levando-se em conta a exibição na televisão.  

Compreendemos esse funcionamento como uma outra marca de significação, 

por parte de quem projeta para si uma imagem de isenção ou neutralidade no dizer. O 

efeito de sentido produzido, a partir das duas condicionais, é de ou, ou o senhor disse no 

calor do debate ou o senhor fez insinuação em relação à postura do seu adversário no 

que concerne à democracia. As duas hipóteses, assim, produzem um direcionamento e 

um fechamento dos sentidos, sendo ofertadas ao sujeito da resposta essas duas possibi-

lidades de significação. 

Na última pergunta por nós recortada, dirigida ao presidente Lula, é a oração su-

bordinada adjetiva explicativa que funciona, discursivamente, como marca de uma to-
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mada de posição, por parte do jornalista. A explicativa produz uma significação para o 

referente ‘povo’. Assim, frente ao tema do financiamento público de campanha, defen-

dido por Lula, em seu projeto de governo, ‘povo’ é significado como “que já paga 40% 

de impostos, 40% do PIB” - Lourival Sant’Anna, então repórter especial do jornal O 

Estado de S. Paulo, Roda Viva, 16.10.2006. A pergunta, assim, não questiona a posição 

do entrevistado, a partir do que não se sabe, ou seja, do que o outro presidente e presi-

denciável tem a dizer, mas o questiona a partir de um já-sabido, ou seja, de uma inter-

pretação prévia em relação a ‘financiamento público de campanha’ e em relação a ‘po-

vo’.  

Nesse sentido, o que o gesto de leitura das perguntas formuladas pelo lado ‘A’ 

da enunciação nos permitiu apontar é uma injunção à desqualificação daquele que ocupa 

o centro da roda, a partir de seu lugar de presidente. Isto é, por ser o presidenciável tam-

bém o presidente da República, os questionamentos a ele dirigidos, do modo como fo-

ram formulados, ao produzirem um efeito de desestabilização do lugar de presidente, 

atuam de modo a desestabilizar também o lugar de presidenciável, sendo essa uma du-

pla posição, entre outras, constitutiva, naquele momento, do sujeito que ocupa o centro 

da roda,  

  É em meio a esse processo discursivo que os enunciados produzidos em condi-

ção de resposta são formulados. Trazemos, nesse momento, as sequências discursivas à 

leitura, acompanhadas das perguntas já apresentadas.  

 

 

TEMA RESPOSTA 

Corrupção no PT 

 

Presidente, o senhor já disse, 

mais de uma vez, que quer ver 

tudo apurado, disse também que 

um pai de família não pode 

saber, na cozinha, o que os fi-

lhos fazem na sala, mas com sua 

autoridade moral de presidente e 

de líder daqueles que tentaram 

comprar o dossiê, não teria sido 

mais rápido e simples exigir que 

os companheiros que o senhor 

define como “aloprados” reve-

lassem, afinal, de onde veio o 

dinheiro? (Paulo Markun, Roda 

Viva, 6.10.2006). 

 

SD24: Se dependesse de mim, não teriam feito, e, ao terem feito, de-

veriam ter falado no dia seguinte. 

Eu, quando era dirigente sindical, eu ia para a porta de fábrica e eu 

culpava os presidentes da República por não prenderem as pessoas. Eu 

lembro quando a Jorgina levou o dinheiro da Previdência Social, 

quantos discursos que eu fiz: “É porque o governo deveria prender...”. 

Ora, era pura ignorância minha porque não é o governo que prende, 

sabe, o governo pode tomar atitude naquilo que é pertinente às pessoas 

ligadas à máquina pública, de afastá-las, mas aí, para prendê-los, para 

prendê-los, é preciso que a gente respeite o funcionamento das insti-

tuições. 

ASSIM 

nós estamos garantindo aos outros a democracia que nós queremos 

para nós. 

Quadro 21: Pergunta e resposta / entrevista de Lula em 2006 (1) 
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Ao produzirmos um gesto de análise da SD24, destacamos que, logo após apre-

sentar uma resposta possível ao questionamento do entrevistador/jornalista (“Se depen-

desse de mim, não teriam feito, e, ao terem feito, deveriam ter falado no dia seguinte”), 

abre-se à leitura uma marca discursiva que singulariza o lugar de presidente da Repúbli-

ca, quando ocupado por Lula, que é a referência ao lugar de sindicalista. Ao dizer “Eu, 

quando era dirigente sindical, eu ia para a porta de fábrica e eu culpava os presiden-

tes da República por não prenderem as pessoas. Eu lembro quando a Jorgina levou o 

dinheiro da Previdência Social, quantos discursos que eu fiz: ‘É porque o governo de-

veria prender...’”, abre-se à leitura, novamente, um dizer sobre si, a respeito de sua pró-

pria trajetória política. Esse dizer sobre si o joga a outra cena discursiva, a de quando 

ocupava a posição de líder sindical, produzindo-se, com isso, um recorte de memória, 

uma vez mais, da ordem do lembrar para não esquecer (MARIANI, 2016d). Tal recorte 

singulariza a sua posição sujeito-histórico de presidente; na história do Brasil, um sindi-

calista chegou à presidência. 

Assim, a partir desse lugar social que também o constitui, Lula ressignifica o 

próprio da presidência, reduzindo a contradição existente entre o representante político e 

aqueles a quem representa, uma massa desigual de pessoas. Se historicamente, como 

pontua Orlandi (2013b), em texto já citado, a posição-sujeito histórico de presidente é 

“já marcada, já significada” como “a prevalência dos fortes sobre os fracos” e “qual-

quer presidente que assuma o lugar de presidente do Brasil deve ocupar esta posição 

sujeito-histórico politicamente constituída, que já o significa, antes mesmo que ele (ou 

ela) o signifique” (ORLANDI, 2013b, p. 29), Lula, de sua posição no discurso, se signi-

fica diferentemente, estabelecendo um paralelo entro o lugar de onde vem, o movimento 

sindical, e o lugar que hoje ocupa, a presidência da República Federativa do Brasil. 

Esse lugar outro nunca antes ocupado por um presidente no Brasil, não se marca 

somente no dizer de Lula, no dizer sobre Lula (MARIANI, 1996) ele também se faz 

presente. Recortamos, do jornal Folha de S.Paulo, um trecho de uma notícia sobre a 

vitória de Lula, na eleição de 2002.  

 

 

Após 22 anos de existência do partido, três derrotas e oito anos de oposição 

quase sistemática a Fernando Henrique Cardoso (com críticas ao modelo 

econômico e ao legado na área social), o ex-torneiro mecânico Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT), 57, chega à Presidência da República. [...] Lula é o pri-

meiro líder de um partido de esquerda eleito presidente e, no cargo, o primei-
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ro operário, o primeiro civil sem diploma universitário e o primeiro natural 

de Pernambuco a exercê-lo como titular. [...] (FOLHA, 2002)
42

. 
 

 

“Ex-torneiro mecânico”; “primeiro líder de um partido de esquerda, primeiro 

operário, primeiro civil sem diploma universitário, primeiro natural de Pernambuco”. 

As determinações, assim, constituem um lugar inaugural e absolutamente singular para 

Lula como presidente do Brasil.  

Ao retornarmos à análise da SD24, reiteramos que o lugar social/ institucional de 

presidente, atravessado por essa experiência como líder sindical, se marca, no processo 

enunciativo: “Ora, era pura ignorância minha porque não é o governo que prende, 

sabe, o governo pode tomar atitude naquilo que é pertinente às pessoas ligadas à má-

quina pública, de afastá-las, mas aí para prendê-los, para prendê-los é preciso que a 

gente respeite o funcionamento das instituições, porque assim nós estamos garantindo 

aos outros a democracia que nós queremos para nós”.  

O verbo no pretérito produz um efeito de mudança de posição (pensar do lugar 

de sindicalista não é o mesmo que pensar do lugar de presidente). É essa experiência 

que, no dizer de Lula, permite a “a gente” e a um “nós” = classe política no poder com-

preender a importância de se respeitar a democracia, enquanto sistema político. Ou seja, 

se um presidente da República desrespeita a democracia, no que concerne a outro sujei-

to político, prendendo ou mandando prender esse outro de maneira arbitrária, abre pre-

cedente para que a arbitrariedade possa atingir também a sua posição; sem democracia, 

não há presidente [democraticamente eleito], o que há é o arbítrio.  

Na segunda sequência discursiva trazida à análise, podemos ler: 

 

 
TEMA RESPOSTA 

Corrupção no PT 

(O senhor não acha que isso vai 

prorrogar, em direção a um 

eventual segundo mandato do 

senhor, como uma espécie de 

espada sobre o mandato?) 

PRIMEIRO 

SD25: Primeiro, que nós temos instituições sólidas, que funcionam 

bem, dão garantia de um país republicano como o Brasil [...] 

SEGUNDO 

nós temos um povo mais atento, 

nós temos um povo mais fiscalizador,  

nós temos um povo...  

Houve um tempo que se dizia que o pobre era massa de manobra. Eu 

acho importante vocês da imprensa saírem para os comícios e ficarem 

                                                             
42

 Link de acesso à notícia do jornal Folha de S.Paulo, de 27.10.2002: 

<https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u41521.shtml>- acesso em 18 de janeiro de 2020.  

https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u41521.shtml
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entrevistando o povo por que que ele está participando daqueles atos.  

Ele está muito mais calejado, / ele está muito mais sabedor daquilo que 

lhe interessa e ele começa a perceber, veja, que tem um tipo de oposi-

ção...  

Vocês sabem que eu jamais vou fazer crítica à oposição, jamais.  

Eu acho que a oposição é uma coisa saudável para a consistência da 

democracia/ 

AGORA 

nós temos a oposição e oposições,   

OU SEJA 

 nós temos gente que efetivamente não quer que as coisas deem certo 

no Brasil,  

nós temos gente que trabalha o tempo inteiro para fazer com que as 

coisas não deem certo. 

Quadro 22: Pergunta e resposta / entrevista de Lula em 2006 (2) 

  

 

Nessa sequência discursiva (SD25), duas marcas linguísticas articuladas entre si 

se destacam como organizadoras da discursividade, permitindo-nos apontar a produção 

de efeitos de sentidos para ‘democracia’/ ‘instituições’/ ‘povo’/ ‘oposição’, referentes 

constituídos de modo articulado, um em relação a outro. O primeiro desses recursos são 

os operadores argumentativos (“Primeiro”, “segundo”, “agora”, “ou seja”), uma vez 

mais hierarquizando/ organizando argumentos no enunciado. O segundo são as mudan-

ça de pessoas (“nós temos”/ “se dizia”/ “eu acho”/ “ele está”/ “vocês sabem”/ “eu 

acho”/ “nós temos”). 

O argumento elencado como “primeiro”, no enunciado, portanto, o argumento 

de maior força, é a existência de instituições sólidas, que funcionam bem, [que] dão a 

garanta de um país republicano como o Brasil. Essas instituições, do modo como estão 

sendo significadas, são atribuídas a um “nós” político, já observado como constante nas 

duas enunciações presidenciais aqui analisadas. Esse “nós”, nessa discursividade, inici-

almente pode ser compreendido como “nós” = brasileiros. No entanto, ao remetermos 

esse “nós” cujo referente não se identifica a priori - por isso sua consideração como não 

pessoa discursiva (INDURSKY, 2013 [1997]) - à pergunta dirigida ao entrevista-

do/presidente, o “nós” pode também se direcionar ao sentido de “nós” = brasileiros 

governados por Lula na presidência, já que, na formulação da pergunta, é a continuida-

de desse governo que está sendo colocada em questão. Assim, ao dizer “nós temos insti-

tuições sólidas [...]”, embora sejam as ‘instituições’ o referente significado, produz-se, 
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concomitantemente, uma significação para o governo que está no poder, com institui-

ções em pleno funcionamento, portanto, um governo que respeita a democracia.  

Na continuidade do enunciado, o argumento elencado como “segundo”, ainda 

em referência a um “nós” = brasileiros governados por Lula na presidência, produz 

uma significação para ‘povo’, sendo esse o referente discursivo. A ‘povo’ são atribuídas 

as qualidades de ‘mais atento’, ‘mais fiscalizador’, ‘um povo...’. O advérbio ‘mais’, 

como intensificador, produz um efeito de mudança positiva, associada a essa imagem 

projetada para o próprio governo, o seu governo, o de um presidente e ex-sindicalista. 

Embora, nessa sequência discursiva, não haja, explicitamente, a predicação de 

Lula como “ex-sindicalista”, compreendemos que esse sentido está lá, como um não-

dito que produz sentidos, que o significa. O não-dito, aqui, é dito em outros lugares. A 

conjugação “presidente e ex-sindicalista”, significando a posição de presidente ocupada 

por Lula, funciona, assim, por antecipação, a partir dos já-ditos, tanto por ele mesmo 

(SD20a: “Quando eu surgi no Movimento Sindical [...]- Lula, 2006”; SD24: “Eu, quan-

do era dirigente sindical [...] - Lula, 2006”) quanto por outros, o que inclui os dizeres 

formulados na notícia da Folha de S.Paulo, anteriormente citada, estabelecendo um 

campo semântico: “ex-torneiro mecânico”; primeiro líder de um partido de esquerda 

eleito presidente”; “primeiro operário”, “primeiro civil sem diploma universitário”; 

“primeiro natural de Pernambuco a exercê-lo como titular” (FOLHA, 2002). 

Em seguida, ainda na SD25, abre-se à leitura um relato (“Houve um tempo que 

se dizia que o pobre era massa de manobra [...].”). O que sucede a essa afirmação pro-

duz uma chamada à imprensa/ aos jornalistas ali presentes (“Eu acho importante vocês 

da imprensa saírem para os comícios e ficarem entrevistando o povo por que que ele 

está participando daqueles atos”).  

Nesse período, podemos ler “Eu acho”, que é caracterizado, conforme já firma-

mos, como um modalizador. No entanto, nesse enunciado, em específico, ao levarmos 

em conta as condições de produção, o que inclui o sujeito que enuncia, o “acho” não 

produz um efeito de modalização, mas de opinião, isto é, um ponto de vista pessoal, não 

necessariamente do presidente da República, em si. A condição de Lula no mundo, sua 

trajetória pessoal, já significada tanto a partir de sua posição quanto da posição dos jor-

nalistas/imprensa, nos permite compreender esse “eu acho” como “eu [que vim das ca-

madas mais pobres] [que vim do povo] [que surgi na política pelo movimento sindical] 

acho importante [...]”. Lembrando-se que, em Análise do Discurso, não perdemos de 

vista que “o lugar de onde se fala constitui o dizer” (MARIANI, 1999, p. 10).  
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Ao observarmos o período anterior, iniciado por “Houve um tempo [...]”, em 

comparação a esse, iniciado por “Eu acho importante [...]”, chamamos a atenção para o 

deslizamento do referente ‘pobre’ (“[...] se dizia que o pobre era massa de manobra 

[...]”) para ‘povo’ (“[...] ficarem entrevistando o povo por que que ele está participando 

daqueles atos.”). A partir dessa implicação, em que ambos são colocados em relação 

sinonímica, podemos afirmar um efeito de restrição constituindo os sentidos de ‘povo’, 

nesse processo enunciativo; é do ‘povo pobre’ que se está falando, isto é, das camadas 

baixas da sociedade, a quem, em geral, se costuma considerar como pouco participati-

vas, em termos de política. “povo”, assim, tem um caráter partitivo, de uma parcela da 

população, também encontrado nas análises desenvolvidas por Indursky (2013 [1997]) e 

Silva (2017). 

A partir dessa compreensão, possibilitada por meio de um gesto de leitura da se-

quência, podemos afirmar que é a ‘povo pobre’ que o “ele” da discursividade se refere. 

Assim, “Ele [o ‘povo pobre’] está muito mais calejado, / ele está muito mais sabedor 

daquilo que lhe interessa e ele começa a perceber, veja, que tem um tipo de oposi-

ção...). Ou seja, a constituição de sentidos para ‘povo’, esse ‘povo pobre’, produz senti-

dos para o próprio governo que está no poder, sob a governança de Lula. É a partir des-

se governo, que, nessa entrevista, se projeta em direção ao futuro, já que se trata de um 

debate pró-reeleição, que o ‘povo’, esse povo, pôde se tornar mais (mais calejado, mais 

sabedor, mais conhecedor de um tipo de oposição...). 

Nesse ponto da discursividade, o referente discursivo passa a ser ‘oposição’, 

elemento central a um governo democrático. Lemos: “Agora, nós temos a oposição e 

oposições. Ou seja, nós temos gente que efetivamente não quer que as coisas deem cer-

to no Brasil, nós temos gente que trabalha o tempo inteiro para fazer com que as coisas 

não deem certo”. Os dois elementos apresentados como distintos, mas coordenados en-

tre si por um coesivo aditivo (“a oposição e oposições”), são significados de modo ne-

gativo, no processo enunciativo em que se inserem. Por “a oposição”, entende-se como 

“gente que efetivamente não quer que as coisas deem certo no Brasil”; por “oposições”, 

“gente que trabalha o tempo inteiro para fazer com que as coisas não deem certo”. Ou 

seja, a oposição, enquanto partido ou partidos políticos que apresentam um plano de 

governo distinto, em termos sociais e/ou econômicos, ao governo que está no poder, é 

silenciada, dando lugar apenas à oposição no sentido de quem trabalha contra.  

Desse modo, embora o sujeito, de sua posição no discurso, diga “Vocês sabem 

que eu jamais vou fazer crítica à oposição, jamais. Eu acho que a oposição é uma coisa 
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saudável para a consistência da democracia”, ao tomar a palavra, se contradiz e signi-

fica “a oposição e oposições”, de uma mesma maneira (tanto um quanto o outro trabalha 

contra um “nós” = brasileiros governados por Lula). Assim, nesse processo enunciati-

vo, os termos coordenados se conjugam, produzem um “colamento”, tal qual apontado 

por Guilhamou et al. (2014 [1979]), em artigo já citado.  

Trazemos à análise, nesse ponto de nosso trabalho, a sequência discursiva se-

guinte (SD26), apresentada, no quadro abaixo, novamente ao lado da pergunta dirigida 

ao entrevistado/presidente: 

 

TEMA RESPOSTA 

Fala de Lula ao adversário, em 

entrevista anterior 

Durante o debate da rede Bandei-

rantes, o senhor, às tantas, falou 

ao candidato Geraldo Alckmin: 

“O senhor deve ter saudade da-

quele tempo que tinha apuração... 

da tortura” e coisa desse tipo. Eu 

queria lhe perguntar se isso foi 

dito no calor do debate, se o 

senhor fez alguma insinuação em 

relação à forma como o seu ad-

versário se posta diante da ques-

tão da democracia. Por que o 

senhor mencionou isso? 

SD26: Alexandre, você me conhece há muito tempo e você sabe que a 

minha relação política com as pessoas, com qualquer que seja a pes-

soa, de qualquer partido político, sempre foi uma relação de muita 

democracia, sabe, de muita diplomacia. [...] 

POIS BEM 

quando eu disse ao meu adversário, era porque ele estava insistindo 

que eu é que deveria dizer ao público o que aconteceu. Eu achei aquilo 

abominável, aliás, eu estranhei o comportamento do meu adversário 

que sempre foi uma pessoa tranquila, leve... 

Quadro 23: Pergunta e resposta / entrevista de Lula em 2006 (3) 

 

Nessa sequência discursiva (SD26), podemos apontar que, frente à pergunta que, 

em sua formulação, direciona os sentidos em duas possibilidades (o que o senhor disse 

no debate ‘x’ foi dito no calor do momento ou foi insinuação de que seu adversário não 

respeita a democracia?), o entrevistado/presidente, antes de formular uma resposta pos-

sível (“pois bem, quando eu disse ao meu adversário [...]”), direciona a questão para si, 

incluindo, nesse movimento, o outro da enunciação, aquele para quem se fala (“Alexan-

dre, você me conhece há muito tempo e você sabe que a minha relação política com as 

pessoas [...] sempre foi uma relação de muita democracia, muita diplomacia”).  

Essa inclusão do outro da enunciação se constitui a partir do vocativo (“Alexan-

dre, [...]”) e do que é atribuído a esse outro (“você me conhece [...], você sabe [...]”). 

Tem-se, com isso, uma tentativa de validação do seu dizer, que permite a significação 
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sobre si mesmo como um sujeito democrático/ diplomático (“minha relação política 

com as pessoas [...] sempre foi uma relação de muita democracia, muita diplomacia”). 

Esse dizer sobre si, validado pela inclusão do outro da enunciação, invalida, concomi-

tantemente, o dizer desse outro, no instante em que relega para a ordem do impossível 

qualquer postura sua em relação a seu adversário que fira a democracia e/ou a diploma-

cia. 

Trazemos, enfim, à análise a última sequência discursiva recortada da entrevista 

de Lula, em 2006 (SD27). Para facilitar a leitura, mantivemos a apresentação da se-

quência disposta ao lado da pergunta direcionada ao entrevistado/presidente. Vejamos:  

 

TEMA RESPOSTA 

Financiamento público de 

campanha 

(E o senhor acha justo, o povo, 

que já paga 40% de impostos, 

40% do PIB, ter que financiar 

campanha?) 

 

SD27: Eu acho justo não, é muito mais barato e muito mais sadio do 

ponto de vista da democracia. 

Quadro 24: Pergunta e resposta / entrevista de Lula em 2006 (4) 

 

 

Na SD27, observamos que, uma vez mais, o sujeito, em posição de entrevista-

do/presidente, responde como pode ao questionamento a ele direcionado, levando-se em 

conta a injunção ao dizer (ORLANDI, 2011b [1985]), produzida pelo lado ‘A’ da enun-

ciação. Os dizeres formulados pelos dois lados do jogo de posições, o lado do entrevis-

tador/jornalista e o do entrevistado/presidente, nos permitem observar posicionamentos 

distintos no que concerne ao tópico/tema ‘financiamento público de campanha’. En-

quanto, do lado ‘A’, conforme já apontamos, é a oração subordinada adjetiva explicati-

va (“que já paga 40% de impostos, 40% do PIB”), qualificando o referente ‘povo’, que 

funciona, discursivamente, de modo a direcionar os sentidos contrariamente à questão 

do financiamento público, do lado ‘B’, é ‘o ponto de vista da democracia’ (“é muito 

mais barato e muito mais sadio do ponto de vista da democracia”) o argumento de 

maior força em favor do financiamento público de campanha. Se ambas as posições 

projetam para si uma imagem de democratas, isto é, de quem defende a democracia co-

mo o único caminho possível, o argumento formulado pelo lado ‘B’ se produz como 

irrefutável. Contra a democracia, não há argumentos.  
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Nesse sentido, a última sequência discursiva por nós analisada nos permite afir-

mar que, na enunciação de Lula, os sentidos de ‘democracia’ se apresentam, reiterada-

mente, no fio discursivo de ambas as entrevistas, tanto a de 2005 quanto a de 2006, co-

mo a principal via de constituição das respostas possíveis, considerando-se a relação 

intrínseca com as perguntas a ele direcionadas. 

Com isso, produzimos, nesse capítulo, uma leitura, amparada no constructo teó-

rico-metodológico da Análise do Discurso, de todas as sequências discursivas recorta-

das das entrevistas. Comparativamente, podemos afirmar que, na discursividade de 

FHC, em 1996, a democracia é significada, predominantemente, como um sistema que 

se está implantando, um processo (“democracia é processo”, FHC/Roda Viva – 1996). 

Em 2002, houve um deslizamento dessa noção de processo para dar lugar a um discurso 

da globalização, em que a questão da democracia interessa mais a um mundo “moder-

no” com “muito mais participação”, atravessado por uma “memória do futuro” (MA-

RIANI, 1996), isto é, por um olhar para um futuro idealizado muito mais que para um 

passado ruim. A linguagem do capital ganha espaço, nesse processo enunciativo-

discursivo. A Ditadura Militar é silenciada, nessa segunda entrevista (2002), mais do 

que na primeira (1996).  

 Na discursividade de Lula, em 2005, por sua vez, a democracia é significada, 

sobretudo, como algo pelo qual se deve lutar. Essa direção de sentidos muda, em certa 

medida, na entrevista de 2006. Nessa, a democracia é significada como algo que se con-

quistou, a partir da luta dos brasileiros governados por Lula (“nós temos instituições 

sólidas [...], nós temos um povo mais atento [...], nós temos um povo...”).  

A análise das sequências discursivas nos permitiu apontar uma disputa de senti-

dos para ‘democracia’ constituída no seio de enunciações singulares, ou seja, produzi-

das a partir das diferenças de posição ocupada por cada sujeito, em lugar de presidente 

da República, o que inclui o seu lugar no mundo, a sua trajetória pessoal, os seus modos 

singulares de atribuir sentidos para os referentes discursivos introduzidos. Concomitan-

temente, essa produção de sentidos para o referente ‘democracia’ não se dá sem os mo-

dos como o outro lado do jogo de posições enunciativo-discursivo-ideológicas, o lado 

‘A’ - entrevistadores/ jornalistas -, se dirige a esse sujeito que se coloca em posição de 

entrevistado pelo programa. É nas diferenças constitutivas entre as posições que a dis-

cursividade por nós analisada se produz e se abre à leitura. 
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IV O POSSÍVEL DE SER DITO APÓS UM PERCURSO DISCURSIVO 

 

 

 
‘o sentido’ é produzido no ‘nos-sens’ pelo desli-

zamento sem origem do significante, de onde a 

instauração do primado da metáfora sobre o 

sentido, mas é indispensável acrescentar imedia-

tamente que esse deslizamento não desaparece 

sem deixar traços no sujeito-ego da ‘forma-

sujeito’ ideológica, identificada com a evidência 

de um sentido.  

(Michel Pêcheux, Semântica e Discurso). 

 

 

No percurso de pesquisa empreendido em nosso trabalho, colocamo-nos ques-

tões a respeito do funcionamento do discurso político-jornalístico-televisivo, em um 

período da história nacional posterior à Ditadura Militar (especificamente, de 1996 a 

2006). Para tal, direcionamos nossa leitura, nosso olhar e, acrescentamos, a nossa escu-

ta à enunciação de dois presidentes da República em exercício nesse período, Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), produzida em condição de 

entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, um programa que também escreve a 

sua história nesse período pós-golpe militar (1986, ano da primeira exibição, até os nos-

sos dias). 

Nosso interesse central recaiu sobre a compreensão dos modos como cada sujei-

to, a partir do lugar social/ institucional de presidente da República, pôde significar a 

palavra ‘democracia’, significando-a e significando-se, em um jogo entre posições 

enunciativo-discursivo-ideológicas sujeito a falhas em seus rituais. Nesse sentido, jul-

gamos ter contribuído, especificamente, para um avanço teórico-analítico no que con-

cerne ao trabalho discursivo com entrevistas, em especial, na consideração do jogo entre 

posições e da disputa pelo referente discursivo - ambos, jogo e disputa, constituídos de 

maneira assimétrica -, o que nos permitiu afirmar, à luz de Orlandi (2011a [1983], 

2011b [1985]), um funcionamento predominantemente autoritário, constituindo-se de 

modos distintos, nas entrevistas analisadas.  

Em relação à “escuta” referida, tantas vezes, ao longo do trabalho, em um para-

lelo com as palavras “olhar” e “leitura”, fazem-se relevantes algumas considerações. 

Levando-se em conta a natureza diversa do arquivo de trabalho constituído na presente 
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pesquisa, com vídeos selecionados do canal do Roda Viva, no Youtube, transcritos dis-

poníveis na página do projeto Memória Roda Viva, outro na página do Itamaraty, soma-

dos a transcritos por nós realizados, faz-se possível destacarmos como parte fundante do 

trajeto de pesquisa o gesto de assistir aos vídeos, numeráveis vezes, ler os transcritos, 

relê-los, lê-los comparativamente, buscando compreender e apontar o que se pode escu-

tar/ ler nos vídeos e nos transcritos. Assim, a “escuta” e a “leitura”, inicialmente da or-

dem de um “ouvir” e de um “olhar”, foram partes importantes do trabalho realizado.  

Todavia, no que concerne a um trabalho constituído a partir Análise do Discur-

so, a “escuta” e a “leitura” estão para além de um “ouvir” e de um “olhar”, são gestos 

teórico-metodológicos constitutivos de todo trabalho nessa área, que abarca a possibili-

dade de se trabalhar distintas “materialidades significantes” (LAGAZZI, 2010, p. 173), 

reiterando-se, nessa conceituação “a perspectiva materialista e o trabalho simbólico so-

bre o significante” (idem, ibidem).  

Sobre “escuta”, especificamente, Mariani (2019a, p. 48), ao pensar a prática tan-

to do psicanalista quanto do analista de discurso, respeitando-se as suas especificidades, 

a considera como “uma posição ética” (MARIANI, 2019a, p. 48). Ou seja, há uma ética 

na escuta, tanto em um campo quanto em outro. Pêcheux (2012 [1983], p. 57, grifo nos-

so) define o trabalho do analista de discurso como “uma questão de ética e política: uma 

questão de responsabilidade”. Os gestos de interpretação empreendidos pelo analista de 

discurso, assim, partem dessas duas questões basilares. 

Ao nos centrarmos, portanto, no campo da Análise do Discurso, especificamen-

te, podemos pensar que as repetibilidades que podem ser escutadas apontam um sintoma 

que, nessa área do conhecimento, diz das condições sócio-histórico-ideológicas de pro-

dução das discursividades. O que se repete, assim, deve ser ponto de partida para a 

constituição dos recortes que possibilitam o desenvolvimento das análises. 

Ao pensarmos, de forma direcionada, o nosso objeto de trabalho, isto é, as entre-

vistas com os presidentes da República, podemos nos questionar que escuta pôde ser 

ofertada, ao “escutarmos”, reiteradamente, à luz de uma pesquisa, essas mesmas entre-

vistas. A escuta, aqui, conforme já afirmado, não é da ordem de um ouvir o que cada 

presidente tem a dizer, nem de um assistir repetidamente às entrevistas, como forma de 

melhor compreendê-las, mas de oferecer uma escuta amparada no dispositivo teórico-

analítico da Análise do Discurso, que nos permita ouvir, no que o sujeito diz, aquilo que 

ele não diz, e que, igualmente, constitui o seu dizer. Ou seja, é oferecer uma escuta que 

leve em conta a relação do dito com o não-dito, do dito de um modo com o dito de ou-
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tro modo, considerando-se, tal qual afirmado por Pêcheux (2009a [1975], p. 149), o 

funcionamento do interdiscurso na determinação do que pode e deve ser dito.  

Nos termos do autor, em trecho já referido na tese, “o próprio de toda formação 

discursiva é dissimular, na transparência do sentido que nela se forma, a objetividade 

material contraditória do interdiscurso, que determina essa formação discursiva como 

tal” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 149). Isto é, o interdiscurso determina a formação 

discursiva, atravessa as suas fronteiras porosas, constitui, portanto, o que pode e deve 

ser dito, em dada região de sentidos a qual o sujeito se filia. Nessa citação de Pêcheux 

(ibidem), podemos ler também a referência à objetividade material contraditória do 

interdiscurso, ao que o autor acrescenta residir “no fato de que ‘algo fala’ (ça parle) 

sempre ‘antes, em outro lugar, independentemente’, isto é, sob a dominação do comple-

xo das formações ideológicas” (idem, ibidem).  

É nesse sentido que podemos constituir a nossa escuta, do lugar de analista do 

discurso, levando em conta também aquilo que o sujeito não diz, ao dizer, ou seja, os 

ditos em outros processos discursivos, produzidos ‘antes, em outro lugar, independen-

temente’, constituindo-se, concomitantemente, como marcas de uma posição discursivo-

ideológica, portanto, constitutivamente equivocada e contraditória, condição da subjeti-

vidade que se dissimula para o sujeito que enuncia.  

Ainda a respeito do interdiscurso, em se tratando de enunciação discursiva, as 

análises dos processos enunciativos dos distintos sujeitos, em posição de presidente da 

República, nos mostraram um movimento predominante de inscrição/ reinscrição de 

saberes do interdiscurso atravessando/constituindo as discursividades. Pêcheux (2009a 

[1975], p. 149) aponta dois efeitos, nomeados por ele como “tipos de discrepância”, 

“determinados materialmente na própria estrutura do interdiscurso”: o “efeito de enca-

deamento do pré-construído” e a “articulação”. O primeiro, conforme afirma Pêcheux 

(2009a [1975], p. 151), “corresponde ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que 

fornece-impõe a ‘realidade’ e ‘seu’ sentido sob a forma da universalidade (o ‘mundo 

das coisas’)”; o segundo, por sua vez, “constitui o sujeito em sua relação com o sentido, 

de modo que ela [a articulação] representa, no interdiscurso, aquilo que determina a 

dominação da forma-sujeito”.  

Isto é, tanto o efeito de pré-construído quanto a articulação se sustentam sob um 

movimento de endereçamento do sujeito ao interdiscurso, tanto a um todo mundo sabe 

que é assim, base do efeito de pré-construído, quanto a um já-dito e esquecido, próprio 

do funcionamento da articulação, determinando os sentidos de democracia e, em rela-
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ção, de sociedade, de Brasil, de povo, de presidente produzidos. Ambos os funciona-

mentos se fizeram presentes, nas análises empreendidas em nosso estudo. Por isso, a 

importância de retomá-los, nesse ponto do trabalho. 

A partir das análises empreendidas de cada sequência discursiva, podemos afir-

mar que os sujeitos da enunciação, tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Luiz Iná-

cio Lula da Silva, embora inscritos no lugar de presidente da República, um “mesmo” 

lugar social/ institucional validado pelo voto da maioria, ao tomar posições no discurso, 

constituem para si uma posição sujeito-histórico de presidente de modo singular. Isso 

faz com que mobilizem, sem que o percebam, sob a ilusão de controle do dizer, sentidos 

que estão em curso (relação intrínseca do intradiscurso com o interdiscurso) e se relaci-

onam diretamente à suas experiências subjetivas, ao possível de ser dito, a partir de suas 

posições, constituídas pela ideologia e atravessadas pelo inconsciente. É dessa posição 

enunciativa singular que cada um atribui sentidos a ‘democracia’, sendo, portanto, um 

referente construído em relação a essas posições.  

Nas quatro entrevistas por nós analisadas, duas com Fernando Henrique Cardoso 

na presidência, duas com Luiz Inácio Lula da Silva, podemos afirmar um primado de 

significação da democracia como o principal caminho político a ser traçado/mantido. 

Esse primado se constitui a partir da mobilização de diferentes memórias dos anos re-

centes e anteriores, em que a Ditadura caminhou a passos fortes, atropelando, sob a 

promessa de implantação de uma democracia – conforme nos mostram os recortes das 

falas dos presidentes militares, apresentados em Indursky (2013 [1997]) -, a possibilida-

de de um sistema efetivamente democrático.  

Essa primazia da democracia como caminho não se produz, no entanto, do mes-

mo modo, na enunciação de Fernando Henrique Cardoso e na de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Não se produz da mesma forma, também, com FHC em seu primeiro mandato, ou 

seja, ainda no início de seu governo, e com FHC no fim do segundo mandato, portanto, 

a dias de deixar a presidência da República. Também há diferenças, embora de outras 

ordens, na enunciação de Lula em 2005, no terceiro ano de seu primeiro mandato, e em 

2006, no período em que, como presidenciável, buscava a reeleição.  

No modo como essas diferenças vão sendo tecidas, na trama enunciativa consti-

tuída por cada sujeito, abrem-se à escuta/ leitura singularidades, ou seja, formas de di-

zer/ enunciar que constituem, discursivamente, a enunciação de um sujeito e de outro, 

constituindo, concomitantemente, um sujeito e outro. Essas singularidades, em certa 

medida, poderiam ser atribuídas ao estilo de cada um.  
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Em Fragoso (2006), observamos que o discurso da estilística (sobre o estilo) 

produz um efeito de individualização do sujeito da enunciação pelo Estado. Nas gramá-

ticas, que são o seu objeto de estudo, atribui-se à estilística tudo o que escapa ao discur-

so lógico hegemônico no âmbito gramatical, garantindo-se, com isso, seu domínio. Nos 

termos do autor, “a gramática reserva à estilística o lugar da emoção” (FRAGOSO, 

2006, p. A 18). A singularidade, assim, vista como erro, irregularidade, é circunscrita a 

um domínio que não é o da língua das gramáticas. No entanto, o autor, em seu trabalho 

crítico, afirma que o que era deixado de fora clamava por sentidos, fazia falhar a pre-

tensa hegemonia do discurso lógico das gramáticas. Nesse sentido, sob a perspectiva 

discursiva, o fora é constitutivo da produção de sentidos, fruto da relação intrínseca 

entre língua e história, ao que Orlandi (1995) denomina historicidade.  

De nossa posição, no presente trabalho, afirmamos, que, ao partirmos da regula-

ridade, isto é, do que se colocou como da ordem do repetível, observado a partir da es-

cuta discursiva ofertada, encontramos irregularidades de diversas ordens, traços singu-

lares “daquilo que o determina” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 150) inscritos/ reinscri-

tos/ dissimulados, no discurso do próprio sujeito. Todas essas marcas não são atribuídas, 

aqui, como da ordem de um estilo, tal qual as caracteriza o discurso gramatical, analisa-

do e problematizado em Fragoso (2006), mas como constitutivas da enunciação presi-

dencial, uma enunciação, conforme afirmamos, singular, em seus movimentos. 

Assim, ao analisarmos o processo enunciativo-discursivo instituído na primeira 

entrevista de Fernando Henrique ao Roda Viva, no segundo ano de seu primeiro manda-

to presidencial (14.10.1996), observamos um modo de se atribuir sentidos ao referente 

‘democracia’ diretamente articulado como um sistema que se está implantando, um pro-

cesso (“democracia é processo”, FHC/ Roda Viva – 1996). Essa definição de democra-

cia se conjuga ao modo como o sujeito discursivo significa a sua própria posição, en-

quanto presidente da República em exercício, um presidente e sociólogo, dois lugares 

sociais que constituem, predominantemente, as discursividades produzidas naquela en-

trevista. 

Atravessado, primordialmente, pelo lugar social/ institucional de sociólogo, o 

sujeito discursivo tem sua enunciação constituída pelo uso de termos comuns ao campo 

da Sociologia, perguntas retóricas (“Por quê?” Porque...), isto é, perguntas seguidas das 

respostas, em uma tentativa de dominar a produção de sentidos, afirmações categóricas 

(‘democracia’ é... / ‘sociedade’ é...), o que nos permite apontar um efeito pedagógico de 

controle dos sentidos.  
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Nesse processo enunciativo, o lugar do político também se fez predominante, 

constituindo, a partir de outras marcas, a posição de sujeito presidente na enunciação. 

Esse lugar é marcado pela repetição de “eu acho”, modalização que atravessa a consti-

tuição de sentidos para ‘democracia’. Assim, “eu acho que vivemos um clima de demo-

cracia”; “esse valor, a democracia, não era um valor compartilhado por todos há muito 

pouco tempo”; “a liberdade é como o oxigênio”. Na definição de democracia como 

‘clima’, como ‘valor’ e comparada a ‘oxigênio’, como algo a respeito do qual só se dá 

conta quando se perde, podemos apontar um endereçamento ao interdiscurso, trazendo à 

discursividade uma memória de um tempo ‘outro’, em que a Ditadura Militar pôs em 

suspenso a democracia no país, as liberdades individuais, a vida de homens e mulheres, 

o que inclui a do próprio Fernando Henrique, como quem sofreu os efeitos do autorita-

rismo. 

Nesse sentido, à luz dos trabalhos de Pierron (2010), Mariani (2016d, 2019a) e 

Zoppi-Fontana (1994), compreendemos que as experiências singulares de Fernando 

Henrique Cardoso em relação à Ditadura Militar que assolou o país entre as décadas de 

1960 e 80, ao serem rememoradas, na entrevista ao Roda Viva, atribuem a ele um lugar 

de testemunho, como da ordem de uma urgência em lembrar para que não se esqueça 

(MARIANI, 2016d, 2019). 

No entanto, o modo como essa memória foi mobilizada, por modalizações (“eu 

acho”) marcas temporais (“hoje”/ “há muito pouco tempo”) e comparação (“a liberda-

de é como o oxigênio”), sem que se diga “Ditadura”, “golpe militar” ou outro termo que 

afirme, diretamente, as arbitrariedades vividas, nos permitem também afirmar que esse 

lugar de testemunho é sobreposto, na discursividade, à significação atribuída ao seu 

próprio governo. Ou seja, o modo de se significar hoje, enquanto lugar de poder máxi-

mo no sistema político brasileiro, um presidente e sociólogo [sobretudo] democrata, se 

sobrepõe ao modo de se significar ontem, como quem teve a vida atravessada pela expe-

riência do golpe militar. 

A Ditadura, assim, ao não ser enunciada diretamente nem da posição ‘B’ do jogo 

enunciativo, a do presidente/ entrevistado, nem da posição ‘A’, a do jornalista/ entrevis-

tador, é silenciada no jogo entre posições constitutivo da entrevista. No entanto, ao nos 

colocarmos a escutar, no que o sujeito não diz, aquilo que ele diz, podemos afirmar que 

a memória desse tempo está lá, atravessa as discursividades, se abre, portanto, à leitura. 

Nessa mesma entrevista, destacou-se uma predominância de significação do 

próprio lugar de presidente da República, produzindo-se, assim, um dizer sobre si, ao se 
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falar de ‘Brasil’, de ‘democracia’, de ‘sociedade’. Esses dizeres são atribuídos, em dado 

momento, a um “nós” político, compreendido, à luz da teorização de Indursky (2013 

[1997]) como não pessoa discursiva, por apontar um ‘eu’ + ‘outros’ não identificáveis 

no âmbito da formulação.  

A compreensão de a quem esse “nós” se refere só se fez possível a partir da con-

sideração das condições de produção dos dizeres, ou seja, as posições em jogo na dis-

cursividade, o que inclui não só ‘A’ e ‘B’, mas também, em um discurso político-

jornalístico-televisivo, um ‘C’, aquele para quem também se fala, o espectador e/ou 

consumidor e/ou eleitor... Assim, “nós” pôde ser compreendido como “nós” = governo 

FHC, que não começa na presidência, mas enquanto Ministro da Fazenda de Itamar 

Franco, em um efeito discursivo inaugural do Mercosul. É esse o direcionamento de 

sentido endereçado àquele para quem também se fala, o que inclui possíveis eleitores 

para uma possível reeleição.  

Junto ao funcionamento da não pessoa discursiva, observamos outro, distinto 

desse e também teorizado por Indursky (ibidem), em que o sujeito, a partir do que lhe é 

perguntado (mandato/ reeleição), responde em terceira pessoa (“O que [se] [ele] [o pre-

sidente] precisa ter é equilíbrio, bom senso, capacidade negociadora, entender como 

funciona a democracia”). Esse funcionamento é compreendido por Indursky (ibidem) 

como a construção de uma quarta pessoa discursiva, que, nos termos da autora, simula 

uma “ausência do sujeito da materialidade discursiva” (INDURSKY, 2013 [1997], p. 

96).  

Ao levarmos em conta as condições de produção desse enunciado, afirmamos 

que esse dizer do outro, o ‘presidente’, desconsiderando-se o fato de que é o presidente 

da República quem enuncia, se produz como uma tentativa de não se colocar, direta-

mente, como o candidato à reeleição, que é o tema abordado na pergunta. O presidente, 

quem quer que ocupe esse lugar, na próxima eleição, deve, no entanto, ocupar esse lu-

gar ao meu modo, ou seja, com ‘equilíbrio’, bom senso’, ‘capacidade negociadora’, 

entendimento de como funciona a democracia’. Ao se representar como se fosse um 

outro, o sujeito diz de si mesmo, significando, com isso, o próprio lugar de presidente. 

Na segunda entrevista de FHC ao Roda Viva, nos últimos dias de seu segundo 

mandato presidencial, a imagem de Brasil projetada na discursividade muda; o modo de 

se significar e de significar o próprio governo também muda, mantendo-se, no entanto, 

a representação de si como um sujeito que é pela ‘democracia’ (“Eu sempre fui pela 

democracia, continuo sendo, e não houve nada que não fosse” – FHC, Roda Viva, 



183 
 

 

2002). Uma representação que também se projeta no enunciado formulado pelo jornalis-

ta/ apresentador (“ninguém pode deixar de concordar que o senhor ajudou a consolidar 

a questão da democracia no Brasil” - Marco Antonio Coelho Filho, Diretor de jorna-

lismo da TV Cultura, Roda Viva, 2002).  

Como ponto a ser destacado nas análises dessa entrevista, afirmamos que a me-

mória de um passado recente e ruim dá lugar a de um “passado mais recente e melhor, 

infância [...] de um futuro promissor” (MARIANI, 1996, p. 35, grifo nosso). Tanto o 

passado recente quanto o futuro promissor se articulam, na enunciação, à imagem cons-

truída de seu próprio governo, empreendedor, participativo, uma imagem que não é 

contestada por quem ocupa o outro lado da enunciação, o lado ‘A’, do jornalista/ entre-

vistador.  

Assim, são tecidas, da posição presidente/ entrevistado, significações do tipo: 

‘Não só’ todos querem que os regimes sejam democráticos/ ‘Não só’ a democracia 

[pode ser considerada] como sistema de eleição, estado de direito. ‘Mais’: O mundo 

moderno permite muito mais participação. Ou: “você falou da questão da democracia e 

da questão econômica... Nós estamos vivendo uma fase que é pós-imperialista, porque 

na fase chamada imperialista [...])”. 

Nas determinações (‘mundo’ moderno, que permite muito mais participação), na 

gradação ascendente (‘Não só... mais’), na relação de adição (‘questão da democracia e 

da questão econômica’), nos termos usados como resposta (‘fase pós-imperialista’, ‘fa-

se imperialista’), elementos sintagmatizados e, portanto, substituíveis, o “‘fio do discur-

so’, enquanto discurso de um sujeito” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 153) vai sendo 

constituído e a linguagem do capitalismo, enquanto um sistema que produz desigualda-

des, que sobrepõe o econômico ao democrático, ganha espaço, nessa discursividade.  

O “nós” político também se faz presente, nessa entrevista, deslizando de um 

“nós” = classe política no poder/ governo FHC, desde sua atuação como Ministro até 

como presidente da República, presente na entrevista anterior (1996), para um “nós” = 

sujeito histórico = nações da América = nações do mundo (“Nós estamos vivendo um 

momento muito curioso” - FHC, Roda Viva, 2002). É desse modo, participativo, empre-

endedor, globalizado, mas, sobretudo, democrático e capitalista que o sujeito discursi-

vo quer ser lembrado. 

Ao darmos um salto no interior da história do programa televisivo Roda Viva e 

nos direcionarmos às análises das sequências discursivas recortadas da primeira entre-
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vista de Lula como presidente, em 2005, portanto, no terceiro ano de seu primeiro man-

dato, podemos apontar outros funcionamentos como constitutivos das discursividades.  

Como uma primeira particularidade referente a essa entrevista, apontamos que a 

palavra ‘democracia’, diferentemente do que ocorre nas entrevistas com FHC, é intro-

duzida, nessa entrevista, pelo lado ‘B’ da enunciação, o do entrevistado/ presidente, 

cabendo ao lado ‘A’ se reorganizar para reintroduzi-la. Assim, conforme pudemos 

apontar, o sujeito, de sua posição, perguntou ‘x’ (“O senhor ainda acredita no sentido 

da história? E, se o senhor acredita, em que direção a humanidade, o senhor acha, está 

caminhando?” - Rodolfo Konder, Roda Viva, 2005), ao que o entrevistado/ presidente 

respondeu ‘x’ + ‘y’, sendo ‘y’ uma produção de sentidos para ‘democracia’, constituída 

em um paralelo entre o que não é democracia (“não é uma meia coisa/ por implicação: 

não é [fazer política que]: interessa a um partido, [interessa] a uma religião, [interessa] 

a uma corrente sindical, [interessa] a uma pessoa) e o que democracia é: (“é uma coisa 

por inteiro / por implicação: é imprensa livre/ sindicato livre/ Congresso Nacional li-

vre/ Organizações partidárias livres/ Estudantes fazendo o que entenderem fazer [= 

livres]). 

Abre-se à leitura, assim, uma defesa da democracia como o regime que deve ser 

seguido, em termos sócio-políticos. Concomitantemente, a negação, nessa discursivida-

de, funciona como um endereçamento ao interdiscurso, mobilizando, para o interior do 

discurso jornalístico-político-televisivo, a memória de um tempo outro, em que se fazia 

política que interessava a um partido, a uma religião, a uma corrente sindical, a uma 

pessoa - em nome da “democracia”! -, o período da Ditadura Militar, também vivencia-

do por Lula, como ressalta o dizer do jornalista/ entrevistador (“o senhor lutou contra a 

ditadura, esteve preso, enfim, pagou o preço por lutar pela democracia” - Rodolfo 

Konder a Lula, Roda Viva, 2005). O mesmo funcionamento da negação é encontrado na 

análise da sequência discursiva seguinte, em que o advérbio “nunca”, reiterado no enun-

ciado formulado por Lula, recorta, do interdiscurso, os sentidos de um tempo em que a 

democracia na política externa não era uma máxima (“Nunca, nunca, Rodolfo, nós ti-

vemos tanta democracia na política externa. Nunca!” – Lula, Roda Viva, 2005). 

Nessa entrevista, assim como na de Fernando Henrique, em 1996, também pu-

demos apontar um lugar de testemunho constituindo o processo enunciativo de Lula, ao 

afirmar “Eu me lembro da minha história política [...]”. O que é apresentado, na discur-

sividade, é um duplo processo de significação, que recai sobre os modos como os outros 

o significavam (“algumas pessoas do ‘Partidão’ diziam: ‘Esse cara é agente da CIA’ 
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[...] os de direita diziam: ‘Ele é comunista’” – Lula, Roda Viva, 2005), quando ocupava 

a posição de sindicalista (“Quando eu surgi no movimento sindical [...]” – Lula, Roda 

Viva, 2005), e o modo como ele se significa, agora, em posição de presidente (um presi-

dente ex-sindicalista que buscava e busca o “caminho do meio”). Nesse processo de 

significação sobre a sua própria trajetória política, o que é posto como urgente, necessá-

rio de ser lembrado, condição mesma do testemunho (MARIANI, 2016d), é uma defi-

nição de si como “caminho do meio”, produzindo-se, com isso, um efeito de sentido 

conciliatório. É desse modo que o sujeito quer ser lembrado.  

A respeito do “nós” político, é possível afirmarmos que seu funcionamento tam-

bém constitui essa discursividade, sendo, inicialmente, mobilizado por ambos os lados 

do jogo de posições. Do lado ‘A’: “Nós sempre acreditamos que a história tinha um 

sentido, achávamos, no meu caso, que caminhava na direção do socialismo [...]” (Ro-

dolfo Konder, Roda Viva, 2005); do lado ‘B’, em condição de resposta: “Quando nós 

tivemos a queda do Muro de Berlim, a história nos ensinou o quê?” (Lula, Roda Viva, 

2005).   

Compreendemos, em nosso gesto de leitura empreendido, que esse “nós” que 

aparece, nesse enunciado, ao lado do entrevistador/ jornalista e do entrevistado/ presi-

dente, produz o efeito de sentido de “nós” = sujeito histórico = sujeito ocidental e/ ou 

esquerda ocidental, ao ser endereçado a um presidente que representa a esquerda no 

Brasil. Esse “nós” jogado de volta pelo sujeito da resposta, produz um efeito de chama-

da ao interlocutor/ jornalista, assim como àquele para quem também se fala, o especta-

dor, para tomar parte no processo de significação de ‘democracia’ (“[...] a história nos 

ensinou o quê? Que não existe nenhum regime mais fantástico, por mais problemas que 

ele tenha, do que a democracia”). 

Eu um segundo momento, o “nós” político surge, na enunciação de Lula, em um 

deslizamento de “nós” para “eu”, para “ele”, para “nós”, dando-nos a ver uma enuncia-

ção complexa, em que o sujeito discursivo joga com aquele para quem se fala, o entre-

vistador/ jornalista, aquele para quem também se fala, o espectador e/ ou consumidor e/ 

ou eleitor..., e aquele sobre o qual de fala, o referente discursivo. O deslizamento, no 

mesmo enunciado, de um “nós” = Brasil governado por Lula (“nós nunca tivemos tanta 

democracia na política externa”), para um “eu” (“eu me lembro da minha história polí-

tica”), para, enfim, a um “ele” (“não por causa do presidente Lula, não por causa do 

Itamaraty”) funciona, discursivamente, de modo a produzir um colamento entre esses 
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elementos: Lula + Itamaraty + Brasil + democracia na política externa. Uma implica-

ção semântica possibilitada pelo funcionamento da negação.  

Assim, ao excluir a si e ao Itamaraty (enunciados em terceira pessoa, aqueles 

sobre o qual se fala), há um efeito de inclusão (“não por causa do presidente Lula, não 

por causa do Itamaraty”). Negar Lula e o Itamaraty funciona de modo a incluir o pró-

prio Lula e o próprio Itamaraty, na significação de Brasil que está sendo produzida. 

Nesse sentido, apontamos um funcionamento discursivo da negação diferente dos ante-

riormente apontados, nessa entrevista. Não é ao interdiscurso que a negação se dirige, 

mas à construção de uma imagem de Brasil imbricada na imagem construída sobre o 

governo que está no poder, no caso, o próprio governo + o Itamaraty. 

 A segunda particularidade constitutiva dessa entrevista de 2005 diz respeito ao 

fato de que, nessa edição do programa, assim como na seguinte, gravada em 2006, tam-

bém no primeiro mandato de Lula, o funcionamento predominantemente autoritário, em 

termos de posições discursivo-enunciativo-ideológicas, especialmente constituído por 

uma sobreposição de ‘A’ em relação a ‘B’, se potencializa, produzindo-se, com isso, 

alguns efeitos da ordem de uma injunção ao dizer (ORLANDI, 2011b [1985]). O que o 

sujeito, de sua posição discursiva, formula como resposta é um possível de ser dito, da-

das as condições de produção dos enunciados. 

A análise comparativa entre versões dessa entrevista, a do vídeo, disponível no 

canal do programa no Youtube e a do transcrito, no site do Itamaraty, nos permitiram 

apontar uma falha no ritual ideológico: uma parte da entrevista foi silenciada, por parte 

do programa Roda Viva; não deve, portanto, ser lembrada, lida, escutada. Três, das 

cinco sequências discursivas analisadas nessa parte do presente estudo se situam nesse 

trecho que, tal qual o chapéu de Clémentis, do conto narrado por Courtine (1999, p. 15), 

embora tenha sido apagado pelo programa, se manteve, no transcrito do Itamaraty, co-

mo vestígio.  

Nessas sequências discursivas, abrem-se à leitura afirmações, por parte dos jor-

nalistas, se sobrepondo às perguntas. (“Então, o senhor tem uma queixa contra a im-

prensa?” / “Mas o senhor fez críticas em palanque, o senhor fez críticas em público... / 

O senhor tem um discurso frequentemente, muito hábil, aliás, contra as generalizações. 

Quer dizer, também quando a gente fala “a imprensa”, está generalizando.”). Os no-

mes dos jornalistas são apagados, no transcrito do Itamaraty, não nos permitindo saber 

quem, dos jornalistas presentes, enuncia. Compreendemos, de nossa posição, que esse 
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apagamento potencializa o efeito de conjunto produzido sobre os jornalistas; “todos” 

representam “a imprensa”, enquanto instituição.  

O que o sujeito em posição discursiva de presidente da República pôde respon-

der, frente às afirmações a ele dirigidas, por parte dos jornalistas/ imprensa, deu-nos a 

ver, uma vez mais, um caminho de resposta traçado via constituição de sentidos para 

‘democracia’. Assim, frente às críticas endereçadas por representantes da imprensa a 

respeito do modo como Lula tratava/ trata a imprensa, antes de ocupar a presidência e 

enquanto presidente, o sujeito, como presidente/ entrevistado, responde pela democracia 

(“sem imprensa, não haveria democracia, [...] sem imprensa [livre, em um sistema po-

lítico democrático], não haveria Lula como presidente, [...] sem imprensa [livre, em um 

sistema político democrático], não haveria Nação com instituições consolidadas [por-

tanto, democráticas]” / “[...] eu tenho o direito de fazer crítica, como a imprensa tem o 

direito de publicar as críticas a mim. Essa é a democracia” / “[...] porque o que eu dis-

se para a democracia vale para a imprensa, ou seja, tem problemas? Tem. Mas, sem 

ela nós teríamos...” - Lula, Roda Viva, 7.11.2005).  

Assim, o que foi-nos possível concluir, a respeito do funcionamento discursivo 

dado a ouvir/ ler, nessa entrevista de Lula, foi um funcionamento da fala como silencia-

dora, conforme a define Orlandi (2011b [1985]) constituída como injunção ao dizer. O 

modo como as perguntas foram formuladas, de forma majoritariamente afirmativa/ ar-

gumentativa, não interrogativa, aponta para um fazer dizer o que se quer ouvir, cabendo 

ao sujeito, em posição discursiva de entrevistado/ presidente, produzir respostas dentro 

do possível de ser dito/ formulado, naquelas condições. É esse um funcionamento que, à 

luz da teorização de Orlandi (2011a [1983]), sobre o discurso lúdico, o polêmico e o 

autoritário, consideramos como predominantemente autoritário, no sentido de uma as-

simetria entre as posições discursivas constitutivas do jogo enunciativo-discursivo.  

Na entrevista posterior, a de 2006, última por nós analisada, Lula enuncia de 

uma dupla posição: a de presidente e a de presidenciável. Nessa entrevista, em específi-

co, a injunção ao dizer (ORLANDI, 2011b [1985]) se potencializa. O que é direcionado 

ao entrevistado, pelo lado ‘A’ da enunciação, significa o entrevistado/ presidente/ presi-

denciável de modo a deslegitimar o seu dizer, deslegitimando-o, concomitantemente. 

