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RESUMO 

 
 

Esta tese se insere na relação entre jornalismo e política, ao buscar entender o lugar 

que os chamados escândalos políticos ocupam nas narrativas jornalísticas. Apoiando-

se na premissa de sua inexistência, assinalamos quais são as negociações narrativas 

que são feitas para que a ideia de escândalo político possa, artificialmente, existir. Da 

maneira como concebemos, não há nada nas narrativas jornalísticas que explicitam 

escândalos que possa ser considerado, por si só, uma narrativa escandalosa. É assim 

que verificamos que há elementos que são comuns a grande parte das narrativas que 

são identificadas dessa maneira. Esses elementos não têm tanto a ver com o conteúdo 

dos malfeitos que os escândalos colocam em evidência; são elementos mais 

relacionados à forma da narrativa. Aqui, chamamos esses elementos de polarizações. 

Para chegar nessas polarizações, propomos alterar o olhar em relação à concepção dos 

escândalos políticos nas narrativas jornalísticas, observando eventos explicitados na 

imprensa na década de 1950 (nos jornais Última Hora e Tribuna da Imprensa) e nas 

décadas dos anos 2000 (no jornal O Globo), reconhecidos sob o signo do “mar de 

lama”. Buscando indícios nas narrativas jornalísticas desses dois períodos e 

ancorando-se nos estudos de narrativa, a sugestão é que os ditos escândalos sejam 

concebidos como uma mentalidade; uma maneira de julgar determinados eventos e 

que, como tal, é instaurada por algumas estratégias narrativas. Na nossa argumentação, 

é assim que surgem os escândalos políticos, de uma capacidade que o jornalismo 

desenvolveu de observar e de julgar esses acontecimentos, com especial atenção para 

sua habilidade de relatá-los em formas narrativas que nos parecem, elas mesmas, 

inerentes ao que concebemos como escândalo. Portanto, o que se espera com essas 

análises é 1) mostrar que o escândalo político, como narrativa com essência própria, 

não existe. O que existe é uma associação de polarizações que lhe dá sentido 

temporariamente e funda o que identificamos como uma mentalidade, uma maneira de 

julgar; 2) propor quatro polarizações, que nos auxiliam a compreender essas narrativas: 

a) a polarização personalista/partidária, b) a democrática/caótica, c) a legal/informal, 

d) a fantástica/ordinária; 3) pensar que, se o escândalo político não existe em conteúdo 

de maneira consistente, é preciso repensar as abordagens que têm sido feitas a ele.  

 

Palavras-chave: Jornalismo. Cultura profissional. Escândalos políticos. Polarizações. 
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ABSTRACT 

 

This doctoral thesis is inserted in the relation between journalism and politics, when 

trying to understand the place that the so-called political scandals occupy in 

journalistic narratives. Relying on the premise of its non-existence, we point out what 

narrative negotiations are necessary so that this idea of political scandal may, 

artificially, exist. The way we see it, there is nothing in the journalistic narratives that 

explain scandals that can be considered, by itself, a scandalous narrative. This is how 

we verify that there are elements common to most narratives thus identified. These 

elements don’t have all that much to do with the content of the wrongdoings that the 

scandals put into evidence; these are elements that are more related with the narrative’s 

form. Here, we call these elements polarizations. In order to arrive at these 

polarizations, we propose to change our view in relation to the conception of political 

scandals in journalistic narratives, observing events exposed by the press in the 1950’s 

(in the newspapers Última Hora and Tribuna da Imprensa) and during the 2000’s (in 

the newspaper O Globo), recognized under the sign of the popular Brazilian expression 

“sea of mud”, meaning a profusion of corruption. The idea is for them to be conceived 

as a mentality; a way of judging certain events and that, as such, is implemented by 

some narrative strategies. In our argument, this is how political scandals arise, from an 

aptitude that journalism has developed to observe and judge these events, with special 

attention to its ability to relate them in narrative forms that seem, themselves, inherent 

to what we perceive as a scandal. Therefore, what is expected of these analyses is 1) 

to show that political scandal, as a narrative with its own essence, does not exist. What 

does exist is a combination of polarizations that temporarily gives meaning to it and 

establishes what we identify as a mentality, a way of judging; 2) propose four 

“polarizations”, which help to better understand these narratives: a) 

personalist/political party based polarization, b) the chaotic/democratic, c) the 

legal/informal, and d) the fantastic/ordinary one; 3) to think that if a political scandal 

does not consistently exist in content, is imperative to rethink the approaches that have 

been made to it.  

 

Keywords: Journalism. Professional culture. Political scandals. Polarizations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Escândalos políticos de poder não existem. Partindo dessa ideia, esta tese se insere 

na relação entre jornalismo e política, ao buscar entender o lugar que os chamados 

escândalos políticos ocupam nas narrativas jornalísticas. Apoiando-se na premissa de sua 

inexistência, então, pretende-se assinalar quais são as negociações narrativas que são 

feitas para que a ideia de escândalo político possa, artificialmente, existir. Da maneira 

como concebemos, e que iremos destrinchar ao longo deste trabalho, não há nada nas 

narrativas jornalísticas que explicitam escândalos que possa ser considerado, por si só, 

uma narrativa escandalosa. É assim que verificamos que há elementos que são comuns a 

grande parte das narrativas que são identificadas dessa maneira. Esses elementos, 

diferente do que se poderia pensar, não têm tanto a ver com o conteúdo dos malfeitos1 

que os escândalos colocam em evidência; são elementos mais relacionados à forma da 

narrativa. Aqui, chamamos esses elementos de polarizações.  

Essa, afinal, tem sido uma palavra bastante suscitada nos últimos anos, em 

discussões acadêmicas, em conversas do dia a dia, nas páginas dos jornais. A polarização 

parece estar em todos os lugares e parece ser uma consequência de uma maneira 

específica de lidar com os debates que envolvem a política. Como se ela pudesse ser um 

resultado de um dado comportamento ou linha de pensamento, que veio tomando conta 

da política e dos seus tradicionais mediadores, em especial o jornalismo. 

Nesse contexto, quando se pensa em escândalos políticos, o potencial que a 

polarização tem de prover explicações e suscitar questionamentos aumenta 

exponencialmente. Tanto que, diante de um alto número de casos de corrupção que foram 

sendo explicitados pela imprensa brasileira, transformados em escândalos, a polarização 

figurava sempre como um possível argumento-consequência quase inevitável. Quanto 

mais escândalos eclodem, mais a polarização dos debates parece aumentar. A tentativa 

de tirar uma relação de causa e efeito dessas duas situações tem sido constante.  

Tratando especificamente da cobertura de escândalos políticos, então, a 

polarização parece ser um dos elementos mais proeminentes, embora pouco a respeito de 

 
1 Do título ao final do trabalho, escolhemos por utilizar a palavra “malfeito” para nos referirmos às 

narrativas que são identificadas como escândalos. Essa escolha, aqui, reflete uma tentativa de não valorar 

essas narrativas, como parece acontecer quando as evocamos por “escândalos”. Sabemos, no entanto, que 

não é possível esvaziar totalmente os sentidos já existentes e que, assim como “escândalos”, “malfeitos” 

também suscitam problematizações terminológicas. Mas, dentro dos limites deste trabalho, julgamos que 

esse direcionamento é suficiente para demarcar a diferença entre atos julgados como desvios de condutas 

(malfeitos) e esses mesmos atos vistos – e construídos – como algo fora de série (escândalos).  
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sua natureza tenha se apresentado, até o momento. De forma geral, a polarização aparece 

como sendo o último estágio de um processo que a explicitação de escândalos nos jornais 

tem ajudado a construir; como uma realidade que insurge e que, diante de uma política 

que parece ser tão dominada por malfeitos, é a única que parece possível. 

 Mas, e se a ideia de polarização estivesse presente nessa relação entre jornalismo 

e escândalos políticos, não como um fim, mas como um meio? Diante da tentativa de 

mudança de perspectiva, algumas fragilidades saltam aos olhos. A primeira é que o 

próprio palco desses escândalos, o jornalismo, que parece tão seguro de seu autoimputado 

serviço público, parece também lutar contra todas as possibilidades de 

autoenquadramento. Em outras palavras: o jornalismo de ideal objetivo cai por terra, 

quando o assunto é escândalo político e, ao mesmo tempo, é desse ideal nunca atingido 

que ele mais precisa para fortalecer seu monopólio de explorador de escândalos políticos.  

A outra fragilidade diz respeito aos próprios escândalos políticos. O que são essas 

narrativas que, em muitos casos, guiam as notícias sobre política nos jornais? Sem dúvida, 

elas chamam bastante atenção para o jogo político, mas como? Tidos como garantidos, 

os escândalos políticos parecem ser inerentes às narrativas jornalísticas, ou mesmo saírem 

naturalmente dos conteúdos que as moldam, mas, na prática, não é bem assim. Esses 

escândalos, quando olhados de perto, resguardam as mesmas características de quaisquer 

outras narrativas jornalísticas não-escandalosas. Ou seja, não é apenas seu conteúdo que 

determina sua existência; há toda uma série de estruturas narrativas prévias que sustentam 

sua manifestação no jornalismo, e isso também precisa ser percebido e explorado.  

Pensando nisso, propomos aqui tratar dessas fragilidades, ao sugerir essa inversão 

de perspectiva para a questão da polarização. Longe de ser um fim, pensamos em como 

a polarização poderia nos ajudar a compreender melhor as narrativas de escândalos 

políticos no jornalismo e, consequentemente, o próprio jornalismo brasileiro. Nessa linha 

de raciocínio, a polarização seria um dos elementos das narrativas escandalosas, e seriam 

também múltiplas. Não há apenas uma polarização, há várias polarizações, e cada uma 

delas opera com discussões específicas que ajudam a consolidar a importância dos 

escândalos políticos para a legitimação do jornalismo.  

Para chegar nessas polarizações, no entanto, um longo caminho teve que ser 

traçado e algumas discussões retomadas e reconstituídas. A primeira delas dá conta 

justamente da concepção dos escândalos políticos nas narrativas jornalísticas. A sugestão, 

aqui, é que eles sejam concebidos como uma mentalidade; uma maneira de julgar 

determinados eventos e que, como tal, é instaurada por algumas estratégias narrativas.  
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Para propor essa concepção de narrativas sobre malfeitos como uma mentalidade, 

relacionamos duas ideias de áreas distintas: 1) a Mindset Collective Analysis, da 

sociologia; 2) o entendimento de “momentos chave”, nos estudos de jornalismo. Juntos, 

esses caminhos trazem os elementos que queremos destacar como constituintes dessa 

mentalidade que sugerimos: essa maneira de julgar, no jornalismo, que está ancorada em 

um conjunto de crenças compartilhadas. A partir delas, das crenças, são estruturadas 

determinadas maneiras de observar os acontecimentos, de estabelecer o que é prioridade 

ou não, e como relatá-los.  

É assim que enxergamos o surgimento de uma compreensão em torno do que se é 

exposto como escândalo político; de uma capacidade que o jornalismo desenvolveu de 

observar e de julgar esses acontecimentos, com especial atenção para sua habilidade de 

relatá-los em formas narrativas que nos parecem, elas mesmas, inerentes ao que 

concebemos como escândalo.  

Adotando a mentalidade, o foco sairia dos conteúdos dos escândalos e se 

estabeleceria também na importância das formas narrativas, de estruturas prévias que 

guiam a nossa percepção. Isso porque, uma vez que a mentalidade do escândalo é 

instituída, todos os eventos que, em qualquer outra situação, poderiam ser vistos com 

certa normalidade ou sem grandes alardes, passam a ser entendidos como escandalosos.  

Diante da pertinência desse pensamento, no primeiro capítulo, exploramos a ideia 

de que o escândalo nasce de uma ruptura da ordem, e argumentamos que essa noção 

precisa ser repensada; porque nem sempre há uma ruptura de fato, ou mesmo, porque essa 

ruptura é apenas uma concepção diante de várias outras. Normalidade e ruptura não são 

noções pré-determinadas, elas também se constroem e se reformulam com o passar dos 

tempos e, nesse caso dos escândalos políticos no jornalismo, são articuladas nas narrativas 

quando é necessário que um evento seja visto como escandaloso.  

É nesse capítulo, ainda, que propomos explorar algumas categorias para 

compreender a ideia de mentalidade; narrativas patrimonialistas e mar de lama são os 

primeiros indícios que nos aparecem – e tratamos de destrinchá-los, expondo-os à maneira 

que mais nos servem. Um outro indício, já mencionado, vislumbra o compartilhamento 

de crenças para perfilar a “mentalidade escândalo” a qual nos referimos. Neste ponto do 

trabalho também tratamos de alguns detalhamentos a respeito da metodologia de análise 

das narrativas jornalísticas que nos servem de ilustração – corpus, recorte temporal e 

explicações sobre suas escolhas estão contidos nesse espaço.  
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Diante disso, no segundo capítulo tratamos da necessidade de reconhecer a 

diluição de algumas fronteiras consideradas tradicionais no jornalismo e no seu estudo, 

como a diferenciação entre soft e hard news. Com os escândalos políticos, 

principalmente, não faz sentido que haja essa separação: escândalos parecem indicar um 

equilíbrio entre essas duas concepções. Com isso, também não se mostra profícuo focar 

no enviesamento que as narrativas de escândalos podem trazer; afinal, o enviesamento 

vai existir para onde quer que olhemos nas narrativas jornalísticas, em especial nas 

escandalosas. E, talvez, por isso, seja mais produtivo tentar buscar o que sustentam essas 

narrativas como escândalos, a fim de entender melhor o poder que elas têm de 

desestruturar o jogo político – ou de estruturar de uma maneira peculiar.  

As nuances desse debate, assim como uma estrutura teórica basilar a respeito da 

concepção de narrativas – suas formas –, e de polarização, são expostas ainda neste 

capítulo 2. Permite-se, assim, um olhar para além das parcialidades que os escândalos são 

propensos a produzir. Por quê? Porque sem entender minimamente o que caracterizam 

essas narrativas do escândalo político, sem que seus elementos constituidores possam ser 

identificados e compreendidos, as análises das consequências de sua recorrência 

conseguem ilustrar casos, mas não entrever a complexidade do fenômeno, ou suas 

prováveis relações com a plataforma que tanto lhe impulsiona, o jornalismo.  

Na sequência, no terceiro capítulo, olhamos para o jornalismo e suas narrativas, 

em especial as veiculadas na década de 1950. Com seu modelo de inspiração 

estadunidense, fortemente ancorado nos ideais liberais – sociais e econômicos – à época, 

o jornalismo brasileiro abraçava seu autoproclamado lugar de guardião da ordem 

democrática. Ordem e democracia, de fato, constituem suas principais bandeiras, quando 

se trata de explicitar escândalos políticos. Esse é um autodiscurso muito difundido na 

época do que se convencionou chamar de “modernização” do jornalismo, e que se 

consolidou ao longo dos anos – não sem críticas, tanto ao processo de “modernização”, 

quanto à maneira como esse discurso legitima práticas que, se observarmos de perto, nem 

sempre levam ao fortalecimento democrático.  

Neste capítulo, ainda discutimos o monopólio que o jornalismo dito “moderno” 

conseguiu constituir em torno das narrativas de escândalos políticos. E não é à toa que os 

escândalos políticos midiáticos, como bem definiu Thompson (2002), têm no jornalismo 

um palco firme: as  suas formas narrativas ajudam a legitimar tanto o status que o 

jornalismo – ainda – resguarda na nossa sociedade, quanto a validar a própria maneira 

com que essas informações são passadas desse lugar privilegiado para as suas audiências. 
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Essas formas guiam a maneira como lidamos com esses escândalos nos jornais, nos 

mostram todos os elementos que devem ser considerados relevantes para se entender essa 

narrativa caótica, mas tornada linear, de experiência política. Em suma, o monopólio que 

o jornalismo ainda detém do escândalo político faz com que identifiquemos essas 

narrativas apenas de acordo com a lógica narrativa proposta pela imprensa.  

De certo modo, esses três primeiros capítulos iniciais servem de preparação para 

o esforço de catalogação do que sugerimos ser um dos elementos principais para a 

compreensão dos escândalos políticos no jornalismo, as polarizações. Assim, é no quarto 

capítulo que agrupamos a proposta de análise das formas narrativas, em busca dessa via 

de compreensão dos ditos escândalos políticos. Para isso, dividimos o capítulo em três 

partes, em que as duas primeiras explicitam indícios e a última tenta sistematizá-los.  

Desfiando essa divisão, temos, na primeira parte do quarto capítulo, uma 

aproximação preliminar com a análise das narrativas de escândalos, utilizando a categoria 

“mar de lama”, que aglutina em torno de si – e potencializa – as principais características 

que envolvem os escândalos políticos, a mentalidade escândalo e suas vias de explicitação 

e legitimação no jornalismo; ou seja, tudo aquilo que delimitamos e discutimos ao longo 

da tese. Olhamos, então, para o “mar de lama” de Getúlio Vargas, na década de 1950. Em 

teoria, momento que serviu de pano de fundo para o primeiro uso dessa expressão da 

maneira como ela ficou conhecida: um amaranhado de atos corruptivos, de malfeitos que 

acompanham e afundam um dado governo ou figuras a ele ligadas. Desse período, 

analisamos as narrativas jornalísticas da CPI da Última Hora, ocorrida em 1953, 

veiculadas nos jornais Tribuna da Imprensa e Última Hora.  

Na segunda parte, nos dispomos a olhar para alguns dos escândalos que mais 

receberam destaque nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre 2003 e 2016, 

época em que Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff ocuparam a presidência da 

República. Com base em um levantamento dos 13 principais escândalos da “Era PT”, 

realizado pelo jornal O Globo, à época do impeachment de Rousseff, delineamos algumas 

considerações sobre o que chamamos de “mar de lama” do PT. Aqui, os indícios das 

polarizações são também pontuados, assim como a importância do tempo e seu 

emaranhado de juízos para a conformação de um sentido “escandaloso”. 

Por fim, na terceira parte, apresentamos as quatro formas narrativas que parecem 

se sobressair nessas narrativas identificadas como escândalos políticos, permeadas por 

ideias de polarizações. Ao todo, são quatro polarizações que circundam os escândalos 

políticos que analisamos. Quatro processos que carregam as narrativas escandalosas de 
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sentidos, para o jogo político e também para o jornalismo – e são elementos constitutivos 

daquilo que viemos chamando de “mentalidade escândalo”.  

 O que se espera, com essas análises, é lançar luz sobre o ponto inicial que 

trouxemos. Primeiro, mostrar que o escândalo político, como narrativa com essência 

própria, não existe. O que existe é uma associação de polarizações que lhe dá sentido 

temporariamente e funda o que identificamos como uma mentalidade, uma maneira de 

julgar. Segundo, pensar que, se o escândalo político não existe em conteúdo de maneira 

consistente, é preciso repensar as abordagens que têm sido feitas a ele. Enviesamento, o 

poder do escândalo para destruir imagens, sua relação direta com a democracia, seu 

caráter de entretenimento; tudo, ao se assumir que o escândalo não existe, precisa ser 

redimensionado. Principalmente quando se pensa que o jornalismo detém ainda o 

monopólio dessas formas narrativas e as usa, também, para manter sua legitimidade.  

E, em tempo: quando redimensionado, quais seriam as possibilidades de 

compreensão para o escândalo político, além dessas já listadas? É com essa reflexão que 

encerramos este trabalho, ainda na terceira parte do quarto capítulo, cientes de que há 

mais perguntas do que respostas, mas convictos de que não haveria outra maneira de 

tentar direcionar um tema tão relevante, e com tantos caminhos promissores de análise, 

para olhares que extraiam conclusões para além de tomadas de partido, imparcialidade ou 

sensacionalismo.  
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1 ESCÂNDALOS POLÍTICOS, DO GERAL AO ESPECÍFICO: O PROCESSO 

DE RECONHECIMENTO DO PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Neste primeiro capítulo, gostaríamos de apresentar algumas das principais 

questões que norteiam a nossa discussão, os conceitos que elas suscitam e como 

pretendemos abordá-los. Ao fazer isso, estamos também simulando o processo que 

fizemos para chegar até o ponto central do debate desta tese: as articulações narrativas 

dos escândalos políticos no jornalismo brasileiro e suas potencialidades de análise. Esta, 

além de central, é a perspectiva geral do trabalho, que nos guiou até o reconhecimento de 

suas especificidades. Tratamos de refazer esse percurso, então, do geral ao específico.  

Sabemos que toda tese tem um componente autobiográfico forte. É a sua relação 

com o objeto que é exposta, a compreensão do contexto em que esse objeto se insere, os 

afetos que atravessam esse vínculo. Com este trabalho não foi diferente. Em seu estágio 

de gestação, ainda na proposição do projeto de pesquisa que o estimulou, ele teve como 

inquietação inicial a polarização dos debates políticos no jornalismo brasileiro. Havia em 

mim, à época, uma necessidade de entender o que parecia ser uma recorrente maneira de 

narrar a política, em termos de polos, que opunham personas2 e partidos políticos. 