Assim, “com sua autoridade moral de presidente e de líder daqueles que tentaram 

comprar o dossiê [líder dos corruptos], não teria sido mais rápido e simples exigir que 

os companheiros que o senhor define como “aloprados” revelassem, afinal, de onde 

veio o dinheiro?”. A oração subordinada adjetiva restritiva, assim, funcionando sob o 
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efeito de pré-construído, restringe, de modo bastante específico, o sentido de “compa-

nheiros”, expressão recorrente nos dizeres de Lula e da esquerda, de modo geral, dando-

nos a ver um gesto de interpretação que diz do sujeito, de sua posição ideológica, pro-

duzindo efeitos, dado o funcionamento do jogo da entrevista, nas discursividades ali 

constituídas.  

O que o sujeito, da posição de entrevistado e presidente e presidenciável, pode 

formular como resposta parte de um lugar já-deslegitimado pelo lado ‘A’ da discursivi-

dade, produzindo-se, com isso, uma diferença radical no que concerne às possibilidades 

de perguntar e de responder oferecidas ao seu adversário, à época, na corrida presiden-

cial daquele ano, Geraldo Alckmin (PSDB), também entrevistado no Roda Viva, em 

mesmo período.  

Esse funcionamento discursivo predominantemente autoritário por parte de ‘A’ 

sobre ‘B’ se mantém, ao longo dessa entrevista, conforme nos mostram os outros enun-

ciados formulados do lado dos jornalistas/ entrevistadores: “O senhor não acha que isso 

vai prorrogar, em direção a um eventual segundo mandato do senhor, como uma es-

pécie de espada sobre o mandato?” - Paulo Markun, Roda Viva, 2006 / “[...] Eu queria 

lhe perguntar se isso foi dito no calor do debate, se o senhor fez alguma insinuação 

em relação à forma como o seu adversário se posta diante da questão da democracia 

[...]” - Alexandre Machado, Roda Viva, 2006/ “E o senhor acha justo, o povo, que já 

paga 40% de impostos, 40% do PIB, ter que financiar campanha?” - Lourival 

Sant’Anna, Roda Viva, 2006). 

Em condição de resposta ao que foi perguntado, do modo como foi perguntado, 

o sujeito, em posição de presidente/ entrevistado, traça um caminho a partir do que o 

singulariza, isto é, o lugar de sindicalista como constitutivo da sua experiência na políti-

ca. Assim, ao dizer “Eu, quando era dirigente sindical, eu ia para a porta de fábrica e 

eu culpava os presidentes da República por não prenderem as pessoas. [...]”, diz tam-

bém: na história do Brasil, um sindicalista chegou à presidência.  

Desse modo, a partir desse duplo lugar social e institucional que o constitui, Lu-

la, de sua posição discursiva, presidente e ex-sindicalista, produz uma ressignificação 

do próprio da presidência da República, estreitando a contradição existente entre a posi-

ção de representante político e aqueles a quem representa, uma massa desigual de pes-

soas. É somente a partir de sua experiência como ex-sindicalista, isto é, em um paralelo 

entre o lugar de onde veio e o lugar que, naquele momento, ocupava, que ele pode, de 
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modo singular, enunciar e formular, com isso, uma resposta possível ao questionamento 

a ele dirigido. 

As outras respostas apresentadas pelo lado ‘B’ da enunciação mantêm um dire-

cionamento de sentido assentado em certa concepção de democracia (“Alexandre, você 

me conhece há muito tempo e você sabe que a minha relação política com as pessoas 

[...] sempre foi uma relação de muita democracia, muita diplomacia” / “Eu acho justo 

não, é muito mais barato e muito mais sadio do ponto de vista da democracia” – Lula, 

Roda Viva, 2006). O efeito de sentido que se produz é o de que contra a democracia, 

não há argumentos.  

As análises das sequências discursivas recortadas das entrevistas de Fernando 

Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, permitiram-nos compreen-

der o funcionamento de enunciações singulares, determinadas por condições específicas 

de produção do dizer, que englobam, sobretudo, a posição ocupada por quem enuncia, 

constituída em relação direta com o lugar do sujeito no mundo, sua trajetória, suas expe-

riências. Constituem, ademais, as condições de produção dos enunciados o contexto 

sócio-histórico-político do qual os presidentes fazem parte, ou seja, o período do man-

dato presidencial em que se encontravam, no momento da entrevista, a possibilidade ou 

não de uma reeleição, o que envolve a aprovação da emenda constitucional número 6, 

de 4 de junho de 1997 (ver nota 34). 

O que podemos concluir, assim, após o percurso discursivo traçado na presente 

tese, é a existência de possibilidades de significação do referente ‘democracia’ em rela-

ção primordial com a posição de sujeito ocupada por quem enuncia, com o modo como 

cada sujeito mobiliza sentidos, constituindo o “’fio do discurso’, efeito do intradiscurso 

sobre si mesmo” (PÊCHEUX, 2009a [1975], p. 154), tessitura que não comparece como 

transparente para o sujeito enunciador.  

Por fim, afirmamos que o tratamento concedido a Lula, em especial na entrevista 

de 2006, no que concerne às possibilidades de enunciar/ responder oferecidas pela po-

sição ‘A’, a dos jornalistas/ entrevistadores, somado ao fato de que Lula só foi entrevis-

tado pelo Roda Viva no primeiro mandato, não no primeiro e no segundo, tal qual ocor-

reu com Fernando Henrique Cardoso, nos permitem tecer considerações a respeito do 

próprio programa Roda Viva, dentro do que nos cabe, que é a relação entre as discursi-

vidades produzidas no interior do programa e a questão da democracia, nosso ponto 

central de tese. Por se tratar de considerações que se desdobram das apresentadas no 

presente capítulo, produzimos, de maneira a melhor desenvolvê-las, uma divisão das 
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considerações finais, resultando em uma parte final nomeada “Conclusão ou restos de 

um dizer”.  
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CONCLUSÃO OU RESTOS DE UM DIZER 

 

 

A fala não dubla o mundo com palavras, mas jo-

ga algo no chão. Ela quebra; ela derruba. A que 

quebra; a que derruba. Só há civilização funda-

da sobre a palavra: quer dizer sobre uma derru-

bada das imagens, sobre ídolos derrubados e 

destruídos e sobre um mundo cavado pelas pala-

vras. 

(Valère Novarina Diante da Palavra). 

 

 

 

O Roda Viva, enquanto programa televisivo de entrevistas, foi posto, desde o 

início de nosso trabalho, em um paralelo estabelecido com outras rodas vivas da histó-

ria, a saber, a Roda Viva espetáculo teatral e a Roda Viva canção, ambas de autoria do 

escritor e compositor Chico Buarque de Hollanda, lançadas em fins dos anos 1960, por-

tanto, no período da Ditadura Militar. 

A história dessas duas outras rodas vivas, conforme pudemos mostrar, está en-

trelaçada a uma resistência ao autoritarismo que dominou o país entre as décadas de 

1960 e 1980; ambas, enquanto obras culturais e artísticas, foram censuradas pelos ór-

gãos oficiais do regime e, portanto, todas as vezes em que foram encenadas e entoadas, 

seja naquele período seja em período posterior, representam uma filiação à rede de sen-

tidos que as constituem, uma resistência ao controle arbitrário das formas de divulgação 

do conhecimento e do pensamento crítico. O Roda Viva programa, ao ser nomeado em 

um paralelo às outras rodas, assume, em certa medida, um compromisso com a demo-

cracia, no sentido de respeito às instituições democráticas, às liberdades de imprensa e 

às individuais.  

Após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff (PT), por meio de um golpe 

parlamentar, em 2016, a posição do Roda Viva de entrevistar Michel Temer (PMDB), 

reconhecendo-o como presidente, marca um posicionamento frente aos sentidos em 

disputa no que concerne ao lugar da presidência, no Brasil, o que, por implicação, con-

siderando-se as condições de produção dessa disputa, também marca uma posição frente 

aos sentidos de ‘democracia’. Dilma nunca foi entrevistada pelo programa, em posição 

de presidenta da República. Em contrapartida, um vice-presidente que assume a presi-

dência após um golpe parlamentar que destituiu da presidência quem, democraticamen-
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te, foi eleita é convidado a dar uma entrevista no Roda Viva, em posição, legitimada 

pelo programa, de presidente da República.  

Compreendemos que toda entrevista ao Roda Viva, conforme afirmamos logo 

nas partes iniciais da tese, dá visibilidade, corporeidade e voz a quem ocupa o centro da 

roda. O sujeito que é convidado a ocupar a arena do Roda tem, por parte do programa, 

um respaldo de sua importância, em termos sociais, políticos e culturais. Convidar al-

guém ao programa é também uma forma de autorizá-lo a dizer, em um canal público/ 

com incentivos privados, levando-se em conta a capacidade que a televisão tem, junto à 

internet, sua “aliada” – para o “bem” e para o “mal”, em suas múltiplas possibilidades 

de significação -, de se espalhar e de, consequentemente, espalhar o que é dito em seus 

espaços, como vento, em uma alusão à afirmação de Courtine (1999, p. 16), ao apropri-

ar-se do estudo de Debray (1978), “mais perto de nós, no calor do abrigo de nossas de-

mocracias ocidentais: as ‘línguas de vento’, instáveis e fluidas, discurso de um Mestre 

que não ousa dizer seu nome” (COURTINE, 1999, p. 16). 

Ao final da gravação da entrevista com Michel Temer, realizada em 14.11.2016, 

William Corrêa, à época Diretor de Jornalismo da TV Cultura e membro da bancada de 

entrevistadores dessa edição do programa, fez um vídeo ao vivo, para a divulgação si-

multânea nas redes sociais, em que consultou cada um dos entrevistadores que partici-

param da roda, questionando-os sobre o que acharam da entrevista. Em seguida, em 

mesmo vídeo, consulta também o entrevistado, Michel Temer.  

Transcrevemos, no quadro a seguir, esse trecho, em específico, em que Michel 

Temer é convidado a avaliar a entrevista de que fez parte
43

: 

 

 

William Corrêa: Presidente, eu sei que eu teria 

que pedir aprovação da sua assessoria... Eu estou 

ao vivo, nas mídias sociais aqui, mas é para regis-

trar que o senhor é gente como a gente, que o 

senhor existe, realmente. Daqui a pouco, o pessoal 

vai achar que “não, vocês não entrevistaram o 

presidente”. O senhor gostou da entrevista ao 

Roda Viva, presidente? 

Michel Temer: Eu sou gente. [inaudível] Olha, eu 

gostei muitíssimo porque... [sobreposição de vo-

zes]  

 

William Corrêa: Nós somos muito virulentos ou 

não? 

 

Michel Temer: ... por uma razão... E a virulência 

é dessas coisas importantes, porque dá para mos-

trar o que o governo está fazendo. Eu pude, em 

1h30, dizer o que o governo está fazendo, quais 
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 Link de acesso ao vídeo no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Exxy4SXgzuo – acesso em 9 

de janeiro de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=Exxy4SXgzuo
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são os principais temas e até cumprimento você 

por esta, por mais esta propaganda.  

William Corrêa: Obrigado, viu presidente, pela 

entrevista. Bom, é isso. [...] 

 

Quadro 25: Bastidores da gravação da entrevista de Temer Roda Viva (2016) 

 

Em referência ao título do artigo de Pêcheux (2014d [1979]), perguntamo-nos, a 

respeito do dizer formulado por Temer (“e até cumprimento você por esta, por mais esta 

propaganda” – Michel Temer, Roda Viva, 14.11.2016): “Foi propaganda mesmo que 

você disse?”.  

Nesse texto, em específico, Pêcheux (2014d [1979]) produz uma discussão que 

passa pela história da propaganda governamental, seja na “esfera capitalista” seja na do 

“socialismo existente”, para problematizar o funcionamento e os efeitos da propaganda 

de governo, em uma sociedade constituída pela luta de classes. Nos termos de Pêcheux 

(2014d [1979], p. 74), a propaganda, em especial em períodos de guerras, entendida 

como “dispositivo essencial do Estado capitalista autoritário moderno, [...] se faz com 

imagens e palavras, sentimentos, ideias e gestos. É, pois, evidentemente, um negócio de 

psicologia”. Como tal, é constantemente significada a partir de seu poder de persuasão, 

de influência do outro, a “massa”, no singular.  

Assim, ao atribuir à entrevista concedida ao programa o título de ‘propaganda’, 

o enunciado de Temer produz como efeito um espaço outro de significação para as dis-

cursividades constituídas no interior do Roda Viva. Esse é um ponto central que, nesse 

momento de nosso trabalho, gostaríamos de ressaltar. O jogo entre posições discursivo-

enunciativo-ideológicas, em seu funcionamento predominantemente autoritário e sujeito 

a falhas em seus rituais, desliza para uma “propaganda”, evocando-se, com isso, via 

memória discursiva, um caráter persuasivo, sustentado sob a máxima de que “todos os 

meios são bons" (PÊCHEUX, 2014d [1979], p. 73), desde que justifiquem os fins... 

O dizer de Temer, ao significar a entrevista ao programa Roda Viva como ‘pro-

paganda’, fala mais do que supõe, o que nos permite, ao mesmo tempo, questionar não 

só a definição dada por Temer, mas também o funcionamento das discursividades pos-

tas a circular no programa televisivo Roda Viva. Seria o Roda Viva um programa televi-

sivo de entrevistas, em formato de arena, que põe, em seu centro, um sujeito a ser entre-

vistado/ questionado, ou seria também um programa que pode funcionar, a depender de 

quem ocupa o centro da roda, como uma propaganda de governo? O segundo, caso se 
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aplique, seria um funcionamento perigoso para o jornalismo, enquanto um poder essen-

cial ao direito humano à informação, e para a democracia, enquanto regime que garante 

esse direito. 

A arena que constitui o cenário do programa Roda Viva, ao funcionar para dar 

lugar a uma propaganda, pode contribuir para o papel de se construir ídolos, produzin-

do-os no interior da disputa entre posições protagonizada na entrevista/ propaganda, 

mas pode também contribuir para jogar um sujeito aos leões, em plena mídia televisiva, 

isto é, dando lugar a uma propaganda às avessas. A antropofagia, assim, uma vez mais 

se torna o possível da roda viva, no espetáculo teatral, em que o ídolo, consagrado pela 

televisão, termina por ser devorado pelo povo, na composição musical, em que o samba, 

a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou, e no programa televisivo, em que o ídolo 

é destituído do pedestal.  

Se considerarmos de forma mais ampla as discursividades presidenciais dadas a 

ver e a ouvir, no Roda Viva, reunidas no quadro 1 (ver p. 49), podemos reiterar que, 

antes de Temer ocupar o centro da roda como presidente da República, estiveram pre-

sentes todos os demais presidentes pós-Ditadura Militar. Como representantes máximos 

do Estado em exercício de suas funções, ou seja, quando estavam exercendo seus man-

datos presidenciais, somente Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.  

O primeiro, entrevistado em seus dois mandatos presidenciais, continuou ocu-

pando o centro da roda do Roda, em 2011, 2013 e 2015, mesmo sem estar com nenhum 

cargo político. De nossa posição, compreendemos essa presença continuada de FHC no 

Roda Viva, à luz do que já afirmamos e das análises aqui empreendidas, como uma ma-

neira de mantê-lo em posição de ídolo, isto é, validando-se a sua importância em termos 

sociais, culturais, políticos e etc.  

O segundo, por sua vez, entrevistado apenas no primeiro mandato, no início e no 

último ano, em campanha para a reeleição, além de ter sido entrevistado, tanto em 2005 

quanto, principalmente, em 2006 de modos bastante singulares, conforme as análises 

empreendidas na presente tese mostraram, não foi mais entrevistado no Roda Viva, até 

hoje, anos depois. Compreendemos, com isso, que, diferentemente de FHC, a arena do 

Roda não serviu para manter Lula em posição de ídolo, mas, ao contrário, para destituí-

lo dessa posição, devorando-o, em certa medida, como o fizeram outros programas jor-

nalístico-televisivos de canais privados, como o Jornal Nacional, da Rede Globo, o 

Jornal da Record, entre outros, que não gravaram nem exibiram entrevistas com Lula, a 
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despeito dos tantos pronunciamentos dados pelo ex-presidente da República tanto no 

período em que esteve preso quanto em período posterior
44

.  

A Roda Viva programa, nesse direcionamento de sentido, cai na crítica que é 

central às outras rodas vivas, especialmente a Roda Viva espetáculo teatral, a de que a 

televisão, enquanto mídia, ao construir e desconstruir ídolos, afasta- se, em muito, dos 

ideais democráticos, servindo, de tempos em tempos, em benefício de um ou outro go-

verno, mais ou menos autoritário, o que é o oposto de sua função, conforme afirma Li-

ma (2011) “de ‘quarto poder’ na proteção dos interesses do cidadão” (LIMA, 2011, 

p.77). 

No intuito de encerrar a discussão aqui empreendida, sem, contudo, encerrá-la, 

enquanto ponto relevante de discussão, afirmamos que, após todas as análises desenvol-

vidas no presente estudo a respeito da produção de sentidos para ‘democracia’, nas 

enunciações presidenciais, podemos dizer, de nossa posição, que, entre o que se diz e as 

demais práticas empreendidas no sistema político brasileiro, o que inclui as da impren-

sa, há uma distância considerável, inviabilizando-se, com isso, o cumprimento dos de-

veres instituídos na Carta Magna.  

O que o presente trabalhou mostrou foi que, no cerne de disputas por sentidos – 

estabilizados e outros - está ‘democracia’, regime político constantemente alvo de signi-

ficações, de paixões, e de, como nos diz o filósofo Rancière (2014, p. 8), um “ódio” que 

“não é novidade”. O “ódio à democracia” de que nos fala o autor se assenta em uma 

dupla compreensão, o de que a democracia é “boa” ou “má”, a depender dos fins a que 

serve. Nas palavras de Rancière (2014),  

 

 

o governo democrático, diz [o sentimento antidemocrático], é mau quando se 

deixa corromper pela sociedade democrática que quer que todos sejam iguais 

e que toda diferença seja respeitada. Em compensação, é bom quando mobi-

liza os indivíduos apáticos da sociedade democrática para a energia da guerra 

em defesa dos valores da civilização, aqueles da luta das civilizações. 

(RANCIÈRE, 2014, p. 10).  

 

 

O “ódio”, assim, não recai sobre toda democracia, mas sobre a democracia que 

se sustenta em torno da igualdade de direitos e do respeito às diferenças. A ‘democracia 
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 Na página do Instituto Lula, foi publicada uma notícia, em 26.7.2019, intitulada “Relembre todas as 

entrevistas de Lula na prisão”. Foram listadas 22 entrevistas concedidas por Lula a jornais como Folha de 

S.Paulo, EL País, BBC, The Intercept, Der Spiegel, Diário do Centro do Mundo, Tutaméia, entre outros, 

mostrando-nos a diversidade de jornais a quantidade numerosa de entrevistas concedidas pelo ex-

presidente da República, no período em que esteve preso.  
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boa’, assim, seria a que serve aos interesses do capital, não à igualdade de oportunida-

des entre as pessoas.  

Bobbio (1998 [1983], p. 325), ao citar uma crítica à democracia feita por escrito-

res como Ludwig Gumplowicz, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, afirma: “Segundo 

esses escritores, a soberania popular é um ideal-limite, jamais correspondeu ou poderá 

corresponder a uma realidade de fato, porque em qualquer regime político, qualquer que 

seja a ‘fórmula política’ sob a qual os governantes e seus ideólogos o representem, é 

sempre uma minoria de pessoas, que Mosca chama de ‘classe política’, aquela que de-

tém o poder efetivo” (BOBBIO, 1998 [1983], p. 325). Apropriamo-nos dessa crítica 

contundente para afirmarmos que, ao sistema político brasileiro, na figura dos represen-

tantes políticos e do povo, sem o qual não há democracia, seria fundamental uma pro-

funda revisão de suas práticas, no sentido de uma mudança radical no que concerne ao 

enfrentamento às desigualdades sociais, o que nos permitiria, enfim, uma democracia 

inclusiva, e não excludente, como a vivenciada, mais ou menos, em todo o período pós-

Ditadura.  

A posição que aqui assumimos é a de que, enquanto não houver um regime de-

mocrático, implantado em um governo eleito pelo voto da maioria dos cidadãos, que 

enfrente o próprio do Capitalismo, isto é, o domínio dos fortes sobre os fracos, a divisão 

social que, no Brasil, em específico, significa profunda desigualdade de oportunidades, 

de acesso à cidadania, a democracia pode dar lugar, uma vez mais, em seu interior, a 

ações antidemocráticas sob o nome de democráticas. Ou seja, sem esse enfrentamento, 

não há consistência, solidez na democracia, enquanto o sistema político, ficando esse à 

mercê de governos mais ou menos autoritários.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Fernando Henrique Cardoso – presidente da república 

(14/10/1996) 

 

 [programa ao vivo, mas sem perguntas de telespectadores] 

Matinas Suzuki Jr.: Boa noite. Nós estamos ao vivo do Palácio da Alvorada, em Brasília. O Roda Vi-

va está completando dez anos, e esta noite tem um convidado muito especial, o presidente da Repúbli-

ca, Fernando Henrique Cardoso. 

[inserção de vídeo] Narrador: O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, carioca, 65 anos, já esteve seis 

vezes no centro do Roda Viva. A primeira em 1987, depois de perder a disputa a prefeito de São Paulo 

para Jânio Quadros e se reeleger senador pelo PMDB, um partido em crise. Da crítica à ação, oito meses 

depois o senador estava de volta, agora como líder de um novo partido, o PSDB. Em 1991, com os tuca-

nos no muro, indecisos entre ser ou não ser governo, Fernando Henrique criticou o presidente Collor por 

administrar por medidas provisórias em vez de consultar o Congresso. Em abril de 1993, voltou ao Roda 

Viva como ministro das Relações Exteriores do governo Itamar. Faltavam vinte meses para a eleição 

presidencial. Em dezembro, era ministro da Fazenda e preparava o Plano Real. Em julho de 1994, ocu-

pava pela sexta vez o centro do Roda Viva como candidato a presidente, fortalecido pelo sucesso do Real. 

[fim do vídeo] 

Matinas Suzuki Jr.: Para entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso, nós convidamos Marco 

Nascimento, que é diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo; o Marcelo Pontes, editor-chefe 

do Jornal do Brasil; o Augusto Nunes, até hoje, diretor de redação do jornal Zero Hora; Ricardo Noblat, 

diretor de redação do Correio Braziliense; Fernão Lara Mesquita, diretor responsável do Jornal da Tar-

de; e Eleonora de Lucena, secretária de redação da Folha de S. Paulo. Boa noite, presiden-

te Fernando Henrique. 

FHC: Boa noite. 

Matinas Suzuki Jr.: Presidente, o Roda Viva, nesses dez anos, tem sido, inclusive até pelas suas partici-

pações, um dos veículos, vamos dizer assim, do chamado processo de redemocratização do país. O senhor 

considera que hoje, dez anos depois, a democracia está consolidada no Brasil? Pergunto também um 

pouco para o sociólogo Fernando Henrique, não só para o presidente. 

FHC: Eu considero que sim. É difícil separar o sociólogo do presidente, não é? Mas eu considero que 

sim, politicamente falando e sociologicamente falando. Por quê? Porque não se trata apenas das institui-

ções democráticas que estão aí, o Congresso, a liberdade de imprensa, eleições e tudo mais. É mais do 

que isso. A sociedade está hoje muito organizada e demandando muito, com um sentido muito forte de 

independência, de autonomia, e sabendo processar o que ela deseja em suas demandas, sabendo também 

entender as respostas. Eu acho que vivemos hoje um clima de democracia. Não há, no meu modo de en-

tender, nenhuma força no Brasil que se oponha a isso, a esse valor, a democracia, que não era um valor 

compartilhado por todos há muito pouco tempo. Hoje é compartilhado por todos. Eu acho que sim, e eu 

acho, como você mesmo disse, que programas como este ajudaram a enraizar a democracia no sentido 

que eu mencionei aqui, não só das instituições, é a própria sociedade entender melhor o processo social, 

político, econômico. Acho que poucos países têm o grau de liberdade equivalente à liberdade que o Brasil 

desfruta hoje, e muitas vezes nós nem percebemos. A liberdade é como o oxigênio, você tem que parar 

com ele para sentir falta. Aqui há muita liberdade e isso é muito bom. 

Matinas Suzuki Jr.: Presidente, o governo do senhor, na semana passada, tomou uma série de medidas, 

através das chamadas medidas provisórias. O senhor acha compatível com a normalização do processo 

democrático usar o instrumento da medida provisória? 

FHC: Acho. Ele é constitucional e ele existe em quase todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, 

chama-se executive order, mas existe. O problema é o abuso, e eu posso me gabar de não ter abusado. Até 

ontem, eu tinha emitido este ano 12 medidas provisórias. Faz-se muita onda porque o Congresso tem que 

aprovar, tem trinta dias para aprovar. Quando não aprova, você tem que renovar a medida provisória, e há 

medidas provisórias que já têm mais de três anos. Então todo mês são renovadas; tem mais de 30 vezes 

javascript:;
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que ela é repetida. Mas não são nem minhas; aí tem medidas provisórias do presidente Collor, do presi-

dente Itamar, minhas, e muitas medidas provisórias estão sendo renovadas. Mas medidas emitidas pelo 

meu governo, até agora, eram 12. 

Augusto Nunes: Presidente, quanto à essência do instrumento da medida provisória, neste trecho de pro-

grama que foi apresentado agora, naquela época, o senhor pensava assim ou o senhor via de outra maneira 

a medida provisória em si, independentemente do número de medidas provisórias? 

FHC: Eu fui coautor da medida provisória na Constituição, nós discutimos muito isso. Quem mais se 

empenhou por elas foi Ulysses Guimarães. Nas discussões internas na Constituinte, Jobim, Ulysses, eu, 

Mário Covas, nós discutimos essas questões. No mundo moderno, você tem que dar ao executivo instru-

mentos ágeis. O que se pode é restringir as áreas de competência às quais a medida provisória será aplica-

da, matéria esta que está sendo objeto de uma discussão minha com o Senado e com a Câmara. Conversei 

muitas vezes com os líderes do Senado e com o presidente Sarney e já estamos em marcha nessa direção. 

Por quê? O que aconteceu, como toda gente sabe, é que a Constituição de 1988 se preparou para o parla-

mentarismo. Eu disse há pouco que sou e continuo sendo parlamentarista. Muito bem, ela se preparou 

para o parlamentarismo. Então, uma porção de atribuições que, normalmente, no regime presidencialis-

mo, pertencem ao executivo, passaram para o âmbito do Congresso. Toda a organização interna, por 

exemplo, do governo, hoje depende do Congresso. A organização interna do Congresso não depende do 

executivo. Então, a toda hora, nós temos que tomar medidas que são de rotina, que deveriam ser decretos, 

e não leis, mas, por causa disso, viram leis. Então, é isso que faz com que, muitas vezes, haja uma invasão 

excessiva de medidas provisórias, porque na prática houve uma retirada de um poder que deveria ser do 

executivo. Eu acho que, no ano que vem, nós vamos ter mais tranquilidade, porque não é um ano eleito-

ral, para discutir as questões que eu mencionei aí: institucionais, políticas e partidárias. Eu continuo favo-

rável ao voto distrital misto, aliás, eu fiz aprovar, quando era senador, e foi aprovado no Senado um pro-

jeto meu sobre voto distrital misto. O parlamentarismo tem uma dificuldade, porque houve um plebiscito 

e houve uma decisão popular. 

Ricardo Noblat: Mas o senhor não pensa em voltar a batalhar mais efetivamente pela implantação do 

parlamentarismo, já que o senhor está na presidência, com mais força? 

FHC: É, mas eu acho que... Para que se faz um plebiscito? Mas eu lutei para o parlamentarismo. Agora, 

foi uma derrota esmagadora pela opinião pública; tem que dar algum tempo para que a opinião possa 

formar de novo um juízo a esse respeito. Eu continuo sendo parlamentarista. Parlamentarismo só pode 

existir, como também como toda gente sabe, se houver uma mudança no sistema partidário. Como nós 

não vamos ter parlamentarismo breve, nós podemos, isso sim, ter uma mudança na direção que eu já dizia 

antes, que todo mundo sabe que tem que ser assim: barreira, ou seja, partido que não chega a um certo 

número de votos não deve ter representação, não pode; em segundo lugar, lei de fidelidade partidária, 

para fortalecer os partidos. O que eu disse ali a respeito do presidencialismo é verdadeiro. Não é porque 

intrinsecamente o presidente queira uma coisa e os homens de partido não tenham capacidade de quere-

rem outra; eles têm, mas acontece que, como não existe disciplina partidária, a negociação política passa a 

ser cada cabeça uma sentença. 

Eleonora de Lucena: Pegando o gancho da Constituição 1988, naquela época o senhor fez algumas res-

trições, achava um pouco inconveniente a questão da reeleição num regime presidencialista. 

FHC: Não, você não leu o que eu disse naquela época. 

Eleonora de Lucena: Não... no parlamentarismo, o senhor acha que era... Mas no presidencialismo, o 

senhor colocou que a máquina poderia ser utilizada e que havia inconvenientes. O senhor mudou de 

ideia? 

FHC: Eu propus a reeleição naquela época, e depois eu não era parlamentar, eu era ministro, quando foi 

votada a mudança constitucional. O que aconteceu? A decisão foi de diminuir de um ano e dar a reelei-

ção. Eu disse que eu votaria a favor da reeleição, naquela época. Toda hora as pessoas querem embaraçar 

o presidente, fazer esse joguinho tão ingênuo, dizer: peguei no pé dele. Não pega assim, porque eu sou 

uma pessoa que tenho um pensamento mais ou menos consistente. 

Fernando Henrique Cardoso: Eu vou dizer qual é a razão fundamental pela qual se pode objetar, e eu 

objeto também, e por que se pode defender. Eu disse recentemente esse tema, que eu tenho certeza que é 

o tema que apaixona vocês, não a mim. 

Ricardo Noblat: O senhor não tem o menor interesse nesse tema. 

FHC: Não, eu até tenho, mas não essa obsessão, eu tenho mais coisa que fazer. Mas eu acho o seguinte: o 

que permite o instituto da reeleição, sem que haja interferência da máquina, é a existência de uma opinião 
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pública livre. Eu respondi aqui ao Matinas que nós vivemos num clima de liberdade com a opinião públi-

ca. Eu já disse até que a questão a saber é: existe ou não formação de opinião pública? Porque quando não 

existe, o uso da máquina tem efeito tremendamente negativo. Eu acho que no Brasil nós já temos opinião 

pública. É claro, eu disse recentemente numa entrevista que dei à Folha o seguinte: deve-se fazer uma 

série de restrições, a única restrição que conta em política é se o uso da máquina for em prejuízo de quem 

está usando; fora disso, com reeleição ou sem reeleição, usam a máquina. E é mais fácil usar a máquina 

em benefício de um terceiro candidato do presidente do que do próprio, porque fica mais criticável sendo 

do próprio. Então essas questões devem ser colocadas com toda profundidade, mas com tranquilidade. 

Augusto Nunes: Agora, presidente, não é nenhuma pergunta esperta, é para conhecer o temperamento. O 

senhor preferiria, em um regime parlamentarista, ser o presidente ou o primeiro-ministro? 

FHC: Na época em que o Brasil vive, o primeiro-ministro teria um papel mais ativo, mais importante, 

mais necessário. Eu disse há pouco, falando sobre o Ministério da Fazenda: quem é que deseja ser minis-

tro da Fazenda? Eu até diria o seguinte: na situação brasileira, seria muito duro ser o primeiro-ministro, 

porque é uma posição espinhosíssima: você tem que levar a administração e a política, mas é muito mais 

duro ser presidente da República, porque você faz toda a representação do Estado, você é chefe de Esta-

do, você funciona como chefe de gabinete... não é gabinete, mas, enfim, como chefe da administração, e 

você ainda tem as funções de partido, de chefia muitas vezes, não um partido, mas de vários partidos. 

Então, é muito pesado. 

Marcelo Pontes: Presidente, se esse fardo é tão pesado, por que o senhor quer ser reeleito? 

FHC: Mas você está partindo do suposto de que eu queira. 

Marcelo Pontes: O senhor não quer? 

FHC: Deixe-me explicar isso melhor. Eu digo agora o que eu disse naquela vez. Vocês me perguntaram 

sempre. Tinham mania de que eu podia ser presidente da República, até que acertaram. Quando eu era 

ministro do Exterior, me perguntaram. Eu disse: as uvas estão verdes. Estavam. Eu virei ministro do Exte-

rior porque o presidente Itamar me nomeou, e o presidente Itamar me nomeou porque achou que eu podia 

desempenhar bem essa função. Num dado momento, ele me perguntou: você quer mudar de ministério? 

Disse: pelo amor de Deus, eu estou muito bem nessa função, eu posso ficar fora do ministério. E em certa 

altura, o senador Humberto Lucena queria que eu fosse ministro da Fazenda, naquela época. O presidente 

Itamar falou comigo sobre isso. Eu disse: eu não tenho competência específica para isso, há outros. Eu 

queria que fosse o Serra o ministro da Fazenda. Depois chamei o Ricupero, telefonei para falar com o 

Ricupero, em nome do presidente Itamar. Pois bem, então eu não imaginava ser ministro da Fazenda, 

virei ministro da Fazenda. Aquilo que eu disse era sincero, e continua sendo: é muito difícil um ministro 

da Fazenda virar presidente da República, é muito difícil. Eu duvidei muito se valia a pena ou não deixar 

o Ministério da Fazenda para ser candidato. Eu só tomei a decisão, e os que trabalhavam comigo sabem 

disso, porque ou eu aceitava a candidatura, ou não haveria mais o Plano Real. Porque o presidente Itamar 

não teria força política em que apostar. 

Marcelo Pontes: O senhor aplica esse raciocínio agora: ou tem reeleição, ou o Plano Real corre risco? 

FHC: Não, não, isso não. Digo outra coisa: a reeleição hoje é uma outra questão, não é minha, é de vocês; 

é minha na medida em que eu sou cidadão, mas não na medida em que eu sou presidente. É dos partidos, 

que têm que decidir se vale a pena ou não vale a pena; é da sociedade, que deve ponderar se vale a pena 

ou não vale a pena. E não deve neste momento finalizar. Eu sei que é quase impossível, porque a resposta 

a sua pergunta eu só posso dar a você seis meses antes do fim do meu mandato. Porque eu tenho dito 

inúmeras vezes... Eu, em nenhum momento, disse: olha, se houver reeleição eu serei candidato. Por quê? 

Porque isso depende, primeiro de eu ter condições pessoais e até físicas para ser; segundo, dos partidos 

quererem; terceiro, que é mais importante, do eleitorado querer. Isso a gente vai ver na hora. Então, a 

discussão que está posta aí não é para o presidente Fernando Henrique, é sobre se vale a pena ou não 

haver um instituto da reeleição no Brasil. 

Eleonora de Lucena: O ministro Kandir acha, ele declarou isso, que se houver reeleição, a economia vai 

crescer mais do que cresceria se não houvesse a reeleição. Ele chegou a declarar que, se houver reeleição, 

a economia pode crescer 9% ao ano e sair dos 2,5%, 3%, 4% que está crescendo atualmente. O senhor 

não acha que, colocada desse ponto de vista, a declaração do ministro, que não negada, não pode soar 

quase como uma chantagem: tem que aprovar a reeleição para o Brasil crescer, se não aprovar...? 

FHC: Você leu o que o ministro disse? 

Eleonora de Lucena: Li. 
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FHC: Você leu no jornal. Você ouviu o que o ministro disse? Eles esquentaram a matéria. O ministro deu 

hipóteses óbvias que, no quadro de hoje, obviamente, com os investidores apostando no Brasil do jeito 

que estão, é claro que, do ponto de vista dos investidores brasileiros ou estrangeiros, é melhor a continui-

dade. Agora, isso é uma platitude. Usar essa platitude como se fosse um argumento, não, eu acabei de 

responder que eu acho... Vamos supor que não passe a reeleição, o Brasil não vai perder forças assim, 

não. Eu apoiarei, com toda energia, que possa seguir a mesma política que eu. Eu posso ganhar, eu posso 

perder. 

Ricardo Noblat: Era isso que eu iria lhe perguntar. Se o senhor me permite, o senhor vê no quadro atual 

de políticos, tanto do PSDB como do PFL, nomes com condições, capazes de suceder o senhor daqui a 

dois anos? 

FHC: Veja, quando eu estava no Ministério da Fazenda, ou do Exterior, alguém ia dizer que eu teria 

condições? Quando eu fui para o Ministério da Fazenda, os meus amigos diziam que eu não devia nem 

me meter a controlar a inflação. 

Ricardo Noblat: O senhor não está me respondendo se o senhor está vendo... 

FHC: Eu estou respondendo. Estou dizendo: uma pessoa que, naquela altura, não parecia que poderia 

fazer, fez. Por que eu não posso...? Eu não vou discutir isso agora, está muito longe. Eu não cheguei nem 

à metade do meu mandato, eu vou cogitar quem vai me suceder? 

Ricardo Noblat: Não é cogitar; o senhor pode dizer que, eventualmente, o senhor não vê neste momen-

to... 

FHC: Tem muita gente no Brasil, eu não vou dar os nomes, mas tem muita gente no Brasil. Eu não aceito 

o argumento de que a reeleição, ou é porque faz a reeleição, ou é o fulano de tal, que sou eu, ou então... 

Não, o Brasil tem muita força, tem condições de ir para frente. Eu ajudarei sempre, em qualquer circuns-

tância. Não pensem vocês que estou falando porque eu estou aqui diante das câmeras. Eu digo isso há 

muito tempo e repito sempre: a questão da reeleição não é primordialmente uma questão do presidente da 

República. É outra questão. 

Marco Nascimento: O assunto reeleição seria um assunto para o Congresso ou para um plebiscito? 

FHC: Se eu dissesse que é para plebiscito, diriam que eu vou “fujimorizar” o Brasil, que eu estou saltan-

do o Congresso, não é verdade? Quer dizer, aqui é, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não 

tem jeito. Qualquer coisa que se diga, se a gente tiver o ânimo de dar uma distorção – não é o seu –, dis-

torce. Então, por que plebiscito? Se eu disser plebiscito, aí: é democracia direta, vai usar a máquina, vai 

usar a televisão, ele vai lá, vai falar para o país, o país vai ficar... Não, eu acho que existe o Congresso, o 

Congresso é o poder constituinte derivado, mas tem poder para isso. Não vejo razão. 

Ricardo Noblat: Presidente, a questão do plebiscito é porque ficou muito... veja, o que se discute muito 

nessa questão da reeleição é que, quando o senhor foi eleito, não havia... os eleitores, ao sufragarem seu 

nome, não tinham a hipótese de uma reeleição. E esse Congresso também, quando foi eleito, ele não tinha 

uma delegação de poderes para votar uma reeleição. Poderes tem... 

FHC: Não, perdão, perdão. Isso se chama poder constituinte derivado, e o Congresso tem poder para 

mexer na Constituição. A questão aqui é outra; aqui dá a impressão, de novo, de que se trata de uma ques-

tão do presidente, não é. O problema é saber se quem vai escolher é o povo, se quer ou não quer. Na hora, 

quem decide é o povo. Se não quer, não vota. 

Ricardo Noblat: O Congresso pode decidir por um plebiscito também. 

FHC: Pode também, eu não tenho nada a opor. O que o Congresso decidir está decidido. Eu estou só 

dizendo que, se eu proponho o plebiscito, vão dizer que eu estou querendo atropelar o Congresso. 

Marcelo Pontes: Então o senhor acha razoável, presidente, que a reeleição funcione, ela exista só para o 

próximo mandato? 

FHC: Não, não acho, porque aí é casuísmo. Quer dizer, quem quer isso quer evitar que uma pessoa, no 

caso eu, seja candidato. Aí é casuísmo. Eu acho que você pode discutir a tese da reeleição, alguém pode 

ser contra ou a favor, tem bons argumentos para os dois lados. Agora, não tem para impedir quem seja. Aí 

é casuísmo puro, não tem razão. 

Ricardo Noblat: Seria casuísmo também fazer só para presidente da República? 

FHC: Eu acho. Tem que pensar no Brasil. Por mais que eu diga isso, as pessoas não entendem que eu 

penso isso mesmo, penso isso mesmo. Tem que pensar com muita liberdade na questão: vale a pena ou 
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não vale a pena? O que é que a maioria dos países tem? O Brasil já atingiu esse ponto? Não atingiu esse 

ponto? Essas são as questões relevantes. 

Fernão Lara Mesquita: O senhor mencionou aí um defeito da Constituição, que em minha opinião não é 

o maior. Eu acho que talvez o maior defeito da Constituição – e aí o senhor é culpado, porque o senhor 

disse que estava lá com o Mário Covas, o Ulysses, o senhor fez, o senhor contribuiu para fazer –, mas 

essa Constituição tem um nó, que esses primeiros dois anos de mandato do senhor enfatizaram, que é, 

enfim, ela é tão minuciosa que, para mexer em qualquer ponto dela, fazer qualquer mudança, sempre 

sobra outra meia dúzia de pontos amarrando aquele que foi mexido. Então, aquilo volta para a Justiça, e o 

Brasil não desamarra. Como se lida com esse problema? 

FHC: É, eu estou lidando desde que assumi. Realmente, eu acho que a Constituição foi fruto de um mo-

mento histórico em que havia, primeiro, horror ao regime autoritário – e isso é justo –, então ali você 

assegura direitos para todos os lados, e muitos direitos. Segundo lugar, ninguém acreditava na lei, então 

eu queria botar na Constituição, porque quem sabe a Constituição pegasse, já que a lei não pegaria. Esse 

era o clima da época, não é isso? Os que acompanharam aqui sabem. Eu fui o autor do regimento interno 

da Constituinte. Bem, esse regimento, que depois foi modificado pelo Centrão, quando eu apresentei o 

regimento interno – alguns aqui estavam presentes –, foi uma saraivada de críticas, porque diziam que era 

um “regimento rolha”, porque eu estava impedindo o livre debate. Eu estava apenas organizando o deba-

te. Depois, passaram a achar que ele era muito democrático. Mas esse era o clima da época. Eu até me 

recordo que, naquela época, eu dizia... eu olhava aquele negócio ali, aquela quantidade de parlamentares – 

muitos novos, com a vontade tremenda de ter um papel decisivo na história –, eu me lembrava sabe do 

quê? Do que eu assisti na França, em Nanterre, em 1968: “É proibido proibir”, vale tudo, democracia 

direta, esse era o clima. O que nós fizemos? Nós fizemos uma coisa que é fantástica, eu acho, que foi 

aquela questão das emendas populares. Quando alguém for se debruçar sobre as emendas populares, vai 

ver o que o Brasil desejava. Coisas muito diferentes umas das outras, uma coisa às vezes capenga, às 

vezes equivocada, mas era um momento, digamos, de grande explosão existencial nacional. Foi uma 

catarse nacional. Isso é muito positivo. E era preciso recolher no texto da Constituição, por causa da épo-

ca, matérias que são até regimentais. Você vai ver lá, por exemplo, sobre os juízes. Ali diz tudo: a forma 

de ascensão, qual é o quarto, o terço, não-sei-quê, como é que faz. Garante tudo. Porque tem medo que 

venha depois o poder arbitrário e atrapalhe. Eu me recordo que uma vez eu fui procurado por uma comis-

são de bibliotecárias, dizendo o seguinte: senador, não há uma referência na Constituição aos bibliotecá-

rios. Mas precisa ter? Elas até tinham razão. Sabe por quê? Porque tem referência à Polícia Federal, à 

Polícia Rodoviária, a bombeiro, a tudo. No final, não havia referência à universidade. Foi só quando nós 

estávamos fazendo a revisão final, a redação final, é que o artigo 207, que fala da autonomia da universi-

dade, foi posto pela Sandra Cavalcanti, pelo Passarinho, por mim, não me lembro de quem mais. O grupo 

disse: não é possível ter referência a tudo e não ter à universidade. Então, realmente a Constituição é 

assim. Por que eu fui defensor da revisão constitucional? É porque precisava mudar mesmo. Naquela 

época, não foi possível fazer. Agora é muito mais difícil. Estamos fazendo penosamente. Cada vez que a 

gente faz uma emenda, o que acontece? Aparecem muitas outras, então fica mais minucioso ainda. Ques-

tão um pouco do nosso espírito jurídico ibérico ou lusitano, não sei. Mas, enfim, é melhor ter uma consti-

tuição, mesmo que seja assim. 

Fernão Lara Mesquita: O senhor declarou recentemente, nessa entrevista para a Folha, que o problema 

não é a reação contra as reformas, é a alternativa “e se não fizer?”. Eu tenho a impressão, se o senhor me 

permite, que o senhor não tem... o senhor tem a tribuna mais privilegiada do país... 

FHC: O Roda Viva. 

Matinas Suzuki Jr.: Muito obrigado pelo Roda Viva. 

Fernão Lara Mesquita: ... quando o senhor fala, o país inteiro escuta. Agora, eu não sei, o senhor acha 

que o povo tem uma noção clara de qual é a alternativa para não fazer a reforma? O senhor acha que tem 

a responsabilidade e que o povo... o grau de conhecimento que o povo tem disso? 

FHC: É minha a responsabilidade. Isso é responsabilidade dos que tomam a decisão política: é do Con-

gresso, é minha, é de vocês da imprensa. 

Fernão Lara Mesquita: Mas o senhor não acha que o Congresso funciona sob pressão e não sente a 

pressão da opinião pública? 

FHC: Sente, sente muito. 

Fernão Lara Mesquita: E por que o senhor não instiga? 
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FHC: Mas eu instigo o tempo todo, é raro o discurso que eu faço em que eu não apelo para votar as re-

formas. São raras as conversas que eu tenho com jornalistas e com os donos de jornais em que eu não 

peça que apoiem as reformas. 

Augusto Nunes: Neste momento o senhor está instigando. 

FHC: Eu estou instigando, o tempo todo eu instigo. Agora, eu tenho que fazer uma justiça ao Congresso: 

eu duvido que tenha havido um outro momento na história republicana, fora as constituições, as consti-

tuintes, em que o Congresso tenha trabalhado tanto quanto este, modificado tanto e aprovado leis tão 

importantes quanto essas. Se a gente fizer a análise comparativa com outros países, vai ver que a duração 

média de uma lei importante é muito grande. A reforma previdenciária na Itália, a privatização em qual-

quer um desses países... Aqui, veja, nós começamos a mexer nisso há menos de dois anos. Houve 15 

emendas à Constituição, emendas importantes, na parte de educação, na parte dos monopólios. Nós va-

mos aprovar a emenda administrativa; nós vamos corrigir o que está errado na emenda da Previdência. 

Não tenho dúvida, eu vou insistir o tempo todo. Eu nunca parei de insistir. Ainda hoje, falei com o depu-

tado Luís Eduardo Magalhães, aliás, ele que me telefonou, sobre essa matéria, e hoje de manhã, eu passei 

a manhã aqui vendo a reforma administrativa com o Eduardo Jorge. Examinamos item por item. Então 

nós vamos fazer. Agora, a gente tem que entender que é muito complicado, você tem que colocar... são 

quinhentos e poucos deputados, cada um, como eu disse aqui, cada cabeça uma sentença. Eu acho que 

seria muito bom que houvesse um estágio de todo mundo no Congresso, e não só no Congresso brasileiro, 

mas em outros congressos, para não fazer também, às vezes, injustiça ao Congresso. O Congresso tem 

mudado muita coisa, e vai continuar mudando, eu vou insistir no que eu puder. 

Eleonora de Lucena: Presidente, o senhor estava falando agora de momentos bastante ricos, de 1968 na 

França, o senhor citou essa polêmica toda, e eu estava lembrando da sua entrevista no Mais!, no domingo 

[13/10/1996] na Folha, em que o senhor discorreu sobre os mais variados aspectos ideológicos, socioló-

gicos, filosóficos da... 

FHC: E isso é mau? 

Eleonora de Lucena: Não, isso é ótimo. Eu só estava fazendo a introdução à pergunta. Isso posto, lendo 

sua entrevista, me chamou a atenção quando o senhor fala que este regime não é o regime dos excluídos. 

FHC: Não, eu não falei isso. O título, não sei se foi você quem pôs... 

Eleonora de Lucena: Não. 

FHC: ... mas o título que está na Folha distorce o que eu disse. Foi bom você fazer essa questão. O título 

diz isso, mas não foi o que eu disse. 

Eleonora de Lucena: O senhor disse que não tem chance de todo mundo entrar... 

FHC: Não, também não disse isso. Eu disse outra coisa. 

Eleonora de Lucena: Está gravado. 

FHC: Claro, está gravado o que está escrito lá, o que eu disse não é o que o título disse. 

Ricardo Noblat: Isso é um problema que sempre acontece. 

FHC: É o seguinte: o que eu disse? Disse: é inegável, eu não posso dizer que esse regime possa incluir 

todo mundo. Ele não tem a força, eu não posso dizer que ele tem a força. Eu quero incluir. Nós estamos 

fazendo uma força grande, e esse regime está incluindo. E ainda disse mais, porque o rapaz é bom, o 

Vinicius. Ele ainda perguntou: mas por quê? Por uma razão moral, ética? Eu digo: não, há uma razão de 

solidariedade, que é moral, mas é fraca do ponto de vista sociológico, ponto de vista filosófico, tal, é 

fraca. É porque, se não houver a inclusão, não há possibilidade de o regime se expandir, então é uma 

razão objetiva. Então eu disse: o regime está incluindo, mas eu não posso dizer, porque eu não sou dema-

gogo, e eu faço questão de não ser, que nas condições atuais possa incluir todo mundo. 

Eleonora de Lucena: Sim, mas o senhor disse que esse não é o regime dos excluídos, não é... 

FHC: Não, o título pôs isso. O título pôs como quem diz assim: esse regime que o senhor apoia não vai 

incluir todo mundo. E não foi o que eu disse. 

Eleonora de Lucena: Não, o senhor disse que não é o regime da burocracia, não é o regime das classes 

médias. E o senhor disse: também tenho que dizer que não é o dos excluídos... 

FHC: Mas está incluindo. É o contrário do que está no texto. E a sua pergunta, assim como aquela man-

chete, distorcem o meu pensamento. 
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Eleonora de Lucena: Não, o senhor disse que tem dificuldade de incluir, que não é o dos excluídos. 

FHC: Perdão, quem é que está pensando, sou eu ou você? Sou eu. 

Eleonora de Lucena: Eu li o que está gravado. 

FHC: Se sou eu que estou pensando, eu estou explicando. É muito importante isso, a gente saber quem é 

que está pensando. Se é você, tudo bem. Você pode pensar que o regime é assim ou assado; eu estou 

dizendo outra coisa. 

Eleonora de Lucena: O senhor acha que esse é um regime que vai acabar com a exclusão? 

FHC: Não, não, eu estou dizendo que nós estamos fazendo um esforço para acabar com... Aliás, eu não 

coloquei nem nesses termos, eu coloquei em termos gerais, mundiais, não é? Eu digo: aqui tem um gran-

de potencial de desenvolvimento, existe, e há muitos problemas, como o da exclusão. É preciso incluir, 

não é? Em termos relativos e históricos, o regime eu não sei, mas as políticas do governo estão incluindo 

mais do que outros. Aí me pergunta: vai incluir todo mundo? Eu não sei. A história é aberta. Eu vou lutar 

por incluir. 

Eleonora de Lucena: Agora, o desemprego no seu governo tem aumentado. 

FHC: Isso é outra coisa de outra índole. [...] isso é outro plano. Inclusão ou não inclusão não tem nada a 

ver com desemprego. 

Eleonora de Lucena: Não? 

FHC: Não. Desemprego é de gente que está incluída. Excluídos não são os desempregados. Desemprega-

dos vão voltar a ser empregados, pelo menos eu espero. A exclusão a que eu me referia... 

Eleonora de Lucena: É o sopão? 

FHC: Eu não falei de sopão, quem falou foi o Vinícius e o Clóvis, que sempre distorce. Eu não falei 

disso, eu disse o seguinte: os excluídos são os que não estão integrados no sistema produtivo. Qual é a 

capacidade de integração para o sistema produtivo? O desempregado está integrado e perdeu. Esse de-

semprego existe, existe em muitos lugares, cresceu, chegou a 6%, nos Estados Unidos é 5%, na Argentina 

é 16%, na Espanha deve ser uns 18%. Aqui é pequeno ainda. 

Eleonora de Lucena: Vai aumentar mais? 

FHC: Eu não sei se vai aumentar mais, mas eu quero que não aumente. Aliás, está diminuindo, caiu, e ele 

é cíclico. Nos Estados Unidos, quando chega a 5%, eles aumentam a taxa de juros porque acham que está 

chegando ao pleno emprego. Aqui, em certas regiões, ele se transformou em um problema mais sério. São 

Paulo é a região principal disso. Por quê? Porque está havendo uma transformação do processo produtivo 

e um deslocamento de investimentos no espaço. Lá no Nordeste, está aumentando o emprego. 

FHC: Você sabe qual é taxa global hoje, você sabe qual é? 

Eleonora de Lucena: Sei, a taxa IBGE é 5,58% [...], e no ano passado, no mesmo mês de julho, era de 

4,83%. Então subiu de 4,83% para 5,58%. Aumentou o desemprego no Brasil. 

FHC: Aumentou, mas eu não estou negando. Estou dizendo a você que é cíclico. No começo do ano, [a 

taxa] foi mais alta, e agora caiu. 

Eleonora de Lucena: Sim, chegou até 6,38%. 

FHC: E como é que se resolve...? 

Eleonora de Lucena: Isso que eu queria lhe perguntar. 

FHC: Investimento. Qual é a melhor maneira de você resolver o desemprego, minha gente? Investimento, 

industrial não: industrial, agrícola, de serviços, é isso. E o que está acontecendo aqui? Um programa bru-

tal de investimentos. E disse mais – eu disse nessa entrevista –, é equivocado pensar essa questão como se 

nós estivéssemos na Europa. Nos Estados Unidos, com toda a modernização, a taxa de desemprego não 

aumentou, enquanto que na França aumentou, na Espanha aumentou. São situações diferentes. No meu 

modo de entender, e eu digo isso há trinta anos, a estrutura nossa é americana, não é europeia. Aqui você 

tem fronteira agrícola, você tem possibilidade de aumentar o serviço enormemente, você tem criação de 

cidades. Em que país do mundo você cria...? Entra em um censo e outro, há centenas de cidades novas. 

Então, aqui não há nenhuma razão para você projetar um desemprego crescente. Depende da nossa ação. 
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Eleonora de Lucena: Mas o Edmar Bacha acha que vai crescer, que vai ter uma nova onda de desempre-

go. 

FHC: O Edmar Bacha pode achar o que ele quiser. 

Eleonora de Lucena: Ele é um dos pais do Plano, eu só estou perguntando. 

FHC: Mas e daí? Eu não sou o Edmar Bacha, eu não sei quais são os argumentos dele. O que eu estou 

dizendo é que, ex ante, não dá para saber, porque a história é aberta. Não há uma lei que condene ao au-

mento do desemprego. Depende da nossa ação, e a minha ação é para diminuir o desemprego, obviamen-

te. 

FHC: Agora, não vamos falar tanto de economia porque o pessoal não vai gostar. 

Marco Nascimento: Eu queria voltar só um pouquinho ao Brasil dos excluídos, que o senhor comentou 

há pouco. O senhor hoje, na cerimônia no Palácio do Planalto, voltou a dizer a frase: “O Brasil é mais 

injusto do que subdesenvolvido”. O senhor está indo para o terceiro ano do seu governo. O que o senhor 

pretende fazer justamente para acabar com a miséria deste país? 

Matinas Suzuki Jr.: Presidente, só para pegar uma carona, como o senhor reage à crítica, que é comum e 

recorrente ao seu governo, de que é um governo que investe pouco no social? 

FHC: Bom, as duas coisas são juntas, não é? Primeiro lugar, o que é feito no social? Pegue o tema da 

reforma agrária, de que todo mundo gosta de falar: nenhum governo assentou mais do que este governo, 

nenhum. A média no Brasil são 16 mil famílias, desde 1986, quando começou o programa. No ano passa-

do, nós assentamos 42 mil. Este ano, até agora, 35 mil; até novembro serão 50 mil. E até o final do ano, 

eu estou empenhado em fazer 60 mil. 

Fernão Lara Mesquita: E não vai acabar nunca, presidente. Justamente porque vocês estão fazendo 

assim... 

FHC: Não vai acabar com o quê? 

Fernão Lara Mesquita: Não vai acabar nunca. Vai ter mais sem-terra todo dia. 

FHC: Esse é outro problema... 

Fernão Lara Mesquita: Se ganhar 7.500 reais, assistência, o diabo... tem 4,5 milhões de pequenos agri-

cultores que não têm isso. O senhor vai ao rádio, anuncia que está dando terra, mais 7.500 reais, vai for-

mar fila. 

FHC: Mas nós estamos dando. De qualquer maneira, você não pode fazer julgamento senão em termos de 

comparação, não é isso? Isso é o elementar. Então, comparando, houve um desenvolvimento grande. 

Pegue a educação, o que nós fizemos? Uma revolução branca na educação [...]. Revolução branca. Pas-

samos uma emenda que permite agora, do ano que vem em diante, que haja um fundo que vai fazer com 

que o dispêndio médio das escolas no Brasil seja de 300 reais per capita. Isso corresponde ao que a ONU 

propõe, não é isso? Dinheiro que vai ser suplementado pelo governo federal. Isso vai melhorar a expan-

são. Temos hoje cinquenta mil aparelhos de televisão instalados nas escolas. Para poder fazer o quê? 

Treinamento de professor e de aluno. Aumentamos consideravelmente a merenda escolar. Nesse momen-

to, eu não sei exatamente, 32 ou 34 milhões de crianças têm refeição. Vem de longe esse programa, mas 

tem. Damos dinheiro diretamente às escolas; nunca houve isso no Brasil. Acabou com o clientelismo, 

acabou com... A diretora recebe o dinheiro na escola, e a partir do ano que vem vai ser um conselho de 

pais e mestres que decide o que vai fazer com esse dinheiro, saltando a burocracia e o clientelismo. Para 

dar um exemplo da questão do ensino primário. E pela primeira vez se tomou a sério a palavra que todos 

dizem: é preciso fazer, atacar o ensino fundamental. Caiu a taxa de analfabetismo em três anos, fortemen-

te. Então, educação. Saúde, a mortalidade infantil caiu, de 1993 para cá, 40%. Os programas de nutrição... 

hoje você assistiu ao discurso do ministro Jatene, ele desfilou uma série de coisas que não tem nada a ver 

com hospitais, mas tem a ver com programas de saúde pública. Pegue só os agentes comunitários de saú-

de. Em 1994 eram 29 mil, agora são 42 mil e poucos. Isso atende a cerca de seis milhões de famílias. Eu 

acredito muito nesse programa, que é o agente comunitário que vai à casa das pessoas nas zonas pobres. 