Após uma acirrada eleição, em 2014, a polarização ficou cada vez mais evidente 

e, à época, no início da pesquisa, em 2015, esta parecia ser a discussão que deveria pautar 

a análise que viria. Os escândalos, nesse contexto, eram pensados como potencializadores 

dos debates polarizados, e serviriam para ilustrar esse argumento. O desafio era pensar a 

polarização como uma das consequências da extensa rede de escândalos políticos que 

permeiam o jornalismo. Além disso, a cultura profissional seria vista como um dos fatores 

de influência direta para a polarização. A maneira como as notícias são pensadas, a rotina 

de produção e a forma como o jornalismo é concebido, em sua relação com a democracia, 

também desempenhariam um papel importante.  

Mas muita coisa aconteceu de lá para cá – no jornalismo, na política e, 

consequentemente, na forma como a estrutura deste trabalho deveria ser. A primeira 

mudança ocorreu quando, ao tentar articular o debate entre polarização e escândalos, 

ficou cada vez mais claro o peso exercido pelo componente de autoproclamação do 

jornalismo como um dos pilares da democracia. Que estruturas narrativas sustentam essa 

base que o jornalismo diz exercer na democracia? E, ainda, como essas estruturas 

 
2 Neste ponto, estamos fazendo referência à compreensão do senso comum, de uma imagem apresentada 

por uma pessoa em público. No caso, essas pessoas seriam os políticos profissionais (WEBER, 2004a). 
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correlacionam o compromisso democrático jornalístico com a produção exacerbada de 

escândalos? – eram perguntas que me rondavam.  

Nesse novo caminho que se abriu, os elementos precisaram ser reavaliados. A 

polarização foi, naturalmente, saindo do centro do problema para tangenciá-lo. Os 

escândalos políticos, por sua vez, ocuparam a centralidade e forçaram a ampliação dos 

horizontes das discussões em que eles têm aparecido nos últimos anos. Obviamente, o 

interesse pelos escândalos já existia, mas a intenção anterior era observá-los apenas como 

corpus de análise a serem lapidados, com alto potencial de explicitar argumentações sobre 

o jornalismo político que tanto os explora. Afinal, vistos como uma maneira de manter as 

engrenagens da democracia ou como meio de espetacularização política, os escândalos 

políticos são frequentemente observados por seus fins. Porém, eles também são meios. E 

era essa a guinada de olhar que precisava ser feita; e, portanto, ao fazê-la, era necessário 

incorporar os escândalos à própria argumentação sobre o jornalismo que estava sendo 

articulada.   

 Os escândalos que tanto medeiam a atenção entre os fazeres político e o 

jornalístico, dissemos e reafirmamos, cientes da redundância, são meios. Meios de 

consolidar o discurso jornalístico de pilar democrático, também são meios de estabelecer 

os parâmetros com os quais nos relacionamos para compreender e participar da política 

atual, e ainda são meios de pautar os debates políticos.  

Quem fez o quê, como, onde, por que a ação de malfeito importa, para onde olhar, 

quem criticar, quem julgar; essas são questões que emergem dos escândalos e nos servem 

de guia para ler, entender e repassar as informações que recebemos. Diariamente, somos 

confrontados com narrativas que põem em destaque essas mesmas questões, relacionadas 

com malfeitos expostos como escândalos, e é por esses elementos que buscamos para 

decifrar aquilo que nos é oferecido como relevante.  

Contemplemos, então, a seguinte linha de raciocínio: movido pela lógica liberal, 

o “moderno” jornalismo brasileiro se funda na incessante busca para manter sua utilidade 

aparente, fincando sua principal autopromoção em ser um dos pilares da democracia. Os 

escândalos políticos não só representam esse ideal liberal do jornalismo moderno, 

revestido de um caráter extremamente utilitário, e também de premissa ágil (os últimos 

acontecimentos, as inúmeras atualizações), como têm conseguido acompanhar bem as 

mudanças ocorridas no jornalismo dos últimos anos – a inserção da internet e sua 

consolidação como plataforma de difusão de notícias, as novas maneiras de apurar, lidar 

com as fontes, escrever matérias e compartilhá-las.  
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Para manter isso, o jornalismo recorre a inúmeras estratégias para se colocar como 

necessário, para continuar sendo uma plataforma de exposição e debates do que considera 

“o bem público”. Os escândalos políticos se inserem nesse contexto como uma dessas 

estratégias. Eles, os escândalos, incorporam todo esse discurso do jornalismo como arauto 

dos direitos civis e da liberdade de expressão, além de assumir o pressuposto de regulação 

democrática, a partir da exposição de malfeitos. Esse é um raciocínio elementar sobre a 

relação entre o jornalismo brasileiro, o papel que este aponta exercer e os escândalos 

políticos.  

Há um revés recente, no entanto, que pode colocar um grande ponto de 

interrogação nessa aparente lógica. Com a sucessão de escândalos políticos que 

acompanhou os governos do PT na presidência da República, e que culminou com o 

impedimento de Dilma Rousseff, em 2016, abriu-se espaço para uma pergunta: esse 

jornalismo, que reiteradamente assumiu uma postura favorável ao impeachment de 

Rousseff – em uma situação classificável como golpe –, é o mesmo que se coloca como 

fundamental para a manutenção democrática?  

Obviamente, para tentar desenvolver uma solução para este aparente enigma, o 

componente do elitismo do jornalismo brasileiro precisa ser levado em consideração. Os 

principais jornais do país são levados há anos por famílias que detêm conglomerados de 

mídia e desempenham papéis políticos relevantes3. Esse é um ponto. Foi essa mesma elite 

política e econômica que encabeçou o descontentamento com os rumos do último governo 

de Dilma Rousseff. Mas há outras variáveis nesse problema. Não apenas em relação ao 

contexto político e econômico, quanto também no que tange o jornalismo e o modo como 

seu exercício tem sido estimulado no Brasil. Diversas poderiam, então, ser as abordagens 

para tratar dessa questão.  

Aqui, optou-se por priorizar as narrativas jornalísticas, para entender como esse 

contraste é operado e apresentado nos jornais. Nessa contradição, os escândalos 

desempenham um papel fundamental, já que muito das suas narrativas foi colocado no 

centro das críticas ao governo de Rousseff e aos rumos que o Partido dos Trabalhadores 

 
3 Voltaremos a essa questão adiante. Demarcamos, nesse momento, essa característica do desenvolvimento 

do mercado de mídia brasileiro para construir o nosso argumento. Cf. FREIRES AIRES, Janaíne. 

Comunicadores-políticos no Brasil: um elo de conexão entre os sistemas midiático e político. Tese de 

Doutorado (Doutorado em Comunicação). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017; DOS SANTOS, 

Suzy. E-Sucupira: o coronelismo eletrônico como herança do coronelismo nas comunicações brasileiras. 

E-Compós, Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em Comunicação. v. 7, p. 1-27, 2006; 

MOTTER, Paulino. A Batalha Invisível da Constituinte: Interesses privados versus caráter público da 

radiodifusão no Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade de Brasília, 1994. 
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(PT) tinha dado ao país. Assim, uma outra pergunta principal começou a emergir: quais 

têm sido os caminhos narrativos que sustentam a legitimidade dos escândalos políticos 

no jornalismo? Seja como pilar da democracia, como entretenimento ou informação com 

potencial de enviesamento, é inegável que os escândalos políticos detêm uma potência 

narrativa que é crucial para o jornalismo.  

Mas, para compreender a importância dos escândalos para o jornalismo, é preciso, 

antes, entender quais são os elementos que compõem essas narrativas ditas escandalosas. 

E é ao olhar atentamente para elas que fomos percebendo que, diferente do que se poderia 

pensar, não parece existir qualquer diferença entre narrativas jornalísticas sobre 

escândalos e outras sobre quaisquer outros eventos. Não parece haver uma especificidade 

nas primeiras que possa nos ajudar a identificá-las como escândalos políticos, em uma 

análise preliminar. Ao menos, não do ponto de vista do conteúdo. Ações de malfeitos são 

relatadas diariamente pelo jornalismo, sem que isso implique na eclosão do que se 

reconhece como um “escândalo político”. 

Assim, o que se revela é que as narrativas sobre escândalos políticos suscitam o 

caos. Em todos os sentidos. Na verdade, o escândalo é a total falta de sentido. 

Normalmente, quando um escândalo aparece, significa que as engrenagens 

aparentemente tão bem pensadas do sistema político, econômico ou social foram 

burladas. O jornalismo, com sua tentativa de ordenar o discurso, tenta dar sentido e 

sequência minimamente lógica para esse estado de caos.  

 Então, nesse estado de caos 1) estrutural – político, econômico, social ou uma 

combinação desses; 2) de caos temporal – pois dificilmente um escândalo trata de um 

acontecimento que ocorre simultaneamente a sua explicitação; 3) de caos narrativo4 – 

porque são diferentes histórias que se entrelaçam, o jornalismo tenta colocar tudo isso em 

uma ordenação una, lógica e que ainda suscite algum tipo de resposta. Para isso, é preciso 

abrir mão de todos os recursos fundados em um ideal de prática cuja efetiva 

implementação sempre se coloca em dúvida – o ideal objetivo. Em outras palavras, as 

narrativas dos escândalos políticos colocam em suspenso tudo que o jornalismo tem 

 
4 Queremos demarcar, com essa expressão, a tentativa de ordenação do caos. Se, ao advogarmos em prol 

de uma concepção de narrativa em que o próprio caos a define, não haveria necessidade de pontuar que 

poderia haver uma possibilidade de “caos narrativo”. Entreveríamos que há apenas o caos, e nessa ideia 

estaria contida a própria ideia de narrativa – e vice versa. Mas, para fins de argumentação, escolhemos essa 

delimitação redundante para estabelecer que há uma tentativa de fuga desse caos, ao se narrar malfeitos. E 

que, além disso, e paradoxalmente, na explicitação de malfeitos o caos se torna mais evidente.  
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proclamado ser, particularmente a partir da metade do século XX, no Brasil, mas não 

necessariamente tem sido.  

 Essa afirmação diz respeito às disputas pelo ato de narrar que se encontram no 

centro da caracterização da legitimidade jornalística, em especial as “determinações 

conceituais” (RESENDE, 2007) de objetividade e imparcialidade que se consolidam na 

chamada “modernização” do jornalismo. Veremos essas disputas em detalhes no próximo 

capítulo. Aqui, por ora, o que vale o destaque é essa aparente contradição que permeia as 

narrativas ditas escandalosas, envolvendo um jornalismo cujas bases enunciativas se 

relacionam com esse ideal autoimposto, em que a velocidade requerida pelo mercado 

funciona como uma censura (RESENDE, 2007) à narração, e o jornalismo que flerta com 

a fluidez literária ou com atos de narrar que não têm a informação como um valor base.   

Nelas, nessas narrativas identificadas como sendo escândalos, embora a 

informação ainda seja colocada como o ponto mais relevante – pelo discurso jornalístico 

–, é possível também iniciar um processo de relativização. Isso porque o que se vê com 

certa clareza é o que Maffesoli (1996) tão bem definiu como a característica central da 

pós-modernidade: o vínculo entre a ética e a estética. No caso que nos interessa, a tensão 

do entrelaçamento entre um ethos social, aquilo que o próprio jornalismo demanda de si 

e deseja expor ao mundo, e uma emoção compartilhada, como são as narrativas 

escandalosas.  

Acompanhando ainda seu pensamento, poderíamos relembrar a ideia de “ética da 

estética”, em que o autor sugere que há um “etos constituído a partir de emoções 

partilhadas em comum” (MAFFESOLI, 1998, p.221). Nesse ensejo, a ideia de estética 

apresentada lida com o seu aspecto mais elementar, o de prover um sentimento 

experimentado coletivamente, um “vibrar em comum” (idem, 1998), que faz com que o 

pertencimento às sensações do mundo seja acionado. “Coisas que permitem a cada um, 

movido pelo ideal comunitário, sentir-se deste mundo e em casa neste mundo”, pontua 

Maffesoli (1998, p.221).  

Pensamos, então, que já que não parece haver uma essência que demarque as 

narrativas sobre escândalos políticos partindo de seu conteúdo, seria necessário se 

debruçar com mais atenção sobre as suas formas. A perspectiva da ética da estética, nesse 

momento, ressalta um jornalismo que apresenta narrativas de malfeitos que unem, que 

provocam esse “sentir em uníssono” que Maffesoli (1998) explora. E o faz a partir de 

suas próprias regras, de sua ética historicamente constituída e reafirmada constantemente. 

Mas, também, nesse caminho, o jornalismo se choca com o que construiu para si; a sua 
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tentativa de ordenar o caos narrativo, que está contida na ideia de escândalo, escancara 

sua faceta “mais narrativa” e menos guiada pela ordem do discurso do ideal objetivo.  

Fazer essa constatação, no entanto, não é uma crítica, tampouco tem a intenção de 

retomar a dicotomia que só vislumbra duas possibilidades para o jornalismo – a 

informação ou o entretenimento. Pelo contrário, pretende ampliar esse espectro de 

compreensão. Isso porque, ao reconhecer a validade desse ponto, pretende-se apontar que, 

no escândalo, o jornalismo deixa diluir todas as barreiras que ergueu em torno de si, 

trazendo a possibilidade de entrever o que dali surge.   

É nesse contexto de reflexão que chegamos à hipótese que nos norteia, de que o 

escândalo político, no jornalismo, atua como uma mentalidade – uma qualidade mental, 

uma maneira de analisar e de julgar determinados acontecimentos. Essa mentalidade, ao 

ser acionada, isso é, ao propor um guia para o que deve ser julgado como escândalo 

político, ajuda a pensar o conjunto de ideias e noções que estrutura o jornalismo e o seu 

lugar no mundo. Pensamos, então, o escândalo no jornalismo como uma mentalidade que 

é instaurada e, a partir dela, perspectivas de ação e julgamento são propostas.  

A relação com a democracia seria uma dessas perspectivas e, como tal, tem feito 

parte do ethos jornalístico ocidental há décadas. No entanto, a relação entre jornalismo e 

democracia apresenta fragilidades que permitem que a coloquemos em suspenso em 

busca de novas maneiras de olhá-la, a partir do caso brasileiro, e de seu enlace com o 

escândalo político. De maneira similar,  a relação com o entretenimento poderia ser 

percebida como uma outra perspectiva e que, também, não parece oferecer 

esclarecimentos suficientes a respeito das narrativas de escândalos políticos.  

Daí veio uma nova questão, que levou a uma proposta de abordagem que 

contemplasse a nossa hipótese. Se, no caso da cobertura dos escândalos políticos, faz 

sentido pensar em termos de uma mentalidade que é instaurada pelo jornalismo, como 

poderíamos abordá-la? E, ainda, qual seria a força motriz que mantém essa mentalidade 

em vigor, ou seja, quais seriam seus elementos narrativos imprescindíveis? Ao vislumbrar 

essas perguntas, estamos reconhecendo que o escândalo político não é uma questão de 

conteúdo, ou melhor, não apenas de conteúdo. Há algo além que o caracteriza, que faz 

com que o reconheçamos. 

Assim, ao fazer esse discernimento, estamos querendo entender onde faz mais 

sentido que esteja a força dessas narrativas e como o jornalismo a opera. Mas, para isso, 

é preciso reestruturar a maneira de pensar o jornalismo, as narrativas que ele explicita e, 

nesse contexto, os escândalos políticos que estão inscritos nessas narrativas. Do geral, 
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desde a forma como se enxerga o escândalo político, passando pelas potencialidades 

dessas narrativas no jornalismo, até o específico, com uma aproximação com as formas 

narrativas e as polarizações.  

 

1.2 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS NORTEADORAS DAS DISCUSSÕES: 

MENTALIDADE; NARRATIVA PATRIMONIALISTA; MAR DE LAMA; DEFESA 

DEMOCRÁTICA 

 

“Um fato científico é um sinal de resistência que se opõe ao pensamento livre e 

arbitrário”, diz Fleck (2010), ao discutir as transformações na concepção e abordagem ao 

problema da sífilis. No início de seu texto, o autor argumenta que muito da vida cotidiana 

é tratado como garantido, não sendo levado em consideração para investigações 

científicas. Assim, ele trata também, em certa medida, de escândalos na comunidade 

científica, pois lida diretamente com as rupturas morais que a doença suscita e quais 

ferramentas – sociais, culturais e até econômicas – passam a acionar, com o passar dos 

tempos. 

Essa parece uma discussão distante da que estamos propondo fazer aqui, mas as 

provocações do autor se tornam imprescindíveis quando olhamos para a cobertura 

jornalística de escândalos políticos5. Isso porque é assim que as coberturas dos escândalos 

políticos têm sido tratadas, principalmente em relação à associação com a manutenção 

democrática. Foi definido como fato que a cobertura de escândalos políticos deveria 

desempenhar um papel fundamental na manutenção da democracia. Esse fato, constituído 

com auxílio das próprias narrativas jornalísticas, e reiterado academicamente, nada mais 

é do que a grande provocação de Fleck: tem uma gênesis e um desenvolvimento. E, assim 

sendo, é tão passível de conteste quanto qualquer outra opinião, ou pensamento livre e 

arbitrário que se proponha a questioná-lo.  

 
5 Demarcamos, desde o início do texto, nosso entendimento de que é preciso relativizar a compreensão a 

respeito da existência de “escândalos políticos”, como narrativas que têm uma essência própria, um sentido 

fechado e “escandaloso” em si. Igualmente, como pontuaremos adiante, tratamos especificamente da 

relativização da ideia de “escândalo político midiático” (EPM), como proposta por Thompson (2002). É 

desse conceito que partimos, apesar de também olhar para outros que derivam dele. É a esse conceito que 

voltamos, também, diversas vezes para construir nosso argumento. Destacamos isso nesta nota, por dois 

motivos: 1) para a fluidez do texto, usamos tanto “escândalos políticos” como “narrativas ditas 

escandalosas” (ou qualquer outra derivação explícita de relativização) com o mesmo sentido, esperando 

que a crítica não passe despercebida; 2) também para evitar repetição, sempre que nos referirmos aos 

escândalos políticos, estamos tratando dos eventos midiáticos que são reconhecidos como tal, constituídos 

pelas formas midiáticas de comunicação, como observado por Thompson.  
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Parece-nos, então, crucial a tomada de consciência proposta por Fleck, de que a 

realidade, por vezes, se torna um dado que aceitamos passivamente, sem “consciência da 

nossa participação na percepção” (FLECK, 2010), como se fosse um poder maior tomado 

como independente de nós. Afinal, hoje, parece-nos absurdo tentar dissociar o jornalismo 

do serviço democrático que ele se propõe a fazer. A cobertura de escândalos políticos, 

então, nesse contexto, seriam propostas como um forte sustentador dessa relação. Daí 

decorrem, em certa medida, as insatisfações constantes com a produção jornalística que 

se tem tido no país. As análises, normalmente, partem dessa sustentação como 

pressuposto e baseiam suas considerações na aproximação ou distanciamento que as 

coberturas de escândalos expõem de um ideal de comprometimento democrático. Não 

questionam mais a premissa. E, assim, deixam de ver quais outras possibilidades 

poderiam emergir dessa relação.  

Recorrentemente, também, os escândalos são analisados de acordo com o grau de 

enviesamento que suas coberturas apontam, ou ainda, pelo grau de degradação ou não 

que promovem em relação à democracia. O que é tido como fato, nesse contexto, é a 

própria argumentação de que a cobertura de escândalos não deve ser enviesada ou que 

deve servir, em algum, nível, à manutenção da democracia.  

Ao ter como certas essas questões, muitas possibilidades de análise são deixadas 

de fora. Por exemplo, ao analisar uma cobertura de escândalos para observar se o 

jornalismo está cumprindo o seu papel de mantenedor da democracia, evita-se pensar a 

quais outras possibilidades o escândalo serviria; a decepção com o jornalismo brasileiro, 

ao vê-lo apoiando uma sucessão de medidas antidemocráticas – para usar o contexto em 

que este trabalho foi escrito, entre 2015 e 2019 –, pode ser visto como um indício dessa 

visão automática. O que resta ao jornalismo, em relação à cobertura de escândalos, se este 

não estiver alinhado com a manutenção democrática? A naturalização da relação, 

certamente, serve ao próprio jornalismo e à manutenção de seu ethos. Mas, para além 

disso, quais são as outras possibilidades de enxergar o escândalo na cobertura jornalística?  

 

1.2.1 Mentalidade 

 

Escândalo é espetáculo político. Teatralização. Escândalo é prestação de contas. 

Escândalo é visibilidade enviesada. Escândalo é entretenimento. Escândalo é experiência 

estética. Escândalo é legitimação jornalística. Retirados todos esses predicados, o que 
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resta? Esvaziados os sentidos do escândalo, comumente reivindicados, que pontos 

comuns podem ser estabelecidos? O escândalo transforma um acontecimento.  

Ao se narrar um evento em que um malfeito foi desempenhado e alçá-lo à 

categoria de escândalo político, esta narrativa é colocada em perspectiva com diversas 

outras narrativas sobre eventos políticos compreendidos como “normais” e transformada 

em um acontecimento digno de nota. Pressupõe-se, nesse contexto, que tenha havido uma 

ruptura de regras específicas do funcionamento do exercício político e que, diante dessa 

violação, haja também alguma quebra moral. É assim, também, que escândalos políticos 

se localizam no tempo6.  