Depois, a questão das equipes familiares, do médico de família, também houve uma expansão muito 

grande. Todos os indicadores, e eu os tenho aí, se quiserem ver, relativos às endemias, todos tiveram 

resultado positivo. O sarampo desapareceu. Isso é ação social ou é ação metafísica? 

Augusto Nunes: Presidente, o senhor não parecia satisfeito, há pouco tempo, com o desempenho do go-

verno na área de saúde. O senhor mudou de ideia? 
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FHC: Eu estou me referindo aqui aos programas de assistência de prevenção, à medicina não curativa, à 

medicina preventiva. Eu estou dizendo que o ministro Jatene deu um grande impulso nessa área. Eu não 

disse isso, eu disse outra coisa. A questão dos recursos... aliás, é outro lado: os recursos de saúde, nós 

aumentamos enormemente os recursos de saúde, são sempre insuficientes com relação ao que se necessi-

ta. A minha crítica foi outra. Foi a de que eu acho que o financiamento da saúde deve ser compartilhado 

pelos estados e municípios, como é na educação. Por que não é na saúde? Porque a Constituição não 

manda. Então eu digo: nós não temos, do Tesouro, como tirar mais recursos para a saúde, porque nós 

estamos gastando de 55% a 60% do disponível com a saúde. Então é preciso uma outra fórmula. Então 

você vê que, na questão do social... sem falar do consumo de massa, sem falar do aumento do salário 

real... 

Marcelo Pontes: Presidente, o senhor não acha que é pouco, pelo tamanho da verba, que dobrou no seu 

governo? Esse resultado não é pouco? 

FHC: O que é pouco e o que é muito em abstrato? Nada. Ou você compara, ou não tem sentido. Eu estou 

comparando. Comparativamente, é muito. Ninguém fez. Não sei se é muito ou pouco, ninguém fez tanto. 

Ricardo Noblat: Presidente, o senhor cometeu algum erro nesses dois anos ou acha que o governo come-

teu? 

FHC: Ah, claro, é evidente. 

Ricardo Noblat: Mas me diga quais... 

FHC: Vou dizer já. Um foi involuntário, que foi a questão relativa ao ajuste da taxa de câmbio. Não deu 

para fazer porque houve a crise do México, e isso [...] teve consequências grandes, inclusive a subida da 

taxa de juros, que foi necessária. Dois: eu acho que a securitização da dívida agrícola devia ter sido feita 

com anterioridade, não precisava esperar tanto tempo. A agricultura realmente pagou um preço alto que 

poderia ter sido aliviado. Hoje não, hoje está aliviado, nós acertamos a questão da agricultura, inclusive 

com o programa do Pronaf, que é um programa de agricultura familiar – que é outro na área social, que 

não havia –, e este ano tem dinheiro para o Pronaf, [...] empréstimo de até trinta mil reais. Ainda hoje 

tomei providências para liberar recursos não de custeio, mas de investimentos para o Pronaf, enfim. Mas 

obviamente não precisaríamos... poderíamos ter ido mais depressa. 

Ricardo Noblat: Na questão das reformas... 

FHC: Na questão das reformas, aí já não é tanto errar ou não errar. Veja, a gente esquece como as coisas 

se dão, não é? Os meses mais difíceis do meu governo foram os três primeiros. Todo mundo fala nos cem 

dias de graças. Nos três primeiros, havia primeiro as viúvas da derrota, não é isso? Ficam sempre choran-

do, coisa e tal, não é possível, do jeito que ganhou não vai poder fazer o social. Não pode fazer o social 

porque ganhou do Lula, então não pode fazer o social. Então as viúvas da derrota ficam muito irritadas 

pelo fato de o governo agir no sentido democrático e progressista, e abrindo para o social; e dizem que 

não, que não, e propõem coisas loucas. Eu fui obrigado a vetar o aumento do salário mínimo, porque era 

um aumento descabido. 

Ricardo Noblat: O senhor se arrepende disso? 

FHC: Não, não me arrependo. Se eu não tivesse vetado, a inflação teria vindo e o salariado real teria 

caído. Aquilo era pura demagogia. Mas o que eu estou querendo dizer é que, no começo, o clima era esse 

no Congresso. O Congresso era o antigo ainda... Até a greve dos petroleiros, em maio, era tudo muito 

difícil. Mas daí para diante, as condições... 

Fernão Lara Mesquita: Na questão reforma agrária, por exemplo, não teria havido outro erro? Porque o 

senhor, por exemplo... No livro [A tragédia da terra] do Francisco Graziano, o senhor escreveu um prefá-

cio dizendo que “Este livro mostra a história de uma ilusão”. O senhor disse que não havia nem tanta terra 

agriculturável, nem tantos latifúndios, nem tantos sem-terra. E que o agrarismo populista, que era distri-

buir terra, não é solução. Tudo isso estava sendo feito, ainda por cima baseado em estatísticas grosseira-

mente erradas. Isso foi o que o senhor disse. O Xico Graziano, em uma entrevista ao Jornal da Tarde, em 

23 de junho de 1996, contou que vocês fizeram um recenseamento dos sem-terra que estavam acampados 

no país inteiro naquela época. Eram um total de vinte mil. Os senhores assentaram 18 mil, se não me 

engano, naquele ano. 

FHC: Naquele ano foram 42 mil, talvez naquela época em que o Xico falou... 

Fernão Lara Mesquita: Assentou 18 mil até o fim do mandato dele, Graziano, no Incra. E quando ele 

saiu, já tinha mais trinta mil acampados. 
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FHC: Por quê? O que está dito aí é o seguinte: dito pelo Xico, e o Xico tem um belo livro sobre essa 

matéria. Existem muitas ilusões nessa matéria, não é isso? Agora mesmo está publicado um atlas, do 

IBGE, e mostra a enorme quantidade de terra que tem... latifúndios e tal. Muito bem, houve uma modifi-

cação grande na estrutura da propriedade no Brasil, grande, em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, não há, latifúndio hoje ali é uma coisa do passado, não é isso? Muito bem, criou-se outro 

problema, tem minifúndio. Tem boia-fria no Paraná, tem minifúndio no Rio Grande do Sul e tem expul-

são dessa gente da terra. Eles ocuparam toda essa região aqui do Centro-Oeste, de Rondônia, gente vinda 

de lá. Houve colonizações. Eu estou vindo de Sinop, Mato Grosso, área de colonização fantástica, grande 

progresso etc. Eu acho que tem que haver processo de colonização simultaneamente com a reforma agrá-

ria tradicional. O que é a reforma agrária tradicional? É isso que está havendo agora. O sujeito vai lá e 

ocupa a terra, porque ele quer aquela terra. E aí está embutida a ideia quase que da expropriação, da desa-

propriação, não é isso? É uma questão política. 

Fernão Lara Mesquita: É o caso de Curionópolis, por exemplo, que tinha uma terra melhor a 200 km, 

desapropriada, e eles não quiseram. 

FHC: Não querem. É uma questão política. Mas a questão política é importante, ela simboliza... A socie-

dade toda, que não sabe fazer essas distinções, vai confundir o problema social real com o minifundista 

que está posto para fora, o boia-fria que precisa de terra, com a questão política. Vai pensar que os que 

falam pela questão política falam por todos. E eu tenho que reagir como político, não é isso? Se eu não 

tomar isso como um problema sério, eu estou fazendo um erro político, não é um erro econômico, é um 

erro político. Aí, o Xico está falando como economista. 

Fernão Lara Mesquita: Mas, por outro lado, isso não incentiva a continuação desse movimento? Aí tem 

garçom, tem funcionário publico acampando... 

FHC: Veja, eu acho que não. Eu acho que o que acontece é que precisa de mais esclarecimento. Na me-

dida em que o governo tiver que fazer, como nós estamos, ativamente, com boa-fé, com bons propósitos, 

assentando gente, fica mais para você dizer: cuidado, porque aqui está misturando alhos com bugalhos. Se 

eu não assentar, eu não tenho autoridade moral para dizer isso. Então é uma questão política e nós vamos 

enfrentá-la com honestidade. Eu não aceito o princípio de invasão como princípio de transformação, eu 

acho que a lei tem que prevalecer. Não aceito também as tricas e futricas da lei, que impedem a desapro-

priação quando ela é justa. Acho que o Congresso tem que fazer uma medida correta... 

Fernão Lara Mesquita: O recado que o senhor mandaria para os 4,5 milhões de pequenos proprietários 

do Brasil que estão de desassistidos... 

FHC: Não estão desassistidos, não. Quer dizer, eles já estiveram desassistidos. 

Fernão Lara Mesquita: Menos assistidos do que os sem-terra. 

FHC: Não, isso não, não exagere . Eu acho que esses 4,5 milhões são fundamentais, são os que realmente 

geram riqueza. Nós temos que ter programas para eles, mas há os outros também. E há os excluídos, que 

existem, é um problema real. Quer dizer, esses não são excluídos, esses precisam de outro tipo de apoio. 

Os que são proprietários de terra precisam de apoio, nós estamos dando apoio. Hoje, por acaso, passei 

uma parte da tarde conversando com o ministro da Agricultura para saber se está mesmo chegando lá, 

como é, em tal lugar está ou não está... Precisa de um apoio efetivo. Agora, além disso, mesmo que as 

pessoas muitas vezes não tenham nem condições propriamente de produzir, você vai ter que treinar tudo... 

há um problema social que tem quer ser olhado. Se não, você fica naquele negócio do sopão, que eu acho 

que não pode. 

Matinas Suzuki Jr: Presidente, se o senhor me permitir, nós vamos fazer agora um breve intervalo e 

voltamos daqui a pouco, diretamente de Brasília, do Palácio da Alvorada, com o Roda Viva, que entrevis-

ta esta noite o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Até já. [intervalo] 

Matinas Suzuki Jr: Voltamos com o Roda Viva, que transmite esta noite, ao vivo da biblioteca do Palá-

cio da Alvorada, em Brasília, a entrevista com o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 

Presidente, a imprensa tem sido injusta com seu governo? 

FHC: Não, não acho. Eu acho que a imprensa no Brasil tem uma vivacidade enorme. Ela transmite uma 

porção de informações, às vezes se antecipa à realidade, mas isso é uma coisa boa. Antenas ligadas. 

Eleonora de Lucena: Presidente, voltando um pouco ao modelo, queria fazer uma pergunta sobre a aber-

tura. 

FHC: Qual modelo? 
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Eleonora de Lucena: Modelo do país, o projeto que o senhor tem para o país. O diretor da área externa 

do Banco Central, Gustavo Franco, fez um paper, um estudo, uma análise sobre a situação e colocou que 

ele acha que a abertura tem que ser o dobro ou até o triplo da atual. O senhor concorda com isso? 

FHC: Vamos qualificar. É o seguinte: o que aconteceu nos últimos quatro anos? Nós dobramos o nosso 

comércio nos dois sentidos, não é isso? Era de cinquenta bilhões de dólares e passou a ser cem bilhões de 

dólares – importação e exportação. O nosso produto bruto deve ser hoje da ordem de setecentos bilhões. 

Portanto, isso ainda é uma taxa muito apertada. É claro que num país como o Brasil é do tipo americano, 

tem um mercado interno grande, então nunca vai ser como a França, onde você tem 30%, 35%; a Alema-

nha, em que o produto é a importação/exportação. Mesmo assim, é muito pouco o nosso ainda. O que ele 

disse foi isso. Se o Brasil crescer... para crescer hoje, tem que exportar mais e importar mais, isso é o 

óbvio. 

Eleonora de Lucena: O senhor não teme que essa abertura atinja muito fortemente o parque industrial e 

leve a uma desindustrialização? 

FHC: Muito pelo contrário. Essa tese não se sustenta pelos dados. Nós estamos só aumentando a produ-

ção. O que aconteceu é que houve um momento de acomodação. A Gazeta Mercantil publicou, e eu rece-

bi depois deles, a lista dos projetos que estão preparados para o Brasil – eles que fizeram, levantaram 

nome por nome até o ano 2002 –, são 220 bilhões de reais. Como é que vai falar de desindustrialização 

externa ou interna? Não existe isso. Uma coisa muito importante na vida é olhar os dados. 

Eleonora de Lucena: Mas o PIB industrial está caindo. 

FHC: Não está caindo, não. Esteve no ano passado porque nós seguramos o crescimento, que estava em 

10% em janeiro, fevereiro, e o governo, por causa do que eu já disse aqui, que teve que aumentar a taxa 

de juros por causa da crise do México, nós seguramos o crescimento. Agora nós estamos soltando aos 

poucos para poder manter a inflação baixa. No modelo anterior, o que havia? O câmbio favorecia as ex-

portações, o salário era baixo e havia inflação. Bom, esse preço o Brasil não deve pagar de novo para ter 

um crescimento aparentemente rápido, porque isso não é crescimento, é deformação em benefício dos 

muito ricos e em prejuízo do povo, que é quem pagou o preço de tudo isso. A minha proposta é de fazer o 

que estamos fazendo, ou seja, a população não está sofrendo nenhum custo, sinal de que está melhorando 

sua vida. São dados, não sou eu quem está dizendo, são os dados, todos os dados [...]. E há a retomada 

industrial agora, porque nós estamos soltando de novo. A taxa de crescimento aqui nunca foi recessiva 

desde 1992, é só olhar os números. Agora, sem olhar número, a gente pode colocar o título que quiser, 

“Estamos indo para uma recessão”, só que não é verdade. 

Ricardo Noblat: Era sobre isso que eu queria lhe perguntar. Veja, na sua campanha para presidente da 

República, o discurso da estabilidade da moeda, de baixar a inflação foi o discurso com o qual o senhor se 

elegeu. Para a reeleição, o discurso será qual? Do crescimento? 

FHC: Eu não sei. Eu não estou pensando em reeleição. Se é para o Brasil, qual é o discurso, aí é outra 

coisa. 

Ricardo Noblat: E para o Brasil, daqui a dois anos? 

FHC: Daqui a dois anos, desde já, é o mesmo. Você hoje já tem condições, porque a casa foi sendo posta 

em ordem. Quando você começa a botar uma casa em ordem, e ela está em reforma, ela está com a pintu-

ra suja ainda, você não vê tudo, não é isso? Agora que as pessoas vão começar a ver... você não vê nem os 

alicerces; nós fizemos os alicerces. Tivemos coragem, é bom dizer isso, contra a opinião de muita gente, 

enfrentamos tudo: Congresso em certos momentos, movimentos sociais em outros momentos etc. Mas 

com convicção. Qual era a convicção? De que, se não houvesse o controle da inflação, nada mais se ajei-

taria – condição necessária, não suficiente. Bom, agora estamos entrando na fase das outras condições 

para que o Brasil retome o crescimento: é investimento, é desenvolvimento da educação, é desenvolvi-

mento tecnológico, é investimento, e, progressivamente, o que está acontecendo e espero que continue, 

redistribuição melhor dessa renda. 

Ricardo Noblat: Enfim, está aí o discurso da reeleição. 

Marcelo Pontes: E a questão fiscal, presidente? Esse que é um problema sério agora? 

FHC: Ah, sim, questão fiscal. Nós, algumas modificações já fizemos na questão tributária. As reivindica-

ções principais já foram atendidas ou estão sendo. ICMS, que é uma modificação muito importante, bas-

tante importante, quer dizer, desonera a questão tributária; o Imposto de Renda da pessoa jurídica, que 

parou em 25%, não é isso? Houve modificações no sentido da simplificação. Vamos tomar outras medi-
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das para a pequena e microempresa brevemente, também nessa mesma direção. O que sobra da questão 

fiscal é a questão dentro do Estado, como é que se distribui entre a União, municípios e estados. 

Marcelo Pontes: [...]: Isso é o principal? 

FHC: Não é o principal, o principal é abrir... 

Fernão Lara Mesquita: Mesmo para fora do Estado, o que foi possível fazer por enquanto foram isen-

ções para determinados setores, determinados tipos de produtores, mas não é que se retirou o ICMS de 

todo mundo. 

FHC: Não, tirou o ICMS de produtos de exportação, tirou na importação para bens de capital, tirou para 

insumos agrícolas. Quer dizer, isso é uma modificação... 

FHC: Não esqueçam que nós vamos mandar agora também uma questão do ITR, Imposto Territorial 

Rural, que também vai alterar essa questão e modificar muito os termos como se coloca inclusive essa 

questão de valor da terra, não-sei-quê, e diga-se de passagem que o valor está lá embaixo, não é? Porque a 

terra como reserva deixou de ter a função que tinha na inflação. Enfim, essas modificações estão sendo 

feitas. O que é que falta na questão fiscal? Falta o principal, ou seja, qual é o grande desequilíbrio que nós 

temos hoje? São três: é a folha de salário, a Previdência e a taxa de juros. Na taxa de juros nós mexe-

mos; no que diz respeito ao juro que o governo paga, caiu de 4,5% para 1,85%, não é isso? E com as 

medidas que estamos tomando, vai cair mais. Muito bem, então isso você segura. Nós agora acabamos de 

fazer várias medidas no nosso âmbito, porque o Congresso demorou. Muito bem, nós precisamos da re-

forma administrativa. E a outra é previdenciária. O que é a previdenciária? Basicamente é o seguinte: 

fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. Porque se aposentando, em média, entre quarenta e 

cinquenta anos, não há sistema atuarial que aguente. Essa é a crise fiscal, essa depende do Congresso. 

Augusto Nunes: Eu queria tratar do discurso do presidente no sentido estrito mesmo. De vez em quando, 

o senhor nos obriga a fazer aqueles textos explicativos sobre expressões que o senhor usa. O senhor popu-

larizou nhenhenhém, e descobrimos todos que era palavra até de origem indígena. 

FHC: Eu não sabia. 

Augusto Nunes: Digo eu, nós todos não sabíamos. Depois o senhor usou, durante a passagem por Paris, o 

senhor usou, em bom francês, o verbo flâneur... 

FHC:  Flâner. 

Augusto Nunes: Flâner. E agora o senhor está usando uma palavra que é bocó. 

FHC: Bocó, beócio. 

Augusto Nunes: Pois é, na entrevista à Folha. O que o senhor quer dizer com bocó e quais são os bocós 

no Brasil? 

FHC: Eu queria dizer uma coisa que não fosse ofensiva, mas que demonstrasse que a pessoa está comen-

do mosca, quer dizer, não está vendo o que está acontecendo, é isso. Tem muita gente que fica comendo 

mosca... 

Augusto Nunes: O senhor tem algum exemplo de bocó? 

Ricardo Noblat: O Lula não está vendo que está acontecendo? 

FHC: Não, o Lula até que viu. Agora ele viu. Você não viu que ele deu uma entrevista ao Jornal da Tar-

de ? Eu não li a entrevista dele, mas li o editorial do Estadão de hoje. Ele disse o quê? Olha, tem aí a 

globalização, nós temos que tomar isso em consideração. Hélas. 

Marco Nascimento: Em relação ainda aos bocós, teve um banqueiro conhecido quebrou, foi pescar e 

depois fez a declaração de que os únicos que não quebraram neste país foram os pescadores. O que o 

senhor tem a dizer sobre a quebradeira? 

FHC: Houve um processo, realmente, um ajustamento. 

Marco Nascimento: Eles foram bocós, esses que quebraram? 

FHC: Não, eles não foram bocós; isso foram questões objetivas. Bocós que eu me refiro é na interpreta-

ção, pessoas que não... 

Ricardo Noblat: O Maluf, o senhor não diria que é um bocó? 

FHC: Não, não. Eu não chamei ninguém de bocó. 
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Eleonora de Lucena: Como é que o senhor define Paulo Maluf hoje? 

FHC: Eu não gosto de definir pessoas, eu nunca defini ninguém. 

Eleonora de Lucena: O senhor acha que ele vai ser candidato? 

FHC: Sei lá, é problema dele. Ele tem todo o direito. 

Matinas Suzuki Jr.: O senhor o considera um possível aliado do senhor? 

FHC: Olha, para quê? 

Matinas Suzuki Jr.: Para mudanças no Congresso, para mudanças estruturais... 

FHC: Tem variado. Em certos casos tem sido, em outros não. Como, aliás, muitos. 

Ricardo Noblat: Uma pergunta mais objetiva, se o senhor me permite: na eleição municipal, naturalmen-

te o senhor votou no Serra, fez alarde disso e até, de uma certa forma, fez propaganda eleitoral no dia da 

eleição, o que a lei não permite. Agora, nesse segundo turno em São Paulo, o senhor vai votar na Erundi-

na ou no Pitta? 

FHC: Que pergunta ingênua. 

Ricardo Noblat: Não me diga que o senhor só vai pensar nisso na hora. 

FHC: Não vi nem qual é a posição do PSDB ainda. Eu já disse que eu não vou me manifestar. 

Matinas Suzuki Jr.: Durante a reta final do primeiro turno em São Paulo, houve um episódio envolvendo 

o ministro Sérgio Motta. Escreve-se muito na imprensa que às vezes o ministro Sérgio Motta faz o traba-

lho que o senhor não quer fazer, diz coisas que o senhor não quer dizer diretamente, essa coisa toda. Co-

mo o senhor avalia esse episódio do ministro Sérgio Motta? 

FHC: Primeiro vamos ver o seguinte, eu acho que a imprensa deveria tomar como critério que, quando 

uma pessoa é presidente da República, ele não tem o direito de falar por terceiros, a não ser pelo Sérgio 

Amaral, que é o porta-voz. Quando eu quero falar, eu falo, não é isso? Ninguém fala por mim, eu já disse 

isso infinitas vezes, ninguém fala por mim. Quando eu quero falar, eu falo. Jamais utilizaria quem quer 

que seja para dar recados. Nunca fiz isso, não é o meu estilo. O ministro Sérgio Motta tem características 

próprias dele, um estilo bastante diferente do meu no modo de se expressar, no modo de opinar. 

Ricardo Noblat: Isso não lhe cria problemas às vezes? 

FHC: Mas todo mundo pode criar problemas; os problemas às vezes ajudam também. Não nesses casos, a 

gente tem que ver as pessoas como elas são. Eu acho que eu aprendi talvez que, necessariamente, para 

poder viver, cada um tem um jeito. Eu também tenho um jeito. Mesmo que vocês me forcem a ser de 

outro jeito, eu não vou ser. Muitos não gostam do meu jeito, tudo bem. 

Ricardo Noblat: O senhor gosta do jeito dele? 

FHC: Do Sérgio? O Sérgio é uma pessoa generosa, impulsiva, diz o que pensa, trabalha muito, é leal. 

Agora, às vezes diz coisas que eu acho que eu não diria. 

Ricardo Noblat: Aí o senhor chama a atenção dele nessas horas? 

FHC: Eu não gosto, não é meu estilo chamar a atenção, você sabe qual é o meu jeito. Mas eu faço mos-

trar que eu não estou de acordo. Agora, eu não tenho por que estar toda hora entrando em debates públi-

cos com ministros. Aliás, nunca entrei com nenhum e nem vou entrar. Quando disseram que eu mandei 

um recado para o Jatene, eu fiquei indignado, porque eu acho que seria uma infâmia eu mandar um reca-

do para um ministro através de indiretas. Não é meu jeito. Eu, na verdade, naquele momento, estava pen-

sando na Saúde, não estava pensando no ministro da Saúde. Claro, aí vem toda a imprensa: mas o senhor 

deu um recado. Eu não dei recado nenhum, eu disse na hora. O que é isso? 

Augusto Nunes: A que o senhor atribui esse erro grosseiro de interpretação coletivo? 

FHC: Não é erro de interpretação, é mania de interpretar atribuindo intenções. Uma das coisas mais nega-

tivas que existem é você atribuir intenções ao outro. Como é que eu posso saber qual é a sua intenção? 

Não posso saber. A minha intenção, eu leio nos jornais todos os dias: “O presidente deseja...”, “O presi-

dente...”. Não é possível. E raramente coincide. A intenção raramente coincide; a motivação também não. 

Deve-se julgar o ato, pode criticar: gostei, não gostei. Agora, intenção? 

Marcelo Pontes: Presidente, em resumo, o ministro Sérgio Motta está firme como uma rocha, é isso? 
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FHC: Ele nunca deixou de estar, ele é uma rocha. Ele é muito competente; tem feito um trabalho muito 

bom na área de comunicações; é uma pessoa que dá assistência ao PSDB. Agora, isso não quer dizer que 

eu endosse o que ele disse, e eu disse na hora que não endossava. 

Matinas Suzuki Jr.: O senhor pretende reapresentar o ex-ministro José Serra no seu governo? 

FHC: Eu ainda não conversei com o Serra. Hoje falei com ele por telefone, ele vai voltar aqui, vamos 

conversar. Todo mundo sabe o apreço que eu tenho pelo Serra. Eu tenho que ver quais são os propósitos 

dele. Mas o Serra é uma pessoa valiosa para qualquer governo. Para o meu em particular, pela amizade 

que ele tem comigo. 

Ricardo Noblat: Está difícil de o senhor dizer alguma coisa diretamente, presidente. 

FHC: Você é mineiro? 

Ricardo Noblat: Não, o senhor é mineiro. 

Eleonora de Lucena: Presidente, eu queria perguntar ainda sobre o modelo brasileiro, que eu acho que é 

uma oportunidade interessante que a gente tem aqui para discutir os rumos do país. O senhor falou que, 

de fato, o Brasil precisa se abrir mais, ter uma abertura comercial mais efetiva. Voltando ao Gustavo 

Franco, que eu acho que sistematizou bem uma linha de pensamento do governo, ele acha que o Estado 

tem que sair mais da economia, e que o grande motor de uma economia é o mercado, não o Estado. 

FHC: Você acha que isso é ele ou é uma opinião de todos? 

Eleonora de Lucena: É o que eu estou querendo perguntar. 

FHC: Alguém acha o contrário? 

Eleonora de Lucena: Não sei, eu estou querendo... 

FHC: Há muito tempo que eu não vejo ninguém dizer que o motor da economia capitalista é o Estado. 

Eleonora de Lucena: Sim, mas o Estado teve, em momentos muito importantes da história do pós-

guerra, uma importância decisiva de investimentos, planos de meta. Aqui mesmo no Brasil, com Jusceli-

no, Getúlio Vargas, o Estado teve um [...] preponderante. 

FHC: Por quê? 

Eleonora de Lucena: Eu quero saber o que o senhor acha que é papel do Estado hoje. 

FHC: Primeiro vamos entender por quê. Porque não havia força privada capaz de fazer isso. Quando 

Getúlio estatizou Volta Redonda, foi depois de ele insistir para vários capitalistas locais e americanos 

para tentarem fazer Volta Redonda, nenhum topou. Então, o Estado assumiu, porque só ele tinha capaci-

dade de acumular através de impostos. Hoje, se eu pedir ao Congresso que me dê mais um tostão de im-

posto... olhe a CPMF: até você reclamou. Qualquer um tostão que se peça [...] de um imposto, ninguém 

vai dar. Então, o Estado não tem capacidade de investimento, fora o resto, não é isso? Hoje, é uma plati-

tude, uma obviedade dizer que o motor dessa nossa economia [...] a acumulação do setor privado. Agora, 

daí a dizer que o Estado não tem nenhum papel, não. Tem e muito. Tem que se adequar para o papel que 

tem. Tem de regulamentação; tem de investimentos em áreas de ponta, muitas vezes; tem de complemen-

tação em certos setores; tem de, digamos, de iluminar os caminhos, em termos das políticas que faz... 

Eleonora de Lucena: O Gustavo Franco diz que nem isso é necessário. 

FHC: Pois é, mas eu não sou o Gustavo Franco. O Gustavo Franco é [...] do Banco Central, não é diretor 

da política econômica do Brasil [...]. 

Eleonora de Lucena: Nesse sentido, o senhor se considera um seguidor das ideias que Fernando Collor 

trouxe ao Brasil a partir de 1990? 

FHC: Quais? Você acha que Fernando Collor tem ideias para trazer para o Brasil? 

Eleonora de Lucena: Não sei. Ele trouxe abertura, ele trouxe uma série de questões econômicas novas 

para o Brasil, naquela época. 

FHC: Eu já disse um milhão de vezes. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso: o discurso de 

posse do Fernando Collor, diante do Congresso, foi um discurso no qual ele sentiu que havia uma mudan-

ça no mundo. Eu disse isso na época e continuo achando. Agora, muita gente diz... Se você for ver os 

discursos que eu fiz no Congresso na época sobre as emendas que ele propôs, você vai ver que eu já pen-
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sava isso. Então não são ideias. Você, quando diz do Fernando Collor, é para dizer: Fernando Henrique é 

igual a Fernando Collor. Eu não sou igual a Fernando Collor. 

Eleonora de Lucena: Não, eu não disse isso. 

FHC: Mas é o implícito. Eu não sou igual a Fernando Collor, não adianta imaginar ou tentar colar, por-

que não cola, eu não sou. Por outras razões, não por essa razão de ele ter entendido que existia um proces-

so de globalização, que era preciso haver abertura da economia. Aí, ele e cem mil outros entenderam, 

como eu também. 

Eleonora de Lucena: Qual é o espaço do Brasil neste mundo globalizado? 

FHC: Eu acho que é maior do que no outro. 

Eleonora de Lucena: Maior do que no outro? 

FHC: Muito maior. Eu acho que o Brasil hoje tem uma posição, digamos, privilegiada, porque nós orga-

nizamos o espaço do Cone Sul. E agora estamos ampliando esse espaço na América do Sul. Isto aqui é 

uma zona de paz, de democracia, de mercado, de tradição de mercado, de competência – porque já existe 

competência universitária, tecnológica, e já existe em produção instalada. Isto só tem outro no mundo 

hoje. Você tem a Europa – não a antiga União Soviética, mas a União Europeia –, você tem o Nafta e 

você tem um pedaço da Ásia e a América do Sul. 

Fernão Lara Mesquita: E aqui com uma vantagem, presidente, porque esse negócio já está tão consoli-

dado que, quem estava voltado para outros mercados dentro do Cone Sul, passou a voltar para cá. É o 

caso do Chile. 

FHC: E o polo desse negócio agora é o Brasil. É o polo. Então, não há duvida. Nós temos uma vantagem 

comparativa imensa, e estamos fazendo isso. Desde que eu estava no Ministério do Exterior eu dizia isso 

– e fazia, não dizia só. A primeira compra efetiva de petróleo da Argentina foi feita pelo doutor Rennó, 

presidente da Petrobras a instâncias minhas como ministro do Exterior [...]. 

Augusto Nunes: Presidente, nesse quadro, o ritmo das reformas é satisfatório? 

FHC: Não, não é satisfatório. 

Fernão Lara Mesquita: O senhor mencionou um outro aspecto na questão do Estado, presidente, que eu 

acho que não foi suficientemente explorado na entrevista da Folha, deste final de semana, em que o se-

nhor falava em melhorar o acesso ao Estado. O que exatamente o senhor entende por isso e como o se-

nhor acha que é possível fazer isso? 

FHC: Vou dar alguns exemplos que eu tenho repetido ultimamente. Qual é o problema que você tem com 

o nosso Estado? Um: é que ele hoje não tem mais condições de ser o Estado produtor direto, porque não 

tem como capitalizar, a sociedade não aceita pagar. Dois: ele tem uma estrutura burocrática que foi feita 

para a época anterior, portanto é uma estrutura burocrática que quer o tempo todo fazer o que já não lhe 

compete, e impedir que os outros façam o que os outros podem fazer no setor na sociedade civil. Três: ele 

está totalmente eivado de clientelismo e de corporativismo. Você tem um funcionalismo competente – é 

uma injustiça dizer que não é –, tem competência, muita gente competente, toca essa coisa até com muita 

dedicação, mas você tem, ao mesmo tempo, um setor grande que fica aferrado com medo de mudança, 

aferrado a pequenas vantagens. Esses setores – e não só esses, todos – estão... todos não, parcialmente 

vinculados ao sistema político e aos interesses, seja de lobby às vezes – está diminuindo; esteve muito no 

tempo do presidente Collor, e disso derivou toda aquela confusão que nós vimos –, seja de pequenas 

clientelas políticas. Tem que mudar isso. O que é que nós estamos fazendo? Quando eu disse aqui que, na 

educação, nós vamos direto, é que estamos mudando isso. Quando eu disse aqui que, na saúde, você hoje 

tem o SUS – eu não disse, mas tem –, você tem mecanismos automáticos de atender o social, você está 

quebrando essas clientelas. Por exemplo, pegue o setor financeiro do governo. A Caixa Econômica está 

sendo refeita, porque ela foi feita, a partir de certa época, para emprestar dinheiro para as grandes emprei-

teiras, que depois não pagaram a Caixa. Nós estamos refazendo isso para atender diretamente ao cliente, 

ao mutuário, e à classe baixa. 

Fernão Lara Mesquita: Pois é, presidente, mas essa pergunta entrou justamente em cima dessa questão. 

Quer dizer, o governo anunciou diversos programas de financiamento para setores... e o dinheiro não 

chega porque os bancos do governo não repassam esse dinheiro, porque não dá lucro. 

FHC: Não, não. Está fazendo com rendimento baixo por causa disso. Agora, o que você faz diante disso? 

Porque é fácil criticar, eu sou o primeiro a criticar. Você tem que apertar todo dia, não tem outro jeito. E 

tem que mudar a mentalidade, porque não tem outro jeito, as pessoas estão ali, vão estar ali, são as que 
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sabem, não é? E a sociedade tem que pressionar, e está pressionando. Pegue essa questão do Pronaf, de 

que nós estávamos falando aqui. O Pronaf é o programa de assistência à agricultura familiar, o pequeno 

agricultor, até trinta mil reais, não é isso? Bom, nós temos lá um certo número de recursos para o Pronaf. 

Nós tivemos que mudar vários atos do Conselho Monetário Nacional, portarias de ministros, para simpli-

ficar o papelório para que realmente a pessoa pudesse pegar esse dinheiro. Porque quem precisa de cinco 

mil reais, dez mil reais, não tem condições de oferecer ao banco as garantias formais que precisava antes. 

Mudamos. A Caixa Econômica é a mesma coisa, nós já mudamos e vamos mudar mais. Agora, não dá 

para fazer tudo do dia para noite. E não é uma vontade do presidente, ou um decreto do presidente ou do 

Congresso, é uma mudança de mentalidade, que está acontecendo. 

Ricardo Noblat: É por isso que o mandato de quatro anos é tão pequeno para fazer tudo isso? 

FHC: Veja, mas outro pode continuar: é claro que, em quatro anos, você não muda tudo isso, evidente, 

isso é um processo. 

Marcelo Pontes: Na sua campanha eleitoral, o senhor prometeu que criaria um fundo de investimentos 

para o desenvolvimento. O senhor alardeou muito isso, pôs isso naquele seu livro, culpando o governo e 

tal. Que fim levou isso? 

FHC: Ali tinha uma coisa que não podia ser feita. Não foi feita porque... 

Marcelo Pontes: O uso das reservas. 

FHC: Das reservas. Mas o resto está. Você sabe quanto tem o Banco do Desenvolvimento Econômico 

para o ano que vem? E este ano também. Entre 11 e 13 bilhões de reais. 

Marcelo Pontes: Menos do que o senhor prometeu nesse livro, que eram vinte bilhões. 

FHC: Mas isso em um fundo só. Tem outros, que eu já vou dizer. Para você ter uma ideia do que signifi-

ca isso, o Banco Mundial tem menos que isso. Bom, você tem no Banco do Nordeste vários bilhões, que 

estão sendo, aliás, bem aplicados. Você tem no FAT – isso vai via BNDES –, tem no FGTS, você tem 

uma porção de fundos, que hoje você tem como valorizá-los e fazer utilizar. O que não podia era usar das 

reservas. Aí havia um engano técnico nosso. 

Eleonora de Lucena: Presidente, a Argentina, como vai a Argentina? Muito se fala das semelhanças e 

diferenças do Brasil e da Argentina. A Argentina não passa por uma fase muito boa. Que tipo de reflexo 

uma eventual crise na Argentina pode ter no Brasil? Como o senhor vê a ligação entre os dois países? 

FHC: Qualquer país hoje tem reflexo. Se tiver uma crise no Chile, para não falar da Argentina, tem refle-

xo aqui; se houver uma crise no Brasil, tem reflexo brutal por lá. As economias hoje são assim. O México 

não tem reflexo? Tem. 

Eleonora de Lucena: Você acha que a Argentina vai quebrar? 

FHC: Mas imagina, não há razão para isso. Basta ver o que está acontecendo na Argentina. Não tem 

nenhuma razão para isso. Isso é uma... 

Eleonora de Lucena: Está tendo greve, está tendo uma certa... 

FHC: Mas greve, teve greve na Inglaterra, não sei durante quanto tempo, com a Margaret Thatcher. E 

daí, quebrou a Inglaterra? Greve é uma coisa normal numa economia capitalista avançada. 

Augusto Nunes: Presidente, não estou retomando esse assunto de reeleição, eu queria falar de mandato. 

Nesses quatro anos, o senhor já tinha uma certa intimidade com o governo, agora, se o presidente assume 

sem ter passado, por exemplo, pelo Ministério da Fazenda, com os poderes que o senhor teve, quanto 

tempo ele demora para até decorar os ramais do Palácio? Segundo: Eu tenho a sensação de que o presi-

dente brasileiro, como o senhor não tira férias, até porque encurta demais esse mandato, como é que é? 

Quanto tempo demora? 

FHC: O tempo passa muito... Vamos separar as coisas. É possível fazer coisas importantes em curto 

prazo. Vou dar dois exemplos contraditórios: Castelo Branco, que fez em dois anos, e Itamar, que ficou 

dois anos. Finalmente, o começo da mudança foi com Itamar, não é isso? Bom, dá para fazer. Agora, se 

quando me perguntam as mudanças gerais do Brasil, continuidade nesse processo, em quatro anos nin-

guém faz, leva mais tempo. Eu acho que o Brasil... não precisa ser a mesma pessoa, pelo amor de Deus. 

Mas se você mantiver o ritmo em que nós estamos por dez anos, nós mudamos de patamar. Porque nós 

atingimos já um nível de renda e de consciência – não é só renda, não –  já bastante elevado. Quando eu 

dizia que o Brasil – eu disse antes – era injusto, e não era tanto subdesenvolvido quanto injusto, é porque 

já tem base real de desenvolvimento aqui, e de crescimento. Isso existe aqui no Brasil. O que precisa ter 
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é: equilíbrio, bom senso, capacidade negociadora, entender como funciona a democracia, não imaginar 

que apertou um botão e saltou a decisão, porque não é assim. Tem que ter paciência quase que pedagógi-

ca. E não é do presidente, é do conjunto da sociedade. Vocês fazem parte disso, fazem parte desse proces-

so de transformação. Quatro anos, realmente é um período pequeno, por quê? Um ano leva para adaptar, e 

o último ano você já está fora da possibilidade de fazer alguma coisa; está todo mundo se organizando. 

Tem dois anos só... 

Augusto Nunes: Por que o senhor não tira férias, presidente? 

FHC: ...o último ano no Brasil é caracterizado por eleição, ou não? Todas as forças [...], vai para o Con-

gresso – você, infelizmente, não teve experiência no Congresso, não sei se teve – para ver o que acontece 

no último ano de governo. Ninguém está pensando nele, senão no próximo governo. 

Augusto Nunes: Desculpa a insistência: o senhor não tira férias por quê? 

FHC: Eu não tiro férias, primeiro, porque não há costume aqui no Brasil. Está errado, devia haver, devia 

tirar férias e tal. No momento em que eu disser que vou tirar férias, o mundo abaixo vai dizer que o presi-

dente não trabalha, o presidente está em férias, o presidente está viajando. É um certo primitivismo. 

Matinas Suzuki Jr.: A esse propósito, dizem que o senhor viaja demais. 

FHC: Agora, este ano, não podem nem dizer; eu precisaria ter viajado mais. Eu precisaria ter viajado 

mais, por quê? Porque cada vez que eu vou lá, depois eles vêm cá, não é? Vêm também, aqui veio o Kohl, 

veio o Hashimoto, vem o Chirac, vem todo mundo, porque eu fui lá. Vêm ver o Brasil... 

Augusto Nunes: Às vezes, ficam até abandonados aí, não é, presidente? 

FHC: Não, isso é conversa. Vêm ver como é o Brasil, vêm com investidor, e por isso que está havendo 

esse desenvolvimento do Brasil... De alguma maneira, o que eu faço lá fora? Eu mostro os problemas do 

Brasil. Eu não estou lá fora, eu estou pensando no país. É outra coisa, é uma coisa realmente... o que é 

que eu vou fazer? Não viajo nem demais, nem de menos, faço as viagens necessárias. Eu não vou parar de 

viajar só porque tem gente que vai me gozar na televisão porque estou viajando. Não, eu tenho consciên-

cia histórica, eu vou fazer o que for necessário. 

Ricardo Noblat: Presidente, nessa sua entrevista neste final de semana... 

FHC: Vocês tiveram trabalho para ler. 

Ricardo Noblat: É verdade, é muito longa. O senhor disse, num certo momento, o seguinte: “A ética é 

um componente importante...” – até me corrija se a transcrição não estiver fiel – “...das mudanças e da 

política, mas quando se deixa de ver a política como um instrumento de transformar a realidade, quando 

se fica apenas no plano de valores, tudo bem, você salvou sua alma, mas não mudou nada”. O que eu lhe 

perguntaria é o seguinte: a realidade do poder, do exercício do poder, nesses primeiros dois anos de man-

dato lhe obrigou, de uma certa forma, ou lhe forçou, de uma certa forma, a abrir mão de alguns valores 

que o senhor sempre praticou, defendeu? 

FHC: Não, de nenhum valor, nenhum valor. Eu sempre fui pela democracia, continuo sendo, e não houve 

nada que não fosse. Sempre achei – e disse no meu discurso de posse – que tomaria decisões em função 

do interesse geral. Tomei, estão os resultados aí. Gritaram à vontade, dizendo que iria defender banco, 

não-sei-quê, que banco? Estou defendendo os interesses da população, fiz isso. Segundo lugar: eu sempre 

disse que tem que acabar com o clientelismo. Estamos fazendo tudo para acabar com o clientelismo. 

Quarto lugar: eu sempre disse que qualquer discussão com o Congresso tinha que ser em termos de uma 

coisa clara. Quando foi aprovada a reforma da Previdência, manchete do jornal: “Barganha para cá, bar-

ganha para lá”. E depois: que barganha foi feita? Quem foi nomeado em função de barganha? Qual foi o 

empréstimo concedido? Qual foi a concessão que eu fiz? Nenhuma, nenhuma. Agora, isso ali, pensem 

vocês: era importante mudar esse disco. Agora, tudo que eu faço é por causa da reeleição. Não é. É por-

que eu tenho que fazer. Então, essa repetição, essa tentativa de mostrar o lado amesquinhado do poder 

acaba mesquinhando a própria sociedade, que acaba elegendo gente que é “assim mesmo, já que são to-

dos iguais”. Não é. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter compreensão – claro, tem que criticar e tal 

–, mas não pode ir pelo julgamento de intenções, de desqualificar as ações em função de que tem um 

objetivo menor. Quando tiver, demonstre. Mas o dia inteiro repetir isso, não ajuda. Eu acho que dá perfei-

tamente para você manter seus princípios e fazer isso que eu estou dizendo aí. Uma coisa é você ter os 

princípios e ficar pregando, pregando, pregando e não se incomodando com criar as forças para mudar. O 

político tem que ter os princípios, mas tem que se preocupar com criar as condições de força e de conven-

cimento, força política, para poder mudar. 

Ricardo Noblat: É isso que explicou a aliança com o PFL até hoje? 
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FHC: Certamente. Eu acho que é impossível governar o Brasil sem alianças. Eu acho que o PT que tinha 

essa posição, agora, que está se aproximando a eleição, não está louco por aliança? Não está propondo 

que tem que fazer aliança? 

Fernão Lara Mesquita: Mesmo no nível pessoal – não é presidente? –, o presidente mudou muito. Eu 

me lembro de quando, em 1983, o Jornal da Tarde fez uma série que se chamou a “República Socialista 

Soviética do Brasil”, que mostrava o crescimento dessas aposentadorias especiais da “privilegiatura”, que 

o senhor está combatendo hoje, o senhor estava do outro lado da mesa naquele seminário, discutindo isso, 

defendendo o outro lado. 

FHC: Não, não nisso. Eu fui com seu pai uma vez à televisão – pergunte a ele –, no começo dessas coisas 

assim [...]. Eu tinha feito a crítica da chamada burguesia de Estado. Eu tinha feito a crítica teórica, eu 

chamava de burguesia do Estado, eu era contra o poder burocrático. Eu talvez não tivesse entendido a 

Previdência, no âmbito como eu entendo hoje, talvez não. Mas eu era contra. Eu me lembro que o Ruy, 

em uma discussão, ficou surpreso de eu concordar com ele, na Bandeirantes, há muitos anos. Porque ele 

acha que eu iria defender o setor... era o geiselismo, e eu era contra aquele tipo... 

Eleonora de Lucena: As elites brasileiras melhoraram ou pioraram, olhando retrospectivamente? Estão 

mais avançadas, mais atrasadas? O senhor, que estudou as elites, o que o senhor... 

FHC: Não, eu não estudei as elites, eu estudei os empresários. Mas, veja, eu acho que, em primeiro lugar, 

há muito tipo de elite. Em um país como o nosso, que se torna complexo, elas são muito diferenciadas. 

Então, você tem uma elite sindical, você tem uma elite clerical, você tem uma elite universitária, você tem 

uma elite política. Eu não posso fazer um julgamento global, não é? E também acho que essa coisa de 

ficar auto-açoitando a nós próprios, porque nós somos, vocês pertencem à elite, não é isso? Então, eu 

acho que ficar nessa coisa de fazer mea-culpa, mea-culpa não tem muito sentido. Aqui, você tem em 

certos momentos, as elites não têm sido capazes de ver certas coisas, mas em outros momentos têm. Mas 

em um país tão diversificado como o Brasil de hoje, você tem elite de todo tipo. Tem elite que vê, tem 

elite que não vê. Assim como você tem gente do povo que vê e gente do povo que não vê. Eu não acho 

que seja assim... 

Ricardo Noblat: Presidente, o senhor nunca foi incoerente, não? 

FHC: Posso ter sido, mas eu prefiro não ser. Eu procuro ter uma certa coerência. Você pode ver as coisas 

que eu escrevi há muitos anos, estão lá. Hoje, aquele rapaz, o Vinícius, esteve aqui, ele leu uma porção de 

coisas que eu escrevi. Não sei se ele leu tudo, porque eu escrevi muito. Mas é difícil que eu tenha tido... 

eu posso ter mudado na análise, porque o mundo muda, e porque eu não sou fundamentalista, eu não sou 

teológico, nunca fui. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento vivo... 

Fernão Lara Mesquita: É isso que eu quis dizer. 

FHC: Eu entendi. Tem que ter um pensamento vivo. Não tem problema nenhum: pensei assim, deixei de 

pensar e explica por quê. Mas nunca deixei de explicar por quê. Não é porque eu mude... Aí as pessoas 

vêm e querem atribuir a mudança por oportunismo, isso não. Porque eu explico e expliquei não é agora 

que eu sou o presidente da República, antes. As coisas que eu digo agora eu já dizia antes, não estou di-

zendo agora. 

Augusto Nunes: Quando o senhor se reviu nas cenas dos programas anteriores, que diferença chamou a 

atenção? 

FHC: Eu estava prestando atenção. Não sei, talvez... Parlamentarista eu continuo sendo... 

Ricardo Noblat: Era mais moço. 

FHC: Era mais moço, que tristeza. Eu não vi nada com que eu não pudesse concordar. Eu era parlamenta-

rista, medidas provisórias, eu acho que tem que ser... ali talvez eu estivesse na briga política, generalizan-

do. 

Marcelo Pontes: E a reforma eleitoral e partidária? 

FHC: Eu sou favorável. 

Marcelo Pontes: Pois é, o senhor é favorável, mas não há iniciativa do governo para encaminhar essas 

reformas. 

FHC: Por quê? Porque eu sempre disse o seguinte: eu acho que isso deve vir do Congresso, eu vou espe-

rar. Se eu encaminhasse essas reformas, as outras não teriam nem passado. Todo mundo mergulharia 

nisso. Não era a hora, chegará a hora. Em política, se você não domina o tempo, como dizia Ulysses, 
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quem não sabe trabalhar com o tempo, o tempo não perdoa. O tempo, eu tenho que controlar, a agenda é 

minha. 

Fernão Lara Mesquita: Mudou a qualidade do problema, presidente? Agora passou a ser uma necessi-

dade, aquilo que era antes uma pregação, agora é uma necessidade mais percebida? 

FHC: Eu não tenho dúvida quanto a isso. E quando é necessário, ao contrário do que muita gente atribui a 

mim... hoje mesmo o Clóvis Rossi diz lá que, meu Deus, ele está conformado [...]. Isso é frase minha que 

eu digo sempre: é contraditório. Mas eu estou falando do plano abstrato, da utopia, não estou pensando no 

possível hoje. Eu digo sempre o seguinte: a política não é a arte do possível, é a arte de tornar possível o 

necessário, é isso que eu digo sempre, é a arte de tornar possível o necessário. 

Marco Nascimento: Mas, presidente, qual foi o momento que o senhor considera mais crítico ou o pior 

do seu governo? O escândalo do Banco Nacional, por exemplo? 

FHC: Não, o escândalo do Banco Nacional é uma coisa privada, não tem nada a ver com o governo, não 

é isso? Nada. Nós atuamos aí na questão dos bancos pensando no sistema financeiro, exclusivamente. 

Não houve nenhuma tentativa do governo de preservar a propriedade, de encobrir responsabilidades – 

também não sei quais são, tem que ser apurado. Então aí não tem problema nenhum. [...] Houve um pro-

blema ali, sim. Houve dois momentos difíceis: um foi março e abril do ano 1995. 

Marco Nascimento: [...]: México? 

FHC: Depois do México, a crise aqui, no câmbio, e maledicência sobre o mau manejo do câmbio, e o 

Brasil perdeu por causa dessas bobagens – bobagens não, por causa dessas leviandades – 10 bilhões de 

reais das reservas. Ali a coisa podia ter ido mal; foi o que nos obrigou a levar os juros lá para cima. 

Marcelo Pontes: As reservas estão em quanto hoje? 

FHC: Sessenta mais ou menos. Outro momento foi o do sistema financeiro, porque o sistema financeiro 

também poderia ter acarretado uma coisa sistêmica. Por isso nós fizemos o PROER. Por quê? Para evitar 

que houvesse a crise sistêmica. Quem iria ser prejudicado não era o banqueiro; o banqueiro perdeu o 

banco e seus haveres. Quem iria ser prejudicado era o depositante, e aí era o sistema produtivo, as empre-

sas que estão lá, e aí iria em cadeia. Aqui, o Proer deve ter dado um custo... até hoje, menos de dez bi-

lhões, eu vi hoje o relatório. 

Eleonora de Lucena: Dezesseis bilhões. 

FHC: Não, eu posso lhe mostrar hoje, eu tenho aqui. Menos de dez, o dispêndio efetivo. 

Eleonora de Lucena: O Banco Central deu 16. 

FHC: Desculpe, eu sou o presidente da República, devo saber um pouquinho mais. Isso é uma coisa im-

portante, a gente ouvir antes de opinar. Bom, então, o PROER, o que é isso? É 1,5% do PIB. O Chile 

perdeu 20% em 1982; a Venezuela, 15%; os Estados Unidos, 5%. Então o PROER foi um mecanismo 

ágil, rápido, para evitar a crise do sistema financeiro. Esta poria em jogo o real. Foram os dois momentos 

mais delicados do meu governo. 

Eleonora de Lucena: Presidente, já que o senhor tocou nesse assunto, a questão da dívida interna, ela 

mais do que dobrou no período do real. Isso não é uma bomba-relógio que vai estourar daqui a pouco? 

FHC: Olha aqui, por que é bomba-relógio? 

Eleonora de Lucena: Não sei, estou perguntando. 

FHC: Como proporção do PIB, não houve tal aumento, houve um pequeno aumento. 

Eleonora de Lucena: Saltou de sessenta bilhões para 170 bilhões. 

FHC: Mas não é o PIB; como proporção do PIB, não. Segundo lugar, essa dívida é expressão das reser-

vas, em grande parte. 

Eleonora de Lucena: As reservas cresceram menos: de quarenta bilhões para 58 bilhões. 

FHC: Tudo bem, mas de qualquer maneira é a expressão das reservas. Você tem haveres e tem deveres. 

A reserva é haver. A dívida do Brasil é muito pequena, comparativamente com qualquer outro país. Não 

digo nem do tipo do nosso, do tipo da Itália, da Inglaterra, da França. É muito pequena. Então, isso é um 

fantasma que se está colocando, porque nós gostamos de viver à beira do abismo. Só que os brasileiros, 

como nasceram à beira do abismo, sabem que não caem nele. Nós não vamos cair por causa disso. O 

governo dispõe de muito controle, e muita disposição de tomar medidas quando necessárias. Eu tenho 
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demonstrado isso com toda tranquilidade. Eu vejo a toda hora: ah, não vai tomar porque tem interesse 

político; não, eu tomo quando é necessário. Eu vejo as condições, eu espero o momento, mas eu tomo as 

medidas. Nunca tive medo de tomar medidas. Então, se fosse necessário, já teríamos tomado medidas. 

Discute-se, não convém que cresça mais, esse é um certo momento, mas não há nada que seja assustador. 

Se fosse assustador, não teria havido investimento estrangeiro aqui, nem nós estaríamos vendendo títulos 

lá fora como estamos, com spreads cada vez mais baixos. A gente tem que ser objetivo nessas coisas. 

Fernão Lara Mesquita: Assustadora é a dívida dos estados, presidente? 

FHC: Os estados têm dívida, alguns estados têm dívida grande, a maior é de São Paulo. Nós estamos 

fazendo um grande esforço. Agora, também quero deixar claro, não sei qual foi o resultado da reunião dos 

governadores. O governo federal vai ajudar os estados que se ajudarem. Se os estados não quiserem, eles 

próprios, tomar medidas, aí não há o que fazer. Porque isto aqui é uma federação; não cabe à União as-

sumir a responsabilidade pelo que não lhe é própria. 

Augusto Nunes: Estão querendo renegociar a primeira parcela. 

FHC: Ah, não, aí eu não concordo, não concordo. Porque eu concordo que fizemos renegociação com a 

dívida mobiliária do Rio Grande porque o governador Britto modificou o Rio Grande, a estrutura de ope-

ração do estado. 

Fernão Lara Mesquita: Mas tem limites nessa negociação, não é, presidente? Eu lembro que o presiden-

te Collor disse uma vez, quando discutiu com o governo de São Paulo a questão da dívida de São Paulo 

com a Eletropaulo, ele teria recebido a resposta do governador e disse: ah, tudo bem, corta a luz de São 

Paulo. Então, quando se chega a esse ponto... 

FHC: É, não era o governador Covas. Agora, pegue São Paulo. São Paulo, no setor energético, acertou 

suas contas, está pagando, não é? Quer dizer, no conjunto, os governadores estão fazendo um grande 

esforço de acertar. Hoje mesmo eu falei com o governador do Mato Grosso do Sul, Wilson Martins, e 

com Dante de Oliveira. Eles acertaram. Com o de Sergipe, ele acertou as contas. Alagoas, depois de uma 

negociação muito difícil, não é? Do Pará, está acertando. Quer dizer, nós estamos fazendo o que temos 

que fazer, nós podemos renegociar. Há condições de que os estados entrem numa dieta rigorosa, e muitos 

estão fazendo isso. E os que não fizerem, eu não concordo e não vou fazer. 

Eleonora de Lucena: Presidente, como única mulher aqui nesta roda, queria fazer uma pergunta que tem 

a ver com as mulheres especificamente. O senhor acha que a legislação atual que trata da questão do 

aborto está atrasada, ela deve ser modificada? O senhor acha que o governo deveria ter uma ação mais 

forte em relação a isso ou não? 

FHC: Veja, o governo tomou uma medida equivocada, eu tomei, e nós corrigimos. Não sei até se já caiu, 

mas eu pedi para que se derrubasse o veto. 

Eleonora de Lucena: Mas não caiu ainda, não é? 

FHC: Sim, mas eu pedi que se derrubasse o veto, portanto essa é a minha posição. Eu acho que, primeiro, 

tem que haver a oferta de meios de controle da natalidade, deve ser feita pelos órgãos... pelo SUS. Está 

sendo feito; deve ser feito melhor. Tem que haver atendimento à mulher, à saúde da mulher, porque não é 

só simplesmente dar pílula ou dar não-sei-quê, tem que haver um programa... existe um programa especí-

fico de saúde da mulher, chama-se Paism, que, a meu ver, precisa ter grande impulso. Essa é a minha 

posição, eu sou bastante claro nessa matéria. O Congresso vai tomar a decisão final; eu acho que deve 

derrubar o meu veto. 

Matinas Suzuki Jr.: Presidente, nos Estados Unidos, nós vamos ter agora eleições presidenciais. De 

alguma maneira, o resultado da eleição nos Estados Unidos pode afetar alguma coisa nas relações com o 

Brasil? 