Ao ver o escândalo já sendo um escândalo, ou prestes a se transformar em um 

“theatrum politicum” (GOMES, 2004), a sensação que se tem é que as características que 

o tornam um escândalo lhe são exteriores. E, de já tão pré-determinadas, essas 

características parecem que são naturais. Isso não quer dizer que o que é escândalo 

permanece o mesmo ao longo do tempo; o que é considerado um escândalo hoje pode não 

ter sido há anos ou décadas anteriores. Não é disso que se trata. O que precisa ser levado 

em consideração é o próprio fato de haver um gatilho que faz com que o escândalo exista, 

que situações específicas sejam julgadas sob a perspectiva de que devem ganhar mais 

atenção ou serem observadas com lentes morais mais apuradas. E isso independe do 

tempo.  

No contexto já existente de pesquisa, Thompson (2002) identifica quais são as 

fases do escândalo, mas o faz dentro da concepção de escândalo que está dada. 

Similarmente, observando o contexto brasileiro, Silva (2013) discute a formação do 

escândalo do Mensalão em “acontecimento” já dentro do que se espera que seja um 

escândalo. No mesmo ensejo, Prior (2015) propõe enxergar o escândalo como uma 

experiência estética, mas a partir do evento já consolidado. Por fim, Motta e Guazina 

(2010) identificam o conflito como pré-categoria estruturante no jornalismo político e 

ilustram isso a partir do caso do Mensalão, mas o enquadramento bipolar é dado como 

naturalizado.  

 
6 Aqui, estamos evocando a necessária inscrição no tempo que é feita pelas questões morais. 

Aprofundaremos esse pensamento nos capítulos 3 e 4, por isso tomou-se a liberdade de, nesse momento, 

apenas pontuar que questões morais são alteradas de acordo com o tempo em que vivem.  
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O que se pode apreender desses exemplos7 que destacamos é que, mesmo sendo 

uma categoria anterior à estrutura do jornalismo político, como colocam os autores, o 

escândalo político aparece como estruturante, como uma narrativa tão naturalmente 

constitutiva do jornalismo quanto qualquer outro elemento que figura, hoje, nas narrativas 

jornalísticas. Ou seja, o que todas essas abordagens têm em comum é a categoria 

inquestionável em que colocam o escândalo político no jornalismo.  

Não se trata, no entanto, de pormenorizar a gênese do escândalo, ou como ele 

passou a se constituir da maneira que é visto hoje. Trata-se de constatar que o escândalo 

não é, a menos que se diga que ele é. O escândalo não existe, até que se aponte para 

determinadas narrativas e se diga que estamos diante de uma cadeia de eventos que pode 

– e deve – ser considerada como tal.  

É nesse sentido que podemos enxergar o escândalo como uma capa que reveste 

certos acontecimentos – que são em essência considerados transgressões. Perante essa 

analogia, poderíamos ainda refletir que a maneira como essa capa é manufaturada 

interfere diretamente no modo como concebemos o escândalo. Isso significa que, se 

tirarmos a capa, por exemplo, os acontecimentos continuam sendo os mesmos: 

transgressões.  

É o que acontece quando tentamos pensar o escândalo sem atribuir seus sentidos 

recorrentes no jornalismo. Enviesamento, espetáculo, conflito. Sem nada disso, o 

escândalo é apenas uma narrativa vazia, esperando para ser carregada de sentidos. São 

sucessivas incursões a lugares já conhecidos. Um político paga por apoio eleitoral. Outro 

usa sua influência para conseguir maioria em uma votação na Câmara dos Deputados. O 

sentido escandaloso dessas narrativas está na maneira como são observadas e como são 

expostas para essa apreciação. É preciso, então, haver uma faculdade anterior para julgá-

las. É por isso que, aqui, propomos encará-las com uma determinada mentalidade. 

Recorrendo às definições mais elementares de mentalidade, tem-se que este seria 

um estado, uma qualidade daquilo que é “mental”, ou ainda, um estado que caracteriza 

os processos e atividades da mente. Além disso, a mentalidade também pode ser definida 

como “um conjunto de manifestações de ordem mental (crenças, maneira de pensar, 

disposições psíquicas e morais), que caracterizam uma coletividade, uma classe de 

pessoas ou um indivíduo” (MICHAELIS, online).  

 
7 Frisa-se que iremos aprofundar essa questão nos próximos capítulos. Aqui, ela aparece para demarcar o 

argumento da inadequação de algumas abordagens, o que resulta na necessidade de recorrer a um outro 

caminho, pensar o escândalo como uma noção imbuída de anterioridades.  
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Partiremos desse indício do senso comum para lapidar a noção que trabalhamos. 

Há um ponto dessa exposição que nos interessa especialmente, que é sua segunda parte: 

aproximar a ideia de mentalidade com a de uma junção de crenças. Perante esse desafio, 

buscamos por uma abordagem que contemplasse essa preocupação, que assimilasse uma 

tentativa de mapear sensibilidades que atravessam tempos: como são os julgamentos que 

acreditamos existir no jornalismo, em um conjunto prévio de noções que estabelecem 

leituras específicas a respeito de determinados eventos.  

Uma aproximação válida8, acreditamos, é a da História com a Psicologia. Não 

aleatoriamente. Foi desse enlace que surgiram alguns dos estudos mais importantes que 

carregam a nomenclatura “mentalidade”9, o que se convencionou chamar de “história das 

mentalidades”. Essa expressão diz respeito a um ramo da História que inaugurou uma 

nova abordagem em termos de observação e compreensão do mundo da vida. Nele, as 

mentalidades estão indicando as “atitudes mentais de uma sociedade, os valores, o 

sentimento, o imaginário, os medos, o que se considera verdade, ou seja, todas as 

atividades inconscientes de determinada época” (SILVA & SILVA, 2009, p.279). 

Em resumo, há uma preocupação em entender, sob uma perspectiva histórica, os 

comportamentos e as atitudes coletivas (SILVA & SILVA, 2009), antes tidos como 

objetos privilegiados de atenção da Psicologia. Uma preocupação que se volta para a 

natureza contagiosa e coletiva, para usar os termos de Wallon (1972), desses valores 

compartilhados no tempo. A menção ao trabalho de Wallon10, nesse contexto, não se faz 

por acaso. As suas investigações, ao tratar de emoções, são uma das bases sobre a qual o 

 
8 Fizemos aqui uma escolha de tratar da história das mentalidades a partir de Febvre e de suas articulações, 

em especial, com a psicologia, para depois focar na observação das ideias e de sua sistematização na 

sociologia e nos estudos de jornalismo. É assim que desembocaremos na noção de mentalidade que nos 

cabe neste trabalho. Deixamos, no entanto, a referência de que há antecedentes da história das mentalidades, 

também cruciais para que se estabelecessem novos parâmetros de observação, embora não quebrassem, 

ainda, com os padrões vigentes nos estudos históricos. A descrição das personalidades dos personagens 

históricos que recebiam destaque, abordando seus aspectos psicológicos, lembra Raminelli (1990), sempre 

acompanhou o campo de estudo da História. Os séculos XVIII e XIX, em que muito se dedicou à descrição 

de personalidades, também podem ser entendidos como um encaminhamento para as novas aspirações e 

problematizações que seriam propostas por Febvre. Cf. George Duby (1961).  
9 Araújo (1999) e Silva & Silva (2009) lembram que o termo “mentalidade”, no início do século XX, não 

fazia parte do vocabulário dos historiadores. No campo da Antropologia, na Etnologia, ele era usado para 

se referir ao “funcionamento dos comportamentos culturais dominados por pensamentos emocionais, ou 

seja, pré-lógicos”, pontua Sant’anna (2009) – quase uma medida de valoração para distinguir “mentalidades 

primitivas” de “não primitivas”. Mas, apesar das problematizações cabíveis, hoje, vale destacar que foram 

essas percepções que chamaram a atenção de Febvre, ajudando-o a formar as bases do que conheceríamos 

como histórias das mentalidades e uma abordagem diferente da História. Temos, então, o pensamento de 

Lucien Lévy-Bruhl, com destaque para sua obra “La mentalité primitive” (1947), também desempenhando 

um papel na estruturação dessa abordagem, junto com a aproximação à Psicologia.  
10 Ainda na psicologia, destaca-se a importância da obra de Charles Blondel, “Mentalidade Primitiva” 

(1926) para os arranjos de Febvre.   
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historiador Lucien Febvre11 articula seu pensamento em prol de uma quebra do que ele 

chama de “fetichismo do fato” (1977, p.252). Faz-se, assim, referência ao seu vigoroso 

combate ao Positivismo que imperava nos estudos históricos, a busca ferrenha pelo fato 

histórico como o “átomo pretendido da história” (FEBVRE, 1977), às análises que se 

debruçavam sobre referências “oficiais”, com um olhar restrito, em busca de dados 

igualmente limitados – e limitantes.  

Febvre advoga, então, em defesa de uma interdisciplinaridade, que até então não 

se via no campo da História, propunha “negociar perpetuamente novas alianças entre 

disciplinas próximas ou longínquas” (FEBVRE, 1977, p.24). Não à toa a Antropologia, 

com especial atenção à Etnologia, a Psicologia e a Sociologia12 se imbricaram de maneira 

tão intensa com a essa nova visão. O autor refletia, dessa maneira, sobre uma necessária 

abertura, em termos não só de fontes, mas de objetos merecedores da atenção dos 

historiadores.  

 

Os textos, evidentemente: mas não apenas os textos. Também os documentos, 

sejam de que natureza forem; os que há longa data se utilizam; e sobretudo os 

que o feliz esforço de disciplinas novas proporciona; disciplinas como a 

estatística; a demografia que substitui a genealogia, em toda a medida em que 

Démos substitui no trono os Reis e os Príncipes; a linguística, proclamando 

com Meillet que todo o facto de língua manifesta um facto de civilização; a 

psicologia, ao passar do estudo dos indivíduos ao dos grupos e das massas; 

quantas mais? (FEBVRE, 1977, p.24) 

 

A análise de mentalidades, nesse contexto de ampliação, ganharia destaque. Mas 

não da maneira como já havia sido explorada em séculos passados, centradas em perfis 

psicológicos de personagens históricos (RAMINELLI, 1990), e, sim, pensando na 

abrangência das ideias compartilhadas. Tem-se a compreensão, afinal, de que essas 

 
11 Lucien Febvre e Marc Bloch são reconhecidos como os fundadores da revista História dos Annales, que 

marcou essa nova tradição da historiografia Ocidental e que acompanharia o movimento “Escola dos 

Annales”, surgido em meados da década de 1930. No final da década de 1970, o grupo que se identificava 

com essa tradição passou a se denominar como pertencentes à “Nova História”, demarcando uma ruptura 

com o movimento anterior. É importante pontuar, no entanto, que há um extenso debate sobre o alcance 

dessas rupturas, que pode ser resumida na discussão de François Dosse, em seu livro “A História em 

Migalhas” (1994): a Nova História é a herdeira da Escola de Annales? Aqui, não temos pretensão de 

adentrar esse debate, apenas de expor alguns elementos da história das mentalidades, antes de apresentar 

nossa própria trajetória na delimitação do uso de “mentalidade”.   
12 Destacamos a contribuição de Émilie Durkheim, em particular seu estudo sobre as “representações 

coletivas”, para a história das mentalidades. Tanto no pensamento de Febvre quanto no de Bloch, Durkheim 

desempenhou forte influência. Como pontua Sant’anna (2009, p.36): “A descrição dos fatos de mentalidade 

nos estudos de Febvre foi filiada à análise dos sociólogos durkheimianos ou dos etnólogos que trabalhavam 

na esteira de Lévy-Bruhl, filosofo e antropólogo, criador do conceito de ‘pensamento pré-lógico’ ou 

‘mentalidade primitiva’, (um fenômeno coletivo em que um psiquismo individual é indiscernível).” É 

importante pontuar, porém, que havia uma crítica ao positivismo Durkheimiano.  
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ideias, atravessando tempos, situações e organizações sociais, dão a entender uma parcela 

importante do funcionamento das sociedades, das conjunturas sociais, econômicas, 

políticas, temporais – enfim, históricas.  

A exploração de temas considerados, até então, indignos de atenção por parte dos 

historiadores é a chave dessa guinada. Estudos sobre crenças religiosas (FEBVRE, 1970), 

organizações políticas sob o ponto de vista da estruturação de ideias (BLOCH, 1978) e a 

relação de dinâmicas financeiras com o meio social (LE GOFF, 2015)13 são alguns dos 

exemplos que marcam a presença da mentalidade nas considerações sobre a história.  

Pensa-se em um conjunto de ideias que permeiam as relações sociais de um dado 

tempo, que é compartilhado através de mecanismos sensíveis – e aqui apontamos para 

conversas, músicas, peças de teatro, mas também articulações sociais maiores, 

instituições políticas e financeiras, que trazem, na maneira como são estruturadas, 

concebidas e postas em funcionamento, as marcas de um tempo, as concepções de certo 

e errado de uma dada sociedade, as maneiras como são percebidos os personagens 

principais, o que deve ser assumido como importante ou não. Tudo isso guia os estudos 

da história das mentalidades. E, por esse guia, resumem Nora e Le Goff:  

 

O nível da história das mentalidades é aquele do quotidiano e do automático, 

é o que escada aos sujeitos particulares da história, porque revelador do 

conteúdo impessoal de seu pensamento, é o que César e o último soldado de 

suas legiões, São Luís e o camponês de seus domínios, Cristóvão Colombo e 

o marinheiro de suas caravelas têm em comum. A história das mentalidades é 

para a história das ideias o que a história da cultura material é para a história 

econômica. [...] É aí que se capta o estilo de uma época, nas profundezas do 

quotidiano (NORA; LE GOFF, 1974, p.71). 

 

A referência que se tem, então, é de uma história de longa duração, que se atenta 

a entender a “psicologia coletiva das sociedades” (NORA; LE GOFF, 1974, p.76), 

sabendo que esta psicologia se movimenta lentamente. E usamos o termo “longa duração” 

propositalmente, em referência ao já clássico artigo de Braudel14 (1965), em que acena 

para a importância da estrutura no entendimento dessa observação da história que se volta 

para o longo tempo e o cotidiano. E, além disso, o termo evidencia uma outra questão que 

nos é valiosa: a oposição que parece existir entre o instantâneo e a longa duração. Objeto 

 
13 Anos depois das confluências propostas por Lucien Febvre e Marc Bloch, especialmente, no contexto do 

que foi denominado Escola dos Annales, uma nova geração de historiadores voltaram a reivindicar o espaço 

para a história das mentalidades, integrantes do que ficaria conhecido como Nova História. Nesse ensejo 

se insere Jacques Le Goff, assim como Philippe Ariès, George Duby e Robert Mandrou. 
14 Cf. BRAUDEL, Fernand. História e ciências sociais: a longa duração. Revista de História, v. 30, n. 62, 

p. 261-294, 1965. 
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tido, antes, como privilegiado nos estudos históricos, a observação da erupção dos 

grandes eventos, que favorecem a ideia de curta duração e de que o “acontecimento é 

explosivo” (BRAUDEL, 1965, p.264) e inspira mudanças, seria posta de lado para abrir 

espaço para as permanências.   

Focar nessas permanências é focar nas estruturas. “A mentalidade, ela mesma, 

não é uma estrutura?”, perguntam Nora e Le Goff (1974, p.70). E endossamos a questão. 

Pensamos em uma mentalidade que, assim como uma estrutura, movimenta-se lentamente 

na história, sustenta um conjunto prévio de concepções, organiza as maneiras de se 

observar e se colocar no mundo. No caso do jornalismo, e dos escândalos políticos que 

ele expõe, essa estrutura precisaria ser pensada em termos profissionais, para que 

obtivéssemos algumas das respostas que buscamos.  

Mesmo que o percurso geral do desenvolvimento da história das mentalidades 

pudesse nos nutrir com certas questões – a ampliação do olhar, a interdisciplinaridade, a 

compreensão de que há, sim, uma regência de crenças e de valores que permeiam 

instituições, assim como as atitudes humanas perante elas –, ainda seria preciso direcionar 

as especificidades do nosso objeto. Afinal, perceber que os escândalos políticos podem 

estar relacionados com uma maneira de julgar determinados acontecimentos e, como tal, 

parte de uma visão de como o jornalismo se vê e se impõe ao mundo, é apontar que sua 

cultura profissional desempenha um papel preponderante nessa equação cognitiva.  

E assim precisaríamos ajustar a vastidão15 que a história das mentalidades 

pressupõe. É preciso lembrar, nesse ponto, que as Ciências Sociais, em especial a 

Sociologia e a Antropologia, têm buscado compreender como os conjuntos de regras, 

crenças e valores são compartilhados em ambientes profissionais. Os mesmos campos de 

conhecimento que foram reivindicados na história das mentalidades, vimos, para compor 

o arsenal teórico e metodológico que a reestruturação dos objetos e fontes da História 

necessitava. Suscitaremos também os dois, para a composição da noção de mentalidade 

que estamos propondo. A primeira pela capacidade que tem demonstrado de organizar 

 
15 Nora e Le Goff apontam para esse estigma, ao dizerem: “Apesar, ou melhor, por causa de seu caráter 

vago, a história mentalidades encontra-se em vias de estabelecer-se no campo da problemática histórica” 

(1974, p.78). Dosse (1992) também se refere ao caráter vago que o conceito de história das mentalidades 

pode assumir. Preferimos aludir a isso como vasto, amplo, por compreender que foram essas características 

que possibilitaram uma necessária guinada nos estudos de História, cujos benefícios podem ser vistos até 

hoje, se pensarmos que proporcionam trabalhos como este: feito à luz da interdisciplinaridade, propondo 

uma reestruturação do olhar (os escândalos políticos no jornalismo), focado no sensível, embora 

pressupondo uma articulação mínima com lugares acadêmicos vistos como mais engessados, como o que 

o estruturalismo evoca – e problematizamos aqui. Tudo isso parece convocar Febvre, ao dizer: “Empréstimo 

de noções? Às vezes. Empréstimo de métodos e de espirito, antes de tudo” (1977, p.25). 
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esses dados sensíveis, a segunda pela atenção que deu ao tema da cultura profissional, já 

dentro dos estudos de jornalismo.  

Assim, em busca de lapidar o conceito de mentalidade, relacionamos duas ideias: 

1) a Mindset Collective Analysis, da sociologia; 2) o entendimento de “momentos chave”, 

proposto por Barbie Zelizer. Essa troca interdisciplinar surge da busca por um 

entendimento do que seria essa capacidade de julgar determinados eventos sob uma ótica 

específica. Levamos em consideração, inicialmente, que haveria uma especificidade das 

narrativas de escândalo. Mas não uma especificidade que fosse capaz de prover um 

entendimento prévio dessas narrativas, que pudesse destacá-las antes mesmo que fossem 

expostas. Esse tipo de especificidade, como adiantamos, não parece ser possível no caso 

dos escândalos políticos.  

Por isso, buscamos, na verdade, por uma especificidade que pudesse nos ajudar a 

pensar os escândalos políticos no jornalismo, partindo especialmente do que essas 

narrativas têm a dizer sobre o próprio jornalismo como instituição, como produtor de 

conhecimento e como ator político. Foi com mais esses indícios em mente que nos 

deparamos com o trabalho desenvolvido no Instituto Max Weber de Sociologia, da 

Universidade de Heidelberg16, voltando-se particularmente para as argumentações de 

Pohlmann (2013; 2014).  

No seu contexto de pesquisa, o objeto de análise são as dinâmicas estabelecidas 

nas grandes corporações, os antecedentes culturais que atravessam essas dinâmicas e os 

“estoques de conhecimento” que resultam dessas interações. Sobre esse termo, recai a 

compreensão de que há um conteúdo objetivo e também subjetivo que é compartilhado 

entre as pessoas, no âmbito dessas instituições. Esse conteúdo passa por ensinamentos 

diretos, verbais, e por aprendizados que são assimilados por vias indiretas, apreendidos a 

partir de ações, partilhados pela experiência individual e coletiva, advindos da 

observação, da prática posta em movimento.  

Para elucidar como o “estoque de conhecimento” é traduzido em orientações que 

guiam ações, Pohlmann (2014) sugere o que chama de Collective Mindset Analysis 

(CMA). Esse é um método qualitativo de análise, originado na Alemanha17; a noção de 

“mentalidade coletiva” é de influência weberiana, com destaque para as considerações 

 
16 O encontro com essa abordagem foi facilitado em um estágio doutoral realizado na Universidade de 

Heidelberg, no citado instituto, entre setembro e dezembro de 2018. 
17 Esse método foi desenvolvido por Ulrich Oevermann, que estava preocupado em propor um método de 

análise de estruturas, para pesquisas empíricas na área de sociologia, na década de 1980.  
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feitas por Weber a respeito do papel das ideias na história e como elas levam a mudanças 

sociais, também incluindo mudanças em instituições (POHLMANN, 2014). Mas não só. 