FHC: Não, não creio, porque nós já tivemos experiências de contar com presidentes dos Estados Unidos 

republicanos ou democratas. E isso é da regra do jogo internacional. Eu acho que nós temos hoje uma 

relação muito correta com os Estados Unidos. Eu disse, aliás, em uma entrevista que dei ao O Estado de 

S. Paulo, o seguinte: terminou a Guerra Fria, todo mundo sabe, o regime não é mais bipolar. E mais grave 

do que isso: quando o regime era bipolar e havia uma luta ideológica, os princípios de legitimação da 

ação de cada um dos blocos eram óbvios, não é isso? Quer dizer, automaticamente alinhados aos blocos, 

seguiam, porque tinha a defesa daquele bloco. Mas isso não existe mais. Então, você ficou numa situação 

internacional onde os interesses dos países podem – por isso que eu digo que tem mais chance – se apre-

sentar com mais clareza. Os interesses não são sempre coincidentes entre os países. O Japão e os Estados 

Unidos vivem às turras; a União Europeia e os Estados Unidos vivem às turras. Bom, o Brasil também 
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tem problemas. Tem com o aço, tem com o suco de laranja; estamos lá brigando por causa do aço; tem 

porque às vezes eles querem ir além do que é devido na questão de legislação de patentes, enfim, temos 

muitos. Agora, qual é a diferença? Hoje, não tem nada que nos assuste, nem a eles. E nós também não 

temos por que generalizar. Uma briga por causa do aço, é por causa do aço, eu não estou brigando com o 

Estado americano, estou brigando por causa do aço. Antigamente, era um confronto; isso não existe. 

Fernão Lara Mesquita: Negócios, amigos à parte. 

FHC: Isso. Agora, outra questão, no mundo hoje, como não tem mais a bipolaridade tão forte, também 

não é monopólio de poder, em que só um manda. Não, você tem que ter um poder mais compartilhado. 

Daí o empenho do Brasil de ter uma ação muito ampla. Nós temos as melhores relações com os Estados 

Unidos, eu tenho com o presidente Clinton, por quem tenho admiração, e pela senhora Hillary também 

tenho. 

Ricardo Noblat: Isso não é uma declaração de votos, não é, presidente? 

FHC: Eu não posso votar lá. Mas tenho, é sabido isso, e acho tudo bem. Agora, acho que um país como o 

Brasil já tem peso específico suficiente para que a sua voz ecoe mais forte no mundo, e deve ecoar. Não 

com predomínio hegemônico aqui ou ali, nem no Cone Sul, não, mas tem que ecoar. Acho que nós temos 

que ter uma atitude muito aberta nessa matéria. Eu sei que há uma crise das Nações Unidas, porque o país 

que mais paga não quer pagar, os Estados Unidos, não é? Porque o secretário-geral atual não é bem-visto 

para a reeleição – lá a reeleição também dá problema – pelos Estados Unidos. Então, aí tem um problema. 

Mas eu não acho, do jeito que as Nações Unidas andam hoje, que elas sejam o fórum onde as decisões 

sejam tomadas. Tem o G7. Acho que seria uma pretensão um pouco vã, a do Brasil, de entrar para o G7, 

não, não é para tanto. Mas é para termos um diálogo maduro, que nós estamos começando a ter com o 

G7. Antes de cada reunião do G7, eu mando cartas, eu digo o que eu acho que deve ser feito, converso 

com os presidentes – conversei com Chirac, conversei com Chrétien, do Canadá, conversei com Clinton, 

quando eu fui aos Estados Unidos. Muitas das nossas propostas foram aprovadas... Sobretudo a crise 

financeira internacional. Acho que nós vamos buscar ainda um mecanismo pelo qual, sem estarmos inse-

ridos no G7, venhamos a ter uma voz mais forte, e não perdida na Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Então, eu acho que nós hoje temos condições para ter uma política externa madura, sem medo de nin-

guém, mas também sem pensar que somos capazes de fazer o que nós não somos. Nós temos força relati-

va, e mesmo que tivéssemos, não é do mundo atual estar usando a força. 

Fernão Lara Mesquita: Agora, presidente, o senhor tem manifestado preocupação... enfim, um dos 

efeitos da globalização é o enfraquecimento dos poderes do Estado nacional, e parece que esse é um pro-

cesso irreversível, até onde já se viu a coisa andar. E o senhor tem manifestado essa preocupação e tem 

apostado na ideia de uma entidade ou um Estado supranacional, ou pelo menos bancos centrais coligados, 

ou algo assim, para enfrentar essas massas de capitais que correm por fora do sistema. O senhor aposta 

que a ONU possa ser o embrião desse local? O senhor está investindo muito no Conselho de Segurança? 

FHC: Não, não estou. Isso é o que eu quero esclarecer. Eu acho que vale a pena ir para o Conselho de 

Segurança se a ONU mudar, porque se for para ficar lá só para referendar decisões... ou mesmo que você 

vote contra, mas sem força, eu acho que tem que mudar. Eu acho que o Brasil tem mais ambições do que 

simplesmente ter uma cadeira no Conselho de Segurança. Nós temos ambições de ser ouvidos, o que é 

outra coisa, mais ampla do que isso. Portanto, eu não faço as minhas apostas... 

Ricardo Noblat: Presidente, de qual dessas personalidades de outros países com quem o senhor já esteve 

que estabeleceu uma sintonia mais fina, que tenha tido mais...? 

FHC: Com vários deles. Com o Kohl, com o Chirac, com o Clinton, com vários deles. 

Ricardo Noblat: Sim, mas por quê? Identificação de temperamento; um é mais engraçado do que o ou-

tro? 

Matinas Suzuki Jr.: Tem algum desses que o senhor sente que teria um interesse especial ou seria um 

parceiro mais fácil de...? 

Ricardo Noblat: Foi o presidente da Alemanha, o Kohl, o primeiro-ministro. O que ele me disse? Aqui 

nesta sala tem testemunhas disso. “Nós precisamos ter uma relação pessoal direta; pegue o telefone e fale 

comigo; designe quem você quer para eu poder designar um outro para nós estarmos em contato perma-

nente”. 

Augusto Nunes: O senhor tem feito isso? 

FHC: Tenho. [...]. 
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Ricardo Noblat: Eu tenho falado até no plano mais pessoal mesmo, de uma empatia mais rápida. 

FHC: De empatia, eu acho que o do Canadá e o Clinton também. O Clinton é uma pessoa extremamente 

simpática, eu já contei isso algumas vezes. 

Marcelo Pontes: O senhor tem ídolos, presidente? 

FHC: Não. Entre políticos? 

Marcelo Pontes: É. 

FHC: Não, tem gente que eu admiro. Eu tenho até visto aí, procurado ler um pouco; o Roosevelt é uma 

pessoa por quem eu tenho grande admiração. 

Marcelo Pontes: O senhor disse há pouco que não tem medo de tomar decisões. Agora, engraçado que 

alguns dos seus aliados políticos dizem que o processo de decisão do presidente Fernando Henrique é um 

processo demorado, é lento, é uma tortura para eles. Certamente eles não dizem isso para o senhor. Como 

é que é isso, de um presidente tucano? 

FHC: Eu acho que, na verdade, quanta gente gostaria de estar sentada na cadeira de presidente, não é? 

Então, ficam imaginando que o presidente é lento, é não-sei-quê. Veja, eu controlo o tempo, o meu tem-

po, não é isso? Eu não me apresso por causa dos outros. Veja, as pessoas que tiveram a capacidade de 

governar não podem ficar aflitas por causa da imprensa, por causa do líder político, por causa da greve. É 

claro que [...] limites. Você tem que tomar em consideração que isso tudo existe, mas você tem que ter o 

seu tempo, o tempo que você acha [...]. 

Matinas Suzuki Jr.: Por favor, nós aqui também temos nosso tempo. Estamos acabando o programa. O 

Marco estava na fila para fazer a pergunta. 

Marco Nascimento: Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Já foi 

atribuído ao senhor de ter dito que o senhor tem o pé na cozinha. O jornalista José Castello, sobre o se-

nhor, parafraseou uma letra do Chico Buarque para dizer o seguinte: o seu pai era curitibano, seu bisavô 

era goiano, seus avós, alagoanos, e a sua mãe, amazonense. O senhor disse também que o brasileiro é 

caipira, tipicamente caipira. Quem é o povo brasileiro para o senhor? 

FHC: Em primeiro lugar, isso tudo é verdade. Só que meu pai é de Curitiba, o meu avô, um deles, é de 

Goiás. 

[...]: O senhor tem primos em Goiás, não é? 

FHC: Tenho, muitos. Tudo isso é verdadeiro, Alagoas... Realmente, eu tenho, portanto, muitas relações 

com o Brasil, e o que eu sou mesmo é paulista, embora eu tenha sido apresentado como carioca hoje, eu 

me sinto paulista, eu fui educado lá vida inteira. 

Marcelo Pontes: Os cariocas não vão gostar disso. 

FHC: Mas é verdade, pode ser que meu jeito seja mais de carioca, mas intimamente eu me sinto mais 

paulista. Agora, isso me dá uma certa possibilidade de diálogo no Brasil mais ampla, talvez, porque eu 

tenho realmente experiência no sangue, de contato e tudo mais. Outro dia, saiu um biografia minha nos 

Estados Unidos – minha família não vai gostar –, diz assim: o presidente Fernando Henrique Cardoso, 

que se diz mulato. Você imagina. Mas eu acho que isso é uma bobagem. Quer dizer, quando a gente vai 

ver um branco mesmo, e olha para mim ou para alguns de nós aqui, vai ver que nós não somos. Outros 

aqui são, mas não tanto. Eu acho que a gente tem que assumir isso com a maior tranquilidade, eu sempre 

achei assim. E eu acho isso formidável no Brasil. Você perguntou o que nós somos. Nós somos isso, essa 

confusão. Olhe o Matinas, ele é brasileiro, não é? Isso é fantástico. E ele é brasileiro, quer dizer, não 

precisava nem dizer se é ou não é, não precisava nem falar português, você olha para ele, ele é brasileiro. 

Isso aqui tem uma força imensa. 

Ricardo Noblat: Com terno, óculos. 

FHC: Mas é verdade, isso aqui é um país que tem uma força imensa, que é capaz de plasmar as pessoas. 

Quando eu disse caipira, não foi no sentido pejorativo, foi exatamente nesse sentido. Como nós temos 

tanta coisa interna, nós na verdade, às vezes... foi para me defender do que o repórter dizia, de que o Bra-

sil não dava bola para fora. Então, eu digo: não, é porque nós somos voltados para nós. E o que é a defini-

ção típica de caipira? É voltado para si mesmo, não é isso? Foi positivo o que eu disse. É claro que depois 

pegam, fazem daquilo... Eu até acho graça, acho excelente, porque leva uma semana discutindo isso. Mas 

é isso, eu acho que nós temos essa força, e o brasileiro é essa multirracialidade. Eu disse até em uma 
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entrevista – não sei qual delas, pois eu dou tantas –, disse assim: eu sou cartesiano, mas nós somos tam-

bém afeitos ao candomblé. 

Matinas Suzuki Jr.: Presidente, nós já tomamos dez minutos a mais do que estava combinado com o 

senhor. Eu gostaria de fazer duas perguntinhas rápidas para a gente encerrar. Como é que está a sua colu-

na? E que livro o senhor está lendo? 

FHC: Bom, a minha coluna está excelente. A coluna está bem, agora eu engordei um pouquinho por 

causa da natação, que parei, porque estão reformando a piscina. Nunca mais senti uma dor na coluna. 

Matinas Suzuki Jr.: Quer dizer que a presidência faz bem? 

FHC: Não é a presidência, é a natação. Se tiver uma piscina, não precisa ser da presidência. O livro que 

eu estou lendo agora é um livro do Albert Hirschman, uma pessoa por quem eu tenho muita admiração. 

Porque eu fiquei de escrever uma orelha, um prefácio. Em português, o nome não fica bem, porque fi-

ca Propensão à auto subversão, dá um -ão e -ão. Mas em inglês é A propensity to self-subversion [1995]. 

É um livro lindíssimo. O Hirschman é um grande intelectual. É uma reflexão sobre ele mesmo, ele sub-

vertendo as ideias dele. É um livro de uma beleza... primeiro, esteticamente muito bonito. Ele é alemão de 

nascimento, escreve um inglês belíssimo e difícil; eu até pego o dicionário para entender certas palavras, 

porque ele tem o gosto pelas palavras. E o que ele faz lá? Ele mostra como as teorias, as dele, ele tem que 

mudar, porque os fatos ocorrem, ele então procura incorporar e ele refaz a teoria. 

Ricardo Noblat: O senhor poderia se inspirar nisso para fazer um a respeito, não é? 

FHC: Quem sabe? E acabei de ler um outro livro que me interessou muito também, que é do José Sette 

Câmara, Agosto [– 1954, publicado em 1994], sobre o Getúlio. Como eu tinha lido sobre a renúncia do 

Jânio, do Castelinho, eu acho que quem está no governo tem que ler esses livros para saber que nada é 

pior do que a intriga... 

[...]: No Palácio. 

FHC: É, no Palácio e perto, não é? Quer dizer, o Getúlio levou um susto. Ele está ali numa confusão 

danada. Eu acho que é muito importante a gente ver essas coisas e não deixar a intriga prosperar. Intriga 

para mim entra por aqui e sai por aqui, mas tem que saber o que está acontecendo, por isso que eu não sou 

formal como presidente. Eu falo, eu não gosto de guardar as hierarquias, eu gosto de perguntar a todas as 

pessoas. Eu não vou dar detalhes, mas eu falo com todo mundo que me cerca, quem seja, para poder sen-

tir um pouquinho mais o que está acontecendo. É difícil, é difícil de sentir, não é? Então isso, por exem-

plo, que dizem que eu sou lento, nunca me disseram. Mas eu não sou lento, eu faço quando é necessário. 

Matinas Suzuki Jr.: Presidente, a gente gostaria muito de agradecer esta entrevista que o senhor conce-

deu hoje ao Roda Viva, aqui no Palácio da Alvorada em Brasília. Gostaria muito de agradecer também à 

presença dos nossos entrevistadores, agradecer a sua atenção até esta hora da noite, e lembrar a você que 

o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às dez e meia da noite. Até lá. Uma boa noite para todos e 

uma boa semana. 
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ANEXO 2 

Fernando Henrique Cardoso - presidente, fim do segundo mandato 

20/12/2002 

 

 [programa gravado] 

Paulo Markun: Boa noite! Hoje nós temos um Roda Viva especial, no cenário, no entrevistado e até na 

bancada. O cenário é o Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, o entrevistado é o presiden-

te Fernando Henrique Cardoso e a bancada sou eu e o jornalista Marco Antônio Coelho Filho, diretor de 

jornalismo da TV Cultura. E vamos direto ao assunto. Como o programa está sendo gravado, ele não 

permite a participação do telespectador. Boa noite, presidente! 

FHC: Boa noite, Markun! 

Paulo Markun: Gostaria de agradecer, antes de tudo, a gentileza do senhor em aceitar o nosso convite e 

fazer a sua última entrevista para a televisão como presidente da República. 

FHC: É verdade. 

Paulo Markun: Bom, então eu queria começar, presidente, pelo seguinte ponto: o senhor depois que 

deixar a presidência tem diversos convites para atuações internacionais. Vai participar do Diálogo Inte-

ramericano do Clube de Madrid  vai dar conselhos para a ONU, tem convites das Universidades de Har-

vard, Brown, Columbia, Florença, Salamanca, da London School of Economics. Não sei se eu esqueci 

alguma. Da Biblioteca Nacional de Washington. 

FHC: É, tem várias aí. 

Paulo Markun: Vai sobrar tempo de opinar na política brasileira? 

FHC: Em primeiro lugar, eu não vou aceitar todos esses convites. Isso aí é uma gentileza, e muitas uni-

versidades convidaram. Tem algumas funções que eu já aceitei como: Intermagan Dialogue, eu fui funda-

dor disso. Aliás, o Lula fez parte, a uma certa altura dos 80, também. E também o Clube de Madrid. E 

também estou na tratativa final com o Kofie, com a questão das Nações Unidas. Eu vou limitar, depois, a 

minha participação a uma universidade nos Estados Unidos e outra na Europa. Talvez na Inglaterra, não 

sei ainda. E, nos Estados Unidos, estou discutindo ainda, porque eu não quero passar muito tempo fora do 

Brasil. Eu quero passar alguns meses por ano, mas não muitos meses por ano. Agora, para dar palpite na 

política não precisa estar aqui. Agora, eu também acho, por outro lado, que um ex-presidente não deve 

estar dando palpite na política. Você deve fazer algumas reflexões, ou então debate público nos temas que 

tenham sentido, nas questões que sejam de interesse mais amplo para o Brasil, mas não na política do dia-

a-dia. Eu acho que essa época já passou. 

Paulo Markun: Mas é confortável essa posição de o senhor ter, digamos, uma tribuna fora do país e a 

possibilidade de refletir sobre questões como a globalização, como a questão dos capitais que circulam 

muito rapidamente no planeta e, ao mesmo tempo, não perder o contato com o país? 

FHC: Eu acho que é indispensável. Eu já passei muitos anos da minha vida fora do Brasil, em outras 

circunstâncias. Às vezes convidado, às vezes porque não me queriam aqui, mas passei alguns anos fora do 

Brasil e eu sempre fui capaz de fazer essa espécie de dupla militância, se eu posso dizer assim, nacional e 

internacional. Porque as coisas hoje são cada vez mais fundidas, mais unidas, não é? Não se pode pensar 

o Brasil sem pensar o mundo. A recíproca, talvez não seja verdadeira, talvez dê para pensar o mundo sem 

focar em um país, mas o Brasil está inserido nesse mundo. E por outro lado eu vou também organizar, 

como eu já disse mais de uma vez, um instituto em São Paulo, para colocar meus arquivos, minha biblio-

teca e para que isso possa servir também de um ponto de encontro entre pessoas, não é? De modo que, no 

mundo de hoje você está aqui e está no exterior rapidamente. Até, não me acusaram tanto de eu ter viaja-

do muito? Eu sempre viajei a vida inteira e vou continuar viajando, porque eu acho que hoje você tem que 

estar não localizado em um só ponto, seja você presidente, seja um ex-presidente, seja um intelectual, seja 

um líder sindical ou líder político. Seja o que for, você está realmente integrado nesse mundo. Você tem 

que estar com essa mobilidade e eu pretendo ter essa mobilidade. 

Marco Antônio Coelho Filho: Presidente, também ninguém pode deixar de concordar que o senhor 

ajudou a consolidar a democracia no Brasil. Quer dizer, essa foi uma tarefa desses últimos oito anos, que 

há um reconhecimento geral em relação a isso. Agora, como um cientista político, como um sociólogo, 

como é que o senhor vê esse caminho da democracia no mundo? Porque, de certa forma, como sistema 

político está consolidado. Agora, na questão do capitalismo, como é que o senhor vê o capitalismo resol-
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vendo os problemas do mundo? É... me parece  que essa reflexão o mundo está procurando fazer. Como é 

que o senhor está fazendo essa reflexão hoje? 

FHC: Olha, são coisas às vezes separadas, às vezes misturadas. A questão da democracia hoje é um valor 

universal, se é que se pode utilizar essa expressão. Todos querem que os regimes sejam democráticos. 

Não só isso, não é só a democracia como sistema de eleição, estado de direito. É mais do que isso. O 

mundo moderno permite muito mais participação. Para começar essa maquininha aqui, a televisão. A 

internet. A informação imediata. A possibilidade de você, a todo instante, consultar a população. Tudo 

isso leva a uma modificação da forma de fazer política e das pessoas participarem na política. Hoje, tudo 

funciona por rede. Você vê na internet, você forma uma rede de pessoas rapidamente, não só nacional-

mente, internacionalmente também. Então, esses são processos eu acho que estão assegurados mesmo, 

são tendências muito fortes. Agora, outra coisa é a concentração do poder. Do poder no mundo, que tem 

uma base econômica e tem uma base militar, não é só econômica. Tem uma base que é militar. Hoje há 

uma situação muito nova porque os Estados Unidos hoje funcionam como Roma antiga, muito mais que 

Roma. Roma teve uma dominação limitada e muito baseada também nas Satrapias, nas províncias, não é? 

Os romanos se acomodavam bastante bem, as chefias locais. Bom, hoje não é bem assim, hoje o âmbito é 

quase que planetário. Eu digo quase porque ainda há uns focos de resistência a essa hegemonia. Cultu-

ralmente falando, o Islã resiste a esse tipo de hegemonia porque tem outra visão da política mesmo. A 

organização é baseada em valores não seculares, valores que são religiosos e isso se opõe à concepção 

ocidental, que é de uma separação entre o Estado e a religião. Mas, além disso, existe uma expectativa 

muito grande para saber o que é que os Estados Unidos farão? O presidente Clinton escreveu recentemen-

te um artigo mencionando esse ponto. Coisa que é antiga, eu mesmo disse ao presidente Bush, na primei-

ra vez que eu estive com ele, eu disse: “Olha, os Estados Unidos têm hegemonia financeira, militar, tec-

nológica, cultural, têm tudo”. 

Paulo Markun: Eles têm hegemonia moral? 

FHC: Bom, esse é um ponto! Como é que você consegue hegemonia moral? A questão é saber se você 

vai compartilhar ou vai impor. Esse é que é o problema dos Estados Unidos. O presiden-

te Clinton reafirmou isso, é preciso que haja uma divisão aceita de poder. Uma legitimação. As Nações 

Unidas, por imperfeitas que sejam, é o que nós temos. Na medida em que houver a compreensão, por 

parte dos Estados Unidos, de que é necessário que haja uma consertação política, que não seja só a impo-

sição, tudo bem, temos esperança para o futuro. Na medida em que não haja isso, nós vamos ter uma 

tendência de choque, porque as pessoas não aceitam imposição sob imposição. A sociedade americana é 

muito dinâmica e é uma sociedade muito perceptiva. Ela também sente os ares do mundo. Então, a opini-

ão pública americana joga um papel enorme em tudo isso. Eu diria mais, hoje se tem uma opinião pública 

mundial, por causa dos meios de comunicação, se forma uma corrente de opiniões internacionais. Na 

medida em que as correntes existirem e elas tiverem uma contrapartida forte nos Estados Unidos, dificil-

mente a visão hegemônica, digamos, por imposição, ganha. Na medida em que isso não acontecer e se ela 

ganhar, nós vamos ter o quê? Aí vamos ter crises, conflitos, guerras. 

Marco Antônio Coelho Filho: Agora, a união do senhor,  do [...], do Blair, do Clinton no passado recen-

te, tinha criado uma espécie de expectativa, de uma terceira via, porque há a questão da consolidação da 

democracia, parece que mundialmente, pelo menos nos países ocidentais há um acordo em relação a isso, 

mas na questão da desigualdade no mundo é complicado, e também há os sistemas econômicos que lutam 

entre si. Qual é a expectativa que o senhor vê que... sei lá... desses quatro líderes mundiais? Por onde se 

pode ter uma esperança da quebra da hegemonia americana que, de certa forma, oprime o mundo? 

FHC: A quebra da hegemonia eu não sei, mas a quebra da discricionaridade no uso da hegemonia, que é 

outra coisa, acho que sim. Veja o que aconteceu agora com a questão do Iraque, dava a impressão de que 

os Estados Unidos iriam tomar uma decisão unilateral e iriam à guerra. Houve reações. Houve reação na 

Europa, houve reação notadamente da França, da China e da Rússia também. O que aconteceu? Eles 

passaram a discutir com as Nações Unidas e se criou um mecanismo de negociação. De modo que isso 

não é nunca preto e branco e eu acho que é muito importante insistir nesse mecanismo de negociação e 

evitar que haja uma decisão unilateral. É claro que, se os Estados Unidos resolverem, ninguém segura e 

essa sensação é desagradável. E é por isso que eu aposto tanto na opinião pública mundial e na opinião 

pública americana, porque ela tem que ter efeito lá nos Estados Unidos. Enquanto não tiver efeito nos 

Estados Unidos, enquanto o governo americano se sentir com autoridade moral porque é apoiado pelo seu 

país para agir discricionadamente, há um risco. Agora, eu acho que, não obstante, você tem muitas forças 

nos Estados Unidos e no mundo que se opõem a isso. Nós estamos vivendo um momento muito curioso. 

Você falou da questão da democracia e da questão econômica. Nós estamos vivendo uma fase que é pós-

imperialista, porque na fase chamada imperialista você precisava dos Estados para impor a ordem econô-

mica, a dominação no mundo. Hoje, as empresas na verdade ficam até assustadas quando veem um Esta-
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do muito forte. Você não pode buscar na lógica das empresas a ação política. E é curioso isso porque você 

vai buscar outras lógicas, umas religiosas. Por exemplo, a reação da Alcaida e a reação do terrorismo. Isso 

não tem um fundamento econômico, tem um fundamento religioso e tem um alcance grande porque o 

Onze de Setembro, que abalou o mundo... E por outro lado é inaceitável. 

Marco Antônio Coelho Filho: Mas a volta do Estado como uma coisa forte é interessante porque está 

acontecendo. Aqui mesmo. 

FHC: Está acontecendo e independentemente da pressão econômica. Quer dizer, não é para obter vanta-

gem econômica que existe o enrijecimento, este ou aquele no mundo. É para deixar claro a vontade de 

domínio. 

Paulo Markun: Mas existe papel para o Brasil nesse jogo? O Brasil pode fazer alguma coisa? 

FHC: Bom, pode. O Brasil mudou muito nesses anos todos. Quer dizer, o Brasil hoje é um país que tem 

mais peso moral, que é levado a sério porque é um país que cumpre o que promete, é um país que está 

comprometido com as mudanças sociais. Veja o que aconteceu com a eleição do Lula, que poderia pare-

cer, do ponto de vista do equilíbrio internacional, que seria um grande obstáculo para o Brasil. Na medida 

em que o novo governo está dizendo que vai respeitar certas questões fundamentais para o funcionamento 

da economia e, na medida em que ele tem uma imagem que se compromete com o combate à desigualda-

de, isso não é negativo. Eu acho que o que nós fizemos, o que eu ajudei a fazer nesses anos todos foi dar 

mais respeitabilidade ao Brasil perante nós próprios. Quer dizer, a gente tem que acreditar que vai fazer o 

que diz que vai fazer. E nós começamos a mudar também as condições sociais. Não por acaso eu ganhei 

um prêmio das Nações Unidas. Na luta política todo mundo diz: “Ah, só cuida do interesse dos bancos”! 

Não é verdade! Eu cuidei do interesse do sistema financeiro para poder manter o país funcionando. Mas 

os recursos disponíveis investimos entre os mais pobres. Isso, hoje, é visto universalmente como uma 

coisa positiva. Aí, essa questão que você perguntou, que é a moral. Qual é o grande grito moral do mundo 

de hoje? É que tendo tanto poder, tanta riqueza. Como é que se permite que a África, por exemplo, morra 

de Aids? Como é que se permite que ainda exista tanta pobreza? Já deixou de ser uma questão econômica, 

para ser uma questão ética. Eu acho que essas questões podem ser colocadas e o Brasil tem condições de 

colocá-las com força na medida em que nós não sejamos hipócritas, na medida em que nós aqui façamos 

também algo positivo nessa direção. Tem condições de ter um papel crescente no conserto internacional. 

Agora, nós temos que ser realistas também. 

Paulo Markun: Somos atores de segundo escalão? 

FHC: O Brasil hoje tem só um grande ator, depois tem um círculo e nós estamos em outro círculo ainda, 

não é? 

Marco Antônio Coelho Filho: Mas o caminho é  ir mais em direção à Europa ou ir mais em busca da 

sociedade americana? Intervir lá, para que se veja que a... 

FHC: Não são separadas as questões. Eu acho que, na medida que você estiver na Europa - não só na 

Europa, aqui também - no Brasil, no México, países que tenham capacidade de pronunciar-se e de serem 

aceitos lá nos Estados Unidos, isso pesa. Veja o nosso caso aqui: nós nunca tivemos pressão dos Estados 

Unidos com relação às nossas posições políticas. Por exemplo, com relação a Cuba: o Brasil sempre teve 

uma posição muito específica sobre Cuba e eu nunca tive nenhuma pressão do governo americano, direta 

ou indireta, por causa das opiniões que o Brasil tem  a respeito de como comportar-se com Cuba. Mesmo 

com relação à Venezuela, onde mais de uma vez eu até atuei para amenizar choques e nunca ninguém 

veio dizer: “Olha o Brasil”! Não! O Brasil sabe se colocar. Seria um engano, entretanto pensar que a 

política externa do Brasil deveria basear-se naquilo que havia no passado. No passado, quando havia um 

terceiro mundismo, se podia imaginar... 

Paulo Markun:  Junção dos iguais. Procuramos a Índia. 

FHC: É. Índia, Brasil, China, Rússia contra quem? Contra os Estados Unidos? Mas e a China quer isso? 

E a Rússia quer isso? E a Índia quer isso? Ninguém quer isso. Ninguém está numa postura como nos anos 

60, 50 em que você tinha o mundo dividido, e que tinha mais brechas para alternativas e que havia tam-

bém um certo antiamericanismo. Hoje isso não existe dessa maneira. Existe um anti, não americanismo, 

um antidiscricionarismo no uso do poder americano, mas não existe a vontade de destruir os Estados 

Unidos. Seria totalmente descabida. Agora, isso sim, o que existe é que a boa sociedade não vai ser decor-

rência automática do mercado, isso todo mundo sabe. 

Marco Antônio Coelho Filho: O Consenso de Washington acabou, mas qual o consenso que vai ser 

colocado? 
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FHC: O Consenso de Washington não falava nada disso. O Consenso de Washington dizia platitudes. 

Como as pessoas nunca leram. Devo dizer que eu também não tinha lido, quando comecei a dizer que nós 

estávamos seguindo o Consenso de Washington eu não tinha lido o livro. Mas são platitudes, a menos que 

se diga que o governo Lula vai seguir o Consenso de Washington, porque o que eles estão anunciando é 

exatamente o que o Consenso de Washington diz. Precisa fazer uma reforma do Estado, não precisa? Da 

previdência, tributária, e é preciso ter equilíbrio nas contas públicas. Isso são platitudes hoje em dia. Ago-

ra, imaginar que isto substitua a política social, é engano. Você tem que ter um Estado mais inteligente, 

mais apto. Não precisa ser maior, tem que ser mais competente para dialogar com a sociedade. E hoje o 

que se sabe também é que o velho Estado não ajuda, não resolve. A visão que se tinha nos anos 50 e 60, 

que era uma visão oposta: uns queriam o mercado, outro queriam o Estado, não existe mais. Quer dizer, 

não tem fundamento nas coisas. Todo mundo sabe, hoje, que o Estado não vai resolver as questões que a 

própria sociedade não tiver condições de avançar. O Estado vai articular, ele é importante, mas você não 

pode imaginar que através da ação burocrática você resolva a questão, por exemplo, nem sequer da edu-

cação. O Estado tem que ter um papel importante na educação, mas se a sociedade não se mobilizar tam-

bém não resolve. Na saúde é a mesma coisa. Nos temas ecológicos é a mesma coisa. Quer dizer, essa 

visão dicotômica - que era a visão anticoncensenso de Washington - é dicotômica, quer dizer: está aí o 

mal concentrado no mercado e o bem no Estado. Não está nem em numa coisa e nem em outra. O mundo 

mudou para uma outra direção. A chamada sociedade civil, as organizações não governamentais, as insti-

tuições públicas ou semipúblicas, por exemplo, a Fundação Padre Anchieta é do governo? Não é! É pú-

blica. Cada vez mais você tem entes públicos que jogam o papel crescente. A velha esquerda apostava 

tudo no Estado e isso que eu chamo de anacrônico, quando eu digo: “Ah, tem gente que é ptolomaica”, 

quer dizer, não vê que já houve Copérnico. Não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra ao redor do 

Sol. Eu me refiro a isso. Tem muita gente que faz proposta retrógrada. Para cá e para o mundo. Seria 

retrógrado, por exemplo, pensar numa aliança Brasil, China, Rússia, Índia contra os Estados Unidos. Não 

tem fundamento, o mundo não pensa mais isso. 

Paulo Markun: Mas o senhor acha que a globalização... aliás, o senhor fez dois contratos para livros: um 

que vai rever os clássicos para discutir a arte da política a partir da experiência e o outro sobre globaliza-

ção. Não é isso? 

FHC: Isso! 

Paulo Markun: O senhor continua achando que a globalização oferece espaço para o Brasil crescer? 

FHC: Ah, continuo! 

Paulo Markun: O senhor acha que, mais do que isso, faz sentido ainda a Teoria da Dependência, que o 

senhor desenvolveu lá em 1965 no Chile, com o Enzo Faletto. E que falava que, de alguma forma, os 

países latino-americanos tinham espaço para crescer sem ser na alternativa do socialismo? 

FHC: Isso! 

Paulo Markun: Uma coisa está ligada com a outra? 

FHC: Está ligada sim. Eu acho que eu acertei naquele livro. Porque, naquela época, nos anos 1960, é que 

se dizia o seguinte: o sistema capitalista na periferia não vai funcionar. Vai ser estagnação, mas os gran-

des economistas brasileiros, sociólogos brasileiros, da América Latina toda estavam ligados a essa ideia: 

não vai haver crescimento econômico. 

Paulo Markun: Vai haver crise e socialismo. 

FHC: Vai haver crise e socialismo. Eu dizia: “Olha aqui, vocês estão enganados. Pode ser que haja socia-

lismo, seria bom se fosse possível ter, se for possível ter”. Segundo: crise existe, mas a crise no sistema 

capitalista... isso é tão antigo, né? A crise não significa que você vai de pior a pior e que quando você 

chega lá embaixo vem uma explosão que muda todo o sistema. A crise passa e quando você se renova, 

numa nova fase de expansão do capital, você está mais forte e não mais fraco. 

Marco Antônio Coelho Filho: Se autoreforma, né? 

FHC: Se autoreforma. Foi o que aconteceu aqui. Quer dizer, se você pegar o Brasil dos anos 50 e 60 e o 

de hoje, o Brasil avançou imensamente. O Brasil, o Chile, o México, agora, o que aconteceu? Naquela 

época nós não tínhamos ainda a globalização financeira. Nós tínhamos um começo de distribuição do 

investimento que começava a vir para a periferia. 

Paulo Markun: As multinacionais. 
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FHC: As multinacionais, um começo disso. E eu dizia: “Olha, cuidado que essa força é forte e ela vai 

mudar as relações todas desse país”. Mudaram. Alguns diziam: “Ah, então isso vem ao autoritarismo, 

consequência necessária disso”. Digo: “Não é também verdade”. É possível que volte a democracia. Eu 

acho que eu não errei nas linhas de análise. Hoje quando eu quero retomar esse tema é para dizer o se-

guinte: "Hoje é diferente porque você tem a globalização financeira, você tem a revolução tecnológica 

que nós não tínhamos na época das comunicações". 

 

Paulo Markun: O capital absolutamente sem pátria e sem patrão. 

FHC: O capital completamente sem pátria e as instituições que existem, que são o Fundo Monetário, o 

Banco Mundial estão pequenos diante do vulto do movimento dos capitais. Então a pergunta é: “sendo 

assim, dá para um país que nem o Brasil ter lugar ao Sol”? Eu vou analisar, mas a minha impressão é que 

sim, dá. Mas não dá para todos os países. Quer dizer, o caso dessa globalização, ela é muito discriminató-

ria, ela te fechou a chance de oportunidades para muitos países. Bom, por que para nós não? Porque de 

alguma maneira o investimento veio para o Brasil. Na América Latina o investimento veio mesmo, pesa-

do, para o Brasil, para o México e um pouco para o Chile. Não é isso? Bom, o Chile porque é um país 

organizado e complementar às economias lá de cima, o México porque se organizou e se ligou à econo-

mia americana. 

Paulo Markun:  De certa forma até, subordinadamente. 

FHC: Até em alguns aspectos econômicos sim. O Brasil, porque ficou um pólo para esta região. O inves-

timento não foi feito só para o mercado brasileiro, que é pequeno. Todos os mercados hoje são pequenos 

diante do grande impulso das forças econômicas. Então é por isso que o Mercosul é fundamental e por 

isso que a América do Sul é fundamental, eu insisti muito nisso, esses anos todos e nós criamos agora os 

eixos de desenvolvimento da América do Sul. Na imagem do que nós fizemos no planejamento brasileiro, 

para provocar investimentos de infraestrutura ligando esses países. E o Brasil, digamos, é a plataforma 

básica dessa região. Então, se nós tivermos capacidade, nós, de continuarmos o desenvolvimento tecnoló-

gico, de educar mais a população, de ter universidade com competência, de ter capacidade gerencial e o 

Brasil tem tido isso. Nós temos condições de, despeito da globalização, de nos inserirmos de uma maneira 

competitiva e soberana, o quanto é possível ser soberano nessas dadas situações. 

Paulo Markun: Em que horizonte o senhor imagina isso em termos de anos? 

FHC: Já está acontecendo. Quer dizer, o que acontece hoje com o Brasil? Nós hoje... Pega a indústria 

automobilística. Ela mudou radicalmente. Ela foi feita aqui pelo Juscelino lá atrás. Para alguns brasileiros, 

o governo Juscelino... e o que o Juscelino fez? Trouxe capital estrangeiro e por isso foi muito criticado 

naquela época. Depois ela ficou mais ou menos marcando ponto, não é isso? Quando veio o Collor, o 

Collor disse: “Ah, estão produzindo carroças”. Era injusto, mas chamava atenção para a necessidade de 

investimento. Esses investimentos ocorreram no meu governo... Hoje nós temos, eu creio que sejam 11 

marcas  diferentes produzidas aqui, se não mais. E nós temos a capacidade de produção de 3 bilhões de 

veículos por ano. Nossa capacidade de consumo é de 1 milhão e meio, 1 milhão e setecentos, pode au-

mentar e chegar a 2. Tem que exportar 1 milhão. Agora, as fábricas de vanguarda da Peugeot, da Renault, 

da General Motors, da Fiat estão aqui, as de vanguarda que são as últimas. E nós até nos especializamos 

mais para carro médio do que para carro grande, mas são carros de qualidade global. Já não são... eu não 

gosto da expressão “carroça”.  

Paulo Markun: Têm mercado mundial. 

FHC: Têm mercado mundial. É a mesma coisa quando você exporta telefone celular, tem que ser igual, 

padrão global. Ou avião, que nós exportamos, ou grãos que nós produzimos com alta tecnologia. Então o 

Brasil mudou imensamente nesses anos de tal maneira que ele tem condições de competir. Efetivamente, 

tem condições e eu não diria isso de qualquer outro país dessa nossa região. Alguns deles ficaram real-

mente um tanto marginalizados. 

Paulo Markun: E o Brasil, o senhor acha que vai funcionar como polo para esses países, quer dizer vai 

ser liderança... ? 

FHC: Se nós formos capazes de manter uma política econômica dentro do razoável, se formos capazes de 

continuar fazendo as reformas necessárias. E agora o próprio PT está dizendo que vai fazer: flexibilizar a 

legislação trabalhista. Eu tentei. Quanta gente perdeu as eleições porque a CUT disse que isso era ser 

contra os trabalhadores? Agora, os ministros novos estão dizendo isso, querem fazer isso. Se fizerem, se 

continuar nessa direção, eu não tenho dúvida. Nós temos um potencial imenso e esse potencial, repito, 

não é só o tamanho do nosso mercado que é grande, mas é pequeno e precisa ser maior, mas é o potencial 
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humano. Nós temos gente de boa qualidade, nós produzimos no Brasil hoje seis mil Phds doutores por 

ano. Só Itália e Canadá fazem isso. 

Marco Antonio Coelho Filho: Só que a gente não produz patente do mesmo modo. 

FHC: Não, porque para patente nós não registramos, sabe o quê? Desenvolvimento tecnológico. São 

pequenos avanços. Nós aqui estamos sempre ainda pensando na grande revolução do paradigma científi-

co. Tudo bem se ocorrer, mas a Coréia registra o modo de apertar um parafuso, vai e patenteia. Bom, aqui 

nós agora temos os fundos de desenvolvimento tecnológico e é preciso que se entenda que não é só na 

universidade é na empresa também onde a tecnologia se desenvolve. Mas de qualquer maneira nós temos 

essa capacidade humana.  Isso vale mais que o resto. O desenvolvimento hoje é conhecimento, não é? 

Nós chegamos a um certo patamar de conhecimento que nos permite se nós não fizermos erros... nos 

permite continuar avançando e ter um papel bom no decorrer desse século. 

Paulo Markun: Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Roda Viva especial volta daqui 

instantes. 

Paulo Markun: Estamos de volta com o Roda Viva, esta noite entrevistando o presiden-

te Fernando Henrique Cardoso aqui no Palácio da Alvorada em Brasília. Participam da entrevista o jorna-

lista Marco Antonio Coelho, diretor de jornalismo da TV Cultura e eu. Presidente, eu queria falar um 

pouco da desigualdade. Esse tema que foi um dos temas mais frequentes durante a campanha eleitoral e 

que tem sido sempre apontado como um dos pontos em que o governo do senhor não avançou. Na redu-

ção da desigualdade. Desigualdade e o sistema econômico capitalista, que é aquele que vigora no mundo, 

são duas faces da mesma moeda? 

FHC: Bom, em termos gerais são. Não há duvida. Eu não conheço nenhum sistema capitalista que tenda 

à igualdade. Ao contrário, ele tende à acumulação. O sistema capitalista acumula capitais, e, como a pro-

priedade é privada, dos meios de produção e do capital, ele tende à desigualdade, isso é um truísmo. Por-

tanto, há um pouco de má fé quando se pede um sistema capitalista que seja igualitário. Ele não é. Agora, 

no nosso caso há um problema complicado que não é só esse. É que o grau de concentração aqui é muito 

grande, quer dizer, a diferença é muito grande entre os ricos e os pobres. No caso do que aconteceu nesses 

últimos anos com o Real, quando você pega os mais pobres, se você divide em decis, a renda, os mais 

pobres melhoraram, não pioraram. E o próprio coeficiente Gini, que mede a desigualdade relativa, melho-

rou um pouquinho. Quando você olha o coeficiente de Gini no decorrer de um século na Inglaterra, por 

exemplo, ele quase não se moveu, a diferença entre ricos e pobres. Em certas circunstâncias, por exemplo, 

na África, provavelmente melhorou o Gini. Sabe por quê? Porque os ricos ficaram pobres e os pobres 

também pobres. Só que os ricos ficaram mais pobres, mais depressa do que os pobres. Todo mundo em-

pobreceu. O Gini vai melhorar. 

Paulo Markun: Não é vergonhosa a desigualdade no Brasil? 

FHC: É vergonhosa sim, mas quem diz que é vergonhosa? E nós dizemos que é vergonhosa. Tem que 

saber como é que combate a desigualdade, como é que diminui. Bom, eu estou dizendo a você que nós 

conseguimos diminuir a desigualdade dos mais pobres. Medido pela renda. A renda é uma maneira tosca 

de medir isso. O problema principal é qualidade de vida, quer dizer, você tem que melhorar a qualidade 

de vida, porque a renda dificilmente você rapidamente melhora o diferencial no sistema capitalista. Ago-

ra, a qualidade de vida pode melhorar. Isso quem mede é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Aí 

nós melhoramos bastante. E não só agora, nos últimos 20 anos nós estamos melhorando. Quer dizer, o 

Brasil não é um país onde a condição de vida esteja piorando. Não só no caso decil, o mais pobre melho-

rou na renda, mas não assim a média que é muito ruim, a diferença salarial ela é muito grande no Brasil, é 

muito grande. É inaceitável. Digamos que em termos gerais na Europa é de um para 10. Aqui é de um 

para 100. 

Paulo Markun: E há certos indicadores como número de helicópteros, de aviões particulares, de carros 

blindados... 

FHC: Não há dúvida nenhuma. Então essa é muito forte essa desigualdade. Agora, como é que você 

combate isso? Primeira coisa é dar educação. O que nós fizemos para melhorar a desigualdade? Não é 

agora, isso não resolve de um dia para o outro, não é decreto. Educação, por quê? Porque a chance de a 

pessoa subir na escala social é maior. E, no futuro, como dissemos há pouco, o conhecimento é que vai 

valer mais como riqueza. Se você conseguir educar, já melhora. Nós conseguimos colocar quase todas as 

crianças na escola, 98% das crianças estão na escola, para acabar com o analfabetismo. Isso é um fator 

para diminuir a desigualdade futura. Ponto dois: terra. O que nós fizemos com a terra? Há uma concentra-

ção de propriedades muito grande no Brasil, é menor do que se dizia, porque muito disso foi visto aqui no 

censo que nós fizemos. Era no cartório. Era grilagem de terra que não existia para pegar o papel e para ir 
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depois no banco e servir de fundamento para pegar empréstimo. E isso na gestão do Raul Jugman e agora 

na do José Abraão. Isso acabou, quer dizer, os cartórios caíram. E então, diminuiu uma falsa desigualda-

de, mas existe ainda a concentração. O que nós fizemos? Dar terra a quem não tem terra. Que nós fize-

mos? Pusemos 600 mil famílias no campo. Demos terra. Isso é você alterar a propriedade. Agora, isso 

leva tempo para ter efeito, mas o Brasil tem as políticas para melhorar a desigualdade no tempo. 

Marco Antonio Coelho Filho: Agora, jamais acabar com a desigualdade. 

FHC: Onde é que é igual? Nos Estados Unidos, na Inglaterra? Na França, na Alemanha? Aonde? Igual é 

em Cuba. É mais igual. Então, aí há uma certa contradição entre o ideal de igualdade e o fundamento do 

sistema econômico capitalista. E em Cuba começou a aumentar a desigualdade, por quê? Porque ela não 

tem mais condições de manter isoladamente um sistema socialista, tem que deixar vir investimento es-

trangeiro, tem que deixar vir turismo, tem duas moedas. Vai restabelecer algum grau de desigualdade. Na 

União Soviética, quando ela existia, que se visava a maior igualdade, era inegável que era mais igual, mas 

criou uma casta burocrática. Então, esse problema é muito complicado e é usado como arma política para 

atacar quem está no governo. Daqui a pouco, daqui a dois ou três anos será possível dizer mais ou menos 

a mesma coisa a respeito do próximo governo, seja ele qual venha a ser. 

Marco Antonio Coelho Filho: E o senhor não vê no mundo hoje, nenhuma alternativa a esse tipo de...? 

FHC: A esse problema, digamos, de você mais rapidamente diminuir... Mas eu vejo alternativa.  

Paulo Markun: Mas não houve isso na Europa ou em outros países? 

FHC: Houve. Eu vejo alternativas para o Brasil nessa direção. No tempo, a Europa levou 100 anos, com 

muita política social democrática para diminuir a desigualdade. E é isso que nós devemos fazer. E é isso 

que nós estamos implantando no Brasil: mais educação, melhor saúde, acesso a terra, mobilidade social 

que é muito forte no Brasil, continua sendo. O sujeito muda de posição na sociedade. E políticas ativas de 

governo nesse sentido e da sociedade para diminuir a desigualdade. Agora, como é que você faz isso? Eu 

vou dar um exemplo concreto: o Imposto de Renda é o imposto mais justo que há nessa matéria, você 

toma mais de quem mais tem. Não é isso? No Brasil muitos nem pagam o Imposto de Renda, porque não 

têm renda suficiente para pagar o imposto e, sobretudo, o imposto de pessoa jurídica. Vocês vão ver os 

dados que forem publicados agora, vão mostrar que nós aumentamos muito a arrecadação, o imposto que 

mais cresceu foi o da renda, mas na renda foi da pessoa jurídica e nas pessoas jurídicas foram as grandes 

empresas e os bancos, que aumentaram muito, nós arrecadamos muito. O que se fez com esse dinheiro? O 

equivalente em dinheiro - isso não chega a ser 30 bilhões por ano, é 28 bilhões - nós estamos distribuindo 

30 bilhões em dinheiro. Para quê? Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Seguro Desemprego, Aposentadoria 

Rural, que não cotiza. Essa é a maneira que o Estado tem de tomar de quem é menos pobre. Porque você 

paga Imposto de Renda, você também, eu também. Nós não somos ricos, mas somos muito menos pobres 

que os pobres do Brasil. Então toma o dinheiro nosso - que nós não gostamos também, ninguém gosta, 

quando aumenta a alíquota do Imposto de Renda - e passa-se sob a forma de dinheiro para os mais po-

bres. Tem que ter Imposto de Renda, deve ser, ao meu ver, mais alto do que nós pagamos. Num país 

europeu se chega a pagar 30%, 40% da sua renda. No Brasil se chega a 27,5%. Eu estou dizendo isso 

porque isso é impopular. Porque a classe média acha que ela é que vai ser vitimada por isso. E talvez até 

seja, dependendo do que se chama de classe média. Qual é renda que se tem. Devia ter mais categorias, ao 

meu ver. Isso é contra o que os tributaristas acham, eles acham que deve ser menos categorias, menos 

classes. Nós temos só duas. Eu acho que devia ter mais e devia ser mais alto para quem mais ganha. Ago-

ra, você não consegue aprovar isso porque existe uma ideologia no Brasil contra pagar imposto. Na Euro-

pa, a esquerda é a favor do imposto, a direita é contra. No Brasil, todos são contra. 

Marco Antonio Coelho Filho: Presidente, se eu entendi, a diminuição da desigualdade é feita através de 

reformas. 

FHC: Ah, sem dúvida! 

Marco Antonio Coelho Filho: Então o que o senhor está dizendo é que a esquerda está condenada a ficar 

fazendo reformas? 

FHC: Mas, infelizmente, uma certa esquerda se opôs. Pega a previdência, por exemplo. O que acontece 

com a previdência? A previdência privada, ela tem um déficit hoje de uns 10 bilhões de reais e foram 

introduzidas algumas medidas, o fator previdenciário que se chama. É um misto entre contribuição e 

tempo de serviço. E a previdência privada paga muito pouco aos seus associados. A previdência pública, 

você se aposenta não só com salário integral, como você tem, quando se aposenta, 11% de aumento, que 

você deixa de descontar para a previdência. Então... só no Brasil. Antigamente tinha, além disso, 20% de 

aumento. Só no Brasil existe isso. Agora, isto, 75 bilhões de reais, mais ou menos, é a massa de recurso 
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que é pago para 3 milhões de pessoas. Federal eu me refiro. São os funcionários públicos na ativa e na 

inatividade. Entretanto, todas as vezes que o governo tenta mexer nisso, o que acontece? Vem uma ideo-

logia que é sustentada ou foi pelas corporações e em nome da esquerda – uma esquerda antiquada - que 

diz que se é para tirar dinheiro do pobre. Não é, porque o pobre não é esse, o pobre é outro. 

Marco Antonio Coelho Filho: Aí a gente vai entrar também em um outro patamar que é a questão da 

comunicação. A comunicação e da mídia. Eu acredito que o governo Fernando Henrique não conseguiu 

passar isso... 

FHC: Eu não nego. 

Marco Antonio Coelho Filho: Até acho que a comunicação falhou aí... 

FHC: Eu não nego, só que a comunicação para mim não é um processo que dependa de propaganda ou de 

comunicadores. É um processo político ideológico. Quando você tem uma barragem muito forte como 

nessa matéria da previdência em que se dizia: “o governo quer tirar dos mais pobres”, e não era verdade. 

Ou como se dizia: “Flexibilizar a constituição trabalhista”. Eles disseram que era para tirar os direitos 

trabalhistas, que estão assegurados pela constituição, portanto, a lei não poderia tirar. Mas de tal maneira 

isso é forte como ideologia que paralisa a informação. Você pode dar a informação que ela não penetra. 

Você pode dizer... outro dia eu vi um Deputado do PT que vai ser ministro agora, da previdência justa-

mente dizendo: “Ah, mas o Presidente está dizendo que o PT que se opôs. Nós éramos só 49, depois cres-

ceu”. Não. Não eram só 49 e não foi isso que eu disse, não foi o PT que se opôs. O PT organizou a ideo-

logia que foi utilizada pelos que não querem a mudança, inclusive da chamada base aliada, que não que-

rem a mudança, como pretexto para não mudar. Não estou dizendo que a responsabilidade seja do PT, 

não é, mas ideologicamente quem tinha força moral no caso para dizer: “Olha isso é contra o povo”. Dis-

se. Então aqueles que são contra o povo, que não querem mexer, usaram isso e não mexeram. 

Paulo Markun: O senhor disse para a Folha de S. Paulo na entrevista a Vinicius Torres Freire 

e Fernando de Baso Silva, que o seu governo, ele foi menos assistencialista e menos clientelista e, ao 

mesmo admitiu, isso que o senhor repetiu agora que o PT conseguiu desgastar o governo dando uma 

versão que não correspondia ao que estava acontecendo. Quer dizer que o gover-

no Fernando Henrique forneceu os instrumentos para a oposição ganhar e ao mesmo tempo foi vítima 

desse erro de comunicação? 

FHC: Eu não sei se fornecemos instrumentos para ganhar. Isso é uma luta política, então é o governo, são 

os partidos. Eu disse um milhão de vezes aos meus aliados: “Olha, eu vou ganhar. Chega lá, vocês vão 

apertar o botão e vai sair lá no Congresso, vai sair que o governo ganha, mas vocês não vão fazer discurso 

defendendo. Vamos ganhar dando a impressão que estamos fazendo uma coisa que não é boa para o país. 

É por pressão do governo”. Faltou acreditar, como eu acredito. 

Paulo Markun: Na reforma, o senhor diz? 

FHC: Na reforma. Acreditar nas reformas. 

Paulo Markun: Mas na eleição? 

FHC: Mas, eleição é consequência, vem depois. Ninguém ganha ou perde eleição no dia, isso é um pro-

cesso. 

Paulo Markun: Mas não tem muito a ver com o fato da aliança que levou o senhor ao poder ter se desfei-

to no meio do caminho? 

FHC: Sem dúvida que teve. 

Marco Antonio Coelho Filho: Qual foi a hora que o senhor percebeu isso? 

FHC: Foi a eleição do presidente da Câmara. O que não quer dizer, vamos ser claros aqui, que, se não 

tivesse havido isso, se tivesse mantido a mesma aliança, que seria possível ganhar. Talvez sim, talvez não. 

Depende de certos fatores. Eu acho que há um certo fator de fadiga, de cansaço. Depende do modo como 

o candidato vai defender ou não vai defender certas teses. E eu ganhei a eleição em 1998 na crise. E a 

discussão era sobre o desemprego. E o mesmo que se disse agora, se dizia naquela ocasião. 

Paulo Markun: Sim, mas havia uma crise externa que as pessoas achavam que era melhor manter o que 

estava no poder. 

FHC: Sim, e por que achavam que era melhor? Aí depende como se coloca. Política não é uma cosia 

objetiva, depende muito do símbolo, depende muito da emoção, depende muito do modo como você co-

loca questão. São fatores dinâmicos. Veja, como é que o Lula ganhou a eleição? Lula, paz e amor. Cadê o 
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PT? Cadê as teses? Não entraram na discussão. Não estou criticando não, eu acho que ele fez bem de 

fazer isso e ganhou. Mas foi assim. 

Paulo Markun: Mas isso não é porque o Lula é maior que o PT? 

FHC: Ele é maior que o PT, sem dúvida, mas, além disso, se é maior que o PT, ele não disse o que iria 

fazer com o Brasil... Agora, isso não quer dizer que ele não faça uma coisa boa. Eu acho que ele vai fazer. 

Mas ele não disse o que ia fazer. 

Paulo Markun: O senhor falou em fadiga de material e é uma expressão, também, que o senhor havia 

mencionado na entrevista para a Folha de S. Paulo. Se depois de oito anos existe a fadiga do material, 

não seria melhor ficar quatro anos só, não ter reeleição? 

FHC: Mas se não houvesse a reeleição, você não faz nada. Você não teria Responsabilidade Fiscal, a 

mudança dessa Bolsa Escola, a questão da saúde... Isso não se faz em 4 anos, precisa de mais tempo. 

Você pode dizer para a pessoa: “Quem sabe sim”. É mais cômodo, pode ser até mais popular. Agora, se 

você quer mudar um país, você não muda em 4 anos. 

Paulo Markun: O senhor acha que é bom para o Brasil ter reeleição? 

FHC: Eu não tenho dúvida. Deu continuidade, deu seriedade, continuidade na política econômica, em 

tudo isso. Essa respeitabilidade que o Brasil tem hoje foi o que ele foi capaz de, a despeito das crises, 

manter rumo. Isso em 4 anos poderia mudar sem ser enraizado. Hoje, quando nós estamos saindo, o que 

as pessoas estão dizendo na área econômica? Que estão dizendo? Vão manter os contratos, vai controlar a 

inflação, vai manter as metas, vai ter que ter cuidado com o gasto público. Será que diriam isso em 99? 

Marco Antonio Coelho Filho: Mas o discurso era outro em 98. Agora, o que eu não consigo entender e 

eu gostaria que o senhor explicasse como é que o povo vota tão diferente, do ponto de vista federal e do 

ponto de vista estadual? Quer dizer, esse voto é muito interessante. Do ponto de vista sociológico, como é 

que o senhor explicaria essa variável? Será que o cidadão sabe o que o presidente tem que fazer e o que o 

governador tem que fazer? 

FHC: Não, não, não. Nós vivemos numa sociedade de massa, onde a difusão eleitoral depende muito dos 

programas de campanha, da atitude dos candidatos e de quem é o candidato. Quer dizer, uma coisa é você 

ter um candidato de um tipo ou de outro tipo, é sempre uma comparação. E eu acho que havia uma espé-

cie de dívida para com o Lula, sabe como: “Vamos experimentar meu Deus, esse homem está aí insistin-

do pela quarta vez! Ele é um homem íntegro, ele vem de baixo, ele foi trabalhador, nada o desabona. Ele 

está com uma proposta que não sabe muito bem qual é, mas certamente será boa para o povo”. Havia isso 

nessa campanha nacional. Nas estaduais foi diferente, o PT perdeu. Perdeu no Rio Grande do Sul, perdeu 

no Rio de Janeiro, só ganhou em 3 estados, que têm eleitoralmente pouca expressão. Perdeu em toda 

parte. Enfim, então você vê que depende muito de como leva a campanha, de quem são os candidatos, 

desse efeito que eu falei de fadiga de material que pode existir, no caso do Rio Grande do Sul. Então, 

você não pode julgar uma eleição de uma maneira unidimensional. Nem pode dizer: “perdeu porque a 

situação econômica é essa ou aquela”. Não é isso. Depende de circunstâncias que são transpostas pela 

linguagem política, pela briga política. Eu reitero, eu acho que o fato de fazer essas reformas - que eu fiz 

muitas no Brasil - sem que as pessoas sentissem que isso era bom mesmo... Não adianta você fazer do 

ponto de vista político, do ponto de vista objetivo sim. Quer dizer, você hoje tem telefonia para todo o 

lado, você pode ter Internet, você tem a rede ferroviária toda privatizada e avançando, você acabou com a 

questão dos portos, as tragédias que havia. O preço muito alto do Brasil. Caiu o preço. Enfim, você fez 

uma porção de coisas. Ah! A Petrobrás está produzindo o dobro do que produzia com competição! Quer 

dizer, fez objetivamente muita coisa e isso não assegura por si só ganhar. 