Durkheim e seus estudos sobre a representação coletiva, que já foram citados como 

relevantes para o pensamento de Febvre e Bloch, também aparecem na estruturação dessa 

noção com particular força. E, aliado a eles, ainda há destaque para as percepções da 

sociologia do conhecimento proposta por Karl Mannheim.  

 Essa “mentalidade coletiva”, por sua vez, “nos diz sobre a construção espiritual 

e o estoque de conhecimento em uma dada sociedade, cultura ou economia” 

(POHLMANN et al, 2014). Esclarecendo este caminho, o autor pontua que:  

 

Deve-se ter em mente que “mindsets coletivos” não são atitudes, opiniões ou 

ideologias de atores individuais. No contexto de discursos e textos, 

encontraremos opiniões e atitudes. Elas são padrões interpretativos que mudam 

rapidamente, relacionados com um amplo espectro de tópicos e enraizados na 

máscara psicológica da personalidade individual. Elas podem mudar 

individualmente. Elas são facilmente codificadas em uma pesquisa empírica. 

Em contraste, “mindsets coletivos” são as formas coletivas do nosso 

conhecimento acumulado. Eles mudam de acordo com a nossa cultura e, como 

parte do “inventário de conhecimento coletivo”, eles não podem mudar 

individualmente. Eles não estão enraizados no psicológico dos atores, mas na 

história dos grupos sociais, culturas ou sociedades. Eles não são conversas, 

mas a gramática do conhecimento sobre como solucionar problemas sociais 

em dada sociedade. Eles não são facilmente detectados no contexto das 

conversas cotidianas, mas precisam ser reconstruídas em um método elaborado 

de análise qualitativa. (POHLMANN, 2014)  

 

No nosso contexto de análise, seria o mesmo que diferenciar entre uma opinião, 

estilo ou atitude de um determinado jornalista, escrevendo sobre escândalos, e toda uma 

cultura profissional que acompanha este jornalista específico e todos os seus colegas. Essa 

cultura se constitui ao longo dos anos e está inserida na nossa sociedade, na nossa cultura, 

e expõe a maneira como os jornalistas se veem dentro da profissão e também como 

enxergam a instituição da qual fazem parte.  

Retomando a ideia exposta por Pohlmann (2014), defendemos que, para se pensar 

nos relatos sobre malfeitos como uma mentalidade, no jornalismo, é preciso que essas 

narrativas sejam tomadas como pertencentes a uma cultura profissional, adaptada de um 

modo particular no país, e desenvolvida de maneira a enxergar que algumas sequências 

de eventos podem – e precisam – ser destacadas para que uma determinada opinião emerja 

delas. Uma opinião, um olhar que os identifica como escândalos políticos, e não como 

meras transgressões.  
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O compartilhamento desses “estoques de conhecimento” é o ponto central para 

nós. Afinal, para que a mentalidade que julga o escândalo seja estabelecida, é preciso que 

esses estoques sejam repassados, dentro do quadro de atividade dos jornalistas. De nada 

adiantaria que apenas um pequeno grupo assumisse o julgamento dessa sequência de 

eventos; há de se reconhecer sua existência, repassá-la e fazer com que seja percebida 

como tal por todos os outros, dentro e fora do círculo jornalístico.  

De acordo com Zelizer (1993), os jornalistas constituem um processo contínuo de 

criação de um repertório, a respeito de eventos passados, que são usados como parâmetro 

para julgar os eventos atuais. São “interpretações compartilhadas”, que tendem a ser 

constituídas em “eventos/momentos chave” (ZELIZER, 1993). A ideia da autora é que 

haja um quadro explicativo para perceber como os jornalistas moldam sentidos sobre si 

mesmos – perpassando suas atividades diárias. 

Em resumo, esses são momentos do passado que passam a servir de modelo para 

os atuais. E assim, diante da pertinência dessa ideia, há uma construção de sentidos que 

abarca, então, não apenas o momento em si – pensando de maneira elementar a respeito 

de momentos que devem ou não receber atenção dos jornalistas –, abarca também a 

construção de sentido em torno de como esse momento pode ser interpretado.  

Pensar o escândalo como uma mentalidade no jornalismo diz respeito a levar isso 

em consideração. Como mentalidade, o escândalo passa a ser uma maneira de julgar os 

acontecimentos, de acordo com os requisitos estabelecidos para se traduzir um malfeito 

em algo maior. No jornalismo, obviamente, esta mentalidade está relacionada com o 

próprio ethos profissional, com a maneira como são estabelecidos os códigos de 

abordagem aos fatos.  

Assumindo essa compreensão como válida, poderíamos ir adiante e pensar que, 

ao ser uma mentalidade, o escândalo aciona alguns artifícios. Ele julga a relevância dos 

dados de acordo com a capacidade de torná-los pessoais. Não é por acaso que os 

escândalos inspiram julgamentos morais: ele atua como um metajulgamento. É uma 

maneira de julgar o próprio objeto de julgamento. Os escândalos dizem o que deve ser 

julgado e a maneira como o julgamento deve ser feito. Eles expõem uma ação e dizem 

“isso aqui é algo que deve ser julgado”. Todas as outras questões – de posicionamentos, 

de consequências – decorrem disso.  

Aproximando essa discussão do caso da CPI da Última Hora, que serviu de 

contexto para a epígrafe que acompanha este trabalho e que abordaremos em detalhes no 

quarto capítulo, poderíamos lançar as primeiras luzes à ideia de “mentalidade escândalo” 
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que queremos propor. Quando Lacerda diz que, se os escândalos são necessários para 

dizer a verdade, deve-se usá-los, o que ele parece estar dizendo, de acordo com o que 

entendemos serem os escândalos políticos e a mentalidade que é acionada por estes, é o 

seguinte: há uma maneira de julgar todos os acontecimentos que eu estou relatando, em 

relação ao governo de Getúlio Vargas, e é a partir dessa maneira que as informações que 

eu estou repassando devem ser vistas.  

Mas querer dizer isso não é tão simples.  

É por isso que, na prática, a “mentalidade escândalo” precisa ser acionada sempre 

em comparação a alguma coisa. Isso quer dizer que a mentalidade se constitui no 

parâmetro. O desafio do jornalismo é manter esse parâmetro estabelecido, e reforçá-lo 

cada vez que a mentalidade escândalo precisa ser instituída. A CPI da Última Hora é 

interessante de ser observada, nesse sentido, porque dois jornais duelaram, ao mesmo 

tempo, para estabelecer esse parâmetro, o próprio Última Hora e o Tribuna da Imprensa. 

Enquanto Lacerda parecia dizer “o aceitável é X e tudo que estiver fora disso é 

escandaloso”, no seu Tribuna, Wainer soava revidar com um “o aceitável, na verdade, é 

Y, e tudo que estiver fora disso é que é escandaloso”, no Última Hora. Assim, as 

narrativas escandalosas são esvaziadas o tempo todo, sem parâmetro para estabelecer sua 

mentalidade, sua maneira de julgar. Tem-se, essencialmente, que designar uma 

delimitação a cada novo acontecimento que é exposto.  

Ainda tentando articular essa ideia com as análises que traçaremos, refletimos que 

algo semelhante também poderia ser observado anos depois, nos escândalos da Era PT. 

Embora a reincidência tenha desempenhado um papel fundamental na consolidação dos 

parâmetros e, consequentemente, da mentalidade de escândalo desse período, há um fio 

de desassossego no processo. Seria preciso reiterar, veremos, a cada eclosão escandalosa, 

quais são as diretrizes estabelecidas e quais pontos de ruptura foram gerados. 

Nesse contexto de argumentação, lembra-se a reflexão de Júnior (2010) a respeito 

da mídia, na tentativa de estabelecer uma guia sociológica para os escândalos:  

 

Uma segunda arapuca apresenta-se dissimulada nos estudos a respeito do papel 

da mídia na produção dos escândalos. O problema, nesses trabalhos, não é a 

acentuação um tanto quanto exagerada do papel dos mídias na produção dos 

escândalos, mas, sim, a não-percepção de algo trivial: um escândalo só é 

possível de ser “fabricado” quando conecta-se a mapas culturais e mundos 

morais profundamente enraizados (2010, p.131). 
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Talvez um paralelo possível de ser feito é o de que, para compreender os 

escândalos, é preciso levar em consideração que eles são “fabricados” a partir de quebras 

de acordo (e suas constituições) já previamente dadas, já engendradas no mundo da vida. 

O jornalismo tornaria, então, visíveis essas sistematizações do mundo da vida. A partir 

dessas sistematizações, há uma criação de um quadro de referência, para ser 

compartilhado e servir de base às análises de eventos similares que transcorram no futuro.   

Esta ideia de quadro de referência está presente também nas discussões de Zelizer 

(1993), quando a autora propõe pensar os jornalistas como uma “comunidade 

interpretativa”, desvinculando-os da ideia de profissão, que teria seu sistema fixo de 

conhecimento, com uma necessidade intrínseca de ser repassado através de uma educação 

formal e rígida. Pensar nos jornalistas como componentes de uma comunidade 

interpretativa, no entanto, desataria certos nós que não são comportados na prática 

jornalística; esta é uma atividade que se relaciona com o compartilhamento de 

conhecimento obtido pela prática, aprendizados informais, repassados até mesmo durante 

o processo de estruturação do exercício, sabemos. “Jornalistas, nessa visão, se ligam ao 

criar estórias sobre seu passado que eles rotineiramente e informalmente circulam entre 

si – estórias que contêm certas construções da realidade, certos tipos de narrativas e certas 

definições de práticas apropriadas”, afirma Zelizer (1993, p.223). 

  Pode-se pensar, no entanto, que, em última instância, essa interpretação recairá 

sobre as audiências. Há de se pontuar, inclusive, que Zelizer toma emprestada a discussão 

de “comunidades interpretativas” existente em outras áreas do conhecimento, como 

Antropologia e Literatura. Além disso, nos estudos de Comunicação, os estudos de 

recepção, os estudos da audiência, também se utilizaram da noção, a fim de pensar nas 

interpretações construídas por grupos específicos. Mas, nesse caso, expandindo essa 

percepção, é preciso reconhecer que uma parte da construção de sentido em torno da 

interpretação dos “momentos chave” também encontra eco na maneira como os 

jornalistas a exploram.  

Tomando a discussão proposta por Zelizer como válida, poderíamos refletir que 

um parâmetro factível de ser usado para estabelecer a “mentalidade escândalo” e 

desempenhar o papel vitorioso de provedor dessas narrativas, no jornalismo, é o do 

imbricamento das esferas públicas e privadas. A mentalidade instaurada para julgar as 

narrativas políticas – que serão percebidas como escandalosas, apesar de não haver uma 

distinção clara em conteúdo – é baseada na ideia de que o uso da coisa pública foi 

deturpado. Mas não é qualquer deturpação: é uma que escancara a percepção de que o 
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exercício político, no Brasil, pressupõe adquirir vantagens pessoais a partir de estruturas 

públicas.  

Uma via de compreensão seria que, talvez, por isso, o compromisso democrático 

tenha se tornado uma sustentação tão aceitável para se expor narrativas que se identificam 

como escândalos políticos, pensando em termos do papel jornalístico. A base do senso 

comum que sustenta a democracia é justamente a noção de que há um bem coletivo que 

deve ser resguardado, e quem o protege são os representantes eleitos. O escândalo, diante 

desse entendimento, exporia a quebra dessa relação de confiança e mostraria que a chave 

recorrente de acesso a esse bem coletivo é egoísta.  

Mas, em que contexto narrativo essa teórica quebra de confiança ocorre? Como 

dito, é preciso que um parâmetro entre a “normalidade” e a ação de malfeito “anormal” 

seja estabelecido. Para isso, não são quaisquer narrativas que parecem ser capazes de 

suscitar a mentalidade escândalo; são narrativas que podem escancarar essa dimensão de 

um ideal de bem comum que precisava ser resguardado e, por meio de ações de 

particulares, é violado. É desse ponto, então, que propomos revisitar conceito de 

patrimonialismo que, nos parece, explora esse parâmetro que precisa ser estabelecido 

entre o “normal” e o caos, tão fundamental para suscitar a mentalidade escândalo.  

 

1.2.2 Narrativas patrimonialistas 

 

Thompson (2002) argumenta que os escândalos políticos de poder se relacionam 

com a maneira como a estrutura política de cada país é organizada. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, os escândalos políticos são influenciados, em grande medida, pela disputa 

de poderes, situação que é propiciada pela própria divisão dos poderes. Especificamente, 

as disputas entre os poderes Executivo e Legislativo estariam no centro de diversos 

escândalos de poder da história estadunidense.  

O caso Watergate, o mais proeminente deles, estabeleceu um confronto entre o 

Congresso e o presidente Richard Nixon. Nesse episódio, sua tensão máxima pode ser 

resumida na pressão feita pelos opositores do partido Republicano – do presidente – para 

que Nixon divulgasse o conteúdo de algumas conversas grampeadas pelo seu próprio 

gabinete. Ao fim do imbróglio, nessas conversas, estavam explícitas as tentativas do 

Executivo em burlar investigações importantes para a solução do caso.  

Já na Inglaterra, argumenta Thompson (2002), a força motriz dos escândalos de 

poder não está nessa disputa de poderes, pois o fato de o Primeiro Ministro também ser o 
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líder do partido que tem a maioria no Parlamento acaba dissipando essa tensão. Os 

escândalos políticos de poder, então, acabam se concentrando nas áreas de segurança e 

informação, afirma o autor, que propõe pensar na categoria de “escândalos de segurança”, 

para abarcar essa particularidade inglesa.  

 Fazendo um movimento semelhante, no caso brasileiro, sinalizamos para a 

pertinência de se pensar os escândalos políticos de poder ocorridos no país sob a ótica do 

patrimonialismo. Na teoria política de Max Weber, o conceito de patrimonialismo 

aparece como um dos tipos de dominação tradicional. Dominação, explica Weber (1994, 

p.187), é um caso especial de poder. De forma bastante suscinta, a questão principal do 

conceito de patrimonialismo recai sobre a falta de barreiras claras entre o público e o 

privado. O líder, para exercer o seu poder, na esfera pública, acaba utilizando meios de 

seu próprio contexto pessoal.  

Essa dominação patriarcal de que fala Weber, vale salientar, está fundamentada 

na “tradição”, no que o autor pontua como sendo uma “crença na inviolabilidade daquilo 

que foi assim desde sempre” (WEBER, 1994, p.234). É aqui, inclusive, que sua ideia de 

“eterno ontem” (WEBER, 1994) aparece; a noção de que há um passado que, de tão 

arraigado nas crenças e na maneira de se observar o mundo, sempre parece fazer parte do 

presente.  

Nesse sentido, qualquer semelhança com as extensas justificativas dos escândalos 

políticos que envolveram o PT, especialmente entre 2003 e 2016, não é mera 

coincidência. A noção de um esquema de corrupção que é externo ao próprio fazer 

político e que é necessário de ser alimentado, para que a engrenagem continue a rodar, 

parece reacender as ideias de Weber. Em resumo, a frase (o) “PT fez o que é feito no 

Brasil sistematicamente18” diz muito sobre o que é a tradição, e também o que é essa 

crença na impossibilidade de violar algo há muito estabelecido. Além disso, diz também 

sobre a dominação patrimonial que só é possível de se desenvolver a partir de um poder 

doméstico diferenciado, que nos remete a posse, ao que é pessoal – embora estejamos 

 
18

 Frase proferida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista ao programa Fantástico (Rede 

Globo), veiculada no dia 17 de julho de 2005. Essa frase também aparece na capa do jornal o Globo do dia 

18 de julho de 2005, que faz parte do corpus principal desta tese. Na ocasião, Lula afirmou que a 

arrecadação ilegal de dinheiro para campanhas é frequente no país. Em suas palavras: “O que o PT fez, do 

ponto de vista eleitoral, é o que é feito no Brasil sistematicamente – disse o presidente. – As pessoas não 

pensaram direito no que estavam fazendo. O PT tem na ética uma de suas marcas mais extraordinárias e 

não é por causa do erro de um dirigente ou de outro que você pode dizer que o PT está envolvido em 

corrupção”. 
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falando, no caso dos escândalos, de patrimônios públicos. Essa nebulosidade não é sem 

propósito. Ela, na verdade, é uma das bases de compreensão dessas narrativas.  

Por isso, parece-nos particularmente profícuo alterar o trajeto de observação das 

narrativas de escândalos políticos, saindo de sua subserviência – contemplada ou não – à 

democracia. A chave de compreensão dos escândalos políticos no jornalismo brasileiro 

não está na sua relação com a democracia; ela reside no patrimonialismo – a falta de 

distinção entre o público e o privado na vida política. Este conceito, está claro, se 

relaciona com a democracia, mas a sua questão principal permite trabalhar nas 

contradições que a cobertura de escândalos apresenta no país.  

No Brasil, cabe lembrar, as ideias de Weber foram exploradas por diversos 

autores. Dois deles, especificamente, se debruçaram sobre a questão do patrimonialismo, 

proporcionando uma livre adaptação da concepção weberiana para a realidade local, 

Sérgio Buarque de Holanda e Raymundo Faoro. Por questões de foco, decidimos por 

manter luz apenas nas ideias de Weber, que serviam suficientemente para os fins de 

apresentação do que intencionamos repassar. No entanto, sentimos a necessidade de fazer 

referência à uma crítica que se desdobrou dessas adaptações, em especial da leitura de 

Buarque de Holanda – o que, consequentemente, acaba por destacar traços da percepção 

desse autor, mesmo que sob o viés de uma apreciação menos receptiva.  

Trata-se das pontuações trazidas por Jessé Souza, em sua avaliação do conceito 

de patrimonialismo para refletir sobre a realidade brasileira. De acordo com o autor, a 

apropriação que Sérgio Buarque de Holanda apresenta está permeada de um senso elitista 

e servil (às realidades estrangeiras). A elite brasileira, da qual Buarque fazia parte, pontua 

Souza (2017), se vale do conceito de patrimonialismo para expor o Brasil como uma 

subcategoria de nação. Em suas palavras, para resumir a tentativa de Sérgio Buarque de 

Holanda, Souza afirma:  

 

O embuste se torna completo por ter também inventado o conceito ao mesmo 

tempo mais fajuto e mais influente de todo o pensamento social brasileiro, que 

é a noção de patrimonialismo. O patrimonialismo defende que o Estado no 

Brasil é um alongamento institucionalizado do homem cordial e tão vira-

lata quanto ele. Abriga elites que roubam o povo e privatizam o bem 

público. Isso é bem menos que uma meia verdade. Mostrarei, ao fim deste 

livro, em detalhe, que essa noção, inclusive, é um contrabando malfeito de uma 

noção weberiana inutilizável no caso brasileiro (SOUZA, 2017, p.11). 

 

Continuando, o autor ainda destaca a visão totalizante de Buarque de Holanda ao 

compor um Estado que é sempre corrupto. Não à toa, ainda no prefácio de seu livro, Souza 
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resume seu incômodo: “Existem ideias velhas que nos legaram o tema da corrupção na 

política como nosso grande problema nacional” (2017, p.i). Para Souza, então, Sérgio 

Buarque, ao construir uma ideia de que a elite que precisa ser detida é a que faz parte 

desse Estado permanentemente corrupto, está tirando o foco da verdadeira elite que se 

precisa deter, a que advoga em prol do mercado. Ao fazer esse tipo de associação, 

Buarque – e também outros autores que se apoiaram em suas ideias – estaria expondo a 

percepção de que reside no próprio mercado, e na elite que o sustenta, uma possível 

“salvação” para o mal irremediável que ronda o Estado e a elite que só o corrompe. 

Essa vertente de pensamento é rotulada por Souza de “culturalismo racista e 

liberal conservador”, presente não apenas no pensamento de intelectuais da década de 

1930, mas perpetuada entre signatários da direita e da esquerda brasileira, que sempre 

parecem voltar a essa explicação para tentar desvendar o Brasil e seus aparentes 

“atropelos políticos, sociais e econômicos tropicais” aos olhos do resto do mundo.  

Voltando-se especificamente para o conceito de patrimonialismo, e para a maneira 

como este é rememorado, nas discussões acadêmicas brasileiras, Souza (2017) é 

categórico em recusar essa aproximação. Para ele, a ideia desenvolvida por Weber não 

cabe em outro contexto que não seja o “pré-moderno”. A recorrência desse conceito para 

explicar questões atuais, afirma, é a prova de que estamos vivenciando a vitória do 

liberalismo conservador.   

O que tentamos demarcar com a exposição dessa crítica, escolhendo privilegiá-la 

mais do que a explicitação das ideias de Buarque de Holanda, ou mesmo de Raymundo 

Faoro e de outros autores que tenham se debruçado sobre o conceito de patrimonialismo, 

é que existe uma turbulência na aparente tranquilidade com que apresentamos as ideias 

de Weber no início dessa seção. E estamos cientes dela, inclusive concordando com ela 

em vários pontos. De fato, é preciso rever toda uma ideologia (no sentido mais elementar 

de “histórico de ideias”) que vem acompanhando as análises de conjuntura no país. A 

necessidade que parece emergir é de atrelar a realidade brasileira a um extenso 

emaranhado de construções inacabadas. Sejam políticas, sociais ou econômicas. A ideia 

de patrimonialismo, nesse sentido, reforça essa visão, ao demonizar o Estado e todo o seu 

aparato que é mostrado como frágil e corruptível.  