Marco Antonio Coelho Filho: E uma boa comunicação. Voltamos de novo à comunicação. O fato da 

comunicação hoje no Brasil estar na mão do mercado, porque isso é um fato, qual é o seu entendimento 

disso? Porque na verdade para o mercado era importante as reformas. 

Paulo Markun: Você não pode se queixar de não ter tido apoio dos meios de comunicação. 

FHC: Não, eu não me queixo. Mas não é isso. A comunicação política é outra coisa. Não tem a ver com 

os meios em si, tem a ver com o estado de opinião que se forma e ele se forma a partir de como você luta 

no dia a dia. Eu acho que isso é mérito de quem ganhou, conseguiu convencer, falsa ou certamente, não 

importa do ponto de vista da vitória. Do ponto de vista da história, vai ver que uma porção de coisas que 

diziam não é verdadeiro. Que o Brasil melhorou, não piorou, nunca tivemos recessão nesses anos todos, 

nunca deixamos de crescer. Não crescemos muito, mas mudamos a base produtiva como eu disse agora. 

A agricultura teve uma revolução positiva. Os serviços também por causa da telefonia, da Internet e tudo 

mais. E não obstante tudo isso foi vivido naqueles três meses de eleição como não existisse. 
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Paulo Markun: O senhor mencionou recentemente um paradoxo da sociedade moderna, que é racional, 

lógica supostamente e que abre espaço - isso se eu não me engano foi no livro da entrevista com Roberto 

Pompeu de Toledo – abre espaço para o ator indivíduo e deixou claro que esse indivíduo tem que ter 

competência para se relacionar com a mídia, para fazer esse jogo que o senhor está mencionando aqui 

permanentemente. O senhor foi esse ator do governo Fernando Henrique? 

FHC: Olha, até certo ponto sim, fui reeleito por isso. Agora, você diz que a história moderna é racional. 

Supostamente! Porque você nunca pode imaginar que uma situação seja puramente racional. Eu sempre 

digo: Eu sou cartesiano com pitada de Candomblé. Porque, se você não tiver pitada de Candomblé, se 

você não tiver algo de emoção, algo até de irracional, algo de explosivo em certas circunstâncias, você 

não se comunica. Agora, o paradoxo que eu disse foi exatamente esse: numa sociedade como a nossa, em 

que todo mundo quer participar e crescentemente, não obstante dá a impressão que as pessoas pesam mais 

que as instituições. Isso é perigoso, porque isso leva ao carismatismo, ao messianismo, ao populismo ou 

até à ditadura. Mas existe essa tendência na sociedade contemporânea, por causa da capacidade que você 

tem hoje de falar para milhões de pessoas, você sendo um bom ator de você até tentar se sobrepor às 

instituições. Eu nunca fiz isso, sempre fui contra, embora eu saiba que quando eu quero explicar as coisas 

eu tenho uma certa capacidade de explicar, mas eu acho que você tem que se policiar para não deixar que 

a sua capacidade de - vamos usar a palavra certa - manipular, seja pela emoção, pelo choro, pelo grito, 

seja pela razão, que essa capacidade se sobreponha às outras instâncias da sociedade e aos partidos, a 

opinião pública que se forma pensando, etc., etc. Mas há um jogo sempre nisso aí e sempre alguém tem 

que ser a pessoa que sustenta uma situação. É normal que no regime presidencialista seja o presidente. Ou 

quem é que vai sustentar o governo do Lula? É o Lula. 

Paulo Markun: O senhor acha que nesta campanha o Lula aprendeu a dominar a mídia, representando 

esse papel? 

FHC: Ah, eu não tenho dúvida! Mas não agora, ele é bom ator. Eu fui adversário do Lula duas vezes. Eu 

sei como o Lula é. Ele é bom ator. 

Paulo Markun: Esse ator no sentido... 

FHC: Não é crítico, não. É positivo. Eu diria que eu também sou ator, não estou criticando, não. Ele é 

bom ator e sabe fazer esse jogo. Eu disse outro dia uma coisa: “os marqueteiros também são formidáveis, 

porém não há marqueteiro que seja capaz de transformar uma estátua numa coisa móvel”. O Lula, “paz e 

amor", porque o Lula tem um componente de “paz e amor” na personalidade dele e no modo de ele ser. 

Não é uma invenção pura e simplesmente, um golpe publicitário. Ele tem esse lado, positivo, ao meu ver, 

quer dizer, atuou bem, exploraram bem esse lado dele. Que mal há nisso? Não vejo mal. Risco? Tantas 

vezes me perguntaram. Risco se ele não fosse democrata e eu acho que ele é democrata. Ele está ligado a 

um partido, tem uma certa tradição, ele não é... 

Paulo Markun: Que é o partido mais orgânico do país. 

FHC: Mais orgânico do país. Ele não é uma pessoa, ao meu ver, messiânica. Ele não é uma pessoa que 

está querendo uma profecia para o mundo. Não, não. Ele tem boa vontade, talvez até uma certa dose de 

não ingenuidade, mas expectativa de que as coisas sejam mais fáceis do que são. Mas isso em pouco 

tempo aprende. 

Paulo Markun: Teve alguma faísca no governo do senhor, além do Plano Real? 

FHC: Bom, negativa sim. Por exemplo, aquela corrida bancária de janeiro, de 29 de janeiro, uma coisa de 

nada que pode mudar tudo. Eu percebi a tempo, tanto que eu fui à televisão três vezes, porque eu percebi 

que aquilo podia realmente dar uma corrida bancária tremenda. Eu diria que, em certos momentos, nós 

devíamos ter nos antecipado a algumas crises como a da Ásia, que nós podíamos ter percebido antes. 

Porque aquilo foi também uma faísca e que teve efeitos muito negativos. Então, acontece, eu acho que 

hoje por causa dessa circularidade tão rápida da informação você tem que estar sempre atento ao que vai 

acontecer, porque uma infâmia pode mudar as coisas. Por exemplo, Dossiê Caiman. É uma infâmia, uma 

chantagem que não mudou porque nós reagimos, mas assim mesmo podia ter mudado muita coisa. Assim 

como as questões positivas que pode acontecer, como a questão do Plano Real. O Plano Real o que foi 

interessante é que é um plano democrático, quer dizer, eu expliquei, tim-tim-por-tim-tim, na televisão, no 

rádio, do que se tratava, mas também o Ricupero explicou em seguida. Quer dizer, foi o tempo todo sus-

tentado na base de explicação, explicação. Para que a coisa pudesse funcionar. Então, eu acho que nós 

devíamos prestar atenção porque as mudanças podem ocorrer de repente. Vou dar um outro exemplo: 

quando houve a greve da Petrobrás em maio de 95. Ali eu digo: “Meu deus, isso aqui pode significar o 

fim do governo”! Porque, se você começa a ter uma greve num setor sensível como esse, você se lembra 

que a oposição tinha perdido e não estava conformada com a derrota, logo em março começaram um 
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"fora FHC", queriam repetir a dose Collor, sem base, simplesmente por antidemocratismo? O que eu fiz? 

Eu fiz uma coisa que para mim foi doidíssima. Mandei os tanques cercarem as refinarias. Porque eu digo: 

“Aqui tem uma faísca. Se esse negócio pega, eu não governo”. Então, eu acho que o governante tem que 

estar toda hora preparado para esse tipo de situações, porque tudo pode mudar de repente por questões 

que são até aparentemente pequenas que de repente cresce como uma onda imensa. 

Paulo Markun: Partidos políticos mais fortes certamente ajudam no sentido de controlar essas faíscas, 

porque, se um quer puxar as faíscas para a sua sardinha, digamos assim, o outro vai impedir. Mas a reali-

dade brasileira é de não termos partidos fortes, o senhor mencionou inclusive que temos um Congresso 

forte e partidos fracos. 

FHC: Eu acho que esse é o nosso paradoxo. O único partido organizado é o PT. Há outros menorzinhos: 

PC do B, mas esses são projetos de partidos, mais ou menos gorados. O PT não gorou, o PT funcionou 

como partido. Na verdade na medida em que cresceu, ele perdeu também um pouco aquela característica 

anterior de um partido tão orgânico... e é natural. Ficou um partido mais de massa, muda a característica, 

no obstante ele tem uma capacidade de controlar os seus deputados, os outros geralmente não têm a mes-

ma. Até têm alguma, até há pesquisas que mostram que os deputados votam grandemente de acordo com 

as lideranças. Isso é verdade, mas o fato é que você tem partidos que não estão enraizados na sociedade. 

Quer dizer, você não tem canais entre a sociedade e os partidos. 

Paulo Markun: Reforma política resolve isso? 

FHC: Não. Isso é uma questão que é muito mais complicada, que tem a ver com a matriz sociológica e 

com a cultura política, que não é reforma que resolve. 

Paulo Markun: O senhor acha que o PT que existe hoje tem sentido na sociedade? 

FHC: Não, o que tem sentido foi o Lula, que foi mais amplo que o PT, porque o PT ainda é corporativis-

ta. Eu acho que o problema maior num país como o Brasil é que as corporações são fortes, elas se organi-

zam e o que você tem que atender não é o setor organizado, é o não organizado: é o informal, é o margi-

nal, é esse tipo de gente que não tem representação. Então eu acho que o perigo de um partido - eu não 

gosto, não quero falar disso a essa altura dos acontecimentos - mas o perigo de um partido como o PT é 

dele ser defensor de interesses estabelecidos. Não dos grandes. Dos pequenos e médios: o funcionalismo 

público, dos sindicatos mais poderosos... e não deixar fazer reformas que vão atender aos que não estão 

organizados. E isso tem a ver com o Congresso, que você estava perguntando do paradoxo também. O 

Congresso do Brasil tem muita importância. Primeiro: é um dos mais antigos do mundo, desde 1823 qua-

se sem parar. Parou no máximo 10 anos, mesmo no militar, eles mantiveram o Congresso. Há uma tradi-

ção parlamentar e isso é positivo, isso significa uma cultura de negociação. O Congresso tem essa cultura 

de negociação. Qual é o problema? É que, como os partidos são fracos e não vão lá na raiz da sociedade, 

ele só tem capilaridade para com os interesses constituídos. Corporativos ou não, empresariais, mas cons-

tituídos. Bom, não há um interesse constituído no Brasil que não seja representado no Congresso. Como é 

que isso acontece? Não é através da eleição. Primeiro se elege e depois os interesses vão buscar o Depu-

tado. Todos os interesses: religiosos, de vários tipos, o contrabando, o interesse dos professores, o interes-

se dos empresários, dos banqueiros, enfim, todos os interesses vão buscar lá aqueles que os representam, 

os bons e os maus. Depende do julgamento de cada um. Então lá você encontra sempre grupos que se 

organizam como frentes. É muito interessante ver que o Congresso que fala com o Presidente não é o 

partido, só em crise ou na hora de fazer Ministério, fora disso, no dia a dia são as frentes. 

Paulo Markun: As federações de interesse. 

FHC: Federações de interesses. Isso é complicado, porque isso no limite é o lobby, bom ou mau. Não é o 

partido, qual é a diferença? O partido tem uma filosofia, tem uma proposta, então eu digo: “Eu sou contra 

esse aumento de imposto, porque na minha visão esse imposto não é o melhor ou porque em geral eu sou 

contra o aumento de imposto, quero um imposto único”. Tem uma filosofia. Aqui não tem a filosofia, tem 

só os interesses que se organizam. Então, isso é ruim, é complicado para a democracia. Agora, qual é a 

esperança? É que a cultura política está mudando, quer dizer, a população está mudando seu interesse, o 

cidadão está influindo mais, está escolhendo. Não importa se do meu ponto de vista seria melhor outra 

solução. Não importa, o que importa é que houve muita liberdade e que nessa liberdade a população falou 

e está falando crescentemente e não só no Congresso. Está falando que ela se organiza, ela faz pressão 

junto aos procuradores, junto aos órgãos de defesa do consumidor, diretamente na burocracia, junto ao 

presidente, junto aos ministros. Ela se organiza. Os movimentos sociais se organizam. 

Marco Antonio Coelho Filho: Mas então é no movimento da sociedade, não precisa ter reforma política 

que as coisa vão se adequando? 
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FHC: Não, eu não acho isso. Eu acho que precisa ter reforma política, mas o que eu digo que ela não 

supre o fundamental, que é a cultura cívica. Esta cultura cívica num país como o nosso não é fácil você 

implantá-la, mas ela está se implantando. Está havendo o que o Guiden chama de uma radicalização da 

democracia. Isso é muito bom. Essa radicalização vem de que existe liberdade, mas que existe também 

respeito às instituições. Porque liberdade sem instituições dá anarquia. A reivindicação pela reivindicação 

não tem como processá-la. Aqui está havendo um certo equilíbrio, nós estamos fortalecendo as institui-

ções, o congresso, os tribunais, a presidência, os órgãos governamentais, os próprios partidos. Ao mesmo 

tempo, o cidadão está se sentindo muito livre. Isso é bom, porque, ao se sentir livre, ele obriga as institui-

ções também a começar a se remodelar. Então, eu acho que nós vivemos um momento positivo do ponto 

de vista da democracia e não é porque ganhou A, B ou C, perdeu A, B ou C, é porque a sociedade no seu 

conjunto está mais reflexiva, está começando a ter mais consciência dos seus interesses. Vai às favelas 

para ver o que acontece, estão organizadas, tem organizações em todas as favelas, ou quase todas. Vai ver 

o que acontece com as mulheres, que se mobilizam muito e, geralmente, tanto na luta popular quanto, 

sobretudo, na luta urbana elas têm uma papel muito forte e que é pouco notado pelos partidos que desper-

diçam essa energia nova que há no Brasil. Então, eu acho tudo isso muito positivo. 

Paulo Markun: Presidente, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já, já. [intervalo] 

Paulo Markun: Estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando em um programa especial o Pre-

sidente Fernando Henrique Cardoso. O programa está sendo gravado aqui no Palácio da Alvorada em 

Brasília e não permite a participação dos telespectadores. Presidente o senhor disse que todos os jornais se 

parecem e existe hoje em dia um sistema de informação eletrônica via Internet que permite acompanhar a 

informação em tempo real. Na verdade basta ler os editoriais dos jornais para ter uma ideia do que se 

passa. Então, certamente o senhor leu o editorial da Folha de São Paulo do dia 19 de dezembro [2002], 

que publicou um Caderno inteiro sobre o seu governo e lá está dito que o senhor como presidente terá 

frustrado os que dele esperavam um governo tanto mais arrojado e imaginativo quanto menos mutilado 

por tais concessões. Eles se referiam às barganhas, segundo a Folha, discutíveis e pontuais que permiti-

ram governar e se reeleger. A Folha ainda registra que essas barganhas foram compensadas do ponto de 

vista do jornal, pela honradez pessoal com que o senhor manteve o governo e pela atitude de tolerância. O 

senhor acha que poderia ter havido menos barganha e mais arrojo no governo? 

Fernando Henrique Cardoso: Olha, é muito fácil escrever essas coisas, o difícil é você realmente go-

vernar um país. Por quê? Arrojo eu tive, tanto tive que mudei tudo. Fiz o Ministério da Defesa, que nunca 

tinha sido feito no Brasil, fiz a Reforma Agrária, que nunca tinha sido feita na proporção que nós fizemos. 

Abri... abri, não. Criei condições para o Brasil com economia já aberta pudesse competir. Mudamos intei-

ramente a noção de competitividade no Brasil. Respeitei a Constituição. Qual foi a falta de arrojo? Tive-

mos uma política de absoluta independência, sem fazer retórica com relação às questões internacionais. 

Nunca o Brasil protestou tanto na Organização Mundial do Comércio como no meu governo. Tomamos 

uma posição bastante firme nessas matérias internacionais. O que se chama de arrojo? É curioso isso, é 

uma questão subjetiva. Agora, barganha. Bom, o sistema político democrático, quando você ganha uma 

eleição, quem ganhou com você tem a expectativa de participar do governo, como agora, será que o Lula 

está barganhando ou está discutindo com os partidos qual é parte do governo que vai corresponder a cada 

um deles? Onde não é assim num sistema como o nosso, que você para governar precisa de uma coalizão 

e há uma Federação? Portanto, muito difícil de você ter partidos unificados e muitos partidos são fracos. 

Se não você tem que fazer acordos com certos setores político-partidários. Ou faz isso ou não governa, é 

que há uma nostalgia do grande chefe que vai e impõe a sua vontade. 

Paulo Markun: Dá "canetada"! 

FHC: Dá canetada. Bom, outra coisa é o clientelismo, isso eu cortei na educação, na saúde, na Reforma 

Agrária, com a privatização das teles, que eu não nomeei ninguém. Toda a área econômica ficou sob 

controle técnico. Agora, quando veio a transição eu mandei abrir tudo para o PT. Por quê? Porque não 

tem segredo. Não tem segredo. E quase todo o governo é composto por profissionais. Nós aproveitamos o 

que havia de bom da burocracia, melhoramos também com escola de administração pública. 

Marco Antonio Coelho Filho: Quando o senhor fala em radicalização da democracia, onde é que o se-

nhor pode apontar que houve uma radicalização da democracia no seu governo? 

FHC: Vou lhe dizer: O MST, por mais que eu critique e tal, eu acho que ajudou. Por quê? Porque forçou 

que a agenda da Reforma Agrária entrasse com maior velocidade. 

Marco Antonio Coelho Filho: A agenda foi alterada pelo MST. 

FHC: Foi alterada num ritmo que... Agora talvez até diminua a Reforma Agrária. Não só porque nós 

atendemos bastante, demos bastante terra, e não só terra, criamos recursos, fizemos o Pronaf, etc., etc. 
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Como também porque talvez não tenha o interesse político que tinha, mas eu acho que ajudou, embora 

eles tenham utilizado métodos que, enfim, eu... condeno. Mas de qualquer maneira é um exemplo. Outra 

questão: todo movimento pela saúde, que lá no tempo antigo, lá em São Paulo com o Jatene, isso tem raiz. 

O Eduardo Jorge também. Isso foi avançando bastante e hoje todos os SUS passou a ser uma realidade, o 

próprio movimento médico ajudou nisso, há uma pressão nessa direção. Comunidade ativa e comunidade 

solidária, o terceiro setor, isso avançou enormemente no Brasil. 

Paulo Markun: Tudo que o senhor está mencionando são processos. É tudo lento e gradual? 

 

FHC: Isso! Porque a democracia é processo e essa é a dificuldade. As pessoas querem atos, gestos, dra-

ma, ou o que seja, e não é assim. Quer dizer, você não constrói uma nação na base de machadinha, ma-

chadadas, “canetaços”. Não constrói. Você constrói com a modificação da cabeça, do sentimento também 

e você constrói em um processo. 

Paulo Markun: Mas vamos falar de uma área que, eu imagino, o senhor há de concordar que o processo 

não está bem. Que é a área da violência. 

FHC: Sem dúvida. Eu concordo que não está bem. Está péssimo. Você viu Cidade de Deus, o filme? É 

uma coisa impactante e mostra o quê? É uma coisa antiga. 

Paulo Markun: É um processo ao contrário. É um processo de perda de Estado, de desgaste das institui-

ções. 

FHC: Agora, eu poderia fazer o que eu fiz durante certa época com convicção. A responsabilidade pela 

segurança pública não é do Governo Federal. O Governo Federal tem oito mil homens na Polícia Federal. 

Os estados têm 500 mil. Eu podia dizer isso, mas não é verdade. Por que não é verdade? Porque hoje nós 

temos que articular isso tudo. Funcionou com a Benedita no Rio de Janeiro a articulação da Força Tarefa, 

porque a Benedita teve coragem e nós demos apoio. Está funcionando no Espírito Santo, a Força Tarefa 

está botando todo mundo na cadeia ou tentando colocar. Isso tem a ver com o desmantelar muitas máfias, 

como está se vendo até na justiça. Das próprias polícias, tem que haver articulação da Polícia Militar com 

a Civil. Tudo isso é processo. 

Marco Antonio Coelho Filho: Agora, não se tinha ideia de que a questão da segurança estava relaciona-

da com a questão da democracia. Pareceu-me, quer dizer, no início do governo não parecia que tinha. E 

hoje é verdadeiro isso. Quer dizer, nem a esquerda que antigamente descartava isso. 

FHC: Hoje a esquerda parece que quer usar... alguns até na propaganda eleitoral usaram métodos que eu 

não gosto. Quer dizer: “A Rota de novo na rua para matar”. Não é isso. 

Marco Antonio Coelho Filho: Mas a questão da segurança não foi vista, no primeiro governo principal-

mente, como uma questão importante para a democracia, não é, presidente? Inclusive a questão do de-

sarmamento que o senso apontou que a principal causa. 

 

FHCFHC: Mas não passa. Eu lutei por essa lei. A lei é minha, a proposta é minha. Não passa no Con-

gresso porque tem um lobby. Lobby de quem? Das policias e também lobby dos fabricantes. Você não 

aprova a lei. Aprovei na Câmara, está no Senado. 

Paulo Markun: O que é preciso fazer para que a violência reduza a sua proporção? 

 

FHC: Bom, eu não sou especializado na matéria e acho até que o grande desafio para o próximo governo 

é esse. O que nós pensamos? Nós pensamos poucas coisas, fizemos algumas coisas. Primeiro nós criamos 

a Secretaria Anti-Drogas. Droga você não resolve só na base da repressão, enquanto tiver consumo, como 

ela dá um lucro imenso, você vai ter quem ofereça droga. Você tem que lutar contra o consumo da droga. 

Então criamos a Senad. Isso implica de novo terceiro setor, mobilização das famílias, das igrejas, dos 

sindicatos, de todo mundo. É um processo de novo, mas é fundamental para você reduzir a demanda. 

Bom, segundo lugar não havia no Brasil nem a noção do crime de lavagem de dinheiro. Não havia o cri-

me, nós tipificamos o crime. Nós criamos a Coafe, que é um conselho, uma comissão, que permite con-

trolar a remessa de dinheiro e permite o que não era possível pela lei, que a Receita Federal recebesse 

informações do Banco Central. Então o Brasil, não era o governo, não. O Brasil era muito despreparado 

com a questão, não só o governo. Até nessas coisas mais elementares. Bom, a própria polícia tinha que se 

reorganizar e continua de forma mais científica. Nós, o que fizemos? Criamos um fundo para ajudar aos 

estados. Ajudou? Alguma coisa está ajudando, demos pelo menos 500 milhões de reais para os vários 

estados, municiamos, etc., etc. Também não resolve. Você tem que ter a ação lá nos Estados. Depois, nós 

criamos penitenciárias - em São Paulo, ajudamos o Governo do Estado, enormemente, fazendo mais peni-

tenciárias -, fizemos penitenciária federal no Acre. Você viu no Rio de Janeiro o problema das penitenciá-
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rias, você viu no Rio de Janeiro uma coisa muito grave, porque os bandidos estão presos e foram conde-

nados, ou seja, a polícia atuou, a justiça também e eles estão mandando dentro da cadeia. Porque a polícia 

carcerária está contaminada. Então, você vê que... isso tudo não é Federal não, eu não tenho ingerência 

sobre a questão, eu não tenho poder. 

FHC: E o presidente Lula não vai ter? 

FHC: Não vai ter. Eu não consegui, nem sequer que o Congresso transformasse em crime federal, crimes 

contra os direitos humanos. Não consegui que a chacina lá de Eldorado de Carajás pela qual eu paguei um 

preço e não tem nada a ver comigo, que foi feita por polícia local e a justiça local. Nós não conseguimos 

que o Congresso, aprovar que esse tipo de crime viesse para esfera federal. O Presidente Lula vai ter que 

lutar para conseguir isso e depois conseguir isso para ter instrumentos na sua polícia para combater tudo 

isso. Agora veja o Governo de São Paulo: quantos motins nas cadeias. Você faz cadeia nova, põe o preso 

lá e é motim de novo. Você diz: “É por causa da miséria”, mas presos não são miseráveis. Eles são ho-

mens que têm até dinheiro. É até uma ofensa aos pobres imaginar que, porque eles são pobres, é que há 

violência. Não, não, não! Isso é um outro tipo de crime organizado, que tem raízes que até são internacio-

nais. Todo mundo acha - os que entendem disso - que precisa haver o comando unificado das polícias. 

Não passa no Congresso. O Mário Covas quando houve uma crise em São Paulo veio aqui trouxe a 

emenda e eu mandei para o Congresso. Está lá. As pessoas pensam que você tem uma maioria e vota. Não 

é verdade. As maiorias do Congresso são desorganizadas e eventuais. Tem uma famosa frase que eu disse 

ao presidente Clinton: “Olha, você tem uma maioria organizada contra você, eu tenho uma maioria desor-

ganizada a meu favor”. É melhor, mas de qualquer maneira é desorganizada. Você não consegue. Isso 

porque eu, que tinha uma maioria, supostamente, de 350 pessoas, imagina o Presidente Lula que está 

tentando chegar à metade. Não vai ser fácil para ele. Eu vou ajudar se puder. Eu não farei com o PT o que 

o PT fez comigo. Aliás, nessa coisa de crime eles ajudaram sempre, não estou criticando não. Nessa área 

não. Critiquei nas outras áreas das reformas, mas nisso não. 

Marco Antonio Coelho Filho: O senhor está falando que vai ajudar. Como é que o PSDB vai se reestru-

turar, agora na oposição? Ficou quase de... O PSDB tem quantos anos de...  

FHC: É de 1988. 

Marco Antonio Coelho Filho: Passou quase todo tempo na situação. 

FHC: E ainda está, porque está em São Paulo, está em Minas, está em Goiás, está no Pará... 

Paulo Markun: No plano federal, ele perdeu. O Senador José Serra perdeu, o presidente do partido José 

Aníbal, que não se elegeu, e perdeu Arnaldo Madeira que era o líder do governo. 

FHC: Aí, não perdeu. Aí ganhou. 

Paulo Markun: Ele estava lá em São Paulo, mas se retira da luta... 

FHC: Para ir para um lugar de mais poder para ele. 

Paulo Markun: Quem é que vai comandar a oposição do PSDB? 

FHC: É muito difícil você saber quem comanda uma oposição, depende quem tem essa disposição. Todos 

os meus líderes e todos os Ministros se elegeram. Todos, sem exceção. Só um, que infelizmente foi Artur 

da Távola. Os outros todos se elegeram, são todos Senadores e Deputados que foram líderes e que foram 

Ministros. Vários deles têm muita capacidade verbal, tem capacidade de organização. Agora, eu disse isso 

desde o início: “cabe ao PSDB ir para a oposição porque o povo escolheu assim”. Eu não acho que deva 

aderir a governo nenhum, mas não cabe fazer oposição destrutiva. Será possível uma oposição não destru-

tiva? Eu acho que é. Eu aposto de novo no povo, quer dizer, o povo presta atenção no comportamento dos 

políticos, é errado pensar que não presta. Pode ser que um ou outro escape, mas geral...  Preste atenção. 

Se o PSDB tiver uma atitude combativa, quer dizer, o que eu digo combativa? Se o PT estiver fazendo as 

coisas no caminho que nós achamos correto, vota a favor. Se sair do caminho que nós achamos correto, 

vota contra e diz por quê. Agora, eu não posso antecipar... até agora... até eu disse, outro dia... eu não 

gosto nem de dizer porque pode parecer que eu estou dizendo por uma questão de embaraçar o governo 

do Lula e não é. As declarações que eu ouvi do Lula nos Estados Unidos sobre política externa eu faria 

iguais, não foi nada diferente do que eu disse. As declarações do Palloci são sensatas. 

Paulo Markun: Isso deixa o senhor feliz? 

FHC: Deixa. Feliz sim, porque é bom para o Brasil. Agora, isso não quer dizer que vai ser igual, porque 

eu, se fosse reeleito mais uma vez, e Deus nos livre, eu não faria igual, porque as circunstâncias são ou-

tras, o momento é outro, os desafios são outros. Então, o PT vai fazer coisas diferentes, umas boas outras 
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ruins, depende do julgamento de cada um. Eu não creio quando o Palloci diz: “Eu vou ter uma responsa-

bilidade macroeconômica, mas eu vou mudar a política”. Ele falou em mudar o projeto. Ele está certo, 

não está errado. Pode mudar o projeto, porque até o que nós já fizemos permite que se faça outras coisas 

melhores ou até diferentes. 

Paulo Markun: Sem reinventar a roda. 

FHC: Sem reinventar a roda. Reinventar a roda é quando a coisa está rodando e você resolveu mudar por 

mudar. Agora tem muita coisa que não rodou, por exemplo, o que nós acabamos de falar: segurança. Aí 

dá para fazer muita coisa. 

Paulo Markun: O PFL vai ser oposição, o senhor acha? 

FHC: Acho que sim. 

Paulo Markun: E vai saber fazer oposição? 

FHC: Olha, as circunstâncias obrigam. O PFL nunca me fez oposição, mas pefelistas me fizeram oposi-

ção muito competente, sim. 

Marco Antonio Coelho Filho: Presidente, o senhor tem algum ressentimento desse tempo todo que pas-

sou aqui? 

FHC: Eu não sou pessoa de ressentimento, eu não sou mesmo. Eu olho para frente. 

Marco Antonio Coelho Filho: Por que a Academia tem um certo ressentimento do seu governo? 

FHC: Será que é ressentimento a expressão? 

Marco Antonio Coelho Filho: Eu não sei. 

FHC: Eu não sei também. Sabe o que eu acho? Vou dizer com toda a sinceridade. Uma parte da Acade-

mia fica muito livresca, quer dizer, não analisa os processos, não vê o que acontece. Toma os jornais e 

parte dali para fazer julgamentos sem ver a realidade, não que os jornais estejam mentindo, mas tem que 

olhar mais os processos. 

Marco Antonio Coelho Filho: Mas e a política pública com relação ao ensino superior? Não há uma 

crise? 

Paulo Markun: O senhor certamente acha que tratou bem a universidade. 

FHC: Eu não sei se eu tratei bem ou se eu tratei mal a universidade. Eu acho que eu tratei bem o setor de 

pesquisas que avançou bastante. A reforma universitária não foi feita porque houve uma oposição imensa 

da própria universidade, que não aceitou um diálogo ou, talvez por erro nosso, não sei... Mas não houve 

um avanço nas Universidades Federais que têm um orçamento razoável, mas houve melhorias também. 

Nós introduzimos uma coisa que a universidade não gostou que é o salário ligado ao mérito. Nós força-

mos o salário ligado ao mérito. Se você produzir, ganha mais. Eles acham que isso pode ser privatização, 

quer dizer, tem um critério de mérito. Aí é cabeça atrasada, que não sabe julgar que o mundo todo é assim 

hoje, seja num país de um tipo ou de outro tipo. Então, você tem essas resistências, mas, sobretudo divi-

são. Quer dizer, ela tem uma certa idealização do mundo, idealização das pessoas. A Folha quando disse: 

“Podia ousar mais”, isso alguns acadêmicos da Folha. Um que escreve lá, que deve ter passado para a 

universidade, não fez nem doutoramento, mas eu que: “podia ousar mais, podia fazer mais isso, mais 

aquilo”. Talvez, mas concretamente quando, como? Como é que foi? Perdeu, não perdeu? Lutou, não 

lutou? Tinha realmente recursos, não tinha? Quer dizer, análises concretas. Falta isso, ao meu ver. Estou 

sendo injusto, na área política tem muita análise concreta de boa qualidade, gente que discorda, tem. Ago-

ra, na imagem. Eu disse isso, você sabe, eu gosto de provocar também, né? Sendo presidente, sendo inte-

lectual, sendo "não sei o que lá" e provocando, a pessoa fica com raiva. Eu até entendo. 

Paulo Markun: Faz sentido aquela história que dizem do senhor, que o senhor perde o amigo, mas não 

perde a piada? 

FHC: Faz sentido. Não é só a piada, a piada é o de menos, é que eu gosto mesmo de discutir e, às vezes, 

eu esqueço que eu sou presidente e que, usando certas palavras, eu estou ferindo. Não era a minha inten-

ção, mas fere. 

Paulo Markun: Os "vagabundos aposentados" é um exemplo? 

FHC: Isso. Isso aí foi um lapso meu, por quê? Eu ia falar o que eu não pude falar. Eu ia falar o marajá. Aí 

eu me lembrei que não podia. Porque eu estava me referindo, naquele contexto, aos mais ricos e isso foi 
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usado contra e, no dia da votação da emenda da previdência, um dos jornais publicou seis vezes matéria 

sobre "vagabundo”, sem olhar o conteúdo. Foi um lapso, eu nem percebi na hora. Porque no contexto de 

uma exposição era muito claro que não tem sentido aqueles que ganham muito não ceder algum para 

quem não ganha nada. Isso foi usado politicamente. 

 

Paulo Markun: Nos anos 60, depois do AI 5 o senhor foi um dos fundadores do Cebap, Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento, que foi muito importante não só como produtor de pesquisa no país, mas 

também para reunir as pessoas que tinham sido posta para fora da universidade pela pressão, pelo AI 5. 

Esse CEBAP nasceu com recursos da Fundação FORD, isso foi muito discutido na época, teve gente que 

não entrou, demorou um ano inteiro para entrar. 

FHC: Porque a Fundação Ford era o braço do imperialismo. 

Paulo Markun: Pois é, hoje o senhor está criando o Instituto Fernando Henrique Cardoso e recebeu ge-

nerosas doações. 

FHC: Não, eu não recebi nada até hoje. Por enquanto é promessa. Não são generosas, nem deixam de ser 

generosas, mas continue o seu raciocínio. 

Paulo Markun: O meu raciocínio é o seguinte: “se o senhor acha que vai haver a mesma polêmica e que 

tipo de vacina se coloca contra isso”? 

FHC: A polêmica daquela época era a mesma história de sempre, quer dizer, eu tinha vindo do Chile, 

tinha vindo da França, eu tinha lidado no Cepal com a Fundação Ford, não sabia o que eles faziam, aliás, 

tinha um papel muito importante para a redemocratização no Chile. Aqui, e não é obstante, os setores 

mais atrasados da esquerda, eram contra. Mas isso passou. Hoje todos recebem. Até pelo contrário passou 

a ser ótimo até, apoios externos e tal. O BID aparecia como se fosse um fantasma, para não falar do FMI, 

então, isso era uma coisa atrasada e eu já estava em outra etapa. Então, fiz o Cepab. Depois todos viram o 

papel positivo do Cepab e tal. É de lembrar também que naquela época, não o Cepab, mas algumas pesso-

as, dentre as quais, eu, Paulo Sins, Chico de Oliveira, o Bolívar, o Veford, apoiamos a campanha do MDB 

[Partido que deu origem ao PMDB] em 1974. Isso foi visto pela esquerda pessimamente, porque era uma 

esquerda chamada revolucionária, que acreditava na força do gatilho. Então, eu já estou habituado a esse 

tipo de comportamento que não é democrático. É um pessoal que acreditava em valores, mas valores de 

outro momento da história. Agora não, nesse instituto quem é que vai dar. Aqui é o seguinte: o governo 

não te dá apoio, nem é o caso, o governo dá uma pequena base de assessores, não dá nem pensão para ex-

presidente e te dá uma massa imensa de documentos, que você tem que colocar em algum lugar. O que 

você faz? Eu estou fazendo uma fundação. Quem é que vai dar dinheiro para a fundação? Quem tem. Eu 

espero que deem mesmo. Agora, é uma fundação, não é para mim, inclusive eu não posso nem ter salário 

de lá e é uma coisa de interesse público. Isso no Brasil todo mundo faz, é o terceiro setor. Aí eu acho que 

não, não há reação. O que há é maledicência Tomara! Tem alguns tustõezinhos, mas por enquanto não 

tem nada não. 

Paulo Markun: Presidente, uma outra questão. Na pesquisa que precedeu a tese de Livre Docência, se 

não me falha a memória, do senhor, sobre o empresário industrial e o desenvolvimento econômico do 

Brasil, que foi defendida em 1963 e publicada no anos seguintes, o senhor entrevistou 288 empresários e 

só encontrou dois que tinham interesse, segundo o senhor, em desenvolver o mercado interno, apoiar a 

reforma agrária e utilizar o Estado como criador de condições de desenvolvimento. 

FHC: Era a ideologia que a esquerda atribuía ao empresariado. 

Paulo Markun: Exatamente, um era o José Emírio de Moraes, pai, e o outro era o Gasparanha que inclu-

sive amigo do senhor, o senhor até foi sócio dele na Editora Paz e Terra. 

FHC: Não: “fui sócio dele” quer dizer o seguinte: “os meus direitos autorais eram transformados em 

ações”. 

Paulo Markun: Então, a pergunta é a seguinte: “de lá para cá mudou o empresariado? O senhor acha que 

tem um empresariado hoje que, digamos assim, comunga dessas ideias e mais: como é que o senhor ex-

plica a presença de um empresário bem sucedido e, aparentemente progressista, como vice do Lula”? 

FHC: Em primeiro lugar, o que estava errado naquela época era a ideologia, não eram os empresários. A 

ideologia da esquerda atribuía aos empresários uma aliança com campesinato para se opor ao imperialis-

mo. Isso não existia, isso era uma fantasmagoria. Foi o que eu mostrei na tese: “não é isso”. Eles todos já 

estão associados, eles têm interesse no campo, na cidade, com as empresas internacionais. Eu até cunhei 

uma expressão: “desenvolvimento dependente associado”, etc., etc. Agora, eles souberam desenvolver o 

Brasil e os seus interesses, como os atuais. Eles lutam pelos seus interesses e, quando possível, coinciden-
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tes com o do Brasil. Hoje eles sabem que para poder crescer, você tem que crescer aqui dentro e lá fora. 

Tem que exportar também, produtos industrializados e não só comodities. Não há contradição entre ex-

portar e crescer o mercado interno e eles são muito ativos. Então, eu acho que o que eu vi lá em 1963 é o 

que está acontecendo hoje. Eu vi que o empresariado ia nessa direção e digo: “Olha, quem esperar do 

empresariado esse papel revolucionário igual à burguesia do século XVIII e XIX, está errado, não vai 

acontecer, e não aconteceu”. Mas, o empresariado avançou muito e o Brasil também. Bom, eu não vejo... 

portanto, no caso de existência de um empresário como o vice-presidente da República... ora, ele achou 

de fazer, por bem, uma aliança com o PT. Até agora o PT não está contrariando os interesses dele. Ver-

balmente, porque não fez política ainda. E eu acho isso positivo, não acho isso negativo, não. A minha 

discordância do PT era outra, era a de que eles tinham uma visão classista anacrônica. Agora eles estão 

com uma visão que eu sempre defendi: “alianças”. Aliança não se faz entre iguais, faz-se entre diferentes. 

Como é que você baseia essa aliança? Em objetivos, quer dizer que tem um programa. Se há alguma 

crítica que eu possa fazer agora ao governo do PT é que eu não vi o programa ainda. Fizeram aliança 

antes do programa, mas eu espero que, tendo feito as alianças, o programa vai refletir essas alianças e eu 

não sou contra isso não, eu acho que está indo bem. 

 

Marco Antonio Coelho Filho: Presidente, montar um governo e tocar um governo deve ser uma tarefa 

muito complicada. O senhor teve bons operadores nesse tempo? Quem que o senhor lembraria como 

pessoas importantes para operar o governo? Os seus operadores. 

FHC: Fora o Congresso? 

Marco Antonio Coelho Filho: Fora o Congresso. 

FHC: Os chefes da casa civil são sempre uma peça chave, tanto o Clóvis Carvalho quanto o Pedro Paren-

te operam bem. Operam muito bem o governo. Segundo: você tem que ter sempre o olho na economia e 

nesse setor você tem dois lados. Um: você tem que ter quem negocie o orçamento com o Congresso e é 

uma coisa difícil, o Serra fez isso, depois o Matos fez isso também, o Pedro Parente, por um curto interva-

lo. E você tem que ter na economia gente que seja capaz de tocar, aqui e lá fora. Olha, eu mantive o Pedro 

Malan o tempo todo porque ele toca lá fora e toca aqui dentro. No Banco Central, tive vários competen-

tes, um incidente aí com um ou com outro. Agora, você tem que ter também - aí depende um pouco de 

sorte - que os ministros tipo: Desenvolvimento e Exportação, Comércio Exterior. O Sérgio Amaral foi 

uma revelação. Por quê? Porque ele é empresário e o que o Brasil precisa é de acordos comerciais e o 

pessoal do Itamaraty sabe fazer isso para abrir mercado. O Pratini. O Piratini foi um extraordinário minis-

tro da agricultura e ele não era dessa área. Quando eu o convidei ele pensou que fosse para outra, para a 

área onde está o Sérgio Amaral. 

Paulo Markun: Onde ele já tinha sido. 

FHC: Já tinha sido. Veio para a Agricultura e deu certo, por quê? Porque tinha agressividade, tocava o 

Ministério. No Ministério do Trabalho eu tive o Paulo Paiva, o Eduardo Amadeu e o Dorneles, cada um 

no seu estilo. O Eduardo Amadeu era mais formulador, mais difícil porque ele formulava de uma maneira 

correta: tinha que fazer a reforma, flexibilizar logo a relação do trabalho. O Paulo Paiva e Dorneles eram 

mais acomodatícios, mas nós não tínhamos mais greve no Brasil, as pessoas esqueceram. A última greve 

importante foi a do petróleo, em 1995. Acabou, o relacionamento foi bom. Bom, tive outros de gênero 

como o Sérgio Mota que esse operava no Congresso e foi um trator na telefonia. Enfim, vários bons ope-

radores. Eu citei só alguns e estou fazendo injustiça com aqueles que eu não mencionei, porque seria 

muito longo. Bom, alguns permaneceram por muito tempo e fizeram muita coisa. O Paulo Renato mudou 

a educação, sobretudo a fundamental e o secundário no Brasil. O ministro da Ciência e Tecnologia, que 

foi meu ministro antes já, que é o embaixador Sadenberger, ele mudou, completamente, para melhor, toda 

a parte de Ciência e Tecnologia. Enfim, com o tempo você vê que uns dão mais certo outros dão menos 

certo, às vezes não depende da pessoa, depende da circunstância, mas você tem que ter gente capaz e 

honesta. O meu governo foi composto, basicamente, por gente de classe média universitária, essa é a 

característica básica. Poucos empresários, até porque não é fácil para o empresário se entender com o 

mundo político e com a burocracia, às vezes o sujeito pensa que aperta o botão e acontece. Não acontece. 

Alguns têm essa capacidade, não estou negando não, mas, em geral, o poder, o mundo da vida pública 

requer pessoas com outro tipo de capacitação, menos autoritários. 

Paulo Markun: Com mais jogo de cintura. 

FHC: Com certo jogo de cintura e persistência. 

Paulo Markun: Presidente, nós estamos chegando no final do programa e acho que tem uma pergunta 

obrigatória, não posso deixar de fazer: o senhor acha que a inflação pode voltar? 
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FHC: Poder pode, mas não é necessário que volte. Eu acho que o governo atual, o novo, está atento a 

isso. A hiperinflação foi derrubada com o plano Real e nós fizemos algo que eu acho que é importante, 

que é quebrar a indexação. Isso quebrou a mentalidade inflacionária. O que aconteceu agora? Um preço 

subiu, que foi o dólar e esse preço tem influência sob outros preços: petróleo, etc., etc. Subiu por causa da 

aflição eleitoral, basicamente, e depois por especulação. Mas hoje nós subimos a taxa de juros. É raro 

fazer o que nós fizemos, no final do governo subir a taxa de juros para ajudar o próximo. Não. Para ajudar 

o Brasil. Porque tem que subir a taxa de juros para poder quebrar a tendência inflacionária, mas fazer isso 

só no fim do governo, isso é a ousadia que a Folha me cobra, para segurar a inflação. Bom, acho que dá 

para segurar e eu acho que o ministro Palloci está consciente do que tem que fazer. Então acho que é 

possível segurar. Para isso, precisa não só tomar atitudes na política monetária, mas também na política 

do gasto público.  Superávit primário tem que existir, para evitar que haja uma tendência ao crescimento 

da dívida. Mas acho que hoje há consciência desse problema no Brasil e nós temos condições de controlar 

a inflação. 

Paulo Markun: O senhor é otimista? 

FHC: Eu sou. 

Paulo Markun: Para finalizar. O senhor disse numa entrevista para o Hélio Campos Mello e o Tales de 

Faria na revista Istoé, que ninguém teve conversa pessoal com o senhor enquanto presidente. O senhor 

sentiu falta dessa conversa pessoal? 

FHC: Não, porque eu me refiro aos políticos. Eu acho que com os amigos tem conversa pessoal. Isso é 

um estilo de cada um. Eu acho que a gente tem que manter, eu não sei se a palavra é décor, mas uma certa 

posição institucional, então isso limita, porque eu sou informal pessoalmente, ao contrário do que possa 

parecer eu gosto de brincar muito, vocês sabem disso. Com todo mundo. Eu não sou uma pessoa de rela-

cionamento difícil, dou consideração às pessoas. Mas acho que quando você é presidente tudo isso tem 

que ser um pouco mais controlado, um pouco mais mesurado. Tratar bem eu sempre trato, agora, conver-

sa pessoal, para quê? Com quem não é do seu ciclo íntimo? 

Paulo Markun: Qual é a vantagem imediata que o senhor tem deixando a presidência da República? 

FHC: Sentimento de liberdade. Pode ser que eu me iluda.  E essa liberdade deriva, não de que você quei-

ra fazer coisas que os outros não possam saber, não é isso. É você poder fazer coisas normais sem que 

pareça que é normal. O presidente da República vai ao restaurante, vai todo mundo atrás e fotografam: 

quanto custou a comida? Tomou vinho, que vinho foi? Ainda bem que. 

Paulo Markun: O presidente Lula, que corta a barba toda semana então.  

FHC: Então eu acho que essas coisas, esse sentimento de você ser um cidadão normal é bom. Eu não 

estou me queixando não, eu já disse isso um milhão de vezes: “eu fui um presidente, sou até agora, com 

muita satisfação, com bom humor. Eu gosto do que eu faço, faço com energia, trabalho sem parar e não 

me queixo”... mas chega um momento em que você diz: “Está bem, chega! Vamos voltar a uma vida mais 

própria do que você quer fazer”. Coisas simples. Uma vez eu estava na França e disse - Eu não vou nem 

dizer em francês porque vão me gozar de novo: “mas o que eu gosto é de andar pelas ruas aqui”. Pronto, 

foram atrás de mim e não podia andar pelas ruas. Quem sabe agora eu possa. E as ruas aqui do Brasil, 

andar no meu bairro. Outro dia eu tentei, mas rapidamente eu sou cercado por câmeras. Vem um ou outro 

vizinho, ou uma outra pessoa que está passando por ali... Fica impossível falar, não é? É impossível falar. 

Fica tudo meio artificial. 

Paulo Markun: O senhor tem aquela sensação de que gostaria de acontecer com o senhor o que aconte-

ceu naquela piada da Brigit Bardot, que a primeira vez que veio foi um escândalo e a segunda vez: “Lá 

vem aquela chata da Brigit Bardot”? 

FHC: Não, eu não quero isso, também não. Não quero nem que me esqueçam, nem que me considerem: 

“Lá vem aquele chato de novo”. É uma coisa normal que eu quero e eu acho que vou conseguir. 

Paulo Markun: Presidente, tomara que o senhor consiga. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado pela 

sua entrevista, que, como nós já dissemos no início do programa, é a última do presiden-

te Fernando Henrique Cardoso, enquanto presidente, na televisão brasileira. A gente volta na próxima 

segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva. 
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ANEXO 3 

Entrevista 1 com Luiz Inácio Lula da Silva – Presidente 

(7/11/2005) 

 

 [programa gravado] 

Paulo Markun: Boa noite. O Roda Viva está completando hoje a marca de 1000 programas. Nestes 19 

anos, os grandes temas políticos, econômicos e sociais foram discutidos no programa, que também rece-

beu alguns dos nossos maiores artistas e intelectuais. Hoje, na comemoração desse milésimo programa, o 

convidado é um dos recordistas de comparecimento ao Roda Viva, o Presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva. Aliás, vale registrar que a TV Cultura foi a primeira emissora de televisão a fazer uma 

entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, no início da sua carreira como líder sindical. Nós vamos ver 

agora esta e outras imagens.  

[inserção de vídeo] Eram os tempos difíceis da luta sindical no ABC, em plena ditadura, e uma nova 

liderança surgia, disposta a mudar as relações entre patrões e empregados no país. [Inserção de fala de 

Luiz Inácio Lula da Silva] “Nós vamos nos pegar muito na decisão do nosso Congresso. O nosso Con-

gresso decidiu que a única salvação pros metalúrgicos de São Bernardo do Campo seria a contratação 

coletiva do trabalho e nisso nós vamos brigar até o fim...” [interrupção e sobreposição de vozes]. Esta foi 

a primeira entrevista dada por Lula em um canal de televisão. Pouco depois, ele comparecia aos estúdios 

da TV Cultura para falar ao programa Vox Populi, onde explicou, de forma mais detalhada os objetivos 

da luta sindical que se iniciava. [Inserção de fala de Luiz Inácio Lula da Silva] “O que eu quero deixar 

bem claro, e isso é minha convicção, é assegurando que toda existência do sindicalismo brasileiro, ele 

dormindo não conseguiu resolver os problemas da classe trabalhadora... Eu espero que seja dada a mesma 

oportunidade agora a alguns dirigentes sindicais que estão acordados e estão tentando resolver os proble-

mas da classe trabalhadora”. [interrupção e sobreposição de vozes] Daí em diante, o Lula acabou se tor-

nando um convidado assíduo do Roda Viva, como líder do PT, Deputado Federal e candidato à presidên-

cia. Foi um longo caminho até a vitória.  

Paulo Markun: Bem, ao longo desses 19 anos, o Roda Viva acabou se transformando, por força da atua-

ção de uma imensa equipe, passaram mais de 4 mil jornalistas pelo programa, só na apresentação foram 

14 profissionais, ele transformou-se, efetivamente, num grande centro de discussão de ideias, onde os  

principais problemas do país foram debatidos, ao longo dessas quase 2 décadas. Esta, aliás, é a principal 

característica do Roda Viva. Políticos, artistas intelectuais brasileiros e estrangeiros passaram por aqui.  

[inserção de vídeo] Quando o primeiro programa estreou, em 1986, o país vivia os tempos da redemocra-

tização, depois de duas décadas de Regime Militar. O então Ministro da Justiça Paulo Brossard foi o 

primeiro entrevistado [inserção de fala do Ministro Brossard] “Tudo era segurança Nacional. E eu acho 

que isto não ajudou em nada, prejudicou e muito”. [volta à narração] Daí em diante, o programa retratou 

os altos e baixos da nossa política e da economia. [inserção de fala] “Finalmente, a negociação soberana 

da dívida externa. Nós entendemos que a renegociação da dívida deve ser tal que se adeque ao nosso 

crescimento econômico. Não é mais possível que nós sacrifiquemos o nosso crescimento econômico em 

função desses acordos que vêm sendo feitos, com relação à dívida externa”. Grandes embates foram tra-

vados aqui, reunindo todas as correntes políticas. [inserção de fala de Ulysses Guimarães, sem data] “Eu 

entendo que o partido é fundamental. Uma das definições de democracia é o regime de partidos. Não 

havendo partidos, não há democracia. Havendo partidos fortes, bem aparelhados, é uma melhoria para a 

democracia”. [inserção de fala de Fernando Collor de Mello, em entrevista de 18/08/1989] “Se na socie-

dade de um país, em uma sociedade considerada, não houvesse a impunidade, a corrupção, seguramente, 

ou inexistiria ou seria muito reduzida”. [inserção de fala de Pedro Collor de Mello, em 27/10/1992] “Vol-

to a dizer, não me arrependo de nada do que eu fiz. Muito triste eu fico, pesaroso, constrangido, mas estou 

bem comigo próprio, isso é fundamentalmente importante pra mim”. Personagens históricos também 

deixaram suas impressões. [inserção de fala] “O Capitalismo já está incompatível com a revolução Cientí-

fica e Técnica. Porque a revolução Científica e Técnica gera as novas armas, as novas máquinas e cada 

máquina que entre na produção são dezenas, centenas, milhares de operários sem trabalho”. [inserção de 

fala do Fidel Castro] “Mas o fenômeno que se está produzindo realmente é o desmantelamento do socia-

lismo. Em alguns, com maior força que em outros”. [volta à narração] O teatro, a música, a televisão, as 

artes, em geral, sempre tiveram espaço, e os nossos ídolos também. [inserção de fala do Ayrton Senna] 

“Não existe nada mais, assim, que me dê mais motivação do que isso”.  

Paulo Markun: Para entrevistar o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, nós convidamos os 

jornalistas que durante mais tempo mediaram o Roda Viva. Exceção feita a Jorge Escosteguy, companhei-
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ro falecido em 1996 e que apresentou o programa de 1989 a 1994. Esta noite nós contamos com a presen-

ça de Augusto Nunes, colunista do Jornal do Brasil e mediador do Roda Viva entre os anos de 87 e 89, 

Heródoto Barbeiro, editor-chefe e apresentador do Jornal da Cultura e da rádio CBN que esteve como 

mediador do Roda Viva entre 1994 e 1995, Roseli Tardeli, diretora executiva da Agência de notícia AIDS 

e que também apresentou o Roda Viva em 1994, Matinas Suzuki, diretor da rede Bom Dia de jornais e 

que mediou o programa de 95 a 1998, e Rodolfo Konder, jornalista, apresentador do Roda Viva em 1990 

e, atualmente, diretor cultural da FMU. Deveria participar ainda o jornalista Rodolfo Gamberini, da TV 

Record. Também presentou o programa, mas não pode comparecer de última hora, em função de uma 

estreia de um programa na Record. O Roda Viva é transmitido em Rede Nacional de TV para todo o 

Brasil e hoje a participação dos telespectadores será por intermédio das perguntas enviadas por e-mail, já 

que o programa está sendo gravado.  

 

[O transcrito presente no site do Itamaraty inicia a entrevista a partir daqui. Ou seja, exclui os 

vídeos que abrem essa edição do programa e começa a partir dos cumprimentos].  

 

Paulo Markun: Boa noite, presidente. 

Lula: Boa noite. 

Paulo Markun: Obrigado pela presença do senhor aqui. 

Lula: Markun, eu que devo agradecer, porque é uma honra participar do Roda Viva quando está come-

morando seu milésimo programa e no ano que comemora 30 anos da morte do Vlado que era diretor da 

TV Cultura quando fizeram a primeira entrevista comigo. Não deu pra vocês perceberem, mas as minhas 

pernas estavam tremendo, porque, quando acenderam a luz e colocaram um microfone na minha frente, 

quase que eu desmaio ali. Mas, de qualquer forma, é uma alegria poder estar participando com vocês do 

Roda Viva, nesse momento histórico do Roda Viva.  

Paulo Markun: Presidente, eu vou começar direto ao ponto. Desde que surgiu esta crise política, o se-

nhor deu algumas declarações em cadeia nacional, em entrevistas, em aberturas de eventos do próprio 

governo, mas eu creio que falta perguntar, para começar, a seguinte questão: o senhor tem, de modo geral, 

se declarado uma pessoa que não teve conhecimento dos fatos relatados pelo ex-deputado Roberto Jeffer-

son e das principais denúncias que se apresentaram neste período. E, de outro lado, o senhor também tem 

dito, em algumas ocasiões, que muito disso é o que o senhor classificou recentemente, ainda em Mar del 

Plata, como denuncismo vazio. A pergunta é: o senhor não tem nenhuma responsabilidade? É possível a 

sociedade brasileira entender isso, que o Presidente da República não tem nenhuma responsabilidade 

sobre estes fatos que escandalizam a Nação? 

Lula: Não, primeiro, o Presidente da República tem toda a responsabilidade. Ou seja, pelo bem ou pelo 

mal, não tem como o Presidente da República dizer que não tem responsabilidade. Sabendo ou não sa-

bendo, o Presidente da República tem que ter responsabilidade e tem que mandar apurar. Este é o papel 

do Presidente da República. Uma coisa que eu acho extremamente grave é que ninguém traz na testa, 

escrito: “eu vou praticar um ilícito, eu vou fazer corrupção”. Porque, quando deputado Roberto Jefferson 

fez a denúncia, ele foi cassado exatamente porque não provou as denúncias que ele fez, no que diz respei-

to, por exemplo, aos mensalões. O que ele provou é que o PT teve uma prática de financiamento de cam-

panha totalmente contra a história do próprio Partido, e isso está sendo apurado na CPI. 

Paulo Markun: Augusto. 

Augusto Nunes: Presidente, uma dúvida que o Brasil tem, há pelo menos seis meses, é a seguinte: foi 

verdadeiro o relato feito pelo deputado Roberto Jefferson sobre o encontro que ele teve com o senhor em 

janeiro deste ano, que teria sido testemunhado pelos ministros, então ministros, José Dirceu, Aldo Rebelo 

e o atual ministro, ainda, Walfrido dos Mares Guia? Ele disse, especificamente, ele contou ao senhor o 

que se passava sobre as irregularidades no Congresso, e que o senhor teria ficado muito emocionado, que 

o senhor teria até chorado e que o senhor o abraçou agradecendo as informações que ele havia passado. 

Isso aconteceu? Foi a primeira vez que o senhor ouviu falar...? 

Lula: Veja, aconteceu sem a presença do José Dirceu. Aconteceu na presença do Walfrido dos Mares 

Guia, aconteceu na presença do líder do PTB e do líder do governo, atual líder, Arlindo Chinaglia. Ora, 

na medida em que há essa insinuação ou essa afirmação de um deputado, o que eu fiz? Nós tínhamos o 

Aldo Rebelo como líder do governo no Congresso, nós tínhamos o Arlindo Chinaglia como líder do PT, e 

eu pedi aos dois que explicassem se era verdade. Eles, categoricamente, disseram que isso era uma peça 
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de ficção, que não existia mensalão dentro do Congresso Nacional. E, pelo que consta, até agora, até 

agora não foi provado que tem mensalão. Tem 513 deputados, até agora o que foi cassado, foi cassado 

porque contou uma inverdade sobre o Congresso Nacional. 