Além disso, reconhecemos que a ideia de patrimonialismo serve idealmente a um 

contexto datado, como é exposto por Weber e relembrado por Souza. É preciso que haja 

essa pontuação porque é inegável que a crítica de Souza (2017) pode ser admitida como 

válida, mas também pode ser relativizada. No ensejo que nos interessa, no geral, o da 
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mídia brasileira e, em particular, do jornalismo, também é inegável o papel preponderante 

que as elites desempenham. Não apenas na estruturação da mídia, mas ainda na 

consolidação de um discurso profético em torno dessa mídia, cujas bases narrativas 

dialogam – e muito – com uma condição de precariedade permanente do Estado. Afinal, 

é exatamente dessa ideia que reforça esse Estado como deficitário, refém da eterna 

corrupção e que precisa estar sempre alerta para se manter funcionando integramente, que 

a mentalidade escândalo se alimenta.  

Isso não significa dizer, contudo, que estamos valorizando o que é defendido e 

difundido por Buarque de Holanda, muito menos em detrimento às afirmações de Souza. 

Em absoluto. Reconhecemos a importância do que expõe o primeiro e a validade das 

críticas do segundo. Porém, para a argumentação que fazemos, é necessário que se 

observe que a ideia para construir o que se admite como sendo narrativas de escândalos 

se apoia muito dessa inapropriada adaptação que se vem fazendo do conceito de 

patrimonialismo, assim como se debruça na noção equivocada e negativa do Estado e de 

sua gerência.  

Mais uma vez, pensamos nos casos que ilustram nosso pensamento: o que foi a 

CPI da Última Hora? O caso é emblemático porque também representa exatamente esse 

contexto patrimonialista. Veremos que a ideia que ronda esse dito escândalo se resume a 

um promissor candidato à presidência (Getúlio Vargas) que, utilizando seu potencial 

financeiro, sua rede de contatos e o aparato estatal, financiou indiretamente um jornal 

cuja concepção principal era acompanhar os feitos do seu futuro governo.  

O favorecimento financeiro, materializado pelo financiamento do Banco do 

Brasil, ponto central das denúncias que deram início à CPI, é apenas mais um detalhe no 

desenrolar dessa narrativa. O todo – personagens, ações e intenções – corrobora com uma 

noção de que as esferas pública e privada, muitas vezes, não têm linha visível que as 

separe. Alinha-se também a uma visão que parece bem difundida de que, se o exercício 

político pressupõe publicização de bons feitos, há de se considerar utilizar toda a máquina 

que se tem ao dispor para o funcionamento da coisa pública para atingir tal objetivo.  

Interessante também é perceber como as perspectivas se alteram em relação a essa 

questão.  

Lançado no Brasil em 2018, o documentário “O processo”, da diretora Maria 

Augusta Ramos, trata do andamento do impeachment de Dilma Rousseff, consolidado 

dois anos antes. Em um trecho final do filme, quando se mostra uma reunião com alguns 

parlamentares do PT em exercício à época, uma fala de Gilberto Carvalho merece 
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destaque: “O Getúlio há 70 anos atrás teve uma clareza que nós não tivemos. De pegar 

um cara e dizer ‘ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal 

vibrante e uma arma do povo, como se dizia da velha Última Hora” (O PROCESSO, 

2017). O contexto da afirmação é a iminência da saída do PT da presidência e a falta de 

apoio popular que, no momento, o partido estava amargando.  

Diante disso, ficou a sensação de que o PT estava enfrentando aquela situação por 

causa dos acertos que fez enquanto estava no poder, mas também pelos inúmeros erros – 

o distanciamento dos movimentos populares, a falta de voz que deu aos líderes sindicais, 

a falta de comprometimento com a questão da regulação da mídia e outras tantas pautas 

que, antes, eram reivindicações históricas do partido.   

A frase também diz respeito ao tratamento que o PT deu à mídia hegemônica19 

durante os seus quatro mandatos presidenciais, em que ficou evidente o aumento da verba 

de publicidade federal para os veículos que, tradicionalmente, colocavam-se como 

críticos do governo.  

Em uma matéria da Carta Capital20, por exemplo, são apontadas as quantias de 

alguns dos principais conglomerados de mídia e de seus veículos de imprensa específicos 

que mais receberam verba publicitária. De acordo com a publicação, a Rede Globo, 

juntamente com cinco de suas emissoras, teria recebido o montante de R$ 6,2 bilhões em 

publicidade federal, entre 2003 e 2015. A lista de maiores beneficiadas é seguida pela 

Record, que teria recebido R$ 2 bilhões; pelo SBT, com R$ 1,6 bilhões; pela 

Bandeirantes, com R$ 1 bilhão e pela Rede TV! com R$ 408 milhões – sendo essas três 

últimas com dados de 2003 a 2014.  

Um estudo recente, da área de Ciência da Computação, ilustra bem o ponto que 

se quer abordar. Ribeiro et al (2018) apontam que os esquemas de corrupção no Brasil, 

nos últimos 27 anos, envolvem um circuito de 404 pessoas. Esse número, segundo os 

dados expostos pelos autores, apresenta crescimento alinhado com os períodos eleitorais, 

o que os leva a suspeitar que “as eleições gerais não apenas resgatam a elite política, mas 

também introduzem novas pessoas no poder, que podem em breve explorá-lo de maneira 

injusta” (RIBEIRO et al, 2018, p.12).   

 
19 Tratamento de benefícios que fica evidente, principalmente, quando se compara com o tratamento dado 

à comunicação não hegemônica.  
20 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/emissoras-de-tv-receberam-mais-de-

r-10-8-bilhoes-publicidade-federal-7609.html>. Acesso em 20 set. 2018. 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/emissoras-de-tv-receberam-mais-de-r-10-8-bilhoes-publicidade-federal-7609.html
https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/emissoras-de-tv-receberam-mais-de-r-10-8-bilhoes-publicidade-federal-7609.html


45  

Essa sistematização endossa uma discussão engendrada por Grün (2011), quando 

este aponta para o papel dos escândalos na reprodução social das elites e no desafio a elas. 

Em linhas gerais, o autor discute como os desencadeadores dos escândalos podem ser 

vistos como personagens que, ao desvelar malfeitos, estão jogando a favor de si. Afinal, 

esses são personagens que, ou não fazem parte da elite política do país, ou fazem mas não 

interpretam esse papel em caráter de protagonistas. Desse modo, nessas circunstâncias 

escandalosas, eles precisam movimentar o jogo político, para que consigam chegar ao 

centro do poder. O escândalo, então, cria um campo gravitacional de poder; ele é capaz 

de chacoalhar os que gravitam, mas, os que gravitam neste campo de poder, o incitam 

justamente para isso, com o intuito de obter reconfigurações no centro de poder.  

Este é, então, o contexto em que se dão os eventos que são destacados como 

escândalos políticos de poder no Brasil. Este é, também, o contexto da relação entre a 

política e a imprensa. Como poderia, pela lógica, a publicização desses escândalos se 

desvencilhar de seu entorno e narrar – e, nesse processo, escolher como válido, estruturar 

seu relato etc. – algo que destoe disso? Não parece ser provável. Por isso, não nos parece 

particularmente proveitoso que a noção de patrimonialismo seja descartada para se 

compreender essa realidade. As narrativas que apresentaremos e analisaremos fazem 

parte desse contexto de ebulição, que inclui não só a apropriação imprópria de um 

conceito, mas também a crítica da crítica a ele.  

É nesse contexto narrativo, patrimonialista – como exposto pelo pensamento 

weberiano, para não restar dúvidas – que a mentalidade escândalo está ancorada. Isso tem 

significado que, para que uma série de eventos seja considerada escândalo, 

necessariamente ela precisa apresentar esse embaralhamento do público com o privado. 

E, ao fazer esse movimento, a dissociação com questões morais – essencialmente 

temporais – tendem a ser também relativizadas. Isso não quer dizer, todavia, que não seja 

necessário um apelo moral nas narrativas que serão tidas como escândalos. Pelo contrário. 

Essa valoração continua sendo um dos atributos mais rentáveis, do ponto de vista do 

espetáculo, da atenção que um escândalo pode receber. Mas, o que queremos pontuar é 

que há um contexto anterior que precisa ser percebido, anterior a essa moral que se 

pressupõe atacada.  

Esse ambiente narrativo patrimonialista, terreno no qual o entendimento de 

escândalo floresce, poderia ser abordado de diferentes maneiras. Aqui, buscou-se uma 

categoria que pudesse representar essa mentalidade que estamos tentando mapear, uma 

situação que colocasse em destaque os principais elementos de uma compreensão do que 
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tem sido o escândalo político nas narrativas jornalísticas. Tendo isso em mente, 

observando de forma livre e aleatória ocorrências de narrativas identificadas como 

escândalos, chegamos à categoria do “mar de lama”.  

 

1.2.3 Mar de lama e suas formas: uma categoria para pensar a “mentalidade 

escândalo” 

 

A expressão “mar de lama”21, até hoje, tem sua concepção remetida a Getúlio 

Vargas. Essas foram as palavras usadas por Getúlio Vargas, em 1954, para se referir aos 

inúmeros casos de corrupção que estavam emergindo das investigações do famoso 

atentado da Rua Tonelero, em que Carlos Lacerda, um de seus principais opositores, tinha 

sofrido uma tentativa de assassinato. O principal suspeito estava sendo implicado em 

diversas denúncias de suborno, empréstimos irregulares e contato com criminosos 

profissionais (CPDOC), e, principalmente, estava sendo conectado ao próprio Vargas22. 

Esse período, vale lembrar, foi marcado pela forte oposição entre varguistas e anti-

varguistas. Na imprensa, essa disputa foi protagonizada pelas figuras de Samuel Wainer 

e Carlos Lacerda. Como veremos quando adentrarmos nos pormenores de um dos maiores 

embates entre os dois, na CPI da Última Hora, cada um deles estava à frente de um 

periódico. Nesse contexto, Wainer, com o seu Última Hora, e Lacerda, com a Tribuna da 

Imprensa, mostram-nos algumas situações cujas características nos permitem tecer 

comentários sobre os escândalos, além de ajudar a repensá-los.   

Além disso, essa expressão que tomamos aqui como uma “guia narrativa”, conecta 

os dois tempos distintos que observamos, a década de 1950 e a primeira dos anos 2000.  

Em setembro de 2012, uma carta endereçada “À sociedade brasileira” (ANEXO 

A), assinada pelos presidentes do PT, PSB, PMDB, PCdoB, PDT e PRB, cinco legendas 

da base aliada do governo petista, afirmava que havia uma tentativa dos opositores de 

“comprometer a honra e a dignidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”. A carta 

 
21 Na Tribuna da Imprensa, a expressão “mar de lama”, na concepção que ficou mais conhecida e que nos 

serve de guia argumentativo, aparece pela primeira vez, em relação à corrupção e às relações incestuosas 

do poder do Estado com instâncias fora de sua responsabilidade, em 1951. À época, a discussão que suscitou 

a expressão aparece relacionada com a permissividade de funcionamento às casas de jogos, proibidas por 

lei. 
22 De acordo com a descrição do verbete, disponível no site do CPDOC, tem-se: “Decepcionado com toda 

aquela situação, habilmente explorada pela imprensa da oposição e pelos parlamentares da União 

Democrática Nacional (UDN), Getúlio teria afirmado ao coronel da Aeronáutica João Adil de Oliveira, 

responsável pelo inquérito policial-militar que investigava o atentado da Toneleros: ‘Tenho a impressão de 

me encontrar sob um mar de lama.’”. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/mar-de-lama>. Acesso em: 12 mar. 2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/mar-de-lama
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/mar-de-lama
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se referia a uma nota, lançada dias antes, pelos dirigentes do PSDB, DEM e PPS, que 

pediam explicações ao ex-presidente e seu partido a respeito das denúncias de que ele 

seria o chefe do esquema do Mensalão23.   

Nesse contexto, essa carta de apoio ao ex-presidente Lula rememora a categoria 

que nos serve de guia, ao afirmar que os opositores de Lula:   

 

Impotentes, tentam fazer política à margem do processo eleitoral, base e 

fundamento da democracia representativa, que não hesitam em golpear sempre 

que seus interesses são contrariados. Assim foi em 1954, quando inventaram 

um "mar de lama" para afastar Getúlio Vargas (FALCÃO et al, CARTA À 

SOCIEDADE BRASILEIRA, 2012). 

 

Nesse ponto, os problemas enfrentados por Vargas são usados pelos apoiadores 

de Lula como uma bandeira de luta. Inicialmente, partindo dessa ilustração, pode-se ler 

essa tentativa de conexão entre dois momentos distintos como o reconhecimento de que 

o “mar de lama” de Vargas foi, de fato, uma injustiça, perpetrada pelos seus opositores 

e que, tamanha a potência dessa injustiça, conseguir acioná-la, hoje, pode ser uma 

oportunidade de alçar o atual injustiçado a uma imagem mítica de mártir. Não é por 

acaso que, quando usada nesse sentido, a categoria de “mar de lama” precisa ser 

legitimada.  

Logo após a divulgação da carta, por exemplo, o jornal O Globo se apressou em 

fazer alguns esclarecimentos em torno dessa aproximação. Em uma matéria24 intitulada 

“Comparações históricas de carta em defesa de Lula são ‘descabidas’”, o historiador 

Marco Antonio Villa, então professor da Universidade de São Carlos (UFSCAR), foi 

convidado a comentar as comparações históricas feitas nessa carta de apoio a Lula. Em 

uma curta entrevista, focada essencialmente nas comparações – e, consequentemente, 

nos efeitos de se assumir que há alguma ressonância entre o contexto de Vargas e o de 

Lula –, o professor é categórico ao afirmar que esse paralelo “é absolutamente descabido. 

E isso mostra também que o ensino está muito ruim” (VILLA, online, 2012).  

 
23 A nota se refere às acusações feitas por Marcos Valério, à época, e veiculadas na revista Veja. Em uma 

matéria no site da revista, veiculada no dia 15 de setembro de 2002, e com título “Marcos Valério envolve 

Lula no mensalão”, faz-se alusão à longa reportagem de cinco capítulos que é o carro-chefe do periódico 

naquela semana. De acordo com o que é veiculado no site, a reportagem é “reabre de forma incontornável 

a questão da participação do ex-presidente Lula no mensalão”. O foco, então, nesta reportagem e também 

na nota dos opositores, é a afirmação de Marcos Valério de que “Lula era o chefe” do esquema, frase que 

o empresário viria repetindo “com mais frequência e amargura agora que já foi condenado pelo STF”. 

Disponível em <https://veja.abril.com.br/politica/marcos-valerio-envolve-lula-no-mensalao/>. Acesso em: 

7 nov. 2018. 
24 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/comparacoes-historicas-de-carta-em-defesa-de-lula-

sao-descabidas-6165587>. Acesso em 7 nov. 2018.  

https://veja.abril.com.br/politica/marcos-valerio-envolve-lula-no-mensalao/
https://oglobo.globo.com/brasil/comparacoes-historicas-de-carta-em-defesa-de-lula-sao-descabidas-6165587
https://oglobo.globo.com/brasil/comparacoes-historicas-de-carta-em-defesa-de-lula-sao-descabidas-6165587
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Sem qualquer pretensão de discutir, nos limites deste trabalho, a opinião do 

professor Villa, o que se pretende chamar atenção aqui é a rápida ação de tentar 

desmistificar uma aproximação entre os ataques à honra – para ficar nos termos postos 

pela carta – de Vargas e à de Lula. Até um dia antes de sua morte, Vargas foi alvo de 

diversos ataques. Não há como saber o que teria acontecido se não houvesse suicídio, 

mas, é possível reconhecer que houve uma blindagem em torno de seu legado, que não 

é facilmente acessado. Pelo menos, não quando se trata de benefícios de imagem.  

Isso porque, ao longo dos anos em que os escândalos envolvendo personagens do 

PT estiveram em foco, não foram poucas as menções ao “mar de lama”. O mesmo que, 

em teoria, Vargas detectou e lamentou sobre, mas, obviamente, sem a parte benéfica de 

transformar aquele que se encontra em seu epicentro em um herói.  

Um exemplo disso foi trazido em outubro de 2015, quando o jornal Estado de S. 

Paulo veiculou um editorial25 em que insinua que Lula finge não ter dimensão de sua 

relação com o “mar de lama que inundou a política e a gestão da coisa pública como 

nunca antes na história desse país”. Nesse caso, o “mar de lama” como intensa atividade 

de corrupção, ou infestação do sistema político por atividades ilícitas, se faz presente. 

Este uso, que não representa qualquer ganho positivo de poder simbólico (BOURDIEU, 

1989) para o partido ou para a figura do político que está sendo implicado, não precisa 

ser contestado. Ele parece poder ser usado livremente, sem que qualquer especialista no 

assunto precise se manifestar e dizer que a apropriação está equivocada ou não faz 

sentido algum.  

 Por ora, o que queremos apontar é que essa expressão é, em teoria, dita por um 

presidente, e usada para se referir a outro 61 anos depois. Sua forma, antiga e recente, 

diz respeito a eclosão de contravenções circundando a figura de um presidente; a 

diferença é que a implicação do presidente nessas contravenções, na primeira, não está 

posta. Ele é o personagem que está sendo atingido pela lama que insiste em tentar 

alcançá-lo. Já na segunda, a participação do presidente é um pressuposto.  

Mas o que conecta essas duas expressões, temporalmente separadas? Em comum, 

elas trazem o indicativo de instabilidade política, de descobertas de esquemas de 

corrupção que, postos à luz da opinião pública, se tornam escândalos. Sua potência 

narrativa é, então, inegável. Não só por ter perdurado no tempo, mas porque aparenta 

 
25 Editorial intitulado “Lula e o mar de lama”, veiculado em 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,lula-e-o-mar-de-lama,10000000788>. Acesso em: 16 de 

mar. 2017. 

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,lula-e-o-mar-de-lama,10000000788
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manter ampliado o entendimento de escândalo.  

Neste ponto, para pensar na utilidade de se abordar a “mentalidade escândalo” a 

partir da noção de “mar de lama”, sentimos a necessidade de propor uma analogia. Sabe-

se que uma tempestade está se aproximando ou se afastando pelo tempo entre um raio e 

um trovão. Quanto mais próxima a tempestade, mais curto o tempo entre esses dois 

fenômenos. Quanto mais distante, então, mais os trovões vão ficando espaçados, em 

relação aos raios que caem.  

Algo semelhante acontece nos escândalos, da maneira como os enxergamos. 

Quanto mais expandida esta mentalidade está, como uma tempestade que se estabelece, 

mais raios e trovões permeiam seu cerne – ou seja, mais fatos lidos de acordo com esse 

julgamento são postos em evidência. Este é um mar de lama: uma situação de 

envolvimento com escândalos de aparência completamente tomada por uma tempestade. 

A sua frequência e a continuidade são duas medidas fundamentais para visualizar a 

expansão da mentalidade. Quanto mais expandida, mais frequente e contínua.  

Então, se o escândalo é uma mentalidade, um modo de julgar eventos, isso 

significa que, sem a mentalidade acionada, esses mesmos eventos não causariam as 

consequências que só a mentalidade escândalo é capaz de causar. Pode-se intuir, então, 

que a mentalidade escândalo advém da mentalidade consolidada do jornalismo brasileiro. 

Nela, na “mentalidade escândalo” do jornalismo brasileiro, estão contidas as suas 

características empíricas, seu contexto de desenvolvimento, sua cultura profissional, 

enfim, tudo que faz com que haja certa predisposição a encarar determinados eventos sob 

uma ótica específica, com contornos escandalosos.    

Perante essa intuição, chegamos ao último elemento que compõe o nosso percurso 

de aproximação com o objeto de pesquisa: a relação entre o jornalismo e a democracia. 

Isso dado que as bases dessa relação se encontram na cultura profissional jornalística que 

se desenvolveu no país; a mesma cultura profissional que parece sustentar essa 

mentalidade escândalo que o “mar de lama” nos ajuda a desvelar.  

Igualmente, é essa cultura também que garante a legitimidade de fala do 

jornalismo, especialmente a respeito de certas questões que, normalmente, são dadas 

como garantidas, mas que precisam ser tensionadas. Neste caso que nos cabe, a 

predisposição em aceitar que escândalos políticos existem como narrativas com um 

sentido próprio. E, para tal, a relação estabelecida entre a cobertura de escândalos e a 

defesa democrática desempenha um papel fundamental.  
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1.2.4 Os escândalos políticos e a defesa democrática 

 

Parte considerável das análises feitas de escândalos, narrados pelo jornalismo de 

viés “moderno”, estabelece como parâmetro um jornalismo que está voltado para a 

informação (CHAIA, TEIXEIRA, 2001; ALDÉ, VASCONCELLOS, 2008; SENNE, 

2009; AZEVEDO, 2010; GUAZINA, 2011; LATTMAN-WELTMAN, 2016)26. Isso 

pressupõe o entendimento de que a cobertura de escândalos serve para fins de informação 

e consulta. Além disso, estabelece que o escândalo é primordial para que os cidadãos 

estejam cientes das lutas políticas e que, a partir dessa ciência, possam tomar decisões 

mais qualificadas sobre a política27 (CHAIA, TEIXEIRA, 2001; AZEVEDO, 2010; 

PRIOR, 2016). Essa compreensão, poderíamos pensar, perdura em parte devido à 

legitimidade que o jornalismo puxou para si ao longo dos anos.  