Augusto Nunes: Agora, o senhor chegou... a chorar nesse encontro? 

Lula: Não, não cheguei a chorar. Isso é motivo até de conversa minha com o Walfrido, porque o Walfrido 

me disse: Presidente, o senhor chora muito contido, porque eu não consegui perceber o senhor chorando. 

Ora, eu não chorei, mas fiquei indignado, porque essa história de mensalão no Congresso Nacional ela foi 

muito forte no Brasil na época da reeleição. Vocês estão lembrados, em 1996 e que não foi para frente 

também, e que não foi provado. Houve denúncias sobre dois deputados, acho que do PFL, que expulsou 

os dois. Um deles, inclusive, o João Maia, que foi fundador do PT, em 1980, era parceiro do Chico Men-

des, era advogado ou assessor da Contag, mas não foi provado também. Então, não dá para que um Presi-

dente da República fique fazendo política com o “disse que disse”. Ou seja, o que é importante para mim 

e que me deixa muito de cabeça erguida é o seguinte: nós estamos com três CPI funcionando, não há 

nenhuma ingerência do governo para criar qualquer problema para a CPI, acho que o povo brasileiro deve 

aproveitar que eu estou na Presidência da República, e, se alguém tiver denúncias, tem que fazer as de-

núncias porque elas serão apuradas. E eu acho que há um sonho que eu tenho e que, certamente, vocês 

têm, que haverá um dia em que nós iremos conseguir passar o Brasil a limpo, quem sabe uma operação 

“mãos limpas”, como foi feito na Itália que, certamente, ainda não acabou com a corrupção, mas que 

resolveu muitos dos problemas que tinha a Itália naquele momento. 

Paulo Markun: Heródoto Barbeiro. 

Heródoto Barbeiro: Presidente, o senhor disse agora que o Presidente da República é o responsável, em 

tese, pelo menos, e, quando sabe de alguma coisa, manda apurar. Nesta segunda-feira, o PFL, a pedido do 

deputado Ronaldo Caiado, está pedindo a abertura de um impeachment contra o senhor, talvez até acu-

sando-o de responsabilidade. Eu gostaria de saber como é que o senhor vai se defender, se realmente se 

concretizar o pedido de abertura, por parte do PFL, de impeachment contra o senhor? 

Lula: Olha, primeiro eu não sei se o PFL tem autoridade política para pedir impeachment de um Presi-

dente da República, ou tem argumento para pedir impeachment de um Presidente da República. Todos 

vocês são testemunhas de que a declaração do Presidente do PFL foi uma declaração que deixou, pelo 

menos a sociedade brasileira democrática, atônita, porque ele disse que era preciso “acabar com essa raça 

do PT, pelo menos por 30 anos.” Segundo, nós temos visto também comentários pela imprensa, temos 

lido artigos de jornais, pessoas dos partidos de oposição dizendo que é preciso, de qualquer jeito, evitar 

que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato à reeleição. Veja a ironia do destino: não tínha-

mos reeleição no Brasil, tínhamos um mandato de cinco anos sem reeleição. Em 1994, porque eu estava 

na frente nas pesquisas de opinião pública, o que eles fizeram? Diminuíram o mandato. O que aconteceu? 

O Fernando Henrique Cardoso ganhou as eleições. O que aconteceu depois? Em 1996, a tese da reeleição. 

Agora que sou Presidente, e que ainda não decidi se vou ser candidato, portanto ninguém tem que ter 

medo se eu vou ser candidato ou não, porque não decidi, eu sempre vejo, através da imprensa, através da 

televisão e do rádio, gente insinuando que seria bom que eu não fosse candidato outra vez. Eu não sei por 

que essa preocupação que eles têm com o instituto da reeleição, que foram eles que criaram. Eu, aliás, era 

contra porque votei na Constituinte para que não tivéssemos reeleição no Brasil, defendo a tese de que 

deveríamos ter um mandato de cinco anos sem reeleição no Brasil, seria melhor para o país. Eu acho que 

a alternância de poder faz bem para o país e, agora, se eles entrarem com o pedido de impeachment, vai 

ser analisado pelo Presidente da Câmara. Eu acho hilariante o PFL tentar pedir impeachment do Presiden-

te, eu acho realmente hilariante, não posso levar a sério um pedido de impeachment, e com base no quê, 

qual é a prova, qual é o delito? Possivelmente, pelas coisas boas que estamos fazendo. 

Paulo Markun: Roseli. 

Roseli Tardeli: Presidente, o senhor fez um pronunciamento à Nação e disse que o senhor foi traído. Eu 

queria saber por quem o senhor foi traído. O senhor tem evitado um contato mais próximo com a impren-

sa, queria saber se o senhor tem algo a esconder, o senhor chamou a gente de deselegante e tudo o mais. 

Queria que o senhor fizesse uma breve análise de como o senhor acha que a imprensa está se comportan-

do em relação a esta crise? 

Lula: Primeiro, vamos só dizer o seguinte, ou seja: eu não disse que a imprensa era deselegante. Eu esses 

dias no Itamaraty, recebendo o Presidente da Jamaica, e tinha um jovem, que eu não sei a que Jornal per-

tencia, que ele gritava em altos brados: “Presidente, Presidente”. Eu estava recebendo o Presidente da 

Jamaica e eu falei: “E a educação?” Foi isso. Aliás, uma coisa tão corriqueira que eu nem sabia que ia dar 

comentário nos outros jornais. Depois, Roseli, uma coisa muito sincera: eu disse, em um depoimento 
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meu, que eu me sentia traído. E por que eu me sentia traído? Porque eu sei o que eu passei para criar este 

Partido, eu sei o tanto que eu andei este país. Eu saía de São Paulo para o Acre para fazer comício para 

duas pessoas. Eu saía de São Paulo para Basiléia para conversar com os dirigentes sindicais, chegava lá às 

três, quatro horas da tarde, reunia três, quatro companheiros. Eu fiz a campanha de 1982 vendendo cami-

seta. Eu anunciava no meu palanque para comprar camiseta, para financiar a minha campanha. Tinha dia 

que eu não viajava porque não tinha gasolina, e nós sobrevivemos. Por que eu fui traído? Porque alguns 

companheiros – e eu não quero fazer pré-julgamento e nem citar nome porque eu espero que a CPI con-

cretize o seu trabalho, e depois o Ministério Público apure, e depois a Justiça julgue – tiveram um com-

portamento que não se coadunava com a história do PT. O dinheiro fácil nunca fez bem a ninguém na 

história da Humanidade. Você tem meios legais para fazer finança de campanha, você tem critérios, você 

tem normas, você presta contas. Então, eu não posso admitir que companheiros, em nome da facilidade 

ou em nome da presunção, começassem a terceirizar a campanha financeira de um partido. Por isso é que 

eu acho que eu fui traído por todos os que fizeram essa prática condenada pelo PT e condenada pela soci-

edade brasileira.  

Roseli Tardeli: Por que o senhor tem evitado a imprensa, Presidente? 

Lula: Eu não tenho evitado a imprensa. É uma... De vez em quando, se cria algumas verdades que não 

são tão verdades. Veja, eu não sei se na história do Brasil teve um Presidente da República que faça o 

tanto de pronunciamento diário que eu faço. Tem dia que eu me canso de mim mesmo. Tem dia que eu 

faço oito pronunciamentos, tem dia que eu faço seis. Veja, é um discurso do Presidente da República que, 

bem ou mal, deve ser uma notícia, pelo menos para alguns jornais interessados, para uma área, ou para 

uma televisão. Os ministros dão entrevista a todo momento. Eu não acho prudente um presidente da Re-

pública dar entrevista toda semana ou todo mês. Quem sabe, se isso que você está falando for um pecado 

original de um Presidente que não dá entrevista, eu posso dar entrevista. Até porque, sabe de uma coisa? 

Eu gosto, eu gosto de dar entrevista, eu gosto de desafios, eu gosto de determinadas provocações em 

debate. Sabe? Então, não tem nenhum problema, é apenas a minha forma de trabalhar, que eu acho que é 

mais correta. Mas eu vou analisar, se não for, quem sabe eu vou cansar vocês de dar entrevista. 

Paulo Markun: Matinas. 

Matinas Suzuki: Presidente, entre os civis traidores, o senhor incluiria o ex-ministro José Dirceu? 

Lula: Olha, eu disse agora há pouco que não ia citar nomes porque eu espero o resultado final da apura-

ção. Qual é a norma? A CPI vai apurar, vai apresentar o seu relatório, o Ministério Público vai investigar 

e vai encaminhar à Justiça, e vai ser julgado. Eu vou repetir: todos aqueles que cometeram práticas equi-

vocadas, condenadas pelo PT e condenadas pela sociedade brasileira, eu acho que traíram um princípio 

que o PT tinha colocado em prática neste país. E, por isso, vão pagar. Eu digo sempre o seguinte: quando 

você comete um erro, não tem amigo e nem inimigo. Ou seja, as pessoas têm que ser julgadas em igual-

dade de condições e têm que ser punidas. E eu acho que o PT está com uma nova direção, acho que o PT 

vai ter um novo procedimento, vai ter um novo comportamento, e eu acho que o PT vai recuperar aquela 

imagem que o PT conseguiu construir ao longo de 20 anos junto à sociedade brasileira. Daí porque eu, de 

vez em quando, fico analisando o nervosismo, a irritação das nossas oposições. Eu fui oposição a muitos 

governos. Vocês viram a minha cara aí, nos debates, eu nunca fui tão irritado, nunca fui tão nervoso como 

eu estou vendo a minha oposição, que é gente que deveria ter um pouco mais de cuidado ao falar, ter um 

pouco mais de cautela, investigar melhor, para que, depois, pudesse fazer acusações a qualquer pessoa. 

Eu aprendi na minha vida, e acho que vocês, mais do que ninguém, sabem disso, eu aprendi na minha 

vida, e depois de fazer muitas acusações, é que você só pode acusar alguém se você tiver provas ou indí-

cios muito fortes de provas. Eu, uma vez, vi um deputado ser condenado e depois ser provado que ele não 

tinha nada, que foi o Alceni Guerra. Eu vi o que foi feito com a Escola Base lá em São Paulo, em que se 

execrou a Escola, a família do dono da Escola, e depois se prova que é inocente e não recupera mais. 

Então, eu acho que nós precisamos apostar, claramente, é que nós temos instituições sólidas. Vocês estão 

lembrados que este país imaginava que não podia fazer o impeachment de um Presidente porque a casa ia 

cair, todo mundo estava meio preocupado com o regime militar. Fizemos o impeachment do Collor e o 

Brasil continua tranquilamente. Todo mundo achava, e muitos Presidentes evitaram CPI, que o Brasil não 

suporta ser governado por CPI, e nós estamos com três. Se quiserem criar quatro, que criem, se quiserem 

criar cinco, que criem. Eu só quero que criem todas as CPI que quiserem criar, mas não percam nunca de 

vista que o Congresso Nacional tem que votar as coisas que podem mudar a história deste país. E nós 

vamos contribuir com as apurações, porque um dos sonhos que eu tenho na vida é que meus netos possam 

viver em um país em que você não tenha corrupção. 

Rodolfo Konder: O senhor falou em história, Presidente. Nós sempre acreditamos que a história tinha um 

sentido, achávamos, no meu caso, que caminhava na direção do socialismo. Depois, houve uma série de 
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mudanças e hoje essa é uma questão a ser discutida. O senhor ainda acredita no sentido da história? E, se 

o senhor acredita, em que direção a humanidade, o senhor acha, está caminhando? 

Lula: Primeiro, eu acredito no sentido da história, e acho que a história é, possivelmente, o grande ensi-

namento para que os que virão depois acertem mais do que os que se foram. Quando, por exemplo, nós 

tivemos a queda do Muro de Berlim, a história nos ensinou o quê? Não existe nenhum regime mais fan-

tástico, por mais problemas que ele tenha, do que a democracia. Não existe. A democracia não é uma 

meia coisa, ela é uma coisa por inteiro, porque fazer política em um país que tem imprensa livre, fazer 

política em um país que tem sindicato livre, fazer política em um país que tem um Congresso Nacional 

livre, que tem organizações partidárias livres, que tem os estudantes fazendo o que entenderem fazer, 

pode ser difícil, mas é muito mais saudável para o futuro da Humanidade do que você tentar se autointitu-

lar “dono da verdade” e fazer apenas a política que interessa a um partido, a uma religião, a uma corrente 

sindical ou a uma pessoa. Por isso, eu acho que a história nos ensina muito, nós temos muitos erros no 

passado e, portanto, nós agora temos a chance de corrigir. Eu lembro de uma frase que eu disse, que não 

foi muito aceita por alguns companheiros na época do Partidão: “Graças a Deus, caiu o Muro de Berlim, 

porque agora a esquerda vai ter o direito de pensar novamente, vai ter o direito de criar coisas novas, vai 

ter o direito de pensar no futuro. Não está tudo escrito, nós poderemos reescrever a história. E eu acho 

que é o que está acontecendo hoje.  

Paulo Markun: Presidente, nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes, eu queria comunicar que nós 

estamos entregando hoje, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esses protótipos aqui, de três livros, 

chamados “O Melhor do Roda Viva”. São as 60 melhores entrevistas do Programa, selecionadas na área 

de Poder, Cultura e Internacional, que sairão ao final do ano. É um projeto com o incentivo da Lei Roua-

net e com o patrocínio de (inaudível) Volkswagen e (inaudível) e resume um pouco do que se passou nas 

entrevistas mais relevantes do Programa, num formato livre. Nós fazemos esse intervalo lembrando que a 

entrevista desta noite, como todas as outras do Roda Viva, poderá ser encomendada em DVD, a partir de 

amanhã, pelo site www.Culturamarcas.com.br, ou pelo telefone zero operadora 11-30813000. A gente 

volta já, já. [intervalo]  

Paulo Markun: A gente volta com o “Roda Viva” que, esta noite, na edição número 1000, entrevista o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o programa especial de hoje foram convidados cinco ex-

apresentadores do “Roda Viva”. Mas eu queria deixar registrada aqui a gratidão e a homenagem da equi-

pe do Programa aos demais apresentadores que passaram pelo “Roda Viva” nesses 19 anos. São eles, por 

ordem alfabética: Carlos Alberto Sardenberg, Cunha Júnior, Florestan Fernandes Júnior, Lorena Calábria, 

Luiz Alberto Volto, Marco Antonio Rocha, Mário Lima, Milton Jung, Mona Dorf, Mônica Teixeira, Re-

nato Faleiro, Rodolfo Gamberini, Ricardo Soares e Tonico Ferreira. Senhor Presidente, nós colocamos na 

Internet, na página da TV Cultura, um espaço para que as pessoas fizessem perguntas ao senhor, e rece-

bemos mil e quinhentos e-mails, até ontem à noite, sendo que a maior parte deles, 25%, tratava de per-

guntas relativas à questão da corrupção. Então, eu selecionei aqui uma pergunta de Adriano Moutinho, da 

Bahia, ele tem 34 anos, e diz o seguinte: Vossa Excelência disse, no último sábado, que a denúncia sobre 

o Banco do Brasil, a participação dele no chamado “valerioduto”, era absurda. Como é que o senhor ex-

plica isso e, ao mesmo tempo, como considera as denúncias que foram feitas anteriormente por Roberto 

Jefferson? 

Lula: Primeiro, a questão do Banco do Brasil. Eu disse, numa entrevista que dei em Mar del Plata, que 

havia uma declaração do relator, um entendimento do relator sobre uma verba de publicidade do Banco 

do Brasil, e que tinha uma nota do Banco do Brasil contraditando aquela nota. Ora, a partir daí, não cabe 

ao Presidente da República dizer que o relator estava com a verdade absoluta, que o Banco do Brasil 

estava com a verdade absoluta. A partir daí, nós temos duas versões e quem tem que fazer a investigação, 

quem é? É exatamente a CPI. 

Paulo Markun: Mas o senhor disse, também, que era denuncismo vazio? 

Lula: Eu acho... Eu posso entrar aí, depois que eu falar da segunda parte da pergunta dele. Eu acho que o 

Roberto Jefferson foi cassado exatamente porque não provou o mensalão. E não acredito que tenha exis-

tido essa barbaridade na política nacional. Pode ter outro tipo de corrupção, pode ter outro tipo de envol-

vimento, mas já está provado que o mensalão vai... Eu acho que a CPI vai constatar que não tem, vão 

cassar deputados por outras razões, eu estou convencido disso, não vão cassar por causa de mensalão. E, 

portanto, eu acho que o Roberto Jefferson prestou – e somente depois da CPI é que a gente vai ter claro 

isso – um desserviço à Nação brasileira porque, a partir daí, nós tivemos uma política de se jogar suspei-

ção em cima de todo mundo. 

Heródoto Barbeiro: Presidente, ele não era aliado do governo? Roberto Jefferson e o PTB não faziam 

parte da base aliada do governo? 
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Lula: Era, puxa-vida, mas o Fernandinho Beira-Mar era filho da mãe dele e, portanto, não era o filho que 

ela queria ter. Ela queria ter outro filho. 

Augusto Nunes: O senhor prometeu a ele um cheque em branco. 

Lula: Não é verdade. 

Augusto Nunes: O senhor declarou isso. 

Lula: Eu não declarei, Augusto. E você sabe que eu não sou de declarar. Acontece que, como Presidente 

da República – não sou eu o primeiro a me queixar, todos se queixam – de que as pessoas vêm conversar 

com o Presidente e depois, cada um, lá fora, interpreta aquilo que acha que é melhor para ele interpretar. 

Eu não fiz uma reunião com Roberto Jefferson, eu fiz uma reunião com a Mesa da Câmara dos Deputa-

dos, todos os deputados. Em nenhum momento foi discutido cheque em branco. Eu sou casado com a 

dona Marisa há 31 anos e o único cheque em branco, aliás, o único cheque quem utiliza o meu, lá, é a 

dona Marisa. Não teria nenhum sentido... 

Augusto Nunes: O senhor falou num sentido simbólico, depois de um jantar na casa dele. 

Lula: Não falei. Não foi jantar, foi no café da manhã com a Mesa da Câmara. 

Augusto Nunes: O senhor nunca jantou com ele? Com o Roberto Jefferson? 

Lula: Jantei na casa dele, em 2004. 

Augusto Nunes: Então, mas depois desse jantar? 

Lula: Não. Essa conversa surgiu aqui, neste salão aqui embaixo, num café da manhã com a Presidência 

da Câmara e todos os membros da Mesa. Para eu dar um cheque em branco, é muito difícil. 

Roseli Tardeli: Presidente, se é um denuncismo vazio, e se o deputado Roberto Jefferson não tem razão 

em nada do que falou, por que o ex-ministro José Dirceu acabou caindo? 

Lula: Eu não estou dizendo que é denuncismo vazio. Eu estou dizendo que você tem uma mistura de 

denúncias, que são verídicas e, quando se apura, você chega à conclusão que elas têm indícios de provas 

que dão base para uma grande investigação, mas eu estou dizendo que, quando se coloca tudo no mesmo 

tacho, você pode... Veja, eu, por exemplo, já afastei quase 50 servidores públicos; certamente, no meio 

desses, tem gente inocente. Certamente. Mas eu fui obrigado a afastar porque estavam envolvidos, junto 

com outras pessoas, no mesmo local de trabalho. Certamente, nós cometemos erros. E eu acho que na 

política é muito difícil você fazer julgamento precipitado e julgar as pessoas. Eu acho que há uma tentati-

va de jogar suspeição em cima de todo mundo, sem que você tenha o compromisso de provar.  

Augusto Nunes: Mas presidente... 

Lula: Eu acho. Portanto, eu acho que o papel da CPI, neste instante, é o de apurar. A CPI está instalada, 

tem três CPI, elas têm que investigar. Depois disso, vai cair na mão do Ministério Público, que vai inves-

tigar; se precisar, a Polícia Federal investigar, vai investigar. Depois isso, vai cair na mão do Supremo 

Tribunal Federal, que vai julgar. É assim que funciona. Eu só acho que as denúncias devem ser feitas 

quando tiver prova. Se não tiver prova, por favor, peça para a Polícia investigar antes de denunciar por-

que, senão, você pode execrar a vida de uma pessoa e, depois, provar que é inocente e não recuperar mais 

esse crédito. 

Lula: A questão do José Dirceu, que você perguntou. 

Roseli Tardeli: Sim, exatamente. 

Lula: Veja, o José Dirceu, primeiro, quando aconteceu a denúncia sobre o Waldomiro, que até agora 

também não se provou nada, está num processo de investigação, é verdade que o José Dirceu queria sair 

do governo. Eu disse: “Zé, mas se você está dizendo que não tem nada com o Waldomiro, e você vai sair 

porque estão atacando o Waldomiro, ou seja, você não consegue montar um governo, porque a cada um 

que for denunciado você tirar, ou seja, você troca todo mundo, todo mês”. E o José Dirceu ficou. Na se-

gunda fase, quando começaram a atacar muito o José Dirceu, eu tive uma reunião com o José Dirceu e 

disse ao José Dirceu: “José Dirceu, eu acho que chegou o momento de você pensar se não é melhor você 

voltar para o Congresso Nacional porque lá está o centro do debate sobre a crise. E você é um deputado 

que teve mais de 500 mil votos, você é uma figura de peso nacional, portanto, lá eu acho que você vai 

poder fazer muito mais do que se ficar dentro do governo sendo vidraça da nossa oposição”. E o José 

Dirceu tomou a decisão de voltar para o Congresso Nacional. 
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Augusto Nunes: Lá ele só está se defendendo, Presidente. Desde que ele voltou, ele não fez um ataque. 

Ele está numa defensiva que deverá levá-lo à cassação. 

Lula: Eu não sei qual é a tática, ou qual é a estratégia. Esse negócio de tática e estratégia sempre me 

confunde. Mas, de qualquer forma, eu acho que o José Dirceu tem experiência política, feliz do país que 

tem um político da magnitude do José Dirceu, tem coragem e inteligência para fazer o enfrentamento. Se 

ele estabeleceu que a tática, neste momento, é essa... 

Augusto Nunes: O senhor seria testemunha de defesa dele, Presidente? 

Lula: Eu sou, porque, agora, qual é a prova que tem contra o José Dirceu. Eu pergunto para você, Augus-

to Nunes, qual é a acusação que tem contra o José Dirceu? 

Augusto Nunes: De ele ter comandado o esquema de repasses de verbas... 

Lula: O esquema de mensalão. 

Augusto Nunes: ... do PT a partidos. 

Lula: Não, não, ele... 

Augusto Nunes: Repasse de verbas, evidentemente, houve, não é?  

Lula: Não houve, até agora...  

Augusto Nunes: Repasses de verbas, sim.  

Lula: Até agora, não. Vejam...  

Augusto Nunes: Ora, isso era (inaudível) do Delúbio... 

Lula: Qual era a tese original? A tese original era que você tinha dinheiro público, nas contas do PT.  

Augusto Nunes: E é o que está, até agora, na CPI.  

Lula: Até agora não tem. 

Augusto Nunes: Esta história do Banco do Brasil pode ser o fio da meada.  

Lula: Esta história do Banco do Brasil... pode ser, vamos esperar para ver se é? O que eu não posso é dar 

como verdade isso, sabe por quê? Porque senão eu estaria cometendo injustiça. Eu acabei de dizer: tem 

um relator fazendo umas afirmações, tem o Banco do Brasil fazendo outras afirmações. Agora, com base 

nas duas informações é que vai ser julgado. O José Dirceu foi acusado de montar uma quadrilha, pelo 

Roberto Jefferson e, sobretudo, uma quadrilha para pagar mensalão. Eu estou esperando que o Congresso 

Nacional, pelos seus 513 deputados, pelo seu Presidente, ou por quem quer que seja, dê à sociedade brasi-

leira o veredicto final: afinal, teve ou não mensalão? 

Paulo Markun: A expectativa do senhor é que não teve. A sensação é que não teve.  

Lula: Eu tenho certeza que não teve. Eu tenho certeza, por uma razão muito simples: eu tomei a iniciati-

va, em 2003, para votar as duas coisas mais importantes que colocamos em votação, a reforma tributária e 

a reforma da Previdência Social, nós fizemos quase que um pacto com 27 governadores de Estado e nós 

acertamos a votação conjunta, dentro do Congresso Nacional. Eu estou convencido de que esse negócio 

de mensalão me cheira um pouco a folclore, dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa 

que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. 

Rodolfo Konder: Presidente, o senhor, há pouco, fez uma defesa muito bonita da democracia, e o senhor 

lutou contra a ditadura, esteve preso, enfim, pagou o preço por lutar pela democracia. A gente observa 

que a questão democrática está muito presente, do ponto de vista interno. Agora, e a nossa política exter-

na? Até onde o senhor acha que ela também deve ter esse compromisso com a democracia?  

Lula: Nunca, nunca, Rodolfo, nós tivemos tanta democracia na política externa. Nunca! Você veja que, 

hoje, o Brasil tem uma posição de liderança na América do Sul e na América Latina. O Brasil, muitas 

vezes, é convidado pelo Chávez para resolver problemas dele com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, 

nós somos convidados pelos Estados Unidos para ajudar a resolver problemas com o Chávez. E, aí, eu 

lembro da minha história política. Quando eu surgi no Movimento Sindical, algumas pessoas do “Parti-

dão” diziam: “Esse cara é agente da CIA”. E os de direita diziam: “Ele é comunista”. Então, eu acho que 

eu sempre me portei como aquelas pessoas que se definem como caminho do meio. Ou seja, o Brasil, 

hoje, joga um papel, na sua política externa, como jamais jogou, em qualquer outro momento da sua his-

tória. E não por causa do presidente Lula, não por causa do Itamaraty, por causa de um conjunto de fato-
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res que estão acontecendo na política internacional, que permitiu que o Brasil jogasse esse papel de desta-

que, sobretudo, a partir do momento que nós decidimos privilegiar a relação com a América do Sul e 

recuperar o Mercosul; quando nós, depois, decidimos ter uma nova atitude para com o Continente Africa-

no; quando nós decidimos juntar os países árabes com os países da América do Sul; quando nós decidi-

mos criar o G-20, foi o marco de tudo isso, porque o G-20 permitiu que Índia, China, África do Sul, Bra-

sil e outros países do mesmo porte se colocassem juntos para enfrentar, nas instituições multilaterais, a 

defesa dos interesses comuns deste país. Então, nós criamos muito mais força, ficamos muito mais fortes, 

do ponto de vista dos interesses coletivos do G-20 e, pela primeira vez, nós estamos muito próximos, 

muito próximos, Rodolfo, de conseguirmos um acordo na Organização Mundial do Comércio. Vocês 

assistiram o discurso do presidente Bush, ontem, dizendo que os Estados Unidos vão fazer a sua parte, 

vão reduzir subsídios agrícolas, e eles esperam que a Europa reduza. Estamos próximos e eu, particular-

mente, estou muito confiante.  

Matinas Suzuki: Presidente, eu vou pedir licença ao senhor para voltar ao tema da política interna. Na 

avaliação do senhor, há envolvimento direto ou indireto do PT ou de membros do PT no assassinato do 

prefeito Celso Daniel?  

Lula: Não há, Matinas, eu vou... Eu fico constrangido e magoado profundamente porque o Celso era um 

irmão. O Celso era um companheiro que eu tinha chamado para coordenar o Programa de Governo e, 

certamente, se o Celso estivesse vivo – o Celso que era, na minha opinião, o mais competente administra-

dor público deste país, em se tratando de prefeitura – estaria trabalhando comigo. O nosso companheiro 

Celso Daniel foi assassinado, veja, e você já tem o resultado da Polícia Civil de São Paulo, você tem o 

resultado da Polícia Federal, que eu pedi ao presidente Fernando Henrique Cardoso que mandasse a Polí-

cia Federal investigar para que não ficasse só sob as ordens da Polícia Civil de São Paulo, e tanto a Polí-

cia Federal quanto a Polícia Civil deram o caso por encerrado e trataram como um caso comum. Agora, 

estranhamente, toda vez que vai chegando perto de um ano eleitoral, esse caso volta à tona, tentando 

transformar a vítima em algoz. Eu acho que as pessoas que tratam o caso da morte do Celso Daniel, do 

jeito que estão tratando, deveriam ter muito mais respeito à relação que o Celso tinha com o PT, e que o 

PT tinha com o Celso. 

Paulo Markun: Eu acho que, inclusive à família, porque a família está envolvida nesta relação.  

Lula: Eu não conheço a família. Pelo que me consta, eu fui amigo do Celso por quase 25 anos da minha 

vida. Eu, na verdade, não tive nenhuma convivência com os irmãos dele. Significa que não eram tão pró-

ximos do Celso, porque você sabe que Santo André é muito próximo de São Bernardo, e eu fazia muita 

campanha em Santo André, eu visitava muito os atos públicos de Santo André, e eu não conhecia os ir-

mãos do Celso. Então, significa que pode ser que não havia essa proximidade entre os irmãos. 

Paulo Markun: Presidente, nós vamos fazer mais um intervalo e lembramos que este programa, o núme-

ro 1000 da série do Roda Viva, como todos os outros produzidos nesses 19 anos pode ser encomendado, a 

partir de amanhã, em DVD pelo site www.tvcultura.com.br ou pelo telefone 0(XX)11 3081-3... Nós vol-

tamos daqui a instantes. [intervalo]  

Paulo Markun: Bem, estamos de volta com o Roda Viva, que esta noite entrevista o Presidente da Repú-

blica, Luís Inácio da Silva. A participação dos telespectadores se dá por intermédio dos e-mails que foram 

enviados para o site da TV Cultura. Nós recebemos 1.500 e-mails e 25% tratavam de corrupção, 20% de 

economia. E é justamente com uma pergunta de economia, Presidente, que eu retomo a conversa. 

Paulo Markun: Essa pergunta é de Luciana Begozo Silva, de São Paulo, ela tem 28 anos e diz o seguin-

te: Para que a economia cresça será necessário que, a partir de dezembro e durante todo o ano de 2006, os 

juros caiam. O senhor acredita que isso vai acontecer e que a inflação será idêntica a de 2005, em 2006? 

Lula: Primeiro, os juros já estão caindo. Pouco, mas já caiu.  

Paulo Markun: Bem pouco. 

Lula: Mas vai cair. Sabe o que acontece na área econômica? É importante essa senhora da Bahia fazer a 

pergunta, porque, no Brasil, nós sempre tivemos a experiência da mágica. Era raro um Ministro da Eco-

nomia que não resolvesse inventar uma moda, e aí vem Plano Verão, Plano Bresser, Plano Collor, e vai 

inventando, e, poucos meses depois, isso não dá certo, e a sociedade vai ficando com prejuízo atrás de 

prejuízo, prejuízo atrás de prejuízo. Ora, o que nós estamos fazendo? Primeiro, estamos dizendo para a 

sociedade brasileira que não tem mágica na política econômica. Tem seriedade e tem regras do jogo mui-

to claras. E nós estamos conseguindo, nesse instante, o quê? Uma combinação de fatores positivos que há 

muitos anos não existia na economia brasileira. Você sabe que o Brasil sempre, quando decidiu exportar, 

afixava o mercado interno ou, quando ele decidia crescer, a inflação ultrapassava os dois dígitos. O que 
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está acontecendo neste momento, na economia brasileira? Nós estamos com a economia crescendo, nós 

estamos com as exportações crescendo, estamos com o superávit de conta corrente crescendo, estamos 

com o superávit da balança comercial batendo recorde atrás de recorde, estamos com aumento da pou-

pança interna, estamos com aumento da massa salarial, e estamos com aumento do emprego. É importan-

te lembrar que se você fizer um estudo da diferença entre os trabalhadores demitidos e admitidos, que é o 

CAGED, todos os trabalhadores que são contratados, é comunicado ao Ministério do Trabalho, e todos os 

que são mandados embora, é comunicado ao Ministério do Trabalho. A diferença positiva, em oito anos 

do governo passado, foi de 8 mil mensais. A nossa média, de 34 meses, são 107 mil empregos mensais, 

ou seja, 12 vezes mais geração de postos de trabalho. Além disso, o que está acontecendo? A inflação está 

e vai ficar abaixo de cinco, vai ficar cinco, e nós temos a cesta básica diminuída, ou seja, o poder de com-

pra do trabalhador pode comprar mais cesta básica do que ele podia comprar anteriormente.  

Paulo Markun: Mas, presidente... 

Lula: Então, o momento está no seguinte jogo: nós temos estabilidade econômica, nós temos geração de 

empregos, e temos o Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda com condicionali-

dades do mundo, atendendo, já este mês, 8 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil. 

Augusto Nunes: (inaudível) o senhor vai conseguir alcançar esse número?  

Lula: Primeiro, eu não prometi, você já aumentou um. A imprensa, na época, dizia 10.  

Augusto Nunes: Fiquemos em 10. 

Lula: O que está escrito no Programa? E você pode ter acesso a ele. O que está escrito é que nós consta-

távamos que o Brasil precisaria criar 10 milhões de postos de trabalho. Nós já criamos, agora, em 34 

meses, 3 milhões, 576 mil novos empregos com carteira assinada. Se você imaginar o que está surtindo de 

emprego, neste país, o crédito consignado, se você imaginar o que está surtindo de emprego, neste país, o 

dinheiro que estamos colocando na agricultura familiar brasileira – saímos de 4 bilhões para 9 bilhões de 

reais no Plano Safra 2005-2006 –, se você imaginar o que significa de geração de empregos, a aprovação 

do Estatuto do Idoso, que colocou mais 3 bilhões no mercado, se você imaginar o que gera de emprego o 

microcrédito e as cooperativas que nós instituímos neste país... Quando chegar no final do mandato, e eu 

digo sempre, eu quero ser julgado no final do meu mandato...  

Augusto Nunes: Você vai chegar a esse número? 

Lula: Eu não sei se vou chegar, mas nós vamos chegar ao máximo que foi criado nesses últimos 22 anos, 

porque quando nós falamos de economia nós não podemos ter a memória curta, e vocês são homens que 

formam a opinião pública, têm que lembrar o seguinte: nós tivemos 22 anos, eu vou repetir, 22 anos de 

estagnação ou de crescimento muito medíocre, 22 anos, ou seja, uma geração de brasileiros, desde 1980 a 

2002, foi formada com um crescimento zero ou crescimento muito baixo. Nós, nesses três anos, estamos 

crescendo aquilo que o Brasil não cresceu nos últimos 20 anos. Precisamos crescer mais? Lógico que 

precisamos e vamos trabalhar para crescer mais, por isso é que nós estamos abrindo mais mercado, por 

isso é que nós aprovamos a Inovação Tecnológica, por isso é que nós aprovamos a Medida Provisória do 

Bem, por isso é que nós fizemos reforma tributária, porque nós queremos crescer mais, e vamos crescer. 

Paulo Markun: Heródoto. 

Heródoto: Em relação, ainda, a essa questão econômica. Presidente, eu imagino, dentro dessa economia, 

como um todo, os partidos políticos tiveram dificuldade para captar dinheiro para fazer campanha eleito-

ral. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece que o senhor foi eleito com uma campanha eleitoral que 

foi financiada pelo caixa dois do PT. Isso nós estamos dizendo, já há fatos comprovados e ditos, inclusi-

ve, pelo PL, que é um partido da base aliada do governo, dizendo que gastou X e outro gastou Y na cam-

panha eleitoral do senhor. Como é que o senhor argumenta essa questão de ter sido eleito com o dinheiro 

proveniente do caixa dois? 

Lula: Você acredita nisso?  

Heródoto: Quem disse isso foi um aliado do governo, Presidente.  

Lula: Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu fiz uma campanha, no primeiro turno eu tive 49% dos votos, fiz 

uma campanha, e essa campanha teve recursos, e esses recursos estão prestados conta na Justiça Eleitoral 

de São Paulo, assinada por mim. Ora, o que eu vejo algumas pessoas dizerem me cheira a um pouco de 

fantasia. 

Heródoto: São seus aliados (inaudível), Presidente.  
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Lula: Espere aí. Eu vi o presidente do PL dizer, em uma entrevista ou em um debate, que tinha recebido 

10 milhões do Delúbio para financiar a minha campanha. Ora, alguém acredita que, se o Delúbio tivesse 

10 milhões de reais para dar para ele, para financiar a campanha do PT, ia dar para o PL financiar, ou o 

próprio Delúbio iria financiar?  

Heródoto: Presidente, ele era do partido aliado do senhor... O vice-presidente era do PL... 

Lula: Já tinha acabado a eleição para deputado. Ele já... Deixa eu lhe falar. Já tinha acabado a eleição 

para deputado. Portanto, a eleição do segundo turno era uma eleição tête-à-tête, presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e candidato Serra. Pelo contrário, não houve a participação dos partidos aliados em contri-

buição para financiamento de campanha. O que houve foi que o Partido dos Trabalhados, segundo o nos-

so Delúbio, fez acordos para que parte daquilo que a gente arrecadasse fosse dado proporcionalmente, em 

função da bancada dos partidos.  

Heródoto: Mas eles não reconheceram, Presidente, em vários depoimentos na CPI, o chamado “dinheiro 

não contabilizado”. Isso foi... O país inteiro gostaria de ouvir.  

Lula: Mas isso já está dito pelo Delúbio. Já está reconhecido pelo Delúbio o crime eleitoral cometido. Já 

está dito pelo Delúbio. Todo mundo aqui sabe que o PT... 

Heródoto: Então o senhor foi eleito com o dinheiro da campanha? 

Lula: A grande parte do dinheiro que está nesse imbróglio todo foi para as eleições das prefeituras muni-

cipais, segundo o Delúbio e segundo...  

Heródoto: Esse dinheiro não chegou na campanha presidencial?  

Lula: Não chegou na campanha de 2002, certamente não chegou. Certamente, não chegou na campanha 

de 2002.  

Augusto Nunes: E, no caso, Presidente, do dinheiro do Duda Mendonça, que ele reconhece que teve que 

receber por fora, em contas no exterior? Foi pela campanha do senhor. 

Lula: Mas me desculpe, eu não posso responder pelo dinheiro do Duda Mendonça, não posso responder. 

Até porque o Partido dos Trabalhadores teve uma coordenação de campanha, que fez acordo não apenas 

com o Duda, mas com todos que trabalharam na campanha, desde o menino que servia café até o Duda 

Mendonça. E, certamente, ou o Delúbio já prestou contas na CPI, ou o Duda vai prestar contas na CPI. 

Quando a CPI estiver com o seu relatório, nós vamos saber o que, de fato, aconteceu.  

Augusto Nunes: E por que que ele já foi punido com a perda dos contratos de publicidade no Planalto, 

Presidente? O Duda.  

Lula: Não, porque não era possível você ter, na Secom, alguém que estava sob suspeição na CPI. Então, 

ele foi afastado. Ele continua com as contas que ele tem. Não sei se ele tem conta no Banco do Brasil, na 

Petrobras, no BNDES, ou seja, quem tem que romper o contrato é a instituição que o contratou, não é o 

Presidente da República. 

Heródoto Barbeiro: Presidente, esses partidos aliados ao senhor, eles continuam na base de apoio do 

governo, mesmo depois de ter arrastado o governo para a crise que o país inteiro está acontecendo e le-

vantado as suspeitas mais chocantes para a população brasileira, para a opinião pública?  

Lula: Heródoto, continuam, e as pessoas que, dentro desses partidos, cometeram qualquer ato ilícito, isso 

irá aparecer na investigação. E se aparecer, essas pessoas serão punidas.  

Heródoto Barbeiro: Mas, Presidente, quando essa pessoa diz que financiou a campanha do senhor, os 

partidos que financiaram a campanha do senhor, que esse dinheiro veio do caixa dois do PT, como expli-

car isso para a população? 

Lula: Agora, por que que você acredita no que ele falou e não acredita no que estou te falando?  

Heródoto Barbeiro: Não, eu acredito no que o senhor está dizendo, lógico, claro.  

Lula: Então, é isso. Ou seja, eu acho improvável... Acho, não. Eu tenho certeza que é improvável que o 

PL tenha dado dinheiro para a campanha presidencial. Acho mais provável que o Delúbio tenha feito a 

loucura de admitir que tinha (inaudível)...  

Heródoto Barbeiro: Presidente, perdão, ele disse que recebeu o dinheiro. A discussão não é se recebeu 

ou não recebeu. A discussão, lá no Congresso, é quanto recebeu. O próprio Marcos Valério tem discutido 
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com eles, dizendo se foi 10, se foi 5, se foi 4, em suma, que recebeu, recebeu. O que está sendo discutido 

é quanto é que veio para financiar a campanha do senhor, no segundo turno, recebido pelo PL. 

Lula: Mas, isso, a CPI vai nos avisar. Para isso é que ela existe, é para nos avisar quanto foi e o que foi 

feito com o dinheiro. Vamos aguardar só o resultado da CPI, que ao invés de eu e você ficarmos diver-

gindo, nós vamos falar: “está aqui o resultado”. E alguém vai contestar, ou o Ministério Público vai apro-

var, ou a Polícia Federal vai investigar, ou a Justiça vai julgar.  

Roseli Tardeli: Presidente, desculpe, sentado aí, nesta cadeira, no seu posto, comandando o Brasil, o que 

o senhor pretende fazer para que não exista mais caixa dois no Brasil, por exemplo? Politicamente, o que 

o senhor pode fazer?  

Lula: Tem um programa antigo meu, no Roda Viva, em que eu levanto a questão da necessidade do fi-

nanciamento público de campanha. Tem muita gente que é contra porque acha que vai gastar dinheiro em 

campanha. É muito mais barato o financiamento público. É muito mais barato, você determina o valor de 

cada voto, distribui proporcionalmente para cada partido aquele dinheiro, monta-se uma estrutura para 

fiscalizar, e nós estaremos resolvendo esse problema, pelo menos do financiamento. Qual é o outro pro-

blema? É que, na minha opinião, deveria ser proibido dinheiro privado. Segundo, seria preciso que nós 

tivéssemos a fidelidade partidária, para que a gente possa construir partidos mais fortes, para que a Repú-

blica brasileira se transforme numa República muito mais forte. 

Paulo Markun: O senhor acha que o governo vai se empenhar nessa direção? Porque todos os governos 

falam... 

Lula: Já se empenhou. Nós fizemos uma Comissão, coordenada pelo ministro Márcio Thomaz Bastos, 

com base no relatório aprovado pela Comissão, no Congresso Nacional, que fez a proposta de reforma 

política. Nós colocamos alguns pontos, e está lá para ser votada. E, certamente, tem divergência, por isso 

que não é votada. Quando não vota, é porque os partidos que estão dentro do Congresso Nacional não 

concordam. E aí, meu caro, não tem o que fazer. 

Rodolfo Konder: Presidente, o senhor falou... 

Lula: o Congresso tem soberania para votar.  

Rodolfo Konder: O senhor falou no ministro Márcio Thomaz Bastos. Esse referendo que foi realizado, 

recentemente, deu um resultado inesperado. O NÃO foi aprovado por maioria esmagadora. Como é que o 

senhor interpretou isso? Essa questão da segurança, que vai ser tão importante, inclusive, para o ano que 

vem, para um ano de campanha, como é que o senhor interpretou esse resultado? 

Lula: Alguns, de forma muito rápida, tentaram jogar uma derrota no governo. Primeiro, o governo teve 

uma vitória porque aprovou o Estatuto do Desarmamento. A segunda vitória foi que mais de 400 mil 

armas foram recebidas pelo governo. Terceiro é que, desde 1990, esta é a primeira vez que diminuem os 

homicídios no Brasil. Quarto, o plebiscito foi uma coisa proposta pela Câmara dos Deputados e pelo 

Congresso Nacional, tanto é que o plebiscito foi coordenado por duas comissões do Congresso Nacional, 

que quiseram ser mais realistas do que o rei e colocaram em plebiscito para saber se o povo queria ou não 

que se pudesse comprar arma. E depois, eu acho que a campanha do NÃO, do ponto de vista do conven-

cimento e da mensagem, foi muito mais forte do que a campanha do SIM. A campanha do SIM parecia 

que era do contra e, a do contra, parecia que era do SIM. Então, eu acho que... o dado concreto é que o 

povo se manifestou, está garantido o processo democrático... 

Paulo Markun: Mas não dá o sinal de que é preciso investir na segurança?  

 

Lula: Acho que o Congresso fez a sua parte e eu acho que nós, agora, temos que tratar de cuidar da segu-

rança com muito mais carinho. 

Paulo Markun: Presidente, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, e o Roda Viva número 1000 volta 

daqui a instantes, lembrando que você pode encomendar o programa desta noite, e todos da série, pelo 

site www.culturamarca.com.br ou pelo telefone 0XX11 3081-3000. A gente volta já, já. 

Paulo Markun: Márcio Batista, do Espírito Santo, de 25 anos, pergunta: por que o Programa Primeiro 

Emprego não decolou?  

Lula: Na verdade, ele decolou. Nós fizemos uma lei, primeiro, que era quase impeditiva. Depois, o Mi-

nistro das Cidades propôs a mudança da própria lei e, hoje, nós temos o Primeiro Emprego. É só você 

visitar o Ministério do Trabalho e conversar com o ministro Luiz Marinho que você vai perceber o que 

significa o Consórcio da Juventude, que é uma coisa que tem gerado muitos empregos. O Primeiro Em-



261 
 

 

prego tem várias formas de você poder apresentá-lo. Nós temos um programa para a juventude que en-

volve o ProJovem, que envolve a Escola de Fábrica, que envolve outros programas de vários Ministérios, 

que ao todo vão envolver 980 mil jovens. Nós estamos propondo a eles voltarem a estudar, aprender uma 

profissão e, enquanto eles estudam e aprendem uma profissão, nós pagamos uma espécie de salário para 

eles, que vai de 150 a 100 reais, nós estamos pagando. Em alguns casos, os jovens estão fazendo trabalho 

comunitário, isso em convênio com as prefeituras, parece que em São Paulo deve ter por volta de 30 mil 

jovens, no Rio de Janeiro deve ter por volta de 29 mil jovens, em Recife deve ter por volta de 7 mil jo-

vens. Ou seja, em todas as capitais, em uma parceria entre o governo federal e as prefeituras, nós estamos 

fazendo um programa para que a gente possa dar aos jovens, sobretudo, a informação, a formação profis-

sional para que ele possa adentrar o mercado de trabalho. A segunda coisa que eu acho muito importante, 

que está acontecendo neste momento no Brasil, é o PC conectado. Ou seja, nós fizemos um programa 

especial em que nós queremos colocar no mercado 1 milhão de computadores para as famílias mais po-

bres. Aquelas famílias mais pobres que forem comprar um computador de até dois mil e quinhentos reais, 

esse computador não vai ter PIS, não vai ter COFINS. E, mais ainda, a família pobre vai poder comprar 

esse computador com prestações que variam, acho, de 60 ou 70 reais, para pagar em 24 ou em 36 meses. 

Porque nós achamos que, a partir daí, nós estaremos dando a oportunidade de o Brasil se transformar num 

país onde a informática não será problema para a nossa juventude.  

Matinas Suzuki: Presidente, quem o senhor prefere enfrentar nas eleições do ano que vem: o governador 

Geraldo Alckmin ou o prefeito José Serra?  

Lula: Olha, eu não escolho adversário porque não decidi se vou ser candidato ou não. 

Matinas Suzuki: Presidente, o senhor não acha que se o senhor não se candidatar, isso será interpretado 

como uma espécie de renúncia branca?  

Lula: Não, pelo contrário. Como é que alguém pode dizer que alguém que não se candidata está renunci-

ando se eu, em tese, sempre fui contra a reeleição?  

Matinas Suzuki: O que faria o senhor escolher (inaudível) ser candidato? 

Lula: Segundo, para você ser candidato é preciso que tenha algumas condicionantes. Você não pode ser 

candidato e acontecer o mesmo que aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que podia 

ter terminado o seu primeiro mandato bem e terminou o segundo mandato sufocado; ou como o próprio 

presidente Bush está vivendo, agora, o seu segundo mandato; ou vários governadores de Estado que estão 

em situação difícil no seu segundo mandato. Então, eu olho com muito carinho. Eu não tenho que tomar 

decisão agora, eu tenho que esperar chegar janeiro, fevereiro, março e dizer se vou ser candidato ou não. 

Eu só posso ser candidato se eu tiver consistência de que eu posso fazer um segundo mandato melhor do 

que o primeiro e se eu puder fazer uma aliança política que possa me dar uma maioria concreta no Con-

gresso Nacional. Eu vou pensar com muito carinho, isso não mexe com a minha cabeça.  

Augusto Nunes: Presidente... 

Lula: Vocês estão lembrados de que, quando eu entrei no Sindicato, eu fui o primeiro a tomar a decisão 

de que o presidente do Sindicato não poderia ser reeleito, depois isso mudou. Mas, de qualquer forma, eu 

acho que a reeleição não é um bom instituto, sobretudo para o Brasil, acho que não é. Se o cidadão foi 

bem, ele sai no primeiro mandato, deixa outro administrar, quatro anos depois ele volta, é melhor assim. 

Augusto Nunes: Então, eu queria entender uma frase do senhor. Em num dos improvisos recentes que o 

senhor fez, o senhor falou: eles vão ter que me engolir. Primeiro, engolir onde? Na Presidência, presumo. 

Eles, quem?  

Lula: Oh, Augusto, mas você está com a mania de pegar só meia frase.  

Augusto Nunes: Eu só estou anotando as frases...  

Lula: Se você lesse a frase inteira do que eu falei, você ia perceber que eu falei o seguinte...  

Augusto Nunes: O senhor não falou: “eles vão ter que me engolir”? 

Lula: Não. Você vai entender o que eu falei, deixa eu lhe explicar porque senão você pega uma palavra 

de uma frase ou de um discurso de meia hora, fica difícil. Esse discurso foi feito em Garanhuns, por oca-

sião da inauguração da Universidade Federal de Garanhuns e também pelo lançamento do Pronaf, em que 

eu disse o seguinte: “eu duvido que alguém já tenha ouvido da minha boca eu dizer que sou candidato. 

Nem para a minha mulher eu nunca disse. Entretanto, se eu decidir ser candidato, eles vão ter que me 

engolir”. Foi isso que eu disse.  

Augusto Nunes: Eles quem?  
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Heródoto Barbeiro: Os meus adversários.  

Roseli Tardeli: [aos 57:08] Presidente, uma frase inteira que o senhor disse – e isso nós colocamos no ar, 

lá no Jornal da Cultura – o senhor fazendo uma crítica dura à imprensa. O senhor agora está falando do 

Bolsa Família, está falando do primeiro emprego, etc., como se nós não tivéssemos agido de uma maneira 

equânime e noticiando os avanços e as realizações que o senhor tem apresentado, que o senhor tem feito. 

Eu gostaria que o senhor nos dissesse o seguinte: o senhor acha que a imprensa está linchando o seu go-

verno? O senhor acha que a imprensa está só publicando coisas contrárias ao seu governo? O senhor acha 

que a gente, ao invés de falar de economia, de juros, etc., nós só estamos falando aqui de crise política, 

que a gente vai para um ponto e volta para a crise política de novo? É essa avaliação que o senhor faz? 

Lula: Não. Eu acho que a imprensa publica aquilo que os donos de jornais, os diretores de redação enten-

dem que deva ser publicado. Eu acho que tem coisas que deveriam ter maior destaque, que não têm. Vou 

dar um pequeno exemplo do que eu fiquei indignado. O nosso Ministro da Educação foi ao Rio de Janeiro 

fazer o lançamento – pela primeira vez na história do Brasil, nós produzimos livros em Braille para o 

ensino fundamental e ele foi fazer o lançamento. Qual não foi a minha surpresa, que tinha inclusive artista 

de televisão, por conta da novela, qual não foi a minha surpresa de não sair uma nota em nenhum jornal, o 

que é uma coisa inusitada você lançar livros em Braille para os estudantes brasileiros.  

Heródoto Barbeiro: Então, o senhor tem uma queixa contra a imprensa? 

Lula: Veja, possivelmente muitas, mas tem uma coisa que eu sou obrigado a reconhecer. Primeiro, que 

nós não teríamos democracia se não fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos. Segundo, que eu não 

seria Presidente da República se não fosse a imprensa, com virtudes e com defeitos. Terceiro, que a gente 

não teria uma noção, uma Nação com instituições tão consolidadas se não fosse a imprensa, com virtudes 

e com defeitos.  

Heródoto Barbeiro: Mas essa imprensa está tratando bem o governo do senhor?  

Lula: Eu não faço julgamentos.  

Heródoto Barbeiro: Mas o senhor fez críticas em palanque, o senhor fez críticas em público...  

Lula: Eu não faço crítica. Toda vez que eu me sentir injustiçado, eu tenho o direito de fazer crítica, como 

a imprensa tem o direito de publicar as críticas a mim. Essa é a democracia.  

Roseli Tardeli: Qual a análise que o senhor faz da cobertura que a imprensa tem feito da crise? 

Lula: Eu não discuto a cobertura, porque nós começamos este programa com você fazendo um alerta a 

mim de que eu tinha tratado a imprensa mal.  

Roseli Tardeli. Sem dúvida. 

Lula Possivelmente, isso seja uma reciprocidade, mas de qualquer forma, eu acho que a imprensa, e vou 

repetir aqui para dizer o seguinte: eu acho que todos nós que estamos no governo – e quando eu estava no 

PT, quando eu estava na CUT, e quando eu estava no Sindicato – não tem um único político que não se 

queixe da imprensa. E qual é a desculpa da imprensa? Quando você era oposição, você reclamava que não 

dava espaço para a oposição, aí o jornalista falava: “é, mas quem está no governo também se queixa que 

não tem cobertura”. No fundo, no fundo, todo mundo tem uma relação de amor e ódio com a imprensa. 

Amor, quando saem coisas boas, e ódio, quando saem coisas ruins. Eu, como aprendi a conviver, na mai-

oria do meu tempo, sem a imprensa falar bem de mim, como aprendi e todo mundo sabe que no começo 

do Sindicato não era fácil, não eram todos os jornais que cobriam o sindicalismo, eu aprendi o seguinte: a 

gente tem que viver com a imprensa como ela é. [1:00:35] 

 

Presidente: Eu acho que (inaudível) a gente trabalhe mal também, e nós precisamos corrigir. 

Jornalista: O senhor tem um discurso frequentemente, muito hábil, aliás, contra as generalizações. Quer 

dizer, também quando a gente fala “a imprensa”, está generalizando. Na verdade há setores da imprensa 

que são mais avançados, mais conscientes, e há setores... Mas, nesse conjunto, a imprensa é o espelho da 

sociedade, não é verdade? E a conclusão a que a gente chega é que há lados positivos e há lados negativos 

e isso é indispensável, porque o pior é a ausência da imprensa. Eu já vivi, e o senhor também, períodos de 

censura, e não há nada pior do que a falta de liberdade de informação. 

Presidente: Estamos de acordo porque o que eu disse para a democracia vale para a imprensa, ou seja, 

tem problemas? Tem. Mas, sem ela, nós teríamos [inaudível]... 

Jornalista: Foi por isso que o senhor não deu uma entrevista coletiva há seis meses?  
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Jornalista: O que é que aconteceu que o senhor... O senhor, agora vamos falar do senhor como oposição, 

e que o senhor falava na rádio todos os dias de manhã (inaudível) quando pode, lógico, a gente compre-

ende. Mas em uma entrevista coletiva, Presidente, nós tínhamos muito mais facilidades com o seu ante-

cessor, Fernando Henrique, do que nós temos com o senhor, com o qual... senhor, na oposição, tinha um 

relacionamento muito fácil de poder falar, através de nós, com a população. 

Jornalista: Nós tínhamos mais facilidade de falar com o senhor, quando o senhor era oposição.  

Jornalista: Agora é muito difícil, Presidente. Esta aqui é a primeira entrevista coletiva que o senhor está 

dando, depois de seis meses.  

Presidente: Possivelmente, a Roseli tenha razão quando ela disse, no começo do programa, que é preciso 

fazer uma revisão no comportamento...  

Jornalista: O senhor vê que nós estamos cobrando ao vivo. 

Presidente: Eu também já, muitas vezes, eu quis tanto falar com a imprensa, a imprensa não queria me 

ouvir. Porque tem o outro lado da verdade: quantas vezes você produz uma coisa que você quer falar 

(inaudível)  

Jornalista: É diferente de a gente reproduzir uma declaração que o senhor faz! 

Presidente: Eu acho que, possivelmente, nós tenhamos cometido o equívoco de não dar tantas entrevistas 

coletivas quanto a imprensa gostaria que déssemos, quem sabe possamos mudar isso para melhor?  

Jornalista: Fica a reclamação.  

Presidente: Fica a reclamação, fica a constatação.  

Jornalista: E a promessa de que vai mudar.  

Presidente: E o compromisso. 

Paulo Markun: Bem, estamos de volta com o Roda Viva número mil. Esta noite entrevistando o Presi-

dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui na Sala de Audiências, no 3º andar do Palácio do 

Planalto. A participação dos telespectadores neste programa se dá por intermédio dos e-mails que foram 

enviados à produção do programa, chegaram 1.500 correspondências até ontem à noite. E eu selecionei, 

aqui, algumas perguntas, Presidente. A primeira delas, Hélio Bocato, de São Paulo, tem 50 anos, e questi-

ona o seguinte: foi prometida uma atenção especial às nossas florestas e rios, mas vemos uma total devas-

tação dos mesmos. Quais medidas o senhor pretende tomar, para reverter esse quadro em curto, médio e 

longo prazo? 

Lula: Já foram tomadas as medidas, Markun. Veja, a ministra Marina, primeiro, eu acho que no Brasil 

não tem ninguém, não só competente mas comprometida com a questão ambiental como a companheira 

Marina. Acontece que você tinha, todo o Ministério do Meio Ambiente mais o Ibama totalmente desati-

vados. Não faz muito tempo, poucas semanas, um amigo meu foi num parque nacional que tem aí e en-

controu lá apenas uma pessoa, com um carro, para tomar conta de um parque de centenas de hectares de 

terra. Ou seja, nós estamos abrindo concurso para contratar mais gente para o Ibama e para o Ministério 

do Meio Ambiente, nós estamos aparelhando o Ministério, para que possa fiscalizar melhor as nossas 

florestas, e tivemos uma redução, este ano, de 40% das queimadas. E essas coisas, num país do tamanho 

do Brasil, levam algum tempo para você estruturar. Mas esteja certo de que nós estamos comprometidos 

com a manutenção das nossas florestas.  