Afinal, como podem essas narrativas ter algo a ver com a manutenção da 

democracia? Nesse contexto de entrelaçamento do público com o privado, a identidade 

da narrativa escandalosa calcada no compromisso democrático, é preciso reconhecer, 

apresenta uma série de contradições que precisam ser discutidas. A primeira delas, e que 

ganhou evidência no episódio recente do impeachment, adiantamos, é que a publicização 

dos escândalos políticos pode levar a problemas na própria democracia – e interromper o 

seu fluxo normal.   

Diante desse cenário de contrariedade, Albuquerque (2017) argumenta que as 

elites latinoamericanas e as mídias que lhe servem se veem como uma minoria que tem 

uma “missão civilizatória” em relação ao resto da sociedade. Os discursos midiáticos em 

torno de um quarto poder, nesse ensejo, seriam manipulados em benefício dessas elites, 

como uma maneira de assegurar e legitimar seus benefícios. O autor não trata 

 
26 Privilegiamos, nesse ponto, a referência a trabalhos nacionais. Porém, é importante ressaltar algumas 

discussões feitas para além do contexto brasileiro. Cf. SCHUDSON, Michael. Notes on scandal and the 

Watergate legacy. American Behavioral Scientist, v. 47, n. 9, p. 1231-1238, 2004; TUMBER, Howard; 

WAISBORD, Silvio R. Introduction: Political scandals and media across democracies, volume 

II. American Behavioral Scientist, v. 47, n. 9, p. 1143-1152, 2004.  
27 Reconhecemos que essa é uma questão sensível. Há um debate sobre a construção de uma narrativa 

jornalística que se coloca como provedora de informações que seriam fundamentais para o funcionamento 

democrático, falando especificamente de democracias liberais. O trabalho de Hallin e Mancini (2004) é 

uma referência base nesse contexto, ao apresentar os diferentes sistemas de mídia e articular a realidade 

estadunidense com um modelo de mídia que privilegia a narrativa do entrelaçamento das democracias 

liberais e a liberdade de imprensa. Como discutiremos nos próximos capítulos, o modelo brasileiro busca 

um alinhamento – proposital ou não – com essa narrativa. Note-se que falamos com mais ênfase nas 

narrativas que a imprensa constrói em torno de si, e não tanto nos respaldos que essas pretensões encontram 

na realidade.  
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especificamente de escândalos políticos, mas seu ponto de discussão provê um diálogo 

proveitoso com o que é desenvolvido aqui.  

Afinal, o ideal jornalístico “moderno”, veremos, se associa com o 

desenvolvimento e consolidação das democracias liberais (MCNAIR, 2009). Nessa 

perspectiva de entendimento, o jornalismo se coloca como uma peça fundamental para a 

manutenção democrática, principalmente quando evoca e vê ser evocado o discurso da 

liberdade de imprensa para o pleno funcionamento da democracia. Essa posição, 

acreditamos, não tem sido tensionada com frequência28. O que se discute, em linhas 

gerais, tem mais a ver com os usos que o jornalismo – como ator político (DE LIMA, 

2006; AZEVEDO, 2017)  e também empresa (MARQUES, MONT’ALVERNE, 2015) – 

tem feito desse poder. Em especial, em relação à cobertura política.  

Agora, é importante que se lembre que o processo de estabelecimento dessa 

democracia liberal, no Brasil, e, consequentemente, do jornalismo permeado por esses 

seus ideais, ocorre de uma maneira curiosa. Para dizer o mínimo. Como pontua Pinto 

(2011), os grandes conglomerados de mídia foram formados a partir concessões públicas. 

Lideranças, a elite política e econômica do país, já dentro de sua influência, foram os 

agraciados com a possibilidade de desenvolver os diálogos entre a mídia e a política.  

Em outras palavras, chama-se a atenção para o fato de, dentro dessa perspectiva, 

o jornalismo brasileiro ter se desenvolvido com base na conveniência da manutenção das 

elites – mais do que democrática. Diante disso, poderia-se trilhar um raciocínio em que a 

exploração de escândalos políticos, no jornalismo, tem tanto a ver com a legitimidade de 

um ethos profissional (GUAZINA, 2011) quanto com rupturas e continuidades das elites 

no poder (GRÜN, 2011).  

Em um primeiro momento, essas ideias não parecem excludentes. Mas, não seria 

impróprio pensar, há uma incongruência em admitir a cobertura de escândalos como um 

legitimador do papel do jornalismo, ou como um fator crucial para a manutenção 

democrática, quando se rememora que o projeto de jornalismo que predomina no Brasil 

 
28 Pontue-se as considerações de Albuquerque (2017), como referenciamos anteriormente. Além disso, cabe 

lembrar de Josephi (2012), quando este questiona “quanto de democracia o jornalismo precisa?”. Para o 

autor, em ambientes tidos como não-democráticos, esse valor do jornalismo como projeto informativo ainda 

é perseguido. E afirma: “No entanto, como o exemplo da Al-Jazeera demonstra, o jornalismo, que contribui 

de forma vital para o debate político e para o desenvolvimento, pode vir de países não-democráticos” 

(JOSEPHI, 2012, p.486). Percebe-se, então, que, apesar da provocação contida no título de seu artigo, e de 

questionar esse lugar do jornalismo como fundamental para a manutenção democrática, já que ele persiste 

em países não-democráticos também, o autor tensiona pouco o próprio jornalismo como projeto informativo 

essencial para o debate político.  
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foi implementado pelas elites que são colocadas no centro das disputas de poder 

apresentadas nos escândalos. 

Tomando essa provocação como pertinente, primeiramente, é preciso pontuar que 

a autoridade contida na explicitação de escândalos parece se estabelecer, em grande parte, 

na possibilidade de se enquadrar a “intocável” elite. Por outro lado, o jornalismo, nas 

bases que o conhecemos hoje, no Brasil, também seria posto em prática por uma elite. 

Seria exatamente por necessidade de se distanciar dos rótulos de servente/pertencimento 

às elites, que a exposição de escândalos se torna uma grande chance para o jornalismo?  

Considera-se, então, que o jornalismo assim o faz em prol da consolidação de sua 

legitimidade, seu ethos profissional. Aí, está abarcada a compreensão de que a cobertura 

de escândalos reforça os compromissos dos ideais jornalísticos frente à composição 

democrática. Guazina (2011) alude a esse ponto, pensando no contexto brasileiro. Mas, 

apesar da aparente calmaria que essa explicação transmite, há algumas questões que ainda 

permanecem. Afinal, que autoridade/legitimidade é essa que se funda na contradição?  

Se pensarmos que as análises acompanham essa autoimagem constituída do 

jornalismo, poderíamos pensar também que as suposições detidas nessas análises partem 

de uma ilusão. Assim como se tenta medir a objetividade jornalística – ideal sempre 

problematizado e nunca atingido –, algumas análises de escândalo ainda tentam 

estabelecer uma moral jornalística (SENNE, 2009; NUNOMURA, 2012).  

Nesse contexto, todo desvio é tratado como falha, mas não necessariamente 

aponta para um caminho de compreensão do fazer jornalístico. Uma cobertura de 

escândalos que compromete um político específico ou um partido, em determinado 

contexto, é uma cobertura tendenciosa. Análises de enquadramentos podem aferir isso 

sem grandes problemas. Mas pouco se volta para o jornalismo que produz esse viés – para 

além de intencionalidades. Ou seja, aqui se propõe olhar o que essas narrativas 

escandalosas dizem sobre o jornalismo brasileiro, mais do que apontar para as falhas de 

cobertura – que, mais uma vez, estariam sendo apontadas com base em uma cartilha do 

que deveria ser o jornalismo que nunca correspondeu ao que, de fato, o jornalismo 

apresenta.  

Vê-se, então, os escândalos como uma grande narrativa sobre o jornalismo, mais 

do que sobre malfeitos ou esclarecimentos do emaranhado da teia política. E a grande 

odisseia do escândalo aponta para um jornalismo que precisa, na repetição, indicar seu 

lugar no mundo. Para um jornalismo que escancara suas contradições e usa dessas 

mesmas contradições para consolidar sua autoridade. Mas, claro, o escândalo não é só 
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autopromoção jornalística. Ele também pode indicar algumas mudanças na maneira de 

vivenciar o jogo político.  

Nesse sentido, cabem também algumas considerações sobre a experiência política 

que é reforçada nesses escândalos. A passagem de uma experiência personalista para uma 

focada em um partido – e aqui não se quer denotar evolução – é digna de nota. E a ela 

voltaremos quando tratarmos dos indícios de polarizações.  

Mas a manutenção da democracia nem sempre vai aparecer livre de embates. Pelo 

contrário. A primeira coisa que precisa ser estabelecida, então, é que a manutenção 

democrática não é a consequência natural de um jornalismo que se fortalece no escândalo. 

Em discurso, autoproclamado, ela seria uma bandeira promissora de luta. Na prática, no 

entanto, ela aparece em um emaranhado de pretensões.  

Colocar-se em evidência em momentos tidos como cruciais para o funcionamento 

democrático, como o processo eleitoral, também faz dos escândalos um mecanismo de 

intervenção desse jornalismo. Se o jornalismo é tão em prol da democracia, por que 

parece também jogar contra ela (ALBUQUERQUE, 2017), em favor de interesses 

seletivos? Se o jornalismo se comporta de maneira tão contraditória, por que é colocado 

como fundamental para essas democracias? É a contradição mais evidente dessa relação 

e que, aqui, não esperamos tanto oferecer respostas, mas apontar caminhos de observação 

que levem em consideração esses desencontros. 

Como esse descompasso se conecta com a ideia de mentalidade?, pode-se 

questionar. A mentalidade é uma maneira de perceber os escândalos que leva em 

consideração suas contradições no jornalismo. A mentalidade tenta organizar essas 

contradições, em meio ao caos narrativo das narrativas que aponta como escândalos. É 

nesse ensejo que a mentalidade escândalo propõe pensar o escândalo como um caminho 

necessário para se garantir a democracia. Nele, o jornalismo reivindica seu uso com esse 

propósito e julga os eventos de acordo com essa lógica. Reforça, assim, o papel que 

constituiu para si ao longo dos anos, alinhado com o ideal liberal. 

Tendo esse entendimento como ponto de partida, então, seguimos em busca de 

propor uma compreensão mais ampla dessa mentalidade. Mesmo que o compromisso 

democrático permaneça como uma de suas principais características, quais outros 

elementos estão por trás da sistematização de uma narrativa tida como escandalosa e 

como eles operam esse julgamento? Ao tentar articular esse movimento, esperamos 

confirmar a validade de se perceber a ideia de escândalos políticos, a partir de como essas 
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narrativas são apresentadas nos jornais, como uma mentalidade instaurada no jornalismo, 

e cujas formas precisam ser exploradas.  

 

1.3 SOBRE COMO ABORDAR AS NARRATIVAS DITAS ESCANDALOSAS  

 

1.3.1 Em busca das formas narrativas 

 

Explicitados os caminhos indagativos que nos serviram de propulsão para o 

desenvolvimento deste trabalho, passamos agora a explorar as abordagens que 

imaginamos mais apropriadas para acompanhar nossas pretensões. A primeira delas surge 

da necessidade de apreender a mentalidade escândalo em meio a essas narrativas 

patrimonialistas, extremamente ancoradas no entendimento de que servem à defesa 

democrática. O entendimento de escândalo que surge daí não é tão simples de ser 

desvelado.  

Buscamos, então, por uma análise que contemplasse a identificação de conjuntos 

de ideias, que indicassem a construção de percepções em torno de determinados temas. 

E, nessa busca, chegamos à proposta de “formas narrativas”, mantendo uma preocupação 

com a maneira como nos apropriaríamos dela. Nesse sentido, encontramos em “A 

revolução dos bichos”, icônico livro de George Orwell, um interessante estímulo para se 

pensar essa categoria.  

Ao longo de toda a obra, os porcos, que são os animais que levantam a revolução 

contra os humanos, repetem aos seus companheiros: “quatro pernas bom, duas pernas 

ruim”. Este é o lema do movimento, um dos mandamentos que os outros animais 

internalizam e repassam, mantendo viva a ideia de igualdade entre os não-humanos e de 

que os homens não devem comandar, e, sim, os animais que andam em quatro patas. No 

entanto, depois de tomarem o poder e deturpar todas as pretensões coletivas, os porcos 

começam a se parecer cada vez mais com os homens que os dominavam. A sinalização 

disso, que vai aparecendo aos poucos na narrativa, é resumida por Orwell, ao descrever o 

momento em que “um porco caminhava sobre as duas patas traseiras”.  

Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Os homens andam em duas pernas. Os 

homens não respeitam os outros animais. Os porcos lideram os animais para destituir o 

poder dos homens. E os porcos andam em duas patas. “Quatro pernas bom, duas pernas 

melhor”, concluem os novos dominadores. O final, como se poderia supor, narra a 

dificuldade em se distinguir entre porcos e homens. Tornaram-se iguais.  
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Algumas páginas separam o momento em que os porcos são descritos andando 

em duas pernas daquele em que homens e porcos não são diferenciados. Mas, se o livro 

acabasse nessa primeira cena ao invés desta última, entenderíamos o ponto do autor. As 

interpretações acerca de sua obra são diversas. Alguns dizem que se trata de uma crítica 

ao regime soviético, outros são mais genéricos e apontam para a questão do autoritarismo 

posto em evidência. Independente das reais alusões, é interessante observar que, em uma 

única frase, nos é indicado que a revolução tomou outros caminhos e que os porcos se 

voltaram contra os preceitos que pregavam.  

Uma formação capaz de condensar ideias. Mas, para que essa frase fosse capaz de 

comunicar tanto, foi preciso, antes, ao longo da narrativa, que elementos fossem 

estrategicamente anunciados; a luta dos animais contra o domínio dos homens, as 

estratégias de submeter as ovelhas e os cachorros a um novo regime, a sede de poder que 

gradativamente toma conta dos porcos. Junto com esses elementos, a repetição da máxima 

“quatro pernas bom, duas pernas ruim” também foi fundamental. Ela, a máxima, que pode 

ser vista como um resumo de toda a discussão do livro, é uma forma, uma moldura que 

abarca enunciados, ideias e debates. Uma estrutura que se conecta com as regras 

previamente estabelecidas, crenças e valores difundidos, ritos morais que se perpetuaram 

ao longo dos tempos.  

Como tal, essa estrutura também resume bem o que este trabalho busca 

demonstrar: há formas no jornalismo político que, assim como as apresentadas por 

Orwell, condensam entendimentos sobre o mundo da política, seus participantes e, ainda, 

como se relacionar com eles. Essas formas, seus elementos e possíveis desdobramentos 

são entendidos aqui como organizados pela mentalidade que advogamos existir e, por 

isso, constituem nosso ponto de partida primordial.  

É diante desse entendimento que explicitar essas formas narrativas parece ser o 

caminho mais apropriado de explicitar a própria existência da mentalidade escândalo. 

Embora apresentar a existência dessa mentalidade a partir das formas narrativas – e, 

consequentemente, a inexistência de escândalos políticos – seja um desafio, se feito 

corretamente e de maneira consistente, essa reestruturação perceptiva pode contribuir 

para compreender a cultura profissional jornalística que se instalou no Brasil e as bases 

do compromisso que o jornalismo autoestimula com a democracia.   

Aqui, antes de tudo, reconhece-se o seguinte: há formas que precedem o 

conhecimento provido pelas notícias. Estas formas que aludimos podem não estar claras 

à primeira vista, o que faz com que, frequentemente, nos estudos de jornalismo, sejam 
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deixadas de lado. No entanto, negligenciá-las é uma atitude particularmente improdutiva, 

já que faz com que diversos elementos sejam dados como pontos pacíficos, intrínsecos à 

produção noticiosa e às representações – de instituições, movimentos e campos do mundo 

da vida (LUCKMANN; SCHUTZ, 2003) – veiculadas pelas páginas dos jornais. O 

escândalo político como narrativa com sentido próprio é apenas um desses pontos 

pacíficos, nesse contexto.  

Focando na apreensão das formas, Schudson (1982) segue o caminho de 

identificar o surgimento de algumas dessas convenções do jornalismo político, para 

compreender como o jornalismo interpreta seu papel político. Tratando essas convenções 

exatamente por “formas narrativas”, o autor investiga, por exemplo, o surgimento e 

consolidação de se convencionar narrar acontecimentos políticos tendo como personagem 

principal o presidente, ou a convenção hoje inquestionável de que as notícias que tratam 

de um assunto complexo, sobre um ato político, devem ser acompanhadas de uma 

explicação do que esse ato político significa. Ou seja, uma explicação que se tornou uma 

convenção, mesmo indo de encontro à objetividade que o jornalismo “moderno” 

preconiza.  

Depois de um tempo, assim como na ilustração baseada na obra de Orwell, o fato 

de se ter uma infinidade de notícias com o presidente como figura principal não é uma 

questão. Essa forma, agora, nos comunica a quem devemos prestar atenção na vida 

política, só para indicar um caminho relacional entre a forma e os códigos de experiência 

cultural (WHITE, 1992) que ela suscita.  De caráter sociológico, o estudo feito por 

Schudson parte da observação de notícias em jornais estadunidenses por mais de um 

século. O levantamento feito por ele, de reconhecido valor, destaca as disputas simbólicas 

do exercício político nos Estados Unidos. Ademais, salienta os valores e mitos que vão 

circundando o poder e vão se alterando, paulatinamente, em direção a novos modos de 

enxergar e se relacionar com a política.  

Retomando a ilustração trazida no início desta seção, com os momentos finais de 

“A revolução dos bichos”, pode-se pensar que a forma só tem seu sentido potencial 

explicitado quando em relação com o contexto. A fazenda, seu dono, a opressão dos seres 

humanos sobre os animais, a tomada de poder, a revolução dos oprimidos e o 

autoritarismo dos porcos. Tudo se relaciona com a forma. Sozinha, “quatro patas bom, 

duas pernas melhor” não comunica além do óbvio. 

Mas como identificar, categorizar e compreender essas formas, em suas relações 

com contexto do jornalismo brasileiro? Sendo ponto de partida, a organização proposta 
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por Schudson é uma via possível, útil e suficiente. Mas, como articuladora de processos 

que, embora desenvolvidos à luz de um modelo estadunidense, como foi a 

“modernização” do jornalismo brasileiro, é preciso que se veja para além dessa influência. 

Sobressai-se, então, a necessidade de se observar o caso brasileiro por uma via própria, 

sem que seja a mera tentativa de incorporar uma abordagem, que deu certo em outros 

contextos, a este específico.  

Na nossa argumentação, essa tentativa se dá a partir da incorporação da noção de 

narrativa sob uma perspectiva ricoeuriana29, em que a tríplice mimese é central e cuja 

compreensão de mimese I se torna o próprio entendimento de forma narrativa. Adiciona-

se, assim, a temporalidade à equação. Põe-se em evidência a necessidade de se reconhecer 

que as ações que compõem a intriga só fazem sentido e são percebidas como tal na medida 

em que são articuladas no tempo.  

No caso do jornalismo, o tempo cronológico, a organização elementar que 

encadeia fatos, que hierarquiza acontecimentos. Schudson, de fato, também enxergava as 

notícias como narrativas, mas toma a cronologia como dada, ao subjugar a temporalidade 

ao papel de coadjuvante. O tempo cronológico não deve ser admitido como pressuposto, 

visto que ele, também, é constituído por processos. Ou seja, o tempo cronológico não é a 

única maneira de o tempo ser e representar a ação humana, mas ele é o escolhido 

privilegiado no jornalismo – e, como toda escolha, ela se dá por algum motivo. E isso 

importa tanto quanto a constatação de sua presença.  

A obsessão cronológica pode ser relativizada, por exemplo, no caso dos 

escândalos da CPI da Última Hora, que mais uma vez suscitamos preliminarmente. Pré-

Watergate, a configuração da intriga nesse episódio é completamente difusa, em 

comparação ao que hoje se habituou a ver nas narrativas de escândalo político. Carlos 

Lacerda, o personagem que ativa e cultiva as denúncias nesse caso, discute os seus 

desdobramentos em múltiplas plataformas; faz denúncias no rádio, questionamentos na 

televisão e relatos no seu jornal impresso Tribuna da Imprensa. Ele dissolve o que hoje 

se costuma ver compilado. Ele informa através da dissonância.  

Isso não significa dizer que a cronologia é de todo dispensada, mas que suas bases 

eram outras. A dinâmica temporal a que se submetiam os escândalos à época pode ser 

 
29 A adaptação de Paul Ricoeur da tríplice mimese aristotélica será vista em detalhes no próximo capítulo, 

ao tratar das especificidades da narrativa jornalística. Optamos por não aprofundar essa questão nesse ponto, 

por conceber este primeiro capítulo como uma espécie de “glossário”, em que os principais conceitos que 

serão trabalhados ao longo da tese precisavam ser apresentados, refazendo os passos que demos para 

delinear nosso problema de pesquisa e a forma como iríamos abordá-lo.  
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apenas indicativos da ausência de um padrão. Esse padrão de narrativas escandalosas vai 

ser iniciado justamente com o Watergate, nos Estados Unidos, entre 1972 e 1974 

(SCHUDSON, 2004). Pode também indicar a constituição de um escândalo em épocas 

em que o jornalismo era feito em outro ritmo. Ou ambos. Mas há também a possibilidade 

de ser visto como a constituição de um escândalo que leva em consideração as 

particularidades brasileiras – seus contextos tecnológico/estrutural e cultural fazem parte 

disso. Esse é um dos pontos que se precisa – e pretende-se – que sejam repensados e para 

o qual se reforça a necessidade de inserção da temporalidade como elemento narrativo. 

Na esteira desse raciocínio, incluímos à preocupação de identificar as formas 

narrativas uma articulação com o sensível. É diante dela que, alinhado com a importância 

do tempo, chegamos à interpretação de que as formas narrativas mais preponderantes, nas 

exposições do que é concebido como escândalo, aparecem sob a moldura do que 

chamaremos de polarizações. E nelas, nas polarizações, também há uma estruturação 

própria, com articulações específicas de ideias. E não poderia ser diferente; já que a 

mentalidade escândalo pressupõe um indicativo de como julgar determinados eventos, 

ela precisa angariar elementos diversos para contemplar o maior número possível de 

possibilidades de narrativas.    

 

1.3.2 Paradigma indiciário: sobre a sensibilidade em uma sistematização  

 

Admitindo a dificuldade em capturar essa mentalidade escândalo, que abarca o 

julgamento das narrativas reconhecidas como escandalosas, pelos motivos já expostos, 

reunimos algumas maneiras de aproximação que, juntas, dão conta de produzir um 

resultado satisfatório. A primeira delas tem a ver com observar os vestígios, mais do que 

buscar informações e marcas expostas diretamente nas narrativas.  

Ressaltamos isso porque, da maneira como enxergamos os estudos sobre 

jornalismo político, estes parecem se alimentar de uma esquizofrênica crise de identidade. 

E legitimidade. Principalmente quando se vira para a empiria, esses estudos podem ser 

acusados de contemplação ao extremo ou de artificial análise de dados.  

Para tentar sanar alguns de seus problemas, os pesquisadores em jornalismo têm, 

abusando do simplismo, duas vias principais para seguir: uma aproximação quase natural 

com a Ciência Política, que na maioria das vezes resulta em uma incessante busca pelo 

levantamento, esquematização e análise de dados; e uma escolha de se aliar aos estudos 

históricos, privilegiando abordagens mais descritivas e cujas análises empíricas podem 
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suscitar críticas a respeito de certa vaguidão. Neste trabalho advoga-se em prol de um 

caminho entre caminhos. Uma sistematização que leve em consideração o sensível, mas 

utilizando os dados como um suporte argumentativo.  

Se, em um primeiro plano, planeja-se reconhecer e estruturar as formas narrativas 

presentes nas exposições de eventos identificados como escândalos políticos, é preciso 

também pensar para além dos engessamentos que o estruturalismo impõe. Criticado por 

sua síndrome de bastar-se em si mesmo (SALES, 2003), o estruturalismo precisa se 

articular com a sociedade em que é montada e moldada para se fazer compreensível e 

pertinente. Nas análises executadas aqui, o estruturalismo que se impõe às formas que se 

pretende desvelar precisa dialogar com os aspectos externos às estruturas – sociais, 

culturais, econômicos e políticos – mas, que, ao mesmo tempo, lhe influencia. É preciso, 

então, pensar para além do estruturalismo, ou apesar do estruturalismo. 

Na análise que desenvolvemos, para suprir essa necessidade, há uma tentativa de 

reconstituição de contextos que se torna possível a partir da articulação de pressupostos 

do paradigma indiciário, como proposto por Ginzburg (1989). Como didaticamente 

aponta Braga (2008), a base deste paradigma não é colher e descrever indícios, mas 

selecionar e organizar para fazer inferências. É nesse sentido que o paradigma figura neste 

trabalho, com a complexa tarefa de tentar evidenciar elementos que têm sido deixados de 

lado nas análises sobre jornalismo. O paradigma também se destaca por desvelar esses 

elementos, a partir da articulação que propõe com a questão do tempo que, como 

pontuado, é vital para a argumentação desta tese. 

Nesse contexto, dois pontos saltam de imediato. O primeiro deles é a própria 

relação entre narrativa e tempo, quando da representação de escândalos políticos no 

jornalismo, atentando para um distanciamento do estruturalismo. Para isso, como já 

destacamos, seguimos a percepção de Ricoeur (1995), para quem narrativa e tempo 

humano são indissociáveis e se relacionam mutuamente, o primeiro como jogo de 

linguagem e o segundo como uma forma de vida. Pensamos, assim, na dependência que 

o jornalismo desenvolveu dessa simbiose.  

Articulamos esse pensamento na mais elementar concepção de experiência de 

tempo, que abarca o cronológico, mas também o expande, e a mais básica ideia de 

narrativa, a capacidade de se colocar fatos aleatórios em uma sequência lógica de eventos. 

No jornalismo, essas duas noções combinadas se desdobram nas já convencionais 

narrativas lineares. Vislumbramos, nessas narrativas jornalísticas, a experiência humana 

do tempo (RICOEUR, 1995), com uma temporalidade própria (DALMONTE, 2009) – 
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seja ao reivindicar a legitimidade de narrações de passado (MATHEUS, 2010) ou ao 

construir uma experiência social do tempo presente (FRANCISCATO, 2005). 

Sabemos, a formulação moderna do jornalismo, a qual estamos habituados, trata 

a linearidade como preceito basilar. Ao mesmo tempo, como se não representasse um 

dilema, o jornalismo também inverte e embaralha esse mesmo tempo cronológico, na 

medida em que seleciona os fatos que são mais importantes e devem aparecer primeiro 

em uma notícia30. Refere-se, aqui, a sua já extensamente explorada pirâmide invertida 

(GENRO FILHO, 1987; LAGE, 1979), chegando até, atualmente, a ser remetida como 

“deitada” (CANAVILHAS, 2006)31. 

Se, antes, ao ritmo do modelo francês, as narrativas jornalísticas, ao narrar um 

acontecimento, privilegiavam a sequência cronológica em que os fatos sucederam, à luz 

do modelo estadunidense, a narrativa passou a ser dinamizada pela ideia do “mais 

importante primeiro”, resumida nas perguntas “quem”, “o quê”, “como”, “quando” e 

“onde”. É uma cronologia particular – compreendendo que a cronologia é uma ordenação 

segundo a sucessão no tempo – que só faz sentido porque já estamos habituados a ela.  

Clarifica-se, então, o imbróglio do primeiro ponto: essa cronologia particular 

ganha outros aspectos quando se trata de narração de escândalos políticos no jornalismo. 

Os escândalos incluem novos elementos nessa lógica não-sequencial. Exigem que se faça 

uma reconfiguração do tempo, mais uma vez, para que as narrativas sejam compreendidas 

– ao menos para que sejam compreendidas nos termos pretendidos. Essa reconfiguração, 

em grande medida, pode ser entendida como associada à constituição da intriga.  

Ricoeur (1995), ao trabalhar com a categoria de intriga, a define como sendo “um 

todo inteligível que governa uma sucessão de eventos em qualquer história” (RICOEUR, 

1995, p.167), e constitui um ponto de partida coerente. Uma história é feita de eventos, 

na medida em que o plot/trama transforma esses eventos em uma narrativa coerente. No 

entanto, é preciso destacar que toda narrativa associa as dimensões cronológica e a não-

cronológica. Como explica Ricoeur (1995, p.174): “a primeira pode ser chamada de 

dimensão episódica, que caracteriza a história como sendo feita de eventos. A segunda é 

 
30 Embora não tenhamos a pretensão de aprofundar ou problematizar o entendimento de pirâmide invertida, 

lembra-se a contribuição de Genro Filho (1987, p.221), quando este cita o professor John Hohenberg, em 

sua discussão sobre a estruturação do lead: “Não se trata, necessariamente, de relatar os fatos mais 

importantes seguidos dos menos importantes. Mas de um único fato tomado numa singularidade 

decrescente, isto é, com seus elementos constitutivos organizados nessa ordem, tal como acontece com a 

percepção individual na vivência imediata”. 
31 Esclarece-se que o autor propõe a noção de “pirâmide deitada” para dar conta da estruturação de notícias 

online, em que esta nova arquitetura se basearia na quantidade de informações oferecida ao leitor – e não 

mais na importância dessas informações.  
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a dimensão configurável, com o qual a intriga interpreta significados de eventos 

dispersos”. 

Trazendo essa reflexão para o nosso objeto, lembra-se que um escândalo não se 

faz de um dia para o outro. Ele pressupõe uma cadeia de acontecimentos, mas, mais do 

que isso, pressupõe uma construção de eventos, que vão ganhando força na medida em 

que são expostos. Não há completude em uma narrativa de escândalos, há 

complementaridade. Os eventos não se bastam em si; como viemos pontuando, eles não 

são, sozinhos, eventos necessariamente escandalosos. Eles precisam ser colocados dentro 

de uma cadeia de eventos para ganhar tal status. Mas, ainda assim, resguardam seu caráter 

linear. O aparente paradoxo é comentado consistentemente por Ricoeur (1995), que 

afirma: 

 

Graças a sua dimensão episódica, o tempo narrativo pende em direção à 

representação linear do tempo de diversas formas: primeiro, a estrutura do 

“depois” e o “e depois” que provê uma questão para a questão “o que vem 

depois?” sugere uma relação de exterioridade entre as fases e a ação; segundo, 

os episódios constituem uma série de eventos com final aberto que permite 

adicionar ao “depois” um “e depois” e um “e depois”; e finalmente, os 

episódios seguem um ao outro de acordo com a ordem irreversível do tempo 

comum aos eventos humanos e físicos (RICOEUR, 1995, p.174-5). 

 

O tempo, na narrativa jornalística, é linear e se associa com as estórias de forma 

a torná-las compreensíveis em uma dimensão sequencial. Mas, por outro lado, escândalos 

políticos são um emaranhado de eventos, ocorridos em tempos distintos ou 

simultaneamente, embora sejam dispostos em uma sequência linear, aparentemente 

lógica. A combinação das dimensões episódica e configurável, da cronológica e não 

cronológica, é fundamental para que isso ocorra.     

Ainda, derivado dessa combinação, está um segundo ponto problemático: os 

elementos dos escândalos políticos não são dados, todos, de uma vez. Eles, além de serem 

emaranhados, também não são conhecidos ao mesmo tempo. Esses elementos vão sendo 

inseridos episodicamente na cronologia falsamente linear da narrativa jornalística aos 

poucos, na medida em que são descobertos ou, se já conhecidos, quando se tornam 

importantes para a narrativa que se pretende expor.  

O que poderia ser capaz de unir, então, essas duas dimensões de maneira mais 

coesa, no jornalismo? Especialmente se tratando de escândalos políticos, essa coesão 

aparece vinculada à ideia de uma ordem político-social. O jornalismo provê essa base 

legal através de seu próprio sistema de leis que narram eventos. Se, como argumenta 
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White (1980), do conto popular à novela, toda narrativa tem a ver com temas como a lei, 

a legalidade e legitimidade, nada é mais normativo do que o jornalismo para investigar 

essa estrutura organizadora e legitimadora.  

Ainda nessa linha de raciocínio, sabendo desse caráter autoritário da narrativa, 

determinar sua forma no jornalismo é um desafio. Principalmente pela elementar 

dificuldade em se indicar o que é essa forma. Separá-la do conteúdo, sabendo a 

importância que este desempenha para a sua própria conformação, constitui o grande 

esforço que buscamos empreender. Mas por onde buscar essa forma no jornalismo?  

Essa busca poderia ser feita em qualquer narrativa jornalística, se nossa 

argumentação é coerente. No entanto, escolhemos como objeto de análise os escândalos 

políticos. E não é coincidência que a própria noção de escândalos políticos também 

pressuponha um sistema legal e uma carga moral, que são desrespeitados, sendo essa 

quebra considerada uma de suas principais características.  

Apesar do aparente paradoxo – serem baseados em um sistema de regras que 

precisam ser quebradas para que existam – os escândalos políticos são também orientados 

por regras que, aparentemente, o fazem ser o que são. Essas regras, como bem 

sistematizou Thompson (2002), estão presentes desde a sua identificação, o que os 

distingue de outros eventos políticos, até a sua publicização, ou a recorrente discussão 

sobre se há escândalo sem que se saiba sobre a contravenção. A respeito desse primeiro 

ponto, pode-se dar como exemplo a diferença que existe entre um ato de corrupção e um 

escândalo de corrupção. O segundo só existe se o primeiro for exposto, poderia-se pensar, 

com certa razão. Mas, se assim fosse, sempre que um ato de corrupção se tornasse 

conhecido de um público, haveria um escândalo. E não é assim que ocorre.  

Tendo em vista todo o sistema de regras que circundam os escândalos, e também 

o sistema legal em que a narrativa se funda, como o jornalismo constitui e consolida seu 

próprio esquema normativo é o ponto-chave que o paradigma indiciário pode auxiliar a 

desvelar. E, ao fazer isso, propicia a reflexão a respeito de como esse jornalismo dialoga 

com o próprio sistema democrático, em prol da manutenção de seu pretenso papel de 

destaque.  

Pensar o escândalo como regido por uma mentalidade que organiza formas 

narrativas – a fim de estabelecer uma maneira de ver e perceber determinados 

acontecimentos – diz respeito a perceber as estruturas que provêm as bases da narração 

política nos jornais. Os escândalos nos dizem quem observar, quem rechaçar, em quem 
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confiar, assim como o que fazer para se manter na linha, quais comportamentos são 

condenáveis e quais não são tão vexatórios assim, viemos destacando.  

Essas informações estão contidas nas notícias, em seu conteúdo, mas também em 

sua forma. Essas formas são apresentadas em estilo e discurso, mas possuem conexão 

direta com a cultura. Os indícios culturais que constituem as formas narrativas podem ser 

identificados, e o paradigma indiciário põe luz a essa identificação. 

Pode-se pensar, como ilustração, sobre os aspectos que permeiam a figura do 

delator. Atualmente, é improvável pensar em escândalos políticos sem que um delator se 

disponha a falar sobre os esquemas escusos que sabe. Implicado na trama, o delator 

precisa da suspensão moral da opinião pública para obter um bem maior; ele precisa que 

relevem ou diminuam o julgamento em torno de seus atos ilícitos para capturar outros 

infratores. Normalmente, esses infratores que se busca capturar são figuras políticas de 

cargos mais elevados, presidentes, deputados, senadores. Os delatores, nem sempre do 

meio político, se colocam em um limbo entre o bem e o mal.  

Para usar exemplos de escândalos que vamos analisar aqui, pode-se perceber que 

isso aconteceu com Roberto Jefferson, em 2005, com Alberto Yousseff, em 2014, e com 

Nestor Cerveró, em 2015, figuras que mantiveram as rodas de investigações girando e 

gerando escândalos. No entanto, antes deles, esse papel era desempenhado de uma forma 

diferente, mas sempre com um “personagem-gatilho” para dar início.  

No caso da Última Hora, para seguir nos exemplos que usamos neste trabalho, os 

possíveis “personagens-gatilho” eram apontados por Carlos Lacerda como homens que 

deveriam expor o que sabiam. Eles não necessariamente se colocariam nessa posição em 

busca de benefícios. Ou seja, essa foi uma relação que foi se moldando ao longo dos anos. 

Não apenas juridicamente32, mas midiaticamente. A percepção em torno da constituição 

de uma narrativa cujos personagens têm um papel bem delimitado a ser desempenhado é 

algo crucial para a ideia de escândalo político.  

Houve, então, uma gradual alteração, até que se chegasse aos anos 2000, envoltos 

com os escândalos da Era PT e uma fila de delatores prontos para incendiar a república. 

Essas formas narrativas que constituem a mentalidade escândalo foram sendo adaptadas, 

 
32 No meio jurídico, a delação premiada, ou “colaboração premiada”, é uma técnica de investigação. Ela 

prevê a colaboração de envolvidos em crimes com a contrapartida de benefícios oferecidos pelo Estado. A 

lei atual que rege essa técnica é a 12.850/2013, mas versões anteriores vêm sendo utilizadas desde a década 

de 1990.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035673/lei-12850-13
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até que os personagens dos delatores, igualmente profanadores da coisa pública, 

pudessem ser servidos como uma espécie de anti-heróis.  

Alterações jurídicas desempenharam papel relevante nesse gradualismo – através 

do desenvolvimento de um aparato legal para amparar essa troca de favores –, mas não 

só. Houve uma alteração em curso também na cultura política33, na maneira como as 

atividades ilícitas na política representativa passaram a ser vistas pelos representados. É 

nesse sentido que destacamos que perceber essas alterações e captar seus desdobramentos 

é um dos desafios que se impõem, e cujas pistas tenta-se dar conta com o auxílio da 

sensibilidade e rigor flexível (GINZBURG, 1989) do paradigma indiciário.  

 

1.3.3 Esquematização dos dados e a identificação das polarizações 

  

Como dissemos anteriormente, o paradigma indiciário foi uma das vias que nos 

facilitou o acesso à mentalidade que tentamos desvendar. Além da observação de 

vestígios, contamos também com uma esquematização das narrativas que buscamos 

analisar, feita com base na proposta de um programa de computador. Essa 

esquematização partiu da análise das narrativas jornalísticas sobre eventos reconhecidos 

como escândalos políticos, em tempos distintos, já pontuamos. Além disso, é importante 

relembrar que foi justamente diante da esquematização que nos deparamos com a 

necessidade de reestruturar o lugar das polarizações neste trabalho.  

Como explicitado no início deste capítulo, enxergávamos a polarização como o 

ponto central de onde toda a narrativa sobre escândalos parecia se desdobrar. Mas algo 

parecia faltar. A polarização sozinha não conseguia nos explicar muita coisa sobre os 

escândalos, apesar da intuição de que ela desempenhava um papel fundamental na 

articulação dessas narrativas. Testamos, então, buscar por ideias que suscitam 

polarizações – múltiplas e distintas – e vê-las como as formas narrativas principais de 

uma narrativa dita escandalosa.  

Para isso, apoiamo-nos na análise de dados que é executada pelo MaxQDA, 

programa que tem sido usado tanto para análise quantitativas e qualitativas. Nele, é 

possível criar categorias de análise, escolhendo quais são os elementos que devem ser 

 
33 Partimos do conceito de cultura política proposto por Giacomo Sani: “(...) conjunto de atitudes, normas, 

crenças, mais ou menos largamente partilhadas pelos membros de uma determinada unidade social e tendo 

como objeto fenômenos políticos” (1986, p.306). Estamos cientes, no entanto, que essa conceitualização 

não encontra ponto pacífico nem na História, nem da Ciência Política, estando, inclusive, a conceituação 

de Sani permeada por questões problemáticas. Cf. SANI, Giacomo. “Cultura política” In: BOBBIO, N. & 

alli Dicionário de política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986 
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levados em consideração para que seja classificado como pertencente ou não a dada 

categoria.  

Em termos de análise das narrativas de escândalos políticos, então, o que foi feito 

foi seguir esse modelo proposto pelo programa. Como veremos em detalhe adiante, na 

análise que consideramos central, partimos de dois materiais que fazem um apanhado 

geral dos escândalos políticos da Era PT, entre 2003 e 2016. Foi nesses dois materiais, 

“13 escândalos do PT no poder” e “Os escândalos do PT desde o início da Era Lula e o 

terremoto com a Lava Jato”, ambos do jornal O Globo, que buscamos as formas narrativas 

que regem as narrativas escandalosas.  

Em termos práticos, essas formas principais, as quais chamamos de polarizações, 

surgiram inicialmente como se fossem categorias criadas no MaxQDA. Ou seja, lemos o 

material, mapeamos os elementos que se aproximavam e os que se distanciavam da 

concepção de polarização que acreditamos ser a mais pertinente de ser trabalhada nesse 

contexto, agrupamos esses elementos por ordem de familiaridade e delineamos as 

categorias que abarcariam cada um deles.  

Diante dessas categorias, por fim, fomos para as narrativas dos escândalos 

políticos da maneira como aparecem nos jornais, nas quais buscamos verificar 1) se essas 

categorias – essas formas narrativas, essas polarizações – apareciam nas notícias também; 

2) como elas aparecem, ou seja, quais são seus elementos constitutivos mais 

proeminentes; 3) se sempre que há um escândalo elas todas estão presentes, ou apenas 

algumas.  

Tudo isso foi feito utilizando como parâmetro a categoria anterior que, da maneira 

como entendemos, é um exemplo da mentalidade escândalo expandida, o que 

possibilitaria visualizar com mais facilidade seus elementos: o mar de lama. Como já 

posto, essa expressão, que passou a designar um ambiente político marcado por corrupção 

e por escândalos, aparece aqui como uma guia para que pudéssemos fazer algumas 

escolhas. Foi assim que chegamos ao momento-chave que está no centro da nossa análise, 

o que chamamos de “mar de lama” de Lula e do PT.  