Paulo Markun: O senhor acha que é uma área em que o governo pode se orgulhar, essa área do meio 

ambiente? 

Lula: Eu não diria que o governo pode se orgulhar, porque ainda falta muito por fazer. Mas eu diria que é 

uma área em que o governo tem não apenas a Ministra, mas a equipe da Ministra, pessoas oriundas da 

sociedade, altamente comprometidas com a boa política. Veja, quando nós tomamos a iniciativa de fazer 

a revitalização do rio São Francisco, que era a transposição para levar água para o semi-árido nordestino, 

qual foi a primeira atitude que nós tomamos? Pegamos um projeto que vinha desde o tempo de Dom 

Pedro, desde 1946, depois passou por vários governos, passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, 

depois o meu vice cuidou da primeira etapa, depois o ministro Ciro está cuidando da segunda. Fizemos 27 

audiências públicas. Assumimos o compromisso de revitalizar primeiro a margem dos rios, fazer sanea-

mento nas cidades que estão à margem desses rios. Estamos trabalhando para aprovar um projeto no Con-

gresso Nacional que garante, uma emenda constitucional que garante 0.3% ou 0.5% do Orçamento, para 

que a gente assuma o compromisso da revitalização do rio São Francisco, o que daria uma coisa como 

300 milhões por ano, porque nós achamos que o rio São Francisco, para que ele possa servir água para 
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outras pessoas, que não têm acesso a ele, é preciso que a gente garanta a sua sobrevivência. E a sua so-

brevivência vai por recuperar os seus afluentes, recuperar as matas ciliares e fazer com que não se jogue 

mais esgoto dentro do rio São Francisco.  

Augusto Nunes: Mas esqueceram de combinar com o bispo, não é? 

Lula: Veja, em um país de 180 milhões de habitantes, você não pode deixar que alguém faça um protesto 

ou coisa parecida.  

Augusto Nunes: Esse protesto impediu o prosseguimento das obras, o começo das obras.  

Lula: A obra não estava para começar porque ainda faltava um licenciamento prévio. Nós temos não um 

bispo, nós temos dezenas de bispos que escreveram nota condenando o comportamento do bispo que 

entrou em greve. O que nós achamos é o seguinte: não será por falta de debate. Se tem uma coisa que nós 

não temos preocupação é de fazer quantos debates forem necessários para que a gente faça o projeto. Até 

porque não é todo brasileiro que sabe o que significa uma mãe de família carregar um pote d’água na 

cabeça por 9, 10 quilômetros todo dia. As pessoas não sabem o que significa uma mãe ficar com uma lata 

d’água esperando um caminhão-pipa que, às vezes, não vem. Então, quando nós estamos levando a água é 

porque nós queremos levar água para beber para 12 milhões de brasileiros que vivem na região mais seca 

do país, na região mais pobre do país, na região que chove menos no país. Nós queremos levar essa água 

lá para as pessoas beberem, e vamos levar. Não será por falta de debate. E veja que eu nunca prometi, em 

campanha, fazer isso. Faço isso por uma necessidade. Estamos tirando apenas 1% da água do rio São 

Francisco para levar, desapropriamos 2 quilômetros e meio à margem do canal, para que a gente possa 

permitir que haja assentamentos próximos disso. E vamos fazer. Se não começar agora, começa o mês 

que vem, começa o ano que vem, nós vamos começar. E vai ser feito porque o Brasil precisa levar água 

para essas pessoas que não têm água para beber. 

Roseli Tardeli: Presidente, o senhor está reiterando o seu compromisso com as pessoas pobres do Nor-

deste. Eu queria falar um pouquinho de Aids e queria saber do real compromisso do senhor na manuten-

ção do Programa Brasileiro de Combate à Aids. O governo decretou o medicamento Kaletra de utilidade 

pública, houve uma indicação de que o Kaletra..., seria pedida a licença compulsória, e o governo acabou, 

na avaliação dos ativistas, amarelando. Os ativistas disseram exatamente o seguinte: que foi uma decisão 

conservadora, imediatista, e que o governo brasileiro abriu mão da soberania nacional e beijou os pés dos 

laboratórios ao fazer o acordo que fez com o Abbott. O Brasil pagava 1,17, o Acordo passou a pagar 0,63 

e, segundo informações do próprio Ministério da Saúde, os laboratórios oficiais poderiam fabricar o Kale-

tra a 0,41 centavos de dólar. Quer dizer, foi um bom negócio para o Brasil? E a manutenção do Programa, 

vai ser ameaçada, sim? 

Lula: Eu não sei quem deu essa informação para esses ativistas que falaram tão duro. 

Roseli Tardeli: Falaram duro.  

Lula: O que eu tenho consciência, por informação do Ministro da Saúde, é que ao tomarmos a decisão de 

entrar com o processo de produção do remédio aqui, cumprindo, inclusive, todo o rito que está concebido 

na Organização Mundial do Comércio, o preço que a empresa me ofereceu era mais barato do que o preço 

de produzi-lo aqui. Primeiro, é a informação que eu tenho do ministro Saraiva Filipe. A segunda coisa é 

que nós estamos dispostos, junto com outros países que sofrem o mesmo problema, a construir não uma, 

mas a construir algumas centrais de produção desse remédio, mesmo se tivermos que romper com a Lei 

de Patentes, porque nós não podemos permitir que a saúde brasileira, e que a saúde do ser humano esteja 

vinculada aos interesses dos lucros de uma empresa. Agora, como nós somos um país que participamos 

das instituições multilaterais, nós temos que respeitar algumas regras e tentar quebrá-las, convencendo 

outros países, junto conosco, a fazer isso, porque o Brasil tem compromisso não apenas com o povo brasi-

leiro, nós temos compromisso também em ajudar países mais pobres que o Brasil e que precisam desse 

remédio. Estamos discutindo isso também com os países ricos, para que eles comecem a perceber que a 

gente não pode permitir que a Humanidade seja vítima dos interesses lucrativos de um laboratório. Por-

tanto, cada país que puder produzir, certamente, nós estamos em um estágio mais avançado, vamos come-

çar a produzir. 

Heródoto Barbeiro: É fato que o senhor não gosta de trabalhar, e é por esse motivo que o senhor viaja 

tanto?  

Lula: Sabe que eu tenho saudades? 

Heródoto Barbeiro: O senhor já ouviu isso?  
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Lula: Já. Eu nunca tinha viajado de avião, antes de ser dirigente sindical, e os meus inimigos já diziam 

que eu andava de primeira classe... Então, bobagem, qualquer um pode falar do que quiser. Eu fiquei 22 

anos dentro de uma fábrica, trabalhei três anos e meio à noite, trabalhei das seis às duas, das duas às dez, 

das dez às oito da manhã, fazia cinco horas extras no sábado, e nunca trabalhei tanto como eu trabalho na 

Presidência da República. Nunca. Nunca, na minha vida, eu pensei que iria trabalhar tanto, porque eu 

sabia que tinha Presidente que, às seis horas da tarde, ia embora para casa, eu sabia de Presidente que 

vinha trabalhar depois do almoço. Agora, somente alguém irresponsável, somente alguém que não conhe-

ce o que é uma viagem de um Presidente pode dizer que um Presidente não trabalha quando ele viaja. 

Aliás, a imprensa que viaja comigo pode ser testemunha da minha agenda internacional.    

Heródoto Barbeiro: O senhor acha que essas viagens são positivas? Dão resultado? 

Lula: Essas viagens dão mais do que resultado, é só você pegar a balança comercial do Brasil. O nosso 

comércio com a América do Sul cresceu 83% e vai crescer mais porque nós estamos trabalhando um 

processo de integração. Não adianta a gente ficar falando de integração no discurso e não ter estradas, não 

ter pontes, não ter ferrovia, não ter hidrovia, não ter telecomunicações, não ter aeroportos. Às vezes, al-

guém que mora no Equador, para vir ao Brasil, tem que ir a Miami. Ora, se ele queria vir fazer negócio no 

Brasil e tem que ir a Miami, já faz negócio em Miami. Nós temos vários países africanos e do Oriente 

Médio que não têm voo direto para o Brasil. Nós precisamos criar as condições para que tenha voos dire-

tos da maioria desses países para o Brasil. Eu dou o exemplo do nosso crescimento com a África, do 

nosso crescimento com o Oriente Médio, do nosso crescimento com os países asiáticos. Nós saímos de 

uma balança comercial de 60 bilhões para este ano chegarmos, em setembro, a 114 bilhões de reais. Nós 

saímos de um superávit de 13 bilhões, em 2002 – porque tínhamos diminuído as importações em 11, 

portanto, se não tivesse diminuído as importações, seriam apenas 2 bilhões de superávit comercial – para 

um superávit de 41 bilhões de reais este ano, de dólares. Então, eu acho que essas viagens elas são extre-

mamente... Eu vou tocar em um assunto aqui, que eu pensei que vocês iam tocar. Quando eu comprei um 

avião para este país, não faltaram hipocrisia, o cinismo de gente que tem que ter responsabilidade. “Ah, o 

avião do Lula...” O avião não é meu, o avião é desta instituição chamada Presidência da República e, se 

daqui a um ano não for mais eu, o que vier vai ter um avião decente para viajar. O que não pode é o Brasil 

continuar com um sucatão que não viajava mais. Estão lembrados que quando o Marco Maciel fez a via-

gem, que caiu um motor, ele ficou escondido? Um avião que não podia parar na maioria dos aeroportos 

porque era mudado e, então, o Presidente da República passou a alugar aviões para poder viajar. Este país 

tem que se respeitar. Esse país... Eu espero que a vinda do Bush aqui tenha dado um pouco de noção para 

os hipócritas, que fizeram as críticas, de perceber claramente o seguinte: este país, o Presidente da Repú-

blica deste país não é um homem, ele é uma instituição enquanto ele tiver o mandato. E um avião é o 

mínimo que ele pode ter para fazer as viagens que precisa fazer, um avião confortável, que não faça baru-

lho. Eu quero tocar neste assunto porque, de vez em quando, a paciência se esgota quando você vê al-

guém falar: “ah, o avião é do Lula”. Então significa que, quando terminar o meu mandato, eu vou levá-lo 

para casa? Então, vamos parar com essa hipocrisia. Eu vou contar mais. Eu quero aproveitar agora, 

Markum, para dizer uma coisa importante.  

Augusto Nunes: O senhor não está deixando eu fazer uma pergunta, presidente. 

Lula: Houve governos que tentaram renovar o Palácio da Alvorada, houve críticas contundentes, eles se 

encolhiam e não renovavam. Eu cheguei no Palácio da Alvorada, você tem problema hidrelétrico de uma 

obra feita em 1958, você tem problema de água dos encanamentos. Ou seja, para evitar ouvir dizer que o 

governo estava gastando dinheiro, eu juntei as entidades empresariais todas e falei: “tem um projeto feito 

pela Fundação do Banco do Brasil que custa 16 milhões, eu queria que vocês doassem ao Patrimônio 

Público”. Está, lá, sendo feito agora. Agora, sabe o que eu acho engraçado, Markun. Eu, de vez em quan-

do, vejo pessoas viajarem o mundo, irem naqueles castelos fantásticos, naqueles palácios, e dizer: “que 

coisa maravilhosa, que coisa fantástica”. E por que aquilo é bonito? Porque aquilo está preservado, por-

que aquilo alguém investiu dinheiro para preservar. E aqui no Brasil... uma vez eu estava no Museu do 

Ipiranga, antes da campanha, e o cupim estava comendo o Museu do Ipiranga. E as pessoas acham que 

não pode gastar dinheiro, o Palácio não pode gastar dinheiro. Quando, na verdade, isso aqui, o Palácio da 

Alvorada é um patrimônio da Humanidade, isso tem que ser preservado. E cada Presidente que entrar 

aqui não pode pensar: “eu estou aqui só quatro anos.” Ele precisa fazer as coisas boas nos quatro anos 

dele, para que quatro, mais quatro, mais quatro, já viraram tantos anos, que o Palácio não seja deteriorado. 

Então, essas coisas às vezes cansam, às vezes perturbam, porque se passa para a sociedade falsidades que 

são incompreensíveis, mesmo no íntimo das pessoas que fazem a acusação. Eu me assustei quando eu vi a 

primeira crítica ao avião: o Lula comprou o avião para ele, como se o avião fosse para mim. O avião, 

quando eu for embora, no dia em que eu deixar a Presidência da República, um minuto depois, já é um 
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outro Presidente que estará andando, a não ser que ele fale: “bom, o avião é do Lula, eu vou dar de pre-

sente para o Luiz Inácio Lula da Silva”. 

Augusto Nunes: Eu queria aproveitar essa chance de fazer perguntas também ao senhor. Eu espero que o 

senhor não copie o aparato do Presidente americano que, a meu ver, é exagerado. Eu queria aproveitar 

que o senhor falou de importações, de exportações e de viagens. Então, eu vou citar uma frase, aqui, e 

espero citá-la na íntegra. O senhor disse, numa recente viagem à Europa, quando surgiu o problema da 

aftosa: “esse foco já foi debelado, matamos todas as reses, já fizemos todas as barreiras às fronteirasLula 

em que era preciso fazer. Eu acho que vamos mostrar ao mundo a eficácia e a ação do governo”. No 

mesmo dia, o Ministro da Agricultura confirmou três novos focos em Mato Grosso do Sul. O senhor não 

acha que isso é o caso típico de explicacionismo vazio?  

Lula: Não.  

Augusto Nunes: Por quê?  

Lula: Não, porque eu tinha recebido a informação e o foco...  

Augusto Nunes: Errada.  

Lula: Não. Eu tinha recebido a informação de que na cidade que teve o primeiro foco, tinha sido debela-

do, tinham matado todo o rebanho e o governo tinha assumido o compromisso de pagar. Ora, se hoje foi 

encontrado um novo foco, nós vamos cuidar desse novo foco.  

Augusto Nunes: Já encontraram vários. 

Lula: A questão da febre aftosa tem um problema sério, que é importante a opinião pública saber. Primei-

ro, a opinião pública tem que saber que o gado contaminado com a febre aftosa, a carne, não faz mal ao 

ser humano. Ontem, eu até brincava com o presidente Bush, ele comeu a carne do estado do Mato Grosso 

do Sul e achou maravilhosa, e eu também achei maravilhosa.  

Roseli Tardeli: Não fez cara feia?  

Lula: Não. Estava boa. Então, veja, o Brasil, hoje, é o maior exportador de carne do mundo. Na medida 

em que você se torna o maior exportador de carne do mundo, aumenta imensamente a responsabilidade de 

todos, aumenta a responsabilidade do criador. Se o criador vacinou o gado e der um foco de febre aftosa – 

porque o Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira seca, tem pessoas que têm propriedades no Bra-

sil e no outro país, ao mesmo tempo – se o cidadão vacinou, o governo paga o rebanho dele, que matar. 

Se o cidadão não vacinou, eu já disse ao ministro Roberto Rodrigues que nós temos que mandar uma lei 

para o Congresso Nacional, em que o cidadão que não vacinou precisa passar algum tempo de castigo 

sem poder ter financiamento público, para ele poder ter responsabilidade. Segundo, então tem que ter – o 

dono, o frigorífico, o prefeito, o governador, o Presidente da República – a sociedade brasileira precisa ter 

em conta que a carne não é mais um processo apenas interno, que o Brasil, hoje, é um grande exportador 

de carne. Quando o presidente Putin esteve, aqui, no Brasil...  

Augusto Nunes: Perdeu alguns mercados, não é, Presidente? 

Lula: ... e que nós tínhamos tido um foco, lá no Amazonas, onde não é tradição criar gado, e a Rússia 

estava criando problema, eu saí daquela sala, peguei o presidente Putin e levei diante do mapa do Brasil, 

para mostrar para ele a pequena distância entre lá – no fim do Pará – e o mercado exportador de carne, 

para ele ter dimensão que se ele não tem problema de comprar carne da França quando a Bélgica tem um 

foco, muito menos ele terá de comprar do Brasil. Isso aconteceu, o que nós vamos fazer? Eu já propus em 

Ouro Preto, numa reunião de todos os presidentes da América do Sul – o Brasil tem fronteira com dez 

países da América do Sul, só não temos com o Equador e com o Chile – portanto, a nossa vigilância tem 

que ser infinitamente superior. E eu fiz uma proposta aos presidentes, de que o combate à febre aftosa, 

agora, tem que ser uma coisa continental. O Brasil precisa assumir com os outros presidentes a responsa-

bilidade de que não se pode cuidar apenas num quintal, você precisa cuidar em todos os territórios de 

todos os países para que a gente possa banir, definitivamente, a febre aftosa do nosso território. 

Paulo Markun: Presidente, mais um intervalo e nós voltamos daqui instantes, lembrando que você que 

está em casa podem encomendar este programa e todos os outros, são mil, da série “Roda Viva” pelo site 

www.culturamarcas.com.br , ou pelo telefone zero, operadora 11, 30813000. A gente volta já. [intervalo]  

Paulo Markun: Estamos de volta com o Roda Viva número 1000, que esta noite entrevista o Presidente 

da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqui no Palácio do Planalto, na Sala de Audiências do 3º andar. 

O programa está sendo gravado e a participação dos telespectadores tem se dado por intermédio dos e-

mails que foram enviados à produção. Presidente, como eu já li em vários lugares aí que este programa 
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tinha uma série de coisas que não se podia falar, que houve um acordo fantástico para fazer o programa e 

eu sei que isso é absolutamente inverídico, eu começo este penúltimo bloco com a seguinte pergunta: o 

filho do senhor fechou um negócio raro e muito bem-sucedido com a empresa Telemar, vendendo a parti-

cipação da empresa dele, de games, para a Telemar, e isso foi muito criticado. Como é que o senhor enca-

ra isso? O senhor não acha que há um conflito de interesses, de alguma forma? O fato de ele ser filho do 

Presidente da República influenciou nesse negócio?  

Lula: Você não acha que o filho do Presidente da República, ao mesmo tempo em que não tem que ter 

nenhum privilégio, também não seja proibido de seguir a sua vida? Ora, porque é um absurdo. A Comis-

são de Valores Mobiliários investigou 30 contratos da Telemar depois dessa denúncia. Todos são regula-

res, todos, nenhum é irregular. Ora, uma coisa feita de forma totalmente transparente e visível. Não houve 

nenhum processo de esconder o que se estava fazendo, até porque é um programa de televisão, até porque 

eles têm um programa na televisão, que eu não posso dizer aqui porque vocês vão dizer que eu estou 

fazendo merchandising. Aliás, tem dois, tem um na televisão aberta, tem um na televisão a cabo, e estão 

tendo um sucesso extraordinário porque estão tendo muito mais audiência que a MTV. E se a Telemar 

entendeu que deveria comprar, ora, é porque ela também entendeu que deveria ter interesse para ganhar 

dinheiro.  

Paulo Markun: Mas o fato de a Telemar ter participação de fundos de pensão, indiretamente, não com-

promete? 

Lula: Dizer que a Telemar é uma empresa pública é, no mínimo, forçar a barra. Todo mundo sabe que a 

Telemar foi privatizada, todo mundo sabe como ela foi privatizada, ninguém esqueceu, e todo mundo 

sabe que o fundo de pensão não participa da administração da Telemar porque não pode participar de 

duas, ele já está na Telecom. Todo mundo sabe disso. Agora, meu caro, como é que eu posso ser contra 

alguém fazer uma insinuação de que existe uma coisa ilegal? Somente a investigação é que vai provar se 

foi legal. A Comissão de Valores Mobiliários, investigando 30 contratos da Telemar, disse que nenhum 

tem nenhuma irregularidade.  

Rodolfo Konder: Presidente, uma hora e meia atrás, o senhor se emocionou e também nos emocionou 

falando da morte do Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura em 1975. Tivemos, agora, os 30 anos da 

morte dele. O governo não se manifestou, não prestou nenhuma homenagem a ele. O senhor não acha que 

seria necessário que o governo também se manifestasse sobre isso? 

Lula: Possivelmente, o dia-a-dia do governo não permitiu que o governo tomasse uma atitude enquanto 

governo, mas fui eu que tomei a decisão de pedir para a ministra Dilma Rousseff, que é ex-presa política, 

para ir ao ato de homenagem ao Vlado. Possivelmente, esta tua reflexão possa fazer com que a gente 

tome a iniciativa de, no próximo ano, fazer uma homenagem justa.  

Paulo Markun: Uma delas, desculpe interromper. Uma delas é o fato de que os documentos do SNI 

continuam a sete chaves. O senhor acha que isso vai ser liberado? Quando? 

Lula: Vai, vai. Foi determinado à ministra Dilma Rousseff fazer todo o processo que tem que ser feito 

para cuidar dos documentos, para que eles possam ir para o Arquivo Nacional e nós, até o final do ano, 

mandaremos todos os documentos para o Arquivo Nacional, porque isso não tem que ficar na Abin, isso 

faz parte da história brasileira, portanto, tem que ir para o Arquivo. 

Heródoto Barbeiro: Presidente, o senhor sempre foi um bom analista político, por isso o senhor é Presi-

dente da República, inclusive. Na avaliação do senhor, na análise do senhor, o deputado José Dirceu vai 

ser cassado pela Câmara dos Deputados?  

Roseli Tardeli: Se for, o senhor considera justa a cassação?  

Lula: Veja, se for analisar pelo conjunto de informações que nós temos agora, o José Dirceu será cassado 

por uma decisão eminentemente política da Câmara dos Deputados porque, se for cassar por conta de 

prova, até agora não existe nenhuma prova que condene o José Dirceu. Agora, como é que a sociedade 

brasileira vai entender, depois de cinco meses de denúncias e mais denúncias, imaginar que o Congresso 

Nacional não vai cassar o José Dirceu? Já tivemos um caso parecido, já tivemos o Ibsen Pinheiro, no caso 

da CPI dos Anões. Agora, veja, como a CPI está em funcionamento ainda, eu acho que a CPI tem maturi-

dade para tomar decisão, vai para o Plenário, os deputados vão decidir. Eu só quero dizer o seguinte: que 

até agora eu não vi nenhuma lista de provas para dizer “realmente ele vai ser cassado”. Agora, politica-

mente, eu acho que o Congresso está condenado a cassar o José Dirceu.  

Paulo Markun: Matinas. 
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Matinas Suzuki: Presidente, a ala corintiana aqui, o Heródoto Barbeiro e eu, queria saber do senhor se o 

senhor acha que nós já estamos com a mão na Taça.  

Lula: Não sei se você percebe, eu sou o único político que assume o time para o qual torce. A maioria 

fala “ah, eu não torço para ninguém, eu torço para todo mundo”. 

Matinas Suzuki: Alguns dizem que torcem para vários.  

Lula: Sou corintiano e respeito os meus adversários. Eu acho que nós estamos muito próximos. Obvia-

mente, que não ganhamos ainda, faltam cinco jogos. Se ganharmos mais dois jogos desses, nós estaremos 

com a mão na Taça. De forma que eu sou um homem...  

Paulo Markun: O senhor acha que tem (inaudível) aquela contusão...  

Lula: E depois, olha, eu que sofri... Eu sou da geração que sofreu com o Pelé. Eu sou da geração humi-

lhada, eu saía da Vila Carioca para ir ao Pacaembu e ver o Pelé humilhar a minha torcida, o Corinthians. 

Quando eu vi o Corinthians ganhar do Santos de 7 a 1...  

Paulo Markun: É por isso que o senhor está com esse... (inaudível)  

Lula: Finalmente, um pouco de justiça para os corintianos.  

Roseli Tardeli: Bom, esse parece que é um defeito seu, mas o senhor deve ter outros, enfim, não sei. 

Presidente, com qual imagem o senhor quer passar para a história do Brasil? Eu conversei com alguns 

empresários que deram notas melhores e piores para a sua administração, de zero a dez. Como é que o 

senhor avalia o seu governo, de zero a dez? 

Lula: Primeiro, o governo... não é com nota. Se vocês estão lembrados, eu nunca dei nota para governo 

nem quando eu era oposição, porque eu acho que não se mede com nota. O meu governo é um processo 

em... como é que se fala? É uma metamorfose, ou seja, você está sempre evoluindo, está sempre trans-

formando. Quando eu falei do emprego, de quase quatro milhões de empregos, quando eu falei do Bolsa 

Família, quando eu falei da estabilidade econômica, são indicadores que o Brasil fazia tempo que precisa-

va disso, com muita solidez. E hoje o Brasil tem isso com muita solidez. E, portanto, isso é o que vai dar 

credibilidade ou não aos próximos passos que o governo pretende dar. Eu acho que nós vamos passar para 

a história do país da forma que o povo nos enxergar. Não cabe a mim me enxergar, eu não sou da turma 

do “eu me amo”. Sabe aquela turma do “eu me amo”, que tudo o que faz é o melhor do mundo? Eu não 

sou. Eu não estou fazendo para mim. O que eu estou fazendo são aspirações que eu alimentei a vida intei-

ra, que estou tentando construir, sabendo que não é possível mudar em quatro anos erros estruturais de 

500 anos, de 300 anos, de 200 anos. Mas, pela primeira vez, nós estamos colocando o pobre na agenda 

mundial. Pela primeira vez, eu sou convidado a Davos, a Evian, no G-8. Eu nunca pensei em participar do 

G-8, porque o Brasil tinha caído, e colocar a questão da fome, discutir a fome com os presidentes dos 

países mais importantes do mundo. De repente, você ter apoio de presidentes importantes; de repente, 

hoje não tem uma reunião internacional em que a questão da fome não seja colocada e o Bolsa Família 

seja pego como exemplo. Então, isso é uma coisa importante. Sabe por quê? Porque a fome, as pessoas 

têm vergonha de dizer que têm fome. E somente quem sentiu é que sabe o que é a dor do estômago vazio. 

Então, eu acho que essas coisas e outras coisas vão... O programa Luz para Todos é um programa extra-

ordinário. Você vai à Ilha Solteira e você encontra casas, a poucos quilômetros, em uma ilha que não 

tinha luz. Nós assumimos o compromisso de, até 2008 garantir, através de parcerias – 80% do governo 

federal, o restante dos governos estaduais – luz na casa. Quando você leva um bico de luz, você está ti-

rando a pessoa das trevas. Uma mulher, em Vitória da Conquista, falou assim para mim: “Presidente, sabe 

qual é a primeira coisa que eu vou fazer?” Eu pensei que ela ia comprar uma televisão. “Eu vou comprar 

um liquidificador”. Eu falei: “mas por quê?” “Para mim fazer suco, fazer sorvete e vender na feira.” O 

que para nós, que moramos nas cidades grandes, não damos nenhuma importância, para a gente pobre 

deste país tem um valor extraordinário. Por isso é que o Bolsa Família, finalmente, está sendo compreen-

dido por alguns, aqui dentro, e já foi compreendido no mundo como o maior programa de transferência de 

renda com condicionalidades: a mãe tem que colocar o filho na escola, a mãe tem que dar vacina e a mãe, 

se estiver grávida, tem que fazer os exames necessários.  

Augusto Nunes: Presidente, o senhor já disse que o Brasil funciona com três CPI, simultaneamente. O 

senhor, em 1999, disse que funcionaria até com dez, se fosse o caso, e eu concordo. Agora, toda vez que 

surge uma CPI, o grande exemplo foi a dos Correios, o que existe é um esforço de pessoas ligadas ao 

governo para que ela não saia. Nós acompanhamos a formação da CPI dos Correios e vimos o esforço que 

foi feito pelos ministros José Dirceu e Aldo Rebelo para, inclusive, conseguir tirar a assinatura do Rober-

to Jefferson. O governo quer que tudo seja apurado ou não? Por que a cada vez que surge uma denúncia 

da CPI, como esta do Banco do Brasil, ela é imediatamente desqualificada por alguém do governo, como 
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o deputado Abicalil. Por que quando surge alguma denúncia sobre o ministro Palocci, feita pelo Ministé-

rio Público, ela é imediatamente desqualificada por alguém do governo? Então, eu queria que o senhor 

mandasse o seguinte recado: o governo quer apurar, está determinando aos deputados que apurem ou 

não? 

Lula: Primeiro, você deve se lembrar de quantas CPI aconteceram no governo passado, quantas foram 

podadas dentro do Congresso Nacional. Eu disse aos meus parceiros de governo que não era possível 

criar nenhum problema para funcionar nenhuma CPI. Se a CPI dos Correios teve problema no início, não 

teve depois porque também o governo – eu não estava nem no Brasil, estava viajando – tomamos a deci-

são de que a CPI precisaria ser instalada. Quer a CPI do mensalão? Faz a do mensalão. Quer a do Caixa 

Dois? Faça a do Caixa Dois. Até porque eu acho que este país só vai passar por um processo de depura-

ção quando a gente não tiver medo de investigações. Agora, qual é o cuidado? O cuidado é para você não 

cometer erros de precipitação. Eu sou contra a pena de morte porque eu acho que as pessoas podem ser 

inocentes. Então, o que eu acho, é que toda vez que faz acusação contra alguém, primeiro, vamos saber 

qual é o grau de veracidade, para que a gente possa investigar com a justeza com que tem que ser investi-

gada. E, se apurar, você condena as pessoas, pune as pessoas. Este país tem Justiça, tem Ministério Públi-

co, tem cadeia, você pune. O que você não pode, a priori, é você condenar as pessoas, não pode. Então, 

nesse negócio, eu sou um homem que trago na minha carne o sentido da justiça. Eu já apanhei muito, 

também já bati muito. Eu acho que, quanto mais cuidado nós tivermos, quanto mais juízo nós tivermos, 

quanto mais sensibilidade nós tivermos para analisar as situações, por mais graves que elas sejam, mais 

certeza de acertar nas decisões nós teremos. A precipitação não ajuda ninguém. Por isso que, de vez em 

quando, eu faço crítica a essa suspeição de se criar CPI todo dia, em que se diz uma coisa hoje, amanhã 

não diz mais. Tem mecanismo de apurar? Tem. Vamos apurar. E aí vamos dizer que todos terão o direito 

de serem julgados decentemente neste país. 

Paulo Markun: Eu sei que o senhor vai dizer também a essa pergunta: “vamos apurar”, mas eu tenho que 

fazê-la. A revista Veja da semana passada publicou uma denúncia de que o PT teria recebido entre 3 

milhões e 1 milhão e 400 mil dólares de dinheiro de Cuba. E, nesta semana, publica uma entrevista com o 

piloto do avião que teria trazido esse, levado, aliás – nós estamos em Brasília – levado aqui de Brasília 

para São Paulo, para o interior de São Paulo, as caixas de bebida onde estaria esse dinheiro. Como é que o 

senhor encara essa denúncia?  

Lula: Primeiro, eu não posso acreditar, não tem como acreditar porque eu conheço o “miserê” que Cuba 

está vivendo, a pobreza que Cuba está vivendo. Nós temos linha de crédito para Cuba, para financiar a 

compra de soja e a compra de leite. Esse é um tipo de acusação, Markun, que eu acho tão inverossímil, 

porque um cidadão fala que fez isso, que veio aqui, que levou bebida e que depois ficou sabendo que era 

dinheiro. Quem falou que era dinheiro? Um morto. Ah, não dá.  

Paulo Markun: Mas cidadãos, pessoas ligadas ao ministro da Fazenda.  

Lula: Eu não acredito. Posso dizer, de coração, que eu não posso acreditar que Cuba tenha dinheiro para 

dar para o PT ou para qualquer outro partido político no planeta Terra, hoje.  

Matinas Suzuki: Baseado nessa contra-avaliação do senhor, de que Cuba, hoje, está vivendo numa misé-

ria, está vivendo com dificuldades econômicas, está na hora de mudar o regime em Cuba?  

Lula: Esse é um problema dos cubanos, Matinas, pelo amor de Deus. Eu não posso dar um palpite sobre 

uma coisa que é pertinente aos cubanos. Se dependesse de mim, Cuba viveria no regime mais democráti-

co do mundo, como nós vivemos aqui. Não depende de mim. Eu tenho que, pelo menos, permitir que os 

cubanos, na sua soberania, tenham autodeterminação.  

Paulo Markun: Presidente, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do 

“Roda Viva número 1000”, daqui a uns instantes. [intervalo] 

Paulo Markun: Essa crise toda demonstrou à sociedade brasileira que muito daquilo que o PT dizia, de 

ser diferente dos outros partidos, não era. Pelo menos boa parte dos dirigentes do PT, naquele período, 

neste período recente, tiveram práticas que não são aceitáveis de maneira alguma, independente de a 

gente prejulgar ou não. E o senhor, como conhece o Partido a fundo, afinal a ideia foi do senhor, o senhor 

que mais se empenhou (inaudível), que o senhor explicasse, se é que é possível, por que o senhor acha 

que isso aconteceu? O que levou militantes de um partido que tinha essa proposta a mudar, a errar a sua 

conduta? E, finalmente, para que a gente não termine o programa apenas com essa constatação, o que o 

senhor acha que vai acontecer com o PT, daqui para a frente? 

Lula: Olha, eu te confesso que eu não sei por que que as pessoas caminharam para esse caminho. Eu não 

sei. Eu acho que o tempo vai se encarregar de fazer com que todos nós tenhamos a mais absoluta verdade. 
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O que levou um dirigente, como o Delúbio, a terceirizar finanças, quando é uma coisa da mais alta res-

ponsabilidade? Então, isso vai ser apurado. O que vai acontecer com o PT, nós vimos um pouco o que 

aconteceu no PED: muita gente imaginava que o PT estava morto e mais de 320 mil pessoas comparece-

ram para votar na disputa interna do Partido. Significa que o Partido tem muito inpush. O Partido tem 

mais arranque do que o Carlos Tévez. O Partido tem uma força porque o Partido sabe que cometeu os 

equívocos foram alguns companheiros, não foi o conjunto do Partido e, portanto, as pessoas resolveram 

recuperar o patrimônio que criaram. Então, isso me deixou feliz porque mostra que o Partido está vivo e 

está disposto a brigar. Aqueles que erraram, Markun, pagarão dentro do PT. Você sabe que o PT não tem 

medo de punir companheiros. Você se lembra que quando a gente tinha apenas oito deputados, nós afas-

tamos cinco, por ocasião do Colégio Eleitoral. Então, eu acho que o PT precisa voltar a ser exemplo de 

boas práticas políticas, sobretudo, se nós quisermos convencer a juventude brasileira a fazer política por-

que senão, do jeito que está aí, se pudesse ter candidatura fora de partido político, nas eleições que vêm, 

nós iríamos ter um grande “banzé” na eleição. Acontece que, pela legislação, as pessoas têm que estar 

obrigadas, têm que estar abrigadas dentro de um partido político, mas é importante que a gente pense de 

forma muito séria em uma reestruturação partidária no Brasil.  

Paulo Markun: Presidente, eu espero que o senhor, obviamente, volte ao Roda Viva antes do término do 

mandato do senhor. Mas, de todo modo, por via das dúvidas, eu faço a seguinte pergunta, que fica regis-

trada para a história: até agora, o senhor acha que valeu a pena estar na Presidência? 

Lula: Valeu, valeu. Eu sou um homem, Markun, que na minha vida inteira, o único legado que eu quero 

deixar para os meus filhos é o direito de andar de cabeça erguida, é poder olhar para a frente, é poder 

tratar as pessoas, quando eu não for mais Presidente, com o mesmo carinho que eu tratava antes de ser 

Presidente, é ser chamado de companheiro e chamar os outros de companheiros. Eu tenho certeza de que 

valeu a pena porque nós estamos há 36 meses no governo. Eu só posso comparar o meu governo com 

aqueles que eu assumi depois deles, e eu tenho razões de sobra para acreditar: um país que conseguiu um 

feito na economia que nós conseguimos, um país que conseguiu a geração de empregos que nós geramos, 

um país que conseguiu criar o programa Bolsa Família, um país que está com estabilidade, um país que 

vê o risco crescer... decrescer todo santo dia, um país que está colocando a parte mais pobre da população 

na ordem do dia, um país que conseguiu criar, através do ProUni, este ano, 112 mil novas vagas na uni-

versidade, das quais 38 mil vagas para descendentes de... afrodescendentes, para pobres da periferia, tem 

que acreditar que é possível. Eu posso te garantir uma coisa, Markun, estou com a minha consciência 

tranquila de que estamos cumprindo o nosso dever, e estou com a consciência tranquila também de que 

ser Presidente da República é ter problemas, cada vez mais. E cada vez mais temos que estar preparados 

para resolver os problemas, até porque não há problema que não tenha solução.  

Jornalista: Muito obrigado, Presidente. Obrigado aos nossos entrevistadores e a você que está em casa, 

nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, com o Roda Viva número 1001, com a entrevista de 

Seu Jorge, cantor e compositor, que também é uma homenagem ao Dia da Consciência Negra, que será 

no dia 20. A gente volta na segunda-feira. Até lá. 
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ANEXO 4 

Entrevista 2 com Luiz Inácio Lula da Sila – Presidente 

(16/10/2006) 

 

[programa gravado] 

Paulo Markun: Boa noite. O Roda Viva faz hoje o primeiro dos dois programas especiais para este se-

gundo turno da eleição presidencial. Em contrapartida aos debates programados, duas entrevistas destina-

das a aprofundar a discussão de questões que devem pesar nesta definição eleitoral: uma com o candidato 

à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outra com o candidato da oposição, o ex-governador 

de São Paulo, Geraldo Alckmin. A produção do Roda Viva definiu, com representantes dos dois candida-

tos, por sorteio, a sequência das entrevistas. Ficou definido que Luiz Inácio Lula da Silva fará a primeira, 

que apresentamos hoje, e Geraldo Alckmin a seguinte, excepcionalmente apresentada no próximo domin-

go, às 10h30 da noite em razão de haver um debate programado para segunda-feira no horário do progra-

ma. Nós estamos no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O cenário é a 

biblioteca onde também realizamos outras edições do Roda Viva com o ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Esta é uma prerrogativa do presidente da República que, no exercício do cargo, mesmo sendo 

candidato à reeleição, tem o direito de conceder entrevistas em local e data que melhor se adaptam às 

funções da sua agenda. Para a entrevista de hoje, nós convidamos Tereza Cruvinel, colunista do jornal O 

Globo, Alexandre Machado, comentarista de política da TV Cultura, Lourival Sant’Anna, repórter espe-

cial do jornal O Estado de S. Paulo, Renata Lo Prete, editora do caderno Painel do jornal Folha de S. 

Paulo, Denise Rothenburg, colunista de política do jornal Correio Brasiliense e Cristiano Romero, repór-

ter especial e colunista do jornal O Valor Econômico. Boa noite, presidente, obrigado por ter aceitado 

nosso convite. 

Lula: Boa noite, Markun. É um prazer saber que nós estamos aqui nesta entrevista vigiados pelo Jusceli-

no Kubitschek, que nos olha ali da mesa. 

Paulo Markun: Presidente, primeira pergunta: Em 1989, a candidatura do senhor foi abatida pelo terro-

rismo eleitoral do adversário. Diziam que quem tinha um apartamento de dois quartos ia perder um quar-

to, que 800 mil empresários iam deixar o país se o senhor fosse eleito, que iam confiscar o dinheiro nos 

bancos, que petistas tinham sequestrado o empresário Abílio Diniz. Agora os seus partidários, e o senhor 

inclusive, têm dito que o Geraldo Alckmin vai privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil e os Correios e, 

no programa de ontem ainda, no horário político, falava-se que ele poderá acabar com o Bolsa Família. 

Tem diferença de um comportamento e outro? 

Lula: Tem, tem diferença porque, naquele tempo, inclusive, diziam que eu ia fechar as igrejas evangéli-

cas, você esqueceu dessa... Veja, o que nós falamos do meu adversário é um histórico da vida do PSDB, 

ou seja, nós não falamos nada mais do que a imprensa brasileira constatou durante todo o mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, do mandato do governador Alckmin, que privatizaram quase tudo 

que tinha no estado de São Paulo e no Brasil, apenas nós contatamos isso. Nós temos precedentes de 

pessoas ligadas ao governo no programa do PFL que fala de privatizar o que puder privatizar. Eu tenho 

dito que a ideia deles básica é o seguinte: O trabalho administrativo deles é vender o patrimônio público, 

gastar o patrimônio público e, depois,  as dívidas não sequer, sequer são pagas. Ora, se ele não vai fazer, 

ele que diga que não vai fazer. 

Paulo Markun: Mas, se ele já disse, não é o caso. 

Lula: Mas ele que diga que ele não vai fazer, não... Veja, ele acabou de privatizar a Cetesb, em São Pau-

lo, acabou de privatizar, faz pouquíssimo tempo que ele privatizou, portanto, nós não estamos inventando 

alguma coisa, nós estamos insinuando. Ele que diga textualmente que não vai fazer, ele pode dizer para a 

opinião pública: “Estou assinando um documento aqui que não vou privatizar coisíssima nenhuma” e 

acabou, fica o dito pelo não dito. Agora, a prática não tem sido essa, a prática do PSDB não tem sido essa 

a prática deles tem sido privatizar. 

Cristiano Romero: Presidente, por que o senhor é contra a privatização? 

Lula: Veja, eu sou contra a privatização daqueles setores que são considerados estratégicos para a sobe-

rania nacional. 

Cristiano Romero: O senhor disse que não privatizaria as teles, ou seja, as teles privatizadas investiram 

cerca de 160 bilhões desde a privatização, em 1998. O senhor acha que o Estado teria condições de ban-
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car esse investimento? O Estado que o senhor, enfim, administra teria condições de fazer esse investimen-

to? 

Lula: Veja, primeiro eu disse que não privatizaria, já está privatizada, agora, nós temos que lidar com as 

empresas privatizadas. Segundo, porque é importante lembrar que este país deu um salto de qualidade 

extraordinário com a Embratel, sabe, num momento importante, quando as pessoas diziam que o telefone 

era caro. As pessoas se esqueciam de dizer que o povo que comprava um telefone era acionista e, portan-

to, ele era dono de um patrimônio, sabe, que não era descartável. 

Lourival Sant'Anna: O senhor acha que isso era bom, presidente, o senhor acha que era bom aquele 

sistema, presidente? 

Lula: Poderia ter melhorado, afinal de contas já faz seis anos, sete anos, oito anos, essas coisas evoluem. 

O Brasil deu salto de qualidade extraordinário na sua política de telecomunicações, o Brasil parou de dar 

quando o Brasil deixou de investir, quando o Brasil parou de investir. 

Lourival Sant'Anna: E o Estado não tem condições de investir, tem? Tem menos hoje do que antes. 

Lula: Veja, hoje tem menos do que tinha. 

Lourival Sant'Anna: Exato. 

Lula: Nós já tivemos, na década de 1975, um bom potencial de investimentos, hoje não tem mais, preci-

samos criar, e a criação desse potencial de investimento ela só vai se dar com o crescimento da economia. 

Não existe milagre, não existe mágica, existe crescimento econômico para fazer a economia brasileira 

criar os recursos necessários para que possamos fazer os investimentos necessários no Brasil. 

Tereza Cruvinel: Mas o senhor não acha que as teles privatizadas proporcionaram uma universalização 

do acesso ao telefone que, talvez pelo sistema estatal, nós levaríamos mais tempo, por deficiência da 

capacidade do Estado de investir? 

Lula: Não sei, não sei. Trabalhar na base da suposição... A  Petrobras, por exemplo, que era uma empresa 

que tinha um lucro líquido pequeno, hoje ela tem um lucro extraordinário, é uma empresa que tem valor 

patrimonial líquido de 74 bilhões de dólares, é uma empresa que tem dado saltos extraordinários e ela 

continua sendo... 

Denise Rothenburg: Mas têm leilões marcados para novembro. 

Lula: Ela continua sendo uma empresa pública, ou seja, no Brasil, se criou determinadas manias pra se 

desfazer do patrimônio público, o que acontecia com as estradas brasileiras? Quem andava na Dutra, 

quem entrava na Castelo Branco, quem andava na via Anchieta  o que acontece? Você tinha uma estrada 

que tinha pedágio, porque São Paulo tem pedágio há muito tempo, menos, obviamente, do que tem hoje, 

você tinha estrada com pedágio e que aquele dinheiro que entrava, ao invés de ser colocado numa conta 

para a estrada, era colocado numa conta geral e era gasto em outras coisas, não era gasto na estrada. 

Quando você privatiza, você tem o recurso voltado só para o dono da privatização e para a empresa e para 

consertar a estrada, obviamente que a estrada pode ficar muito melhor porque o dinheiro está sendo apli-

cado lá. O Estado brasileiro, veja, já deu demonstrações, em vários Estados do mundo, que tem compe-

tência de gerir os próprios fundos com muita competência. Eu acho que não cabe ao Estado ficar compe-

tindo, em todas as áreas, com a iniciativa privada, ia ser um debate que já está superado, sabe, o Brasil já 

teve um processo de privatização, gostemos ou não gostemos, ele foi feito, algumas coisas funcionaram e 

é preciso reconhecer que o sistema de telefonia melhorou no Brasil, o sistema de telecomunicação. Mas é 

preciso dizer que o sistema ferroviário foi um desastre no Brasil, porque não deu certo. Agora é que nós 

estamos retomando a questão das ferrovias e, só com um processo de investimento do setor privado, nós 

tivemos, dentro de uns três anos, seis bilhões e quatrocentos milhões de investimentos da iniciativa priva-

da no setor de ferrovia. Nós estamos imbuídos do desejo de fazer com que o tão sonhado sistema inter-

modal de transportes, com o Estado fazendo os investimentos em parceria com a iniciativa privada, possa 

colocar o Brasil no hall dos países em que a infraestrutura não será mais problema. 

Alexandre Machado: Presidente, como é que o governo, o Estado pode investir se, no momento, nós 

temos um histórico de baixíssimos investimentos do Estado e uma perspectiva, inclusive já mencionada 

pelo senhor, de que o governo, no próximo mandato, terá que ainda cortar gastos? De onde é que sai di-

nheiro para poder fazer esse tipo de investimento? 

Lula: Veja, eu vou te dar uma experiência de vida, Alexandre. Eu, toda minha vida, quando eu precisava 

de mais recursos, não vendia minha geladeira, eu fazia hora extra, eu trabalhava mais. Então, eu trabalha-

va exatamente para garantir o dinheiro do transporte, eu trabalhava para garantir o dinheiro do aluguel, eu 

trabalhava para garantir algumas coisas extras. O Brasil, veja, todo mundo fala em gasto, ficou moda 



273 
 

 

agora falar em gasto, e toda vez que nós ouvimos a palavra gasto corrente, a gente já sabe diretamente 

onde que vai cair o gasto corrente, vai cortar políticas sociais, vai cortar salário... Veja, o Brasil, a palavra 

de ordem neste país, para o próximo ano, quem quer que seja que governe este país, não podem ser outras 

a não ser desenvolvimento, crescimento econômico, distribuição de renda. Somente com crescimento 

econômico é que nós vamos ter o dinheiro para que a gente possa fazer as coisas que nós precisamos fazer 

no Brasil. Eu posso te dizer, Alexandre, eu até poderia, um dia, te chamar para discutir o orçamento da 

União, nós temos arrecadação de 360 bilhões de reais, sabe. Só com a Previdência são 160 bilhões de 

reais, com a folha de pagamento são 107 bilhões de reais, com a saúde são 45 bilhões de reais. Quando 

você vai perceber, não sobra dinheiro para você fazer os investimentos e não tem de onde tirar porque 

você não pode tirar da Previdência, você não pode tirar da saúde, você não pode tirar da folha de paga-

mento. Eu, quando vejo um assessor, sabe, dizer que vai economizar 60 bilhões, é uma heresia, é sufocar 

este país a mais 20 anos de arrocho. Então, o que nós precisamos? É preciso de um pacto nesse país. 

Quando eu digo a palavra pacto é porque eu acho que é preciso ter um entendimento porque não tem 

mágica, não tem milagre. Ou nós fazemos a economia brasileira voltar a crescer, e aí nós precisamos 

reduzir a taxa de juros de forma muito contínua, a TJLP já está a 6,85, é o mais baixo nível da sua histó-

ria, reduzir a taxa de juros, fazer as parcerias público-privada, atrair capital estrangeiro, atrair capital 

nacional para a gente poder investir. Nós temos grandes projetos em andamento que podem garantir o 

desenvolvimento desse país. Agora, não existe isso, Alexandre, eu posso te dizer uma coisa, eu duvido 

que haja muita margem de manobra para alguém dizer: “Eu vou cortar 60 bilhões, 40 bilhões.” porque é 

asfixiar o país. Nós estamos dando uma demonstração de seriedade que é manter um superávit de 4,25%, 

é importante lembrar que fomos nós que aumentamos o superávit de 3,75 para 4,25%. 

Lourival Sant'Anna: A custa de impostos, presidente. 

Lula: A custa de impostos não, meu filho. 

Lourival Sant'Anna: O senhor não vende a geladeira, o senhor aumenta impostos. 

Lula: Meu filho, pelo amor de Deus, não seja ingrato, você é um beneficiado da minha redução de impos-

tos, você teve dois reajustes na alíquota do imposto de renda. Nós, na verdade, não aumentamos... Os 

únicos dois impostos que aumentaram no Brasil no meu governo foi o PIS e Cofins, a pedido da empresa 

nacional, para tornar o preço mais equilibrado entre o produto importado e o produto aqui. Aumentou? 

Aumentou. Se você quiser considerar o aumento da arrecadação como aumento da carga tributária, que eu 

não concordo, ou seja, aumentou a receita porque teve eficiência da receita, aumentou a arrecadação por-

que as empresas tiveram muito lucro. Você não pode se esquecer de que é a primeira vez depois de 23 

anos que as empresas têm mais lucros do que os bancos neste país. Parece pouco, mas no Brasil não é 

pouco não, no Brasil é muita coisa. 

Renata Loprete: Presidente, agora fala-se... 

Denise Rothenburg: A reforma da Previdência não é um meio de conseguir... 

Lula: Então veja, eu sou favorável, eu sou favorável que a gente tenha mais redução do tributo, é por 

isso... 

Lourival Sant'Anna: Porque uma coisa está ligada à outra né presidente? Tributo e juros estão ligados. 

Lula: Deixa eu só te dizer uma coisa, é por isso que, com as últimas medidas que nós tomamos, nós va-

mos terminar o ano desonerando 23 bilhões de reais, 23 bilhões de reais nós já desoneramos e a orienta-

ção é continuar desonerando todos os setores para que a gente tenha muito mais possibilidade de uma 

economia flexibilizada. Eu vou lhe dar um dado: Quando nós mandamos a lei geral da micro e da peque-

na empresa... o que prevê  a lei geral da micro e pequena empresa? Ela reduz impostos, ela simplifica 

imposto, ela vai facilitar a vida de todo mundo. O que eu me pergunto, todo santo dia, é por que que ela 

não foi aprovada, se era um clamor nacional? Eu venho do aeroporto para cá eu vejo outdoor ali, para 

aprovar, não era uma coisa de interesse do presidente Lula. 

Paulo Markun: Não faltou empenho da base do governo? 

Lula: Não, não é interesse, ela foi votada na Câmara, ela tem que ser votada agora outra vez. Foi para o 

Senado e voltou. 

Denise Rothenburg: A que o senhor atribui essa não aprovação? 

Lula: O que eu acho é que é uma lei de interesse do Brasil, não é a lei do meu interesse, sabe, se eu tives-

se uma lei do meu interesse, seria normal as pessoas não quererem aprovar. 

Denise Rothenburg: Mas a que o senhor atribui a não aprovação? 
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Lula: Mas uma lei que é do Brasil, que é um clamor nacional, por que que não aprova? Não sei, se ela 

tivesse sido aprovada... 

Denise Rothenburg: Por quê? O senhor tem alguma tese? 

Cristiano Romero: Presidente, como é que o senhor vai reduzir... 

Lula: Talvez por conta da eleição. 

Cristiano Romero: Presidente, como é que o senhor vai reduzir a carga tributária, os impostos, sem cor-

tar gastos? 

Lula: Veja, primeiro eu vou dizer para você que nós temos muito onde cortar gastos. Eu desafio alguém 

dizer que nós temos onde cortar gastos, a não ser que você diga que pode cortar da Previdência, se não 

pode cortar... Nós fizemos o censo mais sério que já foi feito na história da Previdência, foram quase oito 

meses para fazer um censo, sem que houvesse uma única gritaria de qualquer pessoa, reduzimos um bi-

lhão de reais.  

Denise Rothenburg: Mas não vai ter uma nova reforma da Previdência? O mercado financeiro está co-

brando... 

Lula: Veja, pode ter uma nova reforma, mas como a reforma universitária, eu vou fazer diferente da re-

forma que nós fizemos da Previdência para o setor público, ou seja, não vai ser uma proposta do governo. 

Eu vou juntar todos os segmentos da sociedade interessados na Previdência Social, tanto os trabalhadores 

da ativa, que são o futuro da Previdência, quanto os trabalhadores, sabe, que já estão aposentados, mais os 

empresários e o governo e vamos discutir claramente que tipo de reforma nós poderemos fazer na Previ-

dência Social sem que a gente penalize aquele trabalhador que todo mês vem descontado, no seu holerite, 

um percentual para contribuir para a Previdência Social. Se é possível encontrar uma forma de fazer uma 

reforma na Previdência, sabe, vamos fazê-la, agora vamos fazê-la sabe de que forma? Vamos fazê-la sem 

a gente vender para a sociedade a ideia... Porque o Brasil costuma ter muito esse costume, né, tudo que a 

gente faz é a salvação da humanidade, é a salvação da humanidade. Eu lembro que, quando nós aprova-

mos a Constituinte, eu falei: “O doutor Ulysses Guimarães se machucou porque disse que a Constituinte 

era a solução definitiva dos problemas do Brasil”. Pelo contrário, ela era o começo de uma série de pro-

blemas que nós tivemos no Brasil depois dela. Então, eu acho que não tem uma solução definitiva, refor-

ma na Previdência no mundo inteiro, com o aumento da longevidade, sabe, com as pessoas vivendo 40 

anos aposentados, nós vamos ter que, a cada 15 ou 20 anos, rediscutir o papel da política de seguridade 

social no Brasil e no mundo inteiro. Não tem outro jeito, gente, vocês hoje são contribuintes, mas amanhã 

vocês serão os beneficiários, sabe, então é preciso que a gente tenha mais beneficiários, ou melhor, mais 

contribuintes que beneficiários. 

Cristiano Romero: Por que o tema da Previdência não está no seu programa? 

Tereza Cruvinel: 50% da força de trabalho no Brasil está fora de sistema previdenciário, trabalhando na 

informalidade. Desde o governo passado se discute como incluir essa gente, esses milhões de brasileiros 

que estão fora do sistema previdenciário, não estão contribuindo e não terão aposentadoria. Amanhã eles 

vão estourar o LOAS, daqui a alguns anos o LOAS vai ficar um programa inviável de tanto recolher ve-

lhos deficientes porque ele, o Estado, vai ter que dar, continuar concedendo algum benefício a esses ex-

cluídos. Qual é a sua proposta para incluir, no sistema previdenciário, esses milhões de brasileiros que 

estão à margem? 

Lula: Para vocês, jornalistas que cobrem Brasília, sabem que faz quase dois anos que nós mandamos para 

o Congresso Nacional um projeto de lei chamado Pré-Empresa. O que era aquilo? Aquilo era uma propos-

ta de lei em que a gente pudesse pegar os camelôs do Brasil inteiro que tomaram... 

Tereza Cruvinel: Havia uma, a chamada emenda paralela da reforma previdenciária que nunca foi vota-

da, né, Denise? Ela ficou sempre lá, ela propunha uma alíquota menor para o autônomo, prestadores de 

serviço. 

Lula: Mas veja, mas isso está no projeto da Pré-empresa. Na Pré-empresa a gente reduziria muito paga-

mento do fundo de garantia. O que nós queríamos era que o vendedor de cachorro-quente lá da praça da 

Sé, em São Paulo, ou da praça da Alfândega, no Rio de Janeiro, ou seja, que ele pudesse se legalizar e 

participar de um sistema de seguridade social que lhe garantisse o mínimo de sobrevivência na velhice. 

Esse projeto não foi aprovado, ele agora está acoplado na lei geral da pequena e média empresa e nós 

vamos pedir para que o Congresso Nacional vote, aliás, o Congresso Nacional já poderia estar votando 

agora, não tem mais eleição para deputado, nem para senador, agora poderia estar votando. Deixe eu e 
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meu adversário nos digladiarmos fora aí, sabe, e o Congresso cumprir esse papel importante de votar 

essas leis que são consideradas importantes e necessárias para o Brasil. 

Denise Rothenburg: Mas na fila da votação tem os 16% dos aposentados que a base não quer votar.  

Cristiano Romero: Presidente, os gastos de INSS representam hoje 43% da despesa corrente do governo, 

dos benefícios da Previdência, 43%, ou seja, quase metade do dinheiro que o senhor tem disponível para 

financiar toda a máquina administrativa. Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema da Previ-

dência, porque que esse tema não está no programa do candidato Lula? 

Lula: Porque nós estamos no governo e está sendo executado agora. Se você, ao deixar essa entrevista 

aqui, conversar com o ministro Nelson Machado, você vai perceber o que nós estamos fazendo, na Previ-

dência Social, para que a gente possa modernizá-la. Eu vou lhe dar um exemplo: Em 2001, houve uma 

greve importante dos médicos peritos, uma greve que depois... Eu não sei, o presidente ficou cansado, 

porque de vez em quando fica cansado com greve, ou seja, e acabou com a perícia médica. Então, tercei-

rizou. O que aconteceu? Nós temos um salto de três para nove bilhões de pessoas que passaram a receber 

auxílio doença. Olha, nós agora tomamos a iniciativa do quê? De contratar. Contratamos quase três mil 

peritos, pessoas que vão trabalhar, sabe, o dia inteiro para fazer perícia médica, porque hoje funciona 

assim, você sabe, fica doente, nos primeiros 15 dias a empresa te paga, depois de 15 dias a empresa te 

manda para o sistema de INSS, aí você vai, você tenta marcar uma consulta, se não tiver um perito, você 

vai marcar uma consulta para oito meses. Então, você vai ficar oito meses recebendo da Previdência sem 

saber se deveria ou não estar recebendo. Agora, com o médico perito contratado e como o número 135, 

para se marcar a perícia médica do Oiapoque ao Chuí, você pode... Nós queremos chegar a um patamar 

máximo de cinco dias entre você ser mandado e marcar a perícia médica para você poder saber se você 

pode trabalhar ou não. Veja, veja o que aconteceu com uma moça que foi assassinada em São Paulo num 

tempo desse, porque o médico deu alta para ela. Tinha uma quadrilha que trabalha com essa questão de 

colocar as pessoas no auxílio doença, então, nós estamos fazendo um trabalho, com o ministro Nelson 

Machado, sabe, muito cauteloso. Porque quando nós tentamos fazer o primeiro censo com o Ricardo 

Berzoini, que a televisão colocou um velhinho de 90 anos tendo que ir ao banco se recadastrar, foi uma 

guerra contra o governo. Nós, agora, fizemos um censo o mais cauteloso possível. Nós terminamos ele, 

nós estamos arrumando agora, compramos 26 mil computadores para o sistema da Previdência poder 

marcar as coisas previamente, estamos detectando todos os pontos. Porque não é apenas punir quem está 

recebendo indevidamente, é a gente saber quem é que montou a quadrilha para que uma pessoa tivesse o 

benefício sem precisar ter benefício. Agora, isso não, eu já vi muita gente fazer bravata sobre a Previdên-

cia, muita, muita, ao longo da minha história, seja como dirigente sindical, seja como candidato... Essas 

coisas não têm bravata, nós nos queixamos porque nós temos quase sete milhões de pessoas trabalhadores 

rurais que não contribuíram e estão recebendo, porque nós temos a Loas. Agora, a verdade é que são dois 

programa sociais que, sem eles, a miséria no Brasil seria quase que infinita. 

Paulo Markun: A entrevista está sendo gravada aqui no Palácio da Alvorada em Brasília perto do meio 

dia, por isso que aparece nos créditos a mesma data de hoje da gravação. A entrevista com o candidato da 

oposição, Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, da coligação PSDB/PFL será realizada, ex-

cepcionalmente, no próximo domingo, às dez e meia da noite porque, na segunda-feira, no mesmo horário 

do programa, há um debate programado. Presidente, o senhor já disse, mais de uma vez, que quer ver tudo 

apurado, disse também que um pai de família não pode saber, na cozinha, o que os filhos fazem na sala, 

mas com sua autoridade moral de presidente e de líder daqueles que tentaram comprar o dossiê, não teria 

sido mais rápido e simples exigir que os companheiros que o senhor define como aloprados revelassem, 

afinal, de onde veio o dinheiro? 

Lula: Se dependesse de mim não teriam feito e, ao terem feito, deveriam ter falado no dia seguinte. Sabe 

por que, Markun? Desde o início houve uma tentativa de ficar dizendo: “O presidente sabia, o presidente 

sabia, o presidente sabia.”, como se fosse possível um presidente saber de tudo o que acontece no territó-

rio nacional, ou seja, o presidente da República, ele não pode se eximir das responsabilidades das coisas 

que acontecem no seu governo. O que um presidente da República tem que fazer, seja ele no Brasil ou em 

qualquer parte do mundo? Ao acontecer uma coisa, você tem três possibilidades de você ficar sabendo: 

Ou você participa das decisões, ou alguém que participa das decisões te conta, ou a polícia, ou a impren-

sa, diz o que aconteceu. O que é sagrado num governo republicano, e esse é um princípio ético e impor-

tante, é que, ao saber, você tem que tomar as atitudes que tem que tomar. Tomar atitudes significa afastar 

e permitir que as pessoas utilizem a garantia das instituições para se defender e para serem condenadas. 

Não existe outro jeito de fazer, Markun. Eu, quando era dirigente sindical, eu ia para a porta de fábrica e 

eu culpava os presidentes da República por não prenderem as pessoas. Eu lembro quando a Jorgina levou 

o dinheiro da Previdência Social, quantos discursos que eu fiz: “É porque o governo deveria prender...”, 

ora, era pura ignorância minha porque não é o governo que prende, sabe, o governo pode tomar atitude 
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naquilo que é pertinente às pessoas ligadas à máquina pública, de afastá-las, mas aí para prendê-los, para 

prendê-los é preciso que a gente respeite o funcionamento das instituições, porque assim nós estamos 

garantindo aos outros a democracia que nós queremos para nós. 

Renata Lo Prete: Presidente, o senhor tem, ao falar dessa questão do dossiê, tem insistido muito em 

dizer que o senhor acabou sendo o maior prejudicado com isso, porque o senhor tinha a chance de fechar 

a eleição no primeiro turno e isso acabou não acontecendo. Agora, o senhor não acha que tem um pro-

blema nesse raciocínio, presidente, porque a gente também pode pensar o seguinte: O senhor só acabou 

sendo prejudicado por que essa operação deu errado, presidente. Porque se essas pessoas não tivessem 

sido presas, se os vendedores tivessem comparecido com um dossiê de verdade e se os compradores, 

algum deles ligados à sua campanha, não tivessem sido presos antes, o senhor não teria sido prejudicado e 

a oposição sim teria sido bastante prejudicada, o senhor não acha que tem um problema nesse raciocínio, 

presidente? 

Lula: Então, deixa eu te fazer uma pergunta: No que a minha candidatura precisava do dossiê... 

Lourival Sant’Anna: Interessava ao senhor, porque o governador... 

Renata Lo Prete: A gente pode alegar o seguinte: O senhor tinha uma situação muito confortável nas 

pesquisas. Mas também se pode argumentar o seguinte: Se essa operação tivesse dado certo, a oposição 

como um todo teria sido bastante prejudicada, inclusive na questão de São Paulo, onde a vitória estava 

bastante encaminhada. 

Lula: Bobagem, Renata, pelo amor de Deus, Renata, uma bobagem, Renata. Uma bobagem. Se o dossiê é 

o que as pessoas dizem que é... ele está na internet, a Polícia Federal passou investigando aquilo dois 

anos. Então, meu Deus do céu, eu fico me perguntando como é que uma pessoa vai comprar um dossiê 

que está na internet? Eu fico me perguntando como é que a Polícia Federal passou dois anos investigando, 

tem todos os resultados sobre esse tal de Vedoim, sabe, e já tinha havido investigação dele, então a minha 

pergunta, Renata, é simples, minha pergunta é o seguinte, a minha pergunta é curiosidade, sabe, de quem 

gosta de filme de detetives: Eu queria saber quem é o arquiteto desse plano? Eu gostaria de saber. 

Alexandre Machado: Mas, presidente, me desculpe a pergunta, o senhor falou, agora pouco, e deu uma 

resposta que se refere ao seu papel de presidente da República. Nós conversávamos aqui, antes do pro-

grama, e o senhor dizia da dificuldade que existe entre o papel do presidente da República e o papel do 

candidato, porque uma hora o senhor é presidente, outra hora o senhor é candidato. Como presidente da 

República, o senhor pode ter essa razão. Agora, o senhor, como candidato e tendo ocorrido esse fato no 

âmbito da sua da sua candidatura, e dentro do seu comitê de campanha... Eu conheço o senhor há tantos 

anos e o senhor sempre foi uma pessoa muito direta e muito franca no relacionamento com pessoas que 

estão à sua volta, não seria lícito aguardar que o senhor reunisse essas pessoas numa sala, e falasse: “Olha 

aqui seus...”, desculpe, usando os termos que o senhor já usou, “... seus imbecis, seus aloprados, vocês me 

criaram essa confusão toda, criaram essa dificuldade toda numa eleição que estava ganha e vocês não vão 

sair dessa sala sem me dizer de onde que vem esse dinheiro, afinal de contas eu tenho que dar essa satis-

fação às pessoas”. 

Denise Rothenburg: Quando um amigo erra, a gente chama e pergunta onde errou, fala: “Vem cá...”. 

Lula: Renata, não seja... 

Alexandre Machado: Alexandre. 

Luiz Inácio Lula da Silva: Alexandre, pela sua experiência, não seja tão simplista assim. Veja, eu estava 

no Rio Grande do Norte, cheguei aqui acho que domingo à tarde do Pará, chamei o presidente do partido 

lá em casa e falei: “Olha, eu quero saber quem fez essa burrice. Não vou dizer o que eu estou pensando, 

eu quero saber quem fez, porque isso é de uma sandice inominável”, e ele me disse que não sabia. Eu 

falei: “Ricardo, você, como presidente do partido, tem obrigação de apresentar para a sociedade brasileira 

uma resposta, Ricardo. Você tem obrigação”. Ele não fez e, na quarta-feira, eu o afastei da coordenação 

da campanha. Agora, meu caro, o que eu posso esperar? Que a Polícia Federal faça a investigação e que a 

Polícia Federal diga e consiga deles o que eu não consegui, porque essas coisas sempre são assim. Eu, 

quando era presidente do sindicato, eu dizia para os diretores: “Gente, se vocês saírem e forem multados, 

por favor, comuniquem ao tesoureiro do sindicato que vocês foram multados”, sabe, o cidadão era multa-

do aí ele não falava nada, não falava nada, aí quando chegava no final do mês tinha um pacote de multas, 

a gente tinha que ir atrás para saber quem é que estava com o carro naquele horário, quem não estava e 

nem sempre a gente descobria porque, se fosse uma coisa boa, todo mundo contava, como é uma coisa 

ruim, as pessoas escondem. Cada um contrata o seu advogado, cada um é preparado para uma coisa, sabe, 

quando, na verdade, isso teria sido solucionado com mais facilidade se eles tivessem assumido publica-
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mente as razões pelas quais fizeram, porque fizeram, quem deu dinheiro, quem convenceu a aceitar isso. 

Seria muito mais convincente para a sociedade, e muito mais tranquilo para o Brasil, se tivesse aconteci-

do, mas não aconteceu. 

Renata Lo Prete: Presidente, o senhor falou a pouco, só uma coisa... 

Tereza Cruvinel: Essas pessoas têm, boa parte delas, têm conexão com o PT de São Paulo. Não é preciso 

o senhor reunir aqui na biblioteca do Alvorada, mas há gente do partido, do seu partido, que pode fazer 

isso, né? Agora, nós vamos depender da investigação técnica da Polícia Federal quebrando sigilo, exami-

nando cédulas... Até porque essa questão do dinheiro, ela é uma ameaça jurídica para sua candidatura. A 

oposição tem uma ação no TSE. A partir disso, então, eu acho que o senhor é... 

Lula: A oposição tem muita coisa contra isso. É que a coisa, Tereza, não é tão simplista. Eu preferiria, do 

ponto de vista político, não para a minha campanha, mas para o Brasil, sobretudo, seria importante quem 

fez a sandice tivesse assumido, podia ter assumido. Agora, veja, não assumiu, o que vai acontecer? 

Denise Rothenburg: Presidente, o senhor me desculpa, mas a impressão que dá é que está se escondendo 

alguma coisa. 

Lula: Não assumiu e o que vai acontecer? A Polícia Federal vai investigar a fundo, a ordem dada à Polí-

cia Federal é que não deixe pedra sobre pedra. Pode demorar um dia, um mês, um ano, mas que nós va-

mos descobrir, nós vamos. Agora, veja, este país, graças a Deus, esse Brasil... 

Denise Rothenburg: Agora, presidente, está demorando muito, presidente, para achar a origem desse 

dinheiro. 

Lula: Este Brasil, graças a Deus, graças a Deus, o método rápido das pessoas contarem as coisas acabou, 

graças a Deus, porque no tempo que tinha o chamado método rápido, sabe, em que as pessoas iam para o 

pau de arara e confessavam logo acabou, porque nós conquistamos isso. 

Renata Lo Prete: Presidente, o senhor disse há pouco... 

Lula: Então, o que eu acho é que, num sistema democrático, nós temos a pena que diz o seguinte: Este 

país tem justiça, este país tem Ministério Público, este país tem Polícia Federal, que é quem está tomando 

conta do caso, agora que saiu do âmbito do poder executivo ou da campanha. Agora é uma questão poli-

cial, não é mais uma questão do presidente da República. Então, lamentavelmente, se esses companheiros 

quisessem me ajudar, eles deveriam ter dito. Esse era um comportamento digno de alguém que disse que 

estava fazendo uma coisa para ganhar uma eleição não sei onde, porque a minha, certamente, não me 

ajuda. 

Renata Lo Prete: Presidente, o senhor tem dito com frequência que o senhor quer saber não apenas a 

origem do dinheiro, mas também quem arquitetou tudo isso, o senhor repetiu isso há pouco. Quando o 

senhor fala isso, fica no ar um pouco, como que uma insinuação, de que os aloprados, essas pessoas po-

dem, eventualmente, ter caído numa armadilha. O ministro Ciro Gomes já foi muito mais explícito do que 

isso, ele disse que isso é uma armação do PSDB, é uma armação do José Serra. O senhor acha crível, o 

senhor acha possível, que as pessoas acreditem que o José Serra fez uma operação para incriminar o pró-

prio José Serra? 

Lula: Eu não posso afirmar, nem como candidato, nem como presidente da República, uma coisa afirma-

tiva contra ninguém, eu apenas gostaria de saber, talvez não tenha nenhum fundo jurídico mais forte, mas 

eu gostaria de saber quem é o arquiteto da ideia, quem é que pensou que levando algumas pessoas a prati-

carem um ato ilícito, um ato ilegal, poderia beneficiar a campanha de qualquer pessoa num momento... 

Cristiano Romero: Mas o senhor acha que isso afeta de certa forma o PT? 

Lula: Hein? 

Cristiano Romero: Mas o senhor acha que isso afeta de que forma o PT? 

Lula: Não sei, eu não posso... Veja, eu só sou curioso aqui, eu não tenho poder de investigação, e é bom 

que eu não tenha, peço a Deus para o presidente não ter poder de investigação, sabe? Então, eu só quero 

que apure, eu agora, Renata, não sei se vai demorar cinco segundos, 10 dias, um mês. O que eu quero é 

que se apure e que seja a apuração mais rigorosa possível, e seja quem for que esteja envolvido, que pa-

gue o preço que tiver que pagar. 

Paulo Markun: O senhor não acha que isso vai prorrogar, em direção a um eventual segundo mandato do 

senhor, como uma espécie de espada sobre o mandato? 
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Lula: Olha, veja, eu acho que o Brasil é um país que vive um momento histórico de conflitos e mais con-

flitos, uma coisa que eu acho extremamente importante é que nós temos duas novidades no país, sabe?, 

primeiro que nós temos instituições sólidas, que funcionam bem, dá garantia de um país republicano 

como o Brasil e, segundo, nós temos um povo mais atento, nós temos um povo mais fiscalizador, nós 

temos um povo... Houve um tempo que se dizia que o pobre era massa de manobra. Eu acho importante 

vocês da imprensa saírem para os comícios e ficarem entrevistando o povo porque que ele está partici-

pando daqueles atos. Ele está muito mais calejado, ele está muito mais sabedor daquilo que lhe interessa e 

ele começa a perceber, veja, que tem um tipo de oposição... Vocês sabem que eu jamais vou fazer crítica 

à oposição, jamais. Eu acho que a oposição é uma coisa saudável para a consistência da democracia, ago-

ra, nós temos a oposição e oposições, ou seja, nós temos gente que efetivamente não quer que as coisas 

dêem certo no Brasil, nós temos gente que trabalha o tempo inteiro para fazer com que as coisas não dê-

em certo. Essas pessoas serão julgadas pelo povo, ou foram julgadas já, ou serão julgadas daqui a quatro 

anos na outra eleição, porque essas coisas que estão acontecendo no Brasil, gente, é importante ter clare-

za, sabe, depois eu vou mandar entregar ao coordenador do programa Roda Viva um exemplar... A maio-

ria dos casos, 80% dos casos que nós conseguimos desmantelar de quadrilhas existentes no setor púbico 

brasileiro, elas vêm de muitos anos atrás, tem até de 1987, sabe? Quadrilhas que você só fica sabendo que 

essas quadrilhas existiam quando você prendeu a pessoa e essa pessoa confessou. Então, tem gente que 

não se conforma com isso, tem gente que não aceita que nós estejamos fazendo isso e estamos fazendo 

isso por quê? Porque demos liberdade à Polícia Federal para trabalhar. No meu governo vocês não viram, 

em nenhum momento, nem no Ministério Público, eu indiquei dois já, os dois vieram, eu nem conhecia, 

pela lista tríplice da categoria, eu indiquei e quem estava lá viu o discurso que fiz: “Jamais telefonarei 

para vocês para pedir um favor pessoal, cumpram com as suas funções”. Foi assim com o Fonteles e foi 

assim com o procurador geral Antônio Fernandes. Para a Polícia Federal  a mesma coisa: “Vocês são 

carreiras do Estado, vocês tem que cumprir a função de vocês e quanto mais legitimidade vocês ganha-

rem, mais importância vocês vão ter no Brasil.”. Já houve momento no Brasil que não era assim, mas 

como eu sou republicano, as coisas vão acontecer tal como devem acontecer. 

Alexandre Machado: Só uma questão em função de algo que o senhor mencionou agora a pouco. O 

senhor lembrou tempos, que nós não gostamos de lembrar, em que a apuração era rápida, não é? E o se-

nhor certamente está se referindo à época do arbítrio. Durante o debate da rede Bandeirantes, o senhor, às 

tantas, falou ao candidato Geraldo Alckmin: “O senhor deve ter saudade daquele tempo que tinha apura-

ção... da tortura” e coisa desse tipo. Eu queria lhe perguntar se isso foi dito no calor do debate, se o senhor 

fez alguma insinuação em relação à forma como o seu adversário se posta diante da questão da democra-

cia. Por que o senhor mencionou isso? 

Lula: Alexandre, você me conhece há muito tempo e você sabe que a minha relação política com as pes-

soas, com qualquer que seja a pessoa, de qualquer partido político, sempre foi uma relação de muita de-

mocracia, sabe, de muita diplomacia. Nunca, nunca destratei um político na minha relação pessoal. Aliás, 

eu não confundo as minhas divergências pessoais com qualquer um de vocês com a minha relação huma-

na com vocês, não confundo, eu consigo separar as duas coisas. Eu digo sempre o seguinte: O meu irmão, 

Frei Chico, que era do Partidão, eu dizia: “Frei Chico, você entrou na minha casa para conversar comigo, 

sabe, você é meu irmão. Política é de casa para fora.”. Pois bem, quando eu disse ao meu adversário, era 

porque ele estava insistindo que eu é que deveria dizer ao público o que aconteceu. Eu achei aquilo abo-

minável, aliás, eu estranhei o comportamento do meu adversário que sempre foi uma pessoa tranquila, 

leve... 

Tereza Cruvinel: O senhor se sentiu destratado? 

Lula: Ele estava ensandecido naquele programa. Eu acho que ele pensou que poderia resolver o problema 

da guerra numa única batalha. Eu confesso para vocês que eu fiquei chateado. Fiquei chateado porque ali 

estavam dois candidatos, mas ali estava um governador do estado, estava um presidente da República, era 

preciso saber o que a gente passa para as pessoas que estão sentadas no sofá. Às vezes, é uma mamãe 

dando de mamar para o filho, às vezes uma pessoa tomando um café na sala, às vezes, uma família inteira 

reunida e você não passar uma única mensagem a não ser agressões... Eu não gostei, mas também não me 

queixei porque campanha é assim, campanha desfigura as pessoas. Neste país, eu digo sempre o seguinte: 

O exemplo mais violento que eu tenho de campanha foi Maluf, Antônio Ermírio de Moraes e Quércia em 

1986. Se neste país a Justiça funcionasse com exatidão, na primeira disputa entre os três, cassava os três, 

porque era uma acusação, você está lembrado? Era uma acusação... No país nós temos dezenas, teve 

gente que já contratou gente para dizer que gente matou outro, teve tudo. Teve coisas para tudo que é 

gosto. Eu preferiria, confesso a você, Alexandre, que eu preferiria que os debates dessem um nível pro-

gramático em que a gente pudesse discutir saída para as coisas, sabe por quê? Porque o povo, ele vai 

escolher o candidato, ele vai falar: “Pô, eu vou escolher um candidato porque ele assumiu tal compromis-
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so comigo”, mas eu estranhei, confesso a você, que eu estranhei o comportamento do Alckmin naquele 

dia, talvez ele tenha sido orientado para aquilo, sabe? 

Paulo Markun: Presidente, em uma entrevista para a revista Isto É, em 1989, 12 de abril, o senhor disse 

o seguinte: “Mais importante do que o resultado da eleição era a quantidade de adubo que o PT estava 

colocando na sociedade” e acrescentou o seguinte: “Quero desmistificar a figura do candidato, as pessoas 

quando escolhem um candidato querem um misto de ginecologista, pediatria, otorrino, ortopedista, cien-

tista nuclear, ecologista, artista etc.”. O senhor disse, inclusive, citou Leonel Brizola que dizia que o povo 

estava precisando de um Moisés, de um profeta, e de um guia e que o senhor não estava preocupado em 

ser profeta ou guia. Vendo a sua campanha no horário eleitoral, eu fico pensando: Não tem um pouco de 

profeta e de guia? A campanha não está muito centrada no presidente? Pouco aparece o PT? 

Lula: Certamente, se o candidato estivesse mal não apareceria ou não seria eu o candidato. Veja, eu... 

Cada um tem uma forma de ver esta questão da comunicação, de publicidade. Por ser candidato, eu sou a 

pessoa que mais aparece no programa como o meu adversário é a pessoa que mais aparece. Eu, de vez em 

quando, falo para o pessoal que trabalha comigo que eu gostaria que, quando fosse para falar alguma 

coisa bem, que fossem outras pessoas. Eu apareço o mínimo possível até porque eu já sou muito conheci-

do, entretanto, veja, não se trata de aparecer no PT ou não. Eu não sou o candidato do PT, eu sou candida-

to de um leque de partidos políticos que me apoiam. Então, teriam que colocar lá várias bandeiras, colo-

car do PC do B, colocar do PSB, colocar do PL, sabe? Não é possível... colocar do PTB. Então, eu tenho 

que colocar a marca da campanha e o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo uma campanha, de um 

lado, mostrando aquilo que nós já fizemos e, de outro lado, nos propondo a fazer algumas coisas, esse é o 

centro da campanha que tem como modelo básico o desenvolvimento econômico, distribuição de renda e 

educação. 

Paulo Markun: O senhor não acha que houve uma despolitização da campanha no que toca às bandeiras 

do PT? 

Lula: Não, pelo contrário, vamos viajar comigo agora e você vai ver o que é bandeira. Se você viajar 

comigo agora você vai chegar em Campina Grande, vai chegar em Mossoró, vai chegar em Belém, Ma-

naus, você vai ter overdose de bandeira, de todas as cores, de todos os gostos, porque essa é a campanha 

de um partido, que não é um candidato apenas do PT. Agora, o que importa na verdade, Markun, é o 

conteúdo do programa e você há de convir que o nosso programa está, infinitamente, mais qualificado, do 

ponto de vista do conteúdo, do que os dos nossos adversários. 

Lula: Presidente, presidente, agora esse...  só um instantinho, voltando à questão do debate. 

Lula: Deixa a menina falar que ela faz aniversário hoje. 

Denise Rothenburg: Não, só queria voltar à questão do debate. Este segundo turno tem muitos debates, 

eu queria saber do senhor... Não foi tocado, por exemplo, em assuntos pessoais. Houve um acordo entre o 

senhor e o candidato Alckmin para que não se tocasse nem nas questões do vestido da Dona Lu, na Daslu, 

e nos negócios do Lulinha? 

Lula: Eu não tenho acordo, eu tenho procedimento e o meu procedimento é assim desde de 1989. Não me 

peça para falar o nome da mulher de um adversário, do filho de um adversário, não me peça. No caso do 

Collor, em 1989, eu lembro como se fosse hoje, faltando cinco dias para as eleições o que as pessoas 

exigiam que eu falasse de uma coisa que tinha acontecido aqui em Brasília, que eu não quero nem lem-

brar e eu dizia: “Se eu tiver que dizer isso e perder as eleições, eu perco as eleições”, porque eu tive a 

minha filha vítima disso. Eu sei o que é o reflexo disso na cabeça de uma pessoa, então não me pergunte, 

não me pergunte. 

Lourival Sant’Anna: Espera aí presidente, uma coisa. 

Lula: Só o que me perguntar e eu souber, eu vou responder. Eu para ele não perguntarei. 

Lourival Sant'Anna: Presidente, uma coisa é uma discussão moral sobre alguma coisa de foro pessoal, 

outra coisa são coisas que envolvem o dinheiro público, certo? Como é o caso... Tem que se investigar o 

que aconteceu com o seu filho em relação a uma empresa de telefonia, ele é o filho do presidente. Da 

mesma maneira se existe alguma coisa errada, não importa se é... 

Lula: Mas que dinheiro público? 

Lourival Sant'Anna: Existe uma... 

Luiz Inácio Lula da Silva: Que dinheiro público? 

Lourival Sant'Anna: Existe uma empresa de telefonia grande, que é concessão pública. 
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Lula: Privada. 

Lourival Sant'Anna: Exatamente. 

Lula: Que não tem a participação dos fundos na administração. 

Lourival Sant'Anna: A outra parte o senhor tem uma empresa que não tem... 

Lula: Que passou numa investigação na CPI, que convocaram uma auditoria para investigar e não acha-

ram nada. 

Lourival Sant'Anna: Ok, mas é um tema, não é? 

Lula: Vale para o meu filho o que vale para todos os 190 milhões de brasileiros: Se tiver alguma dúvida 

acione ele, vai ter investigação, não tem problema. Eu só estou dizendo que, da minha parte, eu não toca-

rei nas coisas pessoais do meu adversário. Não toquei nas do Collor, não toquei nas do Fernando Henri-

que Cardoso, não toquei nas do Serra e não tocarei nas do Alckmin. E se for candidato daqui a 50 anos, 

eu espero morrer antes, eu não tocarei, não faz parte do meu comportamento político. Agora, se alguém 

quiser tocar, que toque. 

Alexandre Machado: Mas o seu companheiro Valter Pomar, presidente, escreveu uma carta... 

Lula: Ah, por favor. 

Alexandre Machado: Pois é, presidente, deixe eu acabar. 

Lula: Quando eu fiquei sabendo que tinha feito aquilo no site, sabe, a primeira medida que eu tomei foi: 

“Tira isso do site”. 

Renata Lo Prete: Presidente, só para parar a discussão, presidente, só para parar a discussão, deixa eu lhe 

fazer uma pergunta. 

Alexandre Machado: O problema é que quando sai uma coisa como essa a imprensa toda acaba reprodu-

zindo todas as acusações que foram feitas e fica uma questão que fica em aberto. 

Lula: Veja, eu não posso responder, Alexandre, pelo site que um companheiro fez para o PT, eu posso 

responder pelo meu comportamento, só isso. Está aqui o Marco Aurélio, que é o presidente do PT, e ele 

sabe o que eu disse para ele: “Numa campanha minha não se toca nesses assuntos”. Mas também isso não 

quer dizer que as pessoas não queiram tocar nos meus, se quiser tocar que toquem, já tocaram uma vez. 

Renata Lo Prete: Mas, presidente, só para não tratar como iguais coisas diferentes. O senhor não acha 

que é completamente diferente mexer com um assunto absolutamente da sua vida pessoal, um procedi-

mento que foi unanimemente condenado por todo mundo, à época e depois, e haver um interesse por parte 

da imprensa, por parte da opinião pública, a respeito de um negócio que envolva seu filho e uma grande 

empresa que, em boa medida, depende de decisões do governo? Só para lhe perguntar uma coisa, nin-

guém está acusando ninguém de nada a priori, eu só quero lhe perguntar: O senhor não acha que são coi-

sas diferentes, presidente, o episódio de 1989 e esse caso agora? 

Lula: Nós não estávamos discutindo o conteúdo das coisas diferentes, estávamos discutindo a questão 

dos filhos e eu estava respondendo que eu não tocarei. 

Denise Rothenburg: Não houve acordo nenhum, então, sobre isso: “Olha, não vamos tocar em assuntos 

pessoais?”. 

Lula: Não, eu digo que isso é um procedimento de cada homem em função do seu caráter. Veja, posso 

dizer para vocês, o meu filho, minha mulher, eu e qualquer parente meu de primeiro a oitavo grau estão 

subordinados à mesma legislação, à mesma Constituição que todos os demais brasileiros. Se tiver alguma 

coisa errada, investigue e puna, é isso, vale para todo mundo, não vale só para um ou para outro não. 

Agora, o que se tentou foi criar uma coisa. Se contratou auditoria na Câmara dos Deputados, investiga-

ram, investigaram, investigaram, investigaram... a prova simples, na hora que tiver alguma coisa que diga: 

“Está errado”, encaminha ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça, julga e acabou. 

Cristiano Romero: Presidente, o senhor não acha que esse caso é um caso que, enfim, do ponto de vista 

legal, pode até não haver uma ilegalidade, mas do ponto de vista moral, ético, não seria errado já que a 

Telemar, empresa que, enfim, se tornou sócia da empresa do seu filho, ela é uma empresa que tem 25% 

do seu capital pertencente à União através do BNDES mais os fundos de pensão que, juntos, têm mais 

quase 20% do capital da empresa, ou seja, se juntar todos, direta ou indiretamente, o setor público é dono 

de quase 51% das ações da Telemar e a Telemar, além de tudo, é uma concessionária de serviços públi-

cos. O senhor não acha que é uma operação, do ponto de vista moral e ético, irregular? 
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Lula: Veja, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, primeiro a Telemar é uma empresa priva-

da, segundo o fundo de pensão que é a Previ, que tem ações na Telemar, não participa sequer da adminis-

tração da Telemar porque não pode participar da Telecom e da Telemar, terceiro o que eu posso dizer é o 

seguinte: Tem alguma coisa errada? Se tiver, diga, porque até agora tudo o que foi investigado, tudo, e 

não por gente amiga minha, pelos meus adversários políticos, com um estardalhaço sabe... que investigue. 

Eu não posso tomar as dores do meu filho, se ele está errado, ele paga. Agora, ao mesmo tempo, eu não 

posso impedir que ele trabalhe. Se ele quiser trabalhar que trabalhe e alguém diga que houve alguma 

coisa, é ilegal ou não porque, no mais, meu caro, nós temos que compreender o sentido da disputa política 

neste país. A disputa política nesse país, historicamente, é velhaca, as pessoas utilizam uns argumentos 

mais absurdos possíveis para tentar ganhar uma eleição e eu digo sempre o seguinte: Quem ganhar uma 

eleição com método ilícito tem pouca chance de ter um governo de sucesso, pouca chance. 

Tereza Cruvinel: Presidente, vamos falar um pouco de política, porque ainda não falamos, e fazendo 

uma conexão com corrupção, da qual nós já falamos muito. O senhor tem feito compromisso com a re-

forma política, o senhor disse algumas vezes, atribuiu algumas vezes, aos defeitos do nosso sistema, mui-

tas das ocorrências no que pesa as responsabilidades de gente do seu partido ou do seu governo. Mas a 

reforma política mais importante que precisa ser feita é a que toca a natureza e a qualidade das relações 

entre o poder executivo e o Congresso. Qualquer pessoa, em sã consciência, hoje, sabe que não se pode 

governar mais o Brasil com esse modelo de relacionamento entre o Congresso e o governo e o poder 

executivo, que não vem de hoje, há tempos as relações entre o poder executivo e o Congresso são basea-

das em trocas fisiológicas e, sobretudo, na manipulação do orçamento. Sanguessugas, que nós estamos 

acompanhando, escândalo, né? Que vem do outro governo e atravessa o seu é um exemplo disso. Qual é a 

sua proposta, na reforma política, para nós modificarmos a forma de fazer o orçamento no Brasil, tapando 

esses ralos, essas possibilidades, de que a partir do Congresso, desse relacionamento, os recursos do or-

çamento sejam desviados para a corrupção? 

Lula: Olha, primeiro o presidente... 

Tereza Cruvinel: Por exemplo, o senhor é a favor do orçamento impositivo, como é? Muita gente do seu 

governo tem falado em reformas orçamentárias, mas como é que nós vamos fazer isso? 

Lula: Deixa, Tereza, eu te dizer uma coisa. Primeiro, a reforma política é uma necessidade de consolidar 

o processo democrático brasileiro, não é um desejo do presidente da República. Por exemplo, a questão 

da fidelidade partidária, a questão do financiamento público de campanha tornando crime inafiançável, 

sabe, alguém que pega dinheiro de empresa para poder dar seriedade à campanha, sabe, a discussão sobre 

os mandatos. 

Tereza Cruvinel: É essa é a parte eleitoral da reforma. 

Lula: Mas tem algumas coisas que me incomodam, ou seja, porque um senador tem um mandato de oito 

anos e não de quatro, por quê? Que status privilegiado deve ter alguém... até se brinca, se diz que é me-

lhor ir para o Senado do que para o céu porque para ir para o céu você tem que morrer e no Senado você 

vai vivo. 

Tereza Cruvinel: É, o Darcy Ribeiro dizia isso, mas eu vou recolocar minha pergunta. 

Lula: Porque não faz? Espera aí, deixa eu falar  uma coisa, porque, para disputar uma eleição, um prefei-

to, tem que se afastar para ser candidato a deputado e um deputado não tem que se afastar para ser candi-

dato a prefeito? Essa é uma das coisas da reforma que nós temos que fazer, sobretudo, levar em conta a 

reorganização político-partidária no Brasil, a questão do orçamento. 

Tereza Cruvinel: Não é desejo do presidente, mas sem empenho do presidente, ela não sai, não tem 

saído. 

Lula: Mas deixa eu lhe contar uma coisa. 

Tereza Cruvinel: Ela é sua, ela é uma prioridade sua? 

Lula: Deixa eu lhe contar uma coisa, o meu desejo, veja, quando eu vim para a presidência da República, 

eu trouxe junto comigo um estudo que nós tínhamos feito no Instituto Cidadania sobre reforma política, 

foram quase que três anos de pesquisa e de estudo para a gente entregar, foi feito o lançamento dentro do 

Congresso Nacional. Na primeira crise política, o deputado Alexandre Machado apresentou uma síntese 

de uma proposta política que tinha acordo entre os líderes que poderia votar, não foi votado porque aí 

entrou o ano eleitoral, o processo eleitoral não se discute e não vota, o que eu pretendo fazer? 

Tereza Cruvinel: Inclusive, foram partidos aliados seus os que mais impediram. 
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Lula: O que eu pretendo fazer? Não, mas aí tem várias razões pela quais as pessoas não querem a reforma 

política, tem várias razões. Nós temos que respeitar todas. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero, termi-

nado o processo eleitoral, chamar todos os partidos políticos de PSDB, de PFL, de PMDB, de PT, de PC 

do B, de PSB de PL, de PTB, de PV, tem mais ainda né? Quero chamar todo mundo e dizer o seguinte: 

“Escuta aqui, é possível a gente acordar o ordenamento, sabe, que possa garantir que a gente tenha uma 

reforma política de verdade neste país?”. 

Cristiano Romero: O senhor é a favor de voto distrital, por exemplo? 

Lula: Eu sou simpático à ideia do voto distrital misto, sou simpático à ideia, mas você está lembrado que 

eu era parlamentarista no plebiscito e perdi? Perdi primeiro internamente no PT, tomamos um banho de 

80% porque a base do PT dizia: “Eles querem implantar parlamentarismo porque agora você é para ser o 

presidente”, isso era perto das eleições, eu acho o modelo mais simpático. Agora, veja, Alexandre, o que a 

gente não pode é vender o parlamentarismo como a salvação da lavoura porque, para que o parlamenta-

rismo seja implantado, nós temos que aprender a conviver com políticas de coalizão, sabe? Muitas vezes 

nós temos que eleger um ministro de um partido que não é o partido majoritário, tudo isso é um aprendi-

zado político. Eu temo é que a gente, ao tentar pegar o modelo que está dando certo em algum país do 

mundo e colocar no Brasil, não dê certo. Eu lembro que, na Itália, teve um ano em que, em pouco tempo, 

nove primeiro ministros caíram, ou seja, o Brasil certamente não suportaria isso com tanta tranquilidade 

como a Itália. 

Renata Lo Prete: O voto por lista. O senhor é a favor, presidente, o voto por lista o senhor é a favor? 

Lula: Sou a favor, sou a favor que a briga se dê dentro do partido. 

Cristiano Romero: O senhor é a favor da fidelidade partidária? 

Lula: Sou favor a fidelidade partidária. 

Denise Rothenburg: Presidente, se o senhor for reeleito como é que o senhor vai fazer? 

Lula: O orçamento, veja, o orçamento, deixa eu te falar, Tereza, eu queria que você compreendesse o 

seguinte, olha, o orçamento não pode continuar sendo feito como ele está sendo feito. 

Tereza Cruvinel: Sim, eu estou perguntando como. 

Lula: Nem ele pode ser feito impositivo porque, se o poder executivo não tiver uma margem para traba-

lhar o orçamento, nós vamos estar aí engessados. Agora, no orçamento, o que nós precisamos na verdade, 

veja, quando nós fizemos a PPA o que nós fizemos? Nós ouvimos mais de 2700 entidades. Aí, quando 

chega no Congresso Nacional, vai para umas comissões, eu não conheço um único deputado que fale bem 

da comissão do orçamento a não ser os que dela participam, talvez vocês também da imprensa não ouçam 

falar bem, todo mundo critica, mas ela existe, então, vamos propor ao Congresso... 

Tereza Cruvinel: E é monopolizada. 

Lula: Vamos propor ao Congresso Nacional mudar isso. Eu diria para vocês que é muito mais honesto a 

gente valorizar as emendas individuais, e o mundo inteiro saber que a deputada Tereza Cruvinel, o depu-

tado Paulo Markun tem, sabe, uma emenda de cinco milhões de reais para ser liberada, e ela ser liberada, 

e todo mundo saber que ela tem endereço certo, que ela tem identidade, do que essas emendas confusas, 

essas barganhas que acontecem de ter essa pressão de vota, de não vota: “Eu não voto o orçamento se não 

aprovar aquilo”, é um jogo que eu acho que o Brasil passa desde o tempo de Floriano Peixoto. 

Cristiano Romero: Mas vai ter a emenda de bancada já que a emenda individual pulveriza os recursos e 

acaba não... 

Lula: Não, veja, eu acho que a emenda de bancada é a mais saudável, eu acho que ela mais saudável 

porque ela tem mais identidade. 

Paulo Markun: Emenda individual. 

Tereza Cruvinel: Agora, a emenda individual, para que tenha essa transparência que o senhor está que-

rendo, está sugerindo aí, ela teria que ser de execução obrigatória porque nenhum Vedoim ia aparecer 

como intermediário. 

Lula: Não é isso. 

Lourival Sant'Anna: E o governo não poderia... 

Lula: Deixa eu lhe falar. 
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Tereza Cruvinel: Então, um orçamento impositivo só para emenda do Congresso, não para o resto, não 

para os orçamentos dos ministérios... 

Lula: Tereza, como é que um ser humano vai ter em conta que um deputado ou um vereador ou um pre-

feito estão ganhando dinheiro às custas de uma ambulância que você passou para o estado o dinheiro para 

ele comprar? Na verdade, como que é que se pode imaginar, como é que você pode imaginar pessoas que 

não têm direito a utilizar... Por exemplo, o programa Bolsa Família, pessoas que ganham 4 ou 5 mil reais 

se aproveitam de um cadastramento e entram para receber a Bolsa Família? Ou seja, como que é você 

pode imaginar, sabe? Então, essas coisas, elas só irão sendo reparadas da forma mais tranquila com um 

processo democrático e com um processo de fiscalização mais duro. Veja que quando nós trouxemos o 

ministro Waldir Pires para a Controladoria Geral da União e que nós precisamos colocar muita gente lá 

para poder fiscalizar, ao invés de a gente ficar mapeando qual a cidade que ia ser investigada, nós fomos 

para a Caixa Econômica Federal fazer um sorteio das cidades para não dizer que a gente tinha persegui-

ção a esse ou aquele partido político. Agora vamos começar a fazer pelo estado e aí a gente descobre as 

coisas, vocês não viram o ministro Waldir Pires fazer nenhum barulho, ou seja, quando a gente descobre 

que tem um pequeno erro, que é erro administrativo e que pode ser corrigido, corrige na hora e produzi-

mos até o material para orientar as pessoas. Se a pessoa cometeu um erro grave, essa pessoa vai ter que 

ser fiscalizada pelo Ministério Público, mas nós, então, achamos que o orçamento é uma coisa que tem 

que ser discutida com menos gente, sabe?, do Congresso Nacional, é uma comissão, pode ser um grupo 

de deputados, mas a emenda tem que ser individual, para o deputado e o presidente saber o seguinte: “É 

para fazer uma ponte, nós queremos ver a ponte feita, foi liberado o dinheiro, queremos ver a licitação se 

está correta”. Eu acho que até mudar a lei de licitação, nós precisamos no Brasil. Vocês não imaginam a 

quantidade de obra que você licita, vamos pegar a BR 101, nordeste, nós licitamos, teve um resultado em 

que participaram 16 empresas, uma empresa que não ganhou entra com um processo, suspende a obra. 

Nós tivemos que colocar um batalhão da engenharia do exército para fazer e somente agora conseguimos 

licitar outros cinco trechos da obra e é assim. Às vezes, você vai num lugar anunciar a obra, está licitada a 

obra e no dia seguinte tem uma ação. Aquilo vai... O cidadão conquista uma liminar e aquilo para tudo e 

fica um ano, um ano e meio parado, quer dizer é preciso fazer mais dura, mais transparente, mais ágil. 

Paulo Markun: Presidente, o senhor tem dito mais de uma vez que as pessoas sabem mais dos escânda-

los, da corrupção, dos problemas, porque o governo tem investigado mais, porque o Ministério Público 

tem agido mais, a polícia Federal etc. O senhor não acha que há muitos nomes do primeiro escalão do PT 

que foram envolvidos nesse processo: José Dirceu, Gushiken, José Genoíno, agora Ricardo Berzoini, quer 

dizer, uma grande quantidade de companheiros do senhor que, de alguma forma, ficaram envolvidos 

nesse processo? 

Lula: Olha, imaginemos que chegar à presidência da República e montar um ministério é quase como se 

você tivesse convocando uma seleção. Aí você convoca um jogador, o jogador sabe que não fez o que 

tinha que ser feito, ele é afastado, é esse o procedimento, Markun. Essas pessoas forma chamadas para o 

governo, não o Genoíno, que ficou só no PT e o Delúbio, mas o Palocci e o José Dirceu foram chamados 

para o governo pelas qualidades anteriores que eles tinham, se, no governo, cometeram coisas que a Justi-

ça entendeu que foram equivocadas, que a opinião pública não concorda, têm que ser afastados. 

Paulo Markun: O senhor acha que eles cometeram coisas erradas? 

Lula: Veja, está para ser julgado, eu não posso dizer que eles cometeram coisas erradas, o que eu posso 

dizer é que eles viraram alvo de críticas, de especulações, de denúncias e que eu não poderia mantê-los no 

governo, só isso. Agora, veja, quando a gente tem companheiros que são, historicamente, que poderiam 

servir a qualquer governo, José Dirceu poderia ser ministro de qualquer governo na história desse país, o 

Palocci poderia ser ministro de qualquer governo. Na hora que passaram pelo governo, sabe, e tiveram 

comportamento que a opinião publica não aceitou e a Justiça está reivindicando o julgamento, o homem 

vai ser julgado. Isso que eu queria dizer para vocês que e sagrado: Não existe amigo nessas coisas, não 

existe amigo nessas coisas. Nessas coisas existe comportamento. Todos nós nascemos, sabe?, e todos nós 

sabemos que temos que fazer as coisas boas. Na hora que você faz as coisas ruins, você paga por elas. De 

vez quando, eu fico pensando que muita gente, quando dava muita tensão tudo isso, e não foram poucos 

os momentos de tensões que nós vivemos no Brasil, foram muitas coisas, qual era o meu cuidado? Era 

não deixar o governo parar: “Vamos trabalhar a e vamos deixar o Congresso Nacional cumprir o seu 

papel, vamos deixar a Justiça cumprir o seu papel”. E nós trabalhamos, o fato que é os resultados foram 

muito bons para a história política do Brasil. Hoje, quando eu estou aqui sentado com vocês, eu posso 

dizer o seguinte: É muito orgulho eu dizer que sou o presidente da República que mais investiu em edu-

cação neste país. 
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Denise Rothenburg: Tem alguma coisa que o senhor se arrependa nesse primeiro mandato? Que o se-

nhor não repetiria no segundo? 

Lula: Tem, de não ter feito mais coisas do que eu fiz, de não ter investido mais ainda em educação... 

porque são 48 extensões universitárias, são quatro universidades federais novas, são seis faculdades trans-

formadas em universidades serão, até o final do ano, inauguradas 32 escolas técnicas. 

Lourival Sant'Anna: Mas o senhor não aproveitou para repensar esse modelo, não é, presidente? Esse 

modelo das universidades federais não é, necessariamente, o melhor modelo para o ensino superior. São 

universidades caras que são formadas, construídas no seu preço, como se fossem centros de excelência de 

pesquisa e não são necessariamente isso. Isso qualquer país, os Estados Unidos têm 20 centros de exce-

lência, o Brasil tem 59 instituições de ensino superior. O senhor está transformando algumas em universi-

dades e está criando quatro novas, por outro lado, o Brasil gasta 12 vezes mais com o ensino superior do 

que com o ensino fundamental, na [...] gasta duas vezes, o dobro apenas. O ensino fundamental no Brasil, 

não tem objetivo para isso, o senhor concorda? A gente fica em último lugar, os últimos lugares, nos 

ranking mundiais todas as avaliações. O senhor não acha que, com isso, o senhor está aprofundando a 

desigualdade social em vez de reverter isso? 

Lula: O problema é que uma coisa não atrapalha a outra. 

Lourival Sant'Anna: gente não gasta pouco em educação, presidente, a gente gasta mal. 

Lula: Veja, nós estamos com uma defasagem no ensino superior muito grande, com uma defasagem no 

ensino médio e com uma defasagem no ensino fundamental e, por favor, não me culpe, pergunte... porque 

eu herdei isso? Eu vou dizer algumas coisas para você, nós aumentamos de oito para nove anos a perma-

nência de crianças na escola, que era uma necessidade. Ainda, esta semana, eu fiz uma reunião com os 

professores, no dia 15, para dizer para eles que nós precisamos criar um outro instrumento na educação, 

que é o professor de reforço e que é o teste que tem que se fazer com as crianças a cada mês, a cada dois 

meses, para saber se as crianças estão aprendendo, terceiro nós mandamos o Fundeb há um ano e sete 

meses para o Congresso Nacional para colocar mais quase cinco bilhões de reais no ensino fundamental 

para melhorar a qualidade do ensino fundamental. Nós fizemos um teste fantástico que foi a olimpíada de 

matemática nas escolas públicas porque não tinha, só na privada, e todo mundo pessimista: “A escola 

pública não participa, não vai dar certo”. Onze milhões de crianças se inscreveram, 10 milhões e meio 

participaram e dessas 10 e meio, nós descobrimos, pelo menos, 30 mil crianças com possibilidades de 

serem gênios. Fizemos a segunda olimpíada agora, a Justiça Eleitoral não permitiu propaganda. Conclu-

são, 14 milhões de crianças se inscreveram. O Brasil tinha feito uma lei em que o governo federal não 

poderia mais ser responsável pelo ensino técnico, nós revogamos essa lei e assumimos a responsabilidade 

de voltar ao Estado brasileiro, assumir a responsabilidade pelas escolas técnicas. Então, o que eu quero 

dizer para vocês é que nós vamos fazer, em cada cidade polo desse país, uma extensão universitária, va-

mos fazer, em cada cidade polo desse país, uma escola técnica. Vamos, junto com prefeituras e estados, 

cuidar da educação do ensino fundamental, que é prioridade. Eu vou te dar um exemplo: Nós anunciamos, 

há dois meses atrás, uma coisa chamada Universidade Aberta, o que é? São parcerias do Governo Federal 

com as prefeituras. Quem tiver um prédio disponibilizado e quiser fazer parceria com o governo, nós 

vamos, com as universidades públicas federais, fazer formação de professores neste país. Até o final do 

ano, todas escolas de ensino médio no Brasil terão laboratório de computadores. Agora, eu gostaria de ter 

feito mais, agora, não posso resolver em apenas quatro anos o que não foi feito em 40 anos. Eu vou dar 

mais um dado aqui, é a história do PC conectado. Essa foi uma engenharia, eu diria, excepcional, pensada 

por muita gente do governo. Como fazer o computador chegar aos pobres do país? Discutimos, aprova-

mos o PC conectado, criamos linha de financiamento e hoje tem gente pobre comprando computador 

pagando 50 reais por mês. 

Tereza Cruvinel: É verdade, mas o programa de inclusão digital, que é uma necessidade colateral, a 

inclusão digital é uma necessidade colateral da educação, do mundo de hoje. O programa mais importante 

de inclusão digital é a informatização das escolas do ensino fundamental com os recursos do FUST e do 

Funtel, os dos fundos de duas taxas pagas pelas empresas de telefonia privatizadas. O seu governo, tal 

como do Fernando Henrique, usou o dinheiro do FUST... ontem mesmo, a Folha de S. Paulo aqui da 

Renata, trouxe uma matéria importante mostrando isso. Eu já trabalhei muito sobre isso, o FUST, o di-

nheiro do FUST, do Funtel, continuam sendo usados para outras finalidades, não foi usado para informa-

tizar todas as escolas do Brasil, que é a sua finalidade. No seu segundo mandato, eu queria saber como 

vamos tratar a informatização das escolas? 

Lula: Você tem razão. 

Tereza Cruvinel: Um assunto pelo qual já batalhei muito. 
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Lula: Você tem razão, Tereza, você tem razão. Na verdade, nós estamos em dívida com a sociedade bra-

sileira na questão da utilização dos fundos, estamos em dívida. Eu tenho conversado muito com o minis-

tro Sérgio Resende e a verdade é que nós saímos de 340 milhões para 1 bilhão e 200 milhões de investi-

mentos no Ministério da Ciência e Tecnologia, utilizamos o máximo que a gente pode utilizar dos fundos 

e nós vamos utilizar a totalidade deles, sabe? Eu tenho assumido esse compromisso no Conselho Nacional 

de Ciência e Tecnologia de que nós não temos como deixar de utilizar todo dinheiro porque nós precisa-

mos garantir que cada escola pública desse país tenha um computador, nós temos que facilitar para que os 

professores possam comprar computador. Nós estamos planejando fazer um lap top de 100 dólares, de 

120 dólares, para a gente fazer com que um professor tenha um lap top que ele possa ir trabalhar com ele 

debaixo do braço como vocês jornalistas já andam com o lap top debaixo do braço. Não é apenas isso, a 

questão da educação no Brasil é condição sine qua non para a gente evoluir, o Brasil não dará o salto de 

qualidade que o Brasil precisa, e que o mundo exige, se a gente não fizer o que tem que ser feito na edu-

cação. Aí, a primeira coisa que eu proibi foi que entrasse um ministro qualquer na sala de reunião do 

ministério e dissesse: “Não pode fazer isso porque vai gastar dinheiro”. Investimento em educação não é 

gasto, é investimento e é o investimento mais extraordinário, é só ver o resultado que nós fizemos no 

Prouni, são 204 mil jovens a mais na universidade brasileira, parece pouco, veja, quanto entrou nos últi-

mos anos? Nós tivemos, nos últimos 15 anos, a criação de duas ou três universidades no Brasil. 

Renata Lo Prete: Presidente. 

Lula: Então, veja, eu sei que nós ainda temos dívida com a universidade brasileira. Eu tenho dito que a 

questão da educação do Brasil não vai ser resolvida num mandato, vai ser resolvida num espaço de uma 

geração, mas nós temos que priorizar, priorizar a educação porque é um sonho que eu quero transformar 

em desejo, fazer o Brasil um país mais democrático do mundo em acesso à universidade, fazer o Brasil o 

mais democrático do mundo no acesso à escola técnica e melhorar o ensino fundamental porque ele é a 

base de tudo, sem ele nós não vamos a lugar nenhum. 

Renata Lo Prete: Presidente, me desculpe mudar de assunto, nós estamos perto do final do programa, eu 

queria retomar o tema com o qual o Markun abriu o bloco é... No ano passado, durante a crise do mensa-

lão o presidente do PL, hoje deputado reeleito Valdemar Costa Neto, deu uma entrevista na qual ele disse 

que o apoio do PL ao PT e à aliança de 2002 foi fechada mediante pagamento de 10 milhões do PT ao PL. 

Essas declarações do Valdemar Costa Neto nunca foram contestadas pelo governo. Eu queria lhe pergun-

tar: Se esse acordo houve, o senhor teve ciência? Segunda pergunta, que garantia se pode ter que num 

eventual segundo mandato as alianças vão funcionar de outra maneira e não da maneira que nós vimos 

reveladas no escândalo do mensalão, presidente? 

Lula: Elas já estão acontecendo de outra maneira primeiro porque eu acho... 

Renata Lo Prete: Desculpa presidente, o senhor soube disso? 

Lula: Veja, eu vou lhe falar. 

Renata Lo Prete: Obrigada. 

Lula: Permite que eu lhe responda, a particularidade que você me perguntou.   

Renata Loprete: Lógico, sem dúvida. 

Lula: Veja, em primeiro lugar, nunca, em nenhuma reunião que eu tenha participado se discutiu pagar a 

qualquer partido político. O que aconteceu, e já está na CPI, no resultado da CPI, já está no discurso do 

Valdemar Costa Neto, é que o PL pediu ajuda para o PT para sua campanha, para os seus deputados e 

para os seus candidatos. Eu, na época, fiz uma crítica muito séria ao Delúbio porque achava abominável, 

eu já tinha tido 46% dos votos, não ia ter muito mais votos com a vinda desses partidos para cá, já tinha 

havido a eleição para deputados estadual e federal, para que fazer acordo com partido político? Essa san-

dice que acontece na política, sabe?, precisa acabar e vai acabar quando a gente fizer a reforma política no 

Congresso Nacional. 

Tereza Cruvinel: E no seu partido? 

Lula: Nós agora participamos de uma campanha, acabamos de participar de uma campanha em que essa 

história de fazer acordo, de ajudar partido a fazer campanha, cada um que faça da sua conta, cada deputa-

do que faça da sua conta porque não é possível que alguém ouse achar que pode financiar as campanhas 

de outros, não é possível. 

Lourival Sant'Anna: E o senhor acha justo, o povo, que já paga 40% de impostos, 40% do PIB, ter que 

financiar campanha? 



286 
 

 

Lula: Eu acho justo não, é muito mais barato e muito mais sadio do ponto de vista da democracia. 

Lourival Sant'Anna: E quem garante que não vai haver financiamento privado se até hoje as irregulari-

dades proliferaram? 

Lula: Não, aí você precisa ter lei, tornar isso crime inafiançável. 

Lourival Sant'Anna: Que diferença faz presidente? 

Lula: Mas você faz... Se você pega um, você prende. Quando você prender 10, 15 ou 20, você acaba. 

Veja, não existe nenhuma coisa, do ponto de vista da legislação, sabe?, que possa dar certo se as pessoas 

que estiverem subordinadas àquela legislação não forem sérias. Nós temos um hábito político, que não é 

um hábito político brasileiro não, eu acho que é o hábito político latino americano e de outros países do 

mundo. Então, a minha tese é que a gente tem que fazer as coisas com a maior seriedade, não pode ter 

dinheiro privado em campanha política, você estabelece: É um real, são dois reais, são três reais. Você vai 

perceber que vai ficar muito mais barato, muito mais sadio com controle do Estado brasileiro, Ministério 

Público, Justiça Eleitoral, em cima dos gastos do partido, é assim em outros países e pode dar certo no 

Brasil, o que nós precisamos é mudar o que está aí porque não dá certo. 

Paulo Markun: Presidente, o nosso tempo acabou e eu queria botar uma última pergunta, que será tam-

bém a última pergunta para Geraldo Alckmin. Eu sei que político não gosta de raciocinar sobre hipóteses, 

mas na hipótese de o senhor não ser eleito, o que é que o senhor pretende fazer? 

Lula: Primeiro, eu vou ser reeleito, mas segundo, Paulo, eu vou voltar para São Bernardo do Campo. Eu 

digo sempre o seguinte: Cada um que já foi presidente desse país pode sair da Presidência e ir para o 

exterior, eu vou para São Bernardo do Campo a 600 metros do sindicato que me criou na política e todo 

dia, quando eu levantar, que eu abro a janela eu estou vendo a Volkswagen, estou vendo a empresa, estou 

vendo o pessoal entrar, o pessoal que me criou para a política. Eu acho que Deus já foi generoso comigo 

ao extremo de permitir que houvesse uma alternância de poder, que coubesse a um presidente da Repúbli-

ca. Eu, depois de fazer muito tempo que tinha lido o livro Mauá, eu esses dias assisti um filme Barão de 

Mauá, e eu vi o comportamento de uma pequena parcela da elite brasileira que não gosta de alternância 

do poder, que fica nervosa, que fica irritada. Eu estou tranqüilo, acho que cumpri com a minha função 

como presidente da República, tenho possibilidade de fazer muito mais, primeiro porque já aprendi muito, 

segundo porque já sei, agora, todos os caminhos das pedras e você sabe que fazia tempo que um governo 

não chegava no final no mandato com uma aceitação da opinião pública que nós chegamos, sabe por quê? 

Porque o povo está sentindo é no bolso, ele não está vendo manchete de jornal, ele está vendo é no bolso 

dele, ele está vendo é no supermercado, ele está vendo na farmácia, ele está vendo do depósito de materi-

ais, ele está vendo no açougue, que apesar de algumas coisas negativas que se colocam, ele está comendo 

mais e vivendo melhor. 

Paulo Markun: Presidente muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a 

você que está em casa e no próximo domingo, às 10: 30 da noite, a segunda entrevista, o segundo Roda 

Viva desta série especial com o candidato da oposição Geraldo Alckmin. Até domingo às 10:30 da noite, 

uma ótima semana e até lá. 

 

 

 