A dificuldade, no entanto, viria no momento de decidir para onde olhar nos 

escândalos da Era PT. Diante de tantas situações que foram denominadas como tal, como 

escolher para quais escândalos olharíamos? Foi nesse caso em particular que a categoria 

do “mar de lama” mostrou-se fundamental. Pensando nisso, julgamos importante que uma 

observação preliminar também fosse feita em escândalos à época que a expressão “mar 
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de lama” ganhou seu sentido atual, a década de 1950, ainda sob o governo democrático 

de Getúlio Vargas.  

Desse período, as observações e considerações feitas se basearam em uma análise 

simples de narrativa, que pode ser identificada nos termos da análise crítica da narrativa 

proposta por Motta (2013). A partir dela, identificamos os principais escândalos da época, 

usando como base uma publicação de 1954, e recriamos uma linha cronológica dos 

eventos, tentando organizar alguns elementos em comum que iam aparecendo nas 

narrativas jornalísticas. Com esse material analisado, reunidos alguns indícios que nos 

indicaram quais caminhos poderiam ser mais profícuos na análise dos escândalos da Era 

PT, e partimos para a escolha do material a ser observado entre 2003 e 2016. 

Poderíamos pensar que os olhares recairiam naturalmente sobre os dois escândalos 

considerados maiores desse período, o Mensalão e a Lava-Jato. De fato, chegamos à 

conclusão que esses precisavam ser nosso foco. Mas os motivos precisavam ser alinhados 

com as nossas argumentações, e não uma mera constatação de grandeza. É nesse sentido 

que o “mar de lama” aparece nesse outro período de análise: esses dois escândalos são 

vistos, ao mesmo tempo, como um resumo dessa expressão, assim como uma 

demonstração da sua capacidade de se expandir. O “mar de lama” mostra como a 

mentalidade escândalo operada pelo jornalismo, em última instância, estabelece um 

ambiente que parece completamente dominado por malfeitos. E foi exatamente nesse 

contexto que as polarizações se mostraram mais fáceis de serem identificadas e 

decodificadas. 

 

1.3.3.1 Corpus de análise 

 

Feita essa exposição dos principais conceitos que norteiam a nossa discussão, 

detalhamos os procedimentos práticos de análise. Embora já tenhamos exposto alguns 

deles, nos concentramos mais, até aqui, em justificar as nossas escolhas, recriando parte 

da dinâmica que desenvolvemos ao reestruturar nossos objetos e objetivos de pesquisa. 

Agora, então, buscaremos focar na apresentação direta dos materiais que compõem o 

nosso corpus: os jornais, os recortes temporais e os elementos que vão ser levados em 

consideração para a identificação das formas narrativas que constituem a mentalidade 

escândalo.  

Destaca-se, também, as razões de se abordar esse tema através dos escândalos 

políticos midiáticos, tanto no que se refere a sua importância pelo apelo sempre atual que 
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emanam nas análises de comunicação, em especial de jornalismo, quanto pelas 

possibilidades que oferecem sendo um objeto complexo e multifacetado. Isso, sem 

esquecer que inúmeras maneiras de abordá-lo são possíveis, e as que são apresentadas 

aqui pretendem dar conta de apenas uma parte da longa lista de problematizações 

suscitadas pelos escândalos. Esgotá-lo não era uma opção – nem pretensão – e, sim, torná-

lo compreensível.  

É importante que se ressalte, ainda, que, embora aqui estejam descritas grande 

parte da abordagem metodológica que nos guiou, outras informações que julgamentos 

pertinentes nesse sentido também estão diluídas ao longo dos capítulos, na medida em 

que aprofundamos os conceitos que nos auxiliam na compreensão do problema de 

pesquisa. 

Finalmente, em termos de corpus, é preciso vislumbrar o grande panorama de 

análise que se coloca diante deste trabalho, o que inclui compreender as escolhas que 

foram feitas ao longo do caminho, assim como as recusas. Pode-se admitir que há um 

corpus nuclear, de onde a discussão parte e que, para fortalecê-la, cria a necessidade de 

se apoiar em outro corpus, que são colocados aqui como complementares. Sinalizamos 

isso no final da seção anterior e, por isso, começaremos explicando estes últimos.  

Como corpus complementares, então, temos os materiais colhidos da década de 

1950. Como já mencionado, este é o período em que a expressão “mar de lama” ganha 

seu sentido mais conhecido e que nos guia pelos escândalos políticos; nela está a ideia de 

que a corrupção ganha grandes proporções e parece “engolir” um determinado governo 

e/ou personagens específicos da política. Esse também é o período que coincide com o 

que se convencionou chamar de “modernização” do jornalismo brasileiro, cujas 

transformações passaram a indicar um alinhamento entre o jornalismo nacional e o 

modelo estadunidense, guiado pelos ideais que hoje fazem parte da mítica profissional 

jornalística.    

Essas duas características fazem com que a década citada seja particularmente 

interessante para fazermos as primeiras observações das questões que guiam este 

trabalho. Por isso, para tal, nos debruçamos sobre dois materiais específicos: 1) a 

cobertura do escândalo da CPI da Última Hora, ocorrido em 1953, a partir da perspectiva 

dos jornais Tribuna da Imprensa e Última Hora; 2) o “Livro Negro da Corrupção”, edição 

especial do jornal O Globo sobre os malfeitos do governo Vargas, lançado em setembro 

de 1954.  
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Essa edição especial citada, apesar de ser posterior ao trágico fim do governo de 

Getúlio Vargas, foi responsável por guiar nosso olhar sobre qual escândalo desse período 

deveríamos nos debruçar. Nela, é feita uma retrospectiva das situações corruptivas que 

envolveram os três anos de presidência de Vargas. Em especial, dois escândalos são 

citados, a CPI da Última Hora e o atentado da Rua Tonelero. Privilegiamos o primeiro, 

então, por ser considerado o menos alterado por eventos externos, já que as investigações 

do atentado foram marcadas pelo suicídio do ex-presidente, em agosto de 1954. 

A pretensão, ao observar esse material, era reunir alguns indícios sobre as 

narrativas de escândalos políticos. É importante que se destaque, no entanto, que não há 

qualquer intenção comparativa nesse exercício. O que se buscou fazer foi organizar 

algumas categorias preliminares que nos ajudariam a pensar as categorias finais, 

utilizadas para analisar os escândalos da Era PT, em seu próprio mar de lama. A ideia, 

então, era que os escândalos do “mar de lama de Vargas” nos oferecesse algumas pistas 

sobre permanências e transformações nas formas narrativas dos escândalos que vimos 

desdobrar nos trezes anos dos governos petistas.  

Influenciados pelas transformações do fazer jornalístico, que mexiam também 

com a sua concepção profissional, os jornais da década de 1950 estavam se colocando 

como atores políticos, enaltecendo e consolidando sua narrativa em torno da defesa da 

ordem democrática. Por tudo isso, esse parecia um contexto promissor de observação 

inicial.  

As polarizações que encontraríamos depois, no “mar de lama de Lula e do PT” 

carregavam muitos dos indícios que visualizamos primeiro na década de 1950, o que nos 

diz bastante sobre o tipo de jornalismo que foi sendo moldado aqui no Brasil “pós-

modernização”. Com todas as problematizações que esse termo é capaz de suscitar, como 

pontuaremos adiante, esse período ainda resguarda bons materiais de análise.  

Já como corpus principal, ou nuclear, têm-se os escândalos da Era PT34, 

apresentados pelo jornal o Globo. Sobre eles, cabe dizer que partimos de uma lista 13 

escândalos, que abarcam desde o período em que a presidência estava ocupada por Luiz 

Inácio Lula da Silva, até os dias de Dilma Rousseff, e de um relato veiculado no site do 

jornal, também sobre o que o veículo considerou como sendo os escândalos mais 

importantes dessa época.  

 
34 Optou-se por usar essa nomenclatura em consonância com a maneira como os veículos de comunicação 

passaram a se referir ao período em que políticos do Partido dos Trabalhadores ocuparam a presidência da 

república.  
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Em relação ao jornal que foi escolhido como ponto de partida, ancoramos nossas 

considerações no O Globo por três razões principais: 1) pela penetração que usufrui no 

mercado jornalístico brasileiro, ocupando nos últimos 20 anos o ranking de cinco 

periódicos mais vendidos; 2) pela posição que esse veículo se auto impõe, como 

representante do jornalismo de referência brasileiro; 3) pelo levantamento que ele 

realizou, à época do impeachment de Dilma Rousseff, com os escândalos que marcaram 

os governos do PT.  

Nesse sentido, esclarecemos que nossa pretensão foi de trabalhar com o que é 

caracterizado escândalo pela própria imprensa, ou seja, pelo que o próprio jornal 

classifica como tal. Buscamos, assim, fazer o movimento inverso: ao invés de estabelecer 

uma noção de escândalo – midiático – e tentar enquadrar as situações nesse caminho pré-

concebido, utilizamos os enquadramentos já providos pela imprensa e, a partir deles, 

problematizamos o conceito de escândalo midiático.  

Ainda sobre a lista de 13 escândalos veiculada e mantida nos acervos do jornal O 

Globo, esclarecemos que essa “curadoria de escândalos” do PT, estruturado através de 

uma galeria de eventos, apresenta uma cronologia do que foi a administração petista ao 

longo dos treze anos. Seguindo nossa argumentação de privilegiar o entendimento de 

escândalo do veículo jornalístico, esses eventos foram usados como ponto central para 

nossa discussão.  

Em relação à lista em si, é preciso também fazer algumas considerações. Ela está 

disponibilizada no site do periódico, tendo sido veiculada após a confirmação de que o 

mandato de Dilma Rousseff seria, de fato, impedido, em agosto de 2016. Mas, diante 

dessa lista online, como se poderia agrupar uma série de matérias nos jornais impressos 

para serem analisadas? Ou seja, como transportar essas informações online para o meio 

impresso, adaptando-se aos propósitos deste trabalho?  

Devido à maneira como são expostos os escândalos na compilação que foi feita 

pelo O Globo (figura 1), tivemos alguns cuidados. Com o título “13 escândalos do PT no 

poder”, o jornal promove um passeio virtual pelo que chama de principais escândalos que 

marcaram os governos do PT na presidência, disponibilizando um resumo a respeito 

deles. Apesar da indicação numérica, cabe destacar que alguns dos episódios incluídos na 

lista do periódico são desdobramentos de um escândalo e não necessariamente um novo 

evento. Isso foi levado em consideração no momento da análise, mas, para a composição 

do corpus, todos foram levados em consideração com igual peso.  
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Além disso, o O Globo não faz qualquer conexão entre esses episódios e suas 

próprias matérias escritas sobre o assunto. Não há qualquer link que junte essas indicações 

de escândalos e as edições passadas do jornal – o que seria de grande ajuda para nos guiar 

nas análises das narrativas. Por isso, utilizou-se como guia extra um relato que também 

foi veiculado no site do periódico, em que os escândalos da Era PT são descritos e, nessa 

versão, é possível encontrar links para matérias.  

Diante desse material, procedeu-se da seguinte forma: buscou-se informações 

sobre o início e o fim desses episódios descritos como escandalosos, partindo de pesquisas 

no próprio site do jornal. Foi com base nos resultados dessas pesquisas que organizamos 

uma linha temporal que nos auxiliou nas buscas das matérias nas edições do acervo que 

são iguais às impressas.  

 

Figura 1 - Print screen da tela de abertura da galeria do O Globo. 

 
Fonte: www.oglobo.globo.com 

 

Em termos de aproximação com o material, explicamos ainda que a observação 

inicial desses recortes foi feita com base no conteúdo apresentado nas capas dos jornais. 

Ou seja, observamos primeiramente as capas dos jornais ao longo desses episódios que 

identificamos como escândalos, em busca de indícios sobre as polarizações que 

queríamos explicitar. Quando menções ao escândalo eram feitas na capa, seguiu-se para 

as matérias relacionadas dentro do jornal. Essa opção foi feita levando em consideração 

que a visibilidade desses escândalos deu-se, principalmente, a partir das manchetes.  

A partir do momento em que as chamadas na capa não estavam – ainda ou não 

mais – sendo feitas, pode-se perceber que o próprio escândalo também não existia no 

sentido em que comumente lhe é associado. Essa escolha de se basear na capa não é vista 

file:///C:/Users/Clara/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/www.oglobo.globo.com
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como prejudicial porque, até em sua fase prévia, prevista por Thompson (2002) como 

sendo um prelúdio do escândalo, sem necessariamente ser classificado como tal, as 

narrativas com potencialidade para serem vistas como escândalo recebem algum tipo de 

visibilidade nas capas dos jornais.  

Além disso, vale ressaltar que cada um desses casos, tanto do corpus 

complementar quanto do principal, tem em comum o fato de serem aqui compreendidos 

como um escândalo político de poder, nomenclatura que adotamos desde o início e, agora, 

cabe um esclarecimento a mais. Nos termos previstos por Markovits e Silverstein (1988), 

escândalos políticos, para serem reconhecidos como tal, têm que envolver abuso de poder 

em relação a processos e procedimentos. Já Thompson (2002), em sua sistematização, 

distingue os escândalos políticos em “escândalos sexuais”, “escândalos financeiros” e 

“escândalos de poder”.  

Em linhas gerais, o autor pontua que os primeiros dizem respeito às situações em 

que há transgressões de códigos sexuais, tendo políticos como um dos personagens 

principais, enquanto os segundos envolvem o mau uso de recursos econômicos públicos, 

e os últimos se referem aos abusos de poder político.  

Dos casos apresentados aqui, a CPI da Última Hora e grande parte dos escândalos 

da Era PT poderiam ser enquadrados como escândalo político-financeiros, tomando como 

base os escândalos do Mensalão35 e da Lava-Jato36. No entanto, parece mais promissor 

concebê-los a partir da noção de escândalos de poder, alinhando-se, inclusive, ao 

entendimento de narrativas patrimonialistas.  

De acordo com Thompson (2002, p.239), está previsto que escândalos político-

financeiros envolvam também transações financeiras ilícitas, mas essas transações não 

constituem a fonte do escândalo, elas são secundárias, porque as atividades realmente 

centrais ao escândalo são “transgressões de regras e leis que regulamentam o exercício 

do poder político” (THOMPSON, 2002, p.239). É o uso ilícito do próprio poder político, 

nos termos descritos pelo autor e com o qual se converge. 

Isso porque é preciso refletir que, ao levar isso em consideração, os escândalos 

que poderiam ser vistos como político-financeiros ganham uma nova dimensão. Todos 

 
35 Esquema de propinas a parlamentares, pagas com dinheiro público desviado com a contrapartida que 

votassem a favor das propostas do governo, eclodido em 2004 e amplamente explorado nos anos seguintes, 

em meio a novas revelações - em especial de Roberto Jefferson, em 2005 - e desdobramentos.   
36 Investigação da Polícia Federal a respeito de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção e outros 

crimes, que acabou implicando o então diretor da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, em 2014. Ele, juntamente 

com o doleiro Alberto Yousseff fizeram o acordo para delação premiada e implicaram nomes do Partido 

dos Trabalhadores como beneficiários em diversos esquemas de corrupção através da estatal. 
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eles, em seus momentos de eclosão e desenvolvimento, colocaram em destaque no debate 

político nacional – acadêmico ou não – a natureza do exercício político e as próprias bases 

do sistema de governo em vigor no país. Em todos os casos analisados neste trabalho, 

também, o fio condutor da narrativa é o uso do poder proporcionando um completo 

descontrole em termos de usufruto do dinheiro público, não o contrário.  

Já de volta ao ano de 1953, o fio condutor pode ser pensado em termos de tentativa 

de controle do jogo político da época, implementada por Vargas com o financiamento do 

jornal Última Hora, que confere à CPI o status de escândalo. A indignação de Lacerda dá 

extensa visibilidade ao montante desviado para este fim, mas, em último grau, é o esforço 

em se construir um sistema midiático para além das críticas ao governo que estimula o 

questionamento. A normatização em torno disso se torna mais clara quando, em diversos 

momentos da campanha lacerdista durante a CPI, o jornal Tribuna da Imprensa expõe os 

valores repassados ao jornal de Wainer, o Última Hora. Esses números não dizem apenas 

“é um absurdo que se gaste tanto em jornal para falar bem do governo”, mas eles dizem 

também “é um absurdo que se gaste tanto para poder governar”.  

Os escândalos da Era PT seguiram uma lógica parecida, acreditamos. Tanto que, 

à época, muito se questionou a respeito do preço da governabilidade no país. É, portanto, 

coerente que se agregue esses escândalos sob uma perspectiva comum. Isso, no entanto, 

não significa que suas particularidades não serão pontuadas, mas apenas que há um 

cuidado na seleção desses casos para a composição do corpus de análise.  

Além disso, ao longo do trabalho, trazemos alguns exemplos mais atuais, de casos 

que ajudam a ilustrar as discussões que seguem. Esses casos não necessariamente se 

enquadram como escândalos políticos, mas servem para pensar o papel e o lugar dessas 

narrativas, na correlação entre jornalismo e política na atualidade.  

Isso posto, tendo apresentado os principais conceitos que pretendemos trabalhar 

para alcançar nosso objetivo de demonstrar como a mentalidade escândalo tem 

funcionado nas narrativas jornalísticas, passamos a abordá-los já no contexto de 

discussões específicas.  

Até chegarmos à análise principal, julgamos necessário rever algumas questões 

que são caras ao entendimento de jornalismo no contemporâneo, especialmente no que 

diz respeito a essas narrativas tão postas em destaque – e cuja própria existência pressupõe 

esse tratamento especial – como as que são compreendidas como sendo escândalos 

políticos. Como primeiro passo, então, daremos atenção à aproximação entre jornalismo 

e narrativa, para introduzir algumas considerações sobre as especificidades do que se 
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apreende, hoje, por escândalos políticos, assim como os pormenores iniciais do que 

entendemos como polarizações.   
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2 SOBRE A NARRATIVA E SUA RELAÇÃO COM O JORNALISMO 

 

Já sinalizamos que este trabalho é constituído a partir de um olhar sobre o 

jornalismo que compreende as notícias como narrativas. Nesse sentido, e para fins de 

localização desse debate, é relevante destacar as ideias de Bird e Dardenne (1993), que 

afirmam que as notícias devem ser vistas como mitos. Essa compreensão se insere em 

uma perspectiva narrativa das notícias, como é proposta também por Motta (1997) e 

problematizada por Albuquerque (2000a) – e para a qual também convergimos, com 

algumas considerações.  

   Ainda segundo Bird e Dardenne (1993), enxergar as notícias como narrativas é 

focar no modo como as notícias são narradas, considerando como parâmetro o 

afastamento ou a proximidade do registro de dados. Isso significa que, ao se afastar, 

gradativamente, de um registro, que é meramente processual, a notícia estaria se 

aproximando de uma forma mais narrativa. Nesse sentido, quanto mais narrativa, ou seja, 

mais próxima da maneira de contar (es-)histórias que conhecemos, mais compreensível 

aos leitores.  

De acordo com a proposta de Motta (1997) de aplicação dos estudos narrativos na 

análise jornalística, enxergar o jornalismo como narrativa é útil para entender a 

constituição dos chamados fait divers. Por outro lado, em outra argumentação, 

Albuquerque (2000a) propõe a ampliação desse espectro de consideração e afirma que 

pensar o caráter narrativo é relevante tanto para as fait divers quanto as hard news, e que 

essa proposta visa pensar a cultura profissional jornalística. Isso porque, de acordo com 

o autor, as hard news são notícias que precisam muito mais de explicações do que as 

notícias enquadradas como fait divers. No entanto, a própria consideração da existência 

dessa dicotomia nos é problemática, embora recorrente.  

Bird e Dardenne trabalham com as noções de “registro” e “narrativa”, já Motta 

(1997, p.318) apresenta a dicotomia em termos de “hard news” e “soft news”, em que 

nesta última “a narrativa se revela com toda a sua liberdade de criação.” Albuquerque 

(2000), por sua vez, apresenta uma proposta que nos permite enxergar um entrelaçamento 

entre essas duas noções, quando fala em “hard news com tratamento narrativo”, sendo 

esse tratamento narrativo uma tentativa de dar às notícias um formato mais relacionado a 

contar (es-)histórias.  

Entretanto, em todos esses exemplos ainda há o reconhecimento de uma 

dualidade. Isso, diante do que é argumentado, insiste em uma oposição que tende a não 
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contemplar as particularidades da narrativa jornalística e as suas transformações, 

principalmente no que diz respeito à cobertura política. A partir dessas inquietações, 

apoiamo-nos nas considerações feitas por esses autores, mas também tentando sinalizar 

uma nova leitura a respeito das análises das narrativas jornalísticas, mais alinhada com a 

dissolução dessas fronteiras. Por ora, utilizamos a ideia mais geral e abrangente possível, 

de que as notícias servem para descortinar questões políticas e culturais de uma época, 

levando em consideração que elas podem levantar hipóteses acerca do mundo político 

(SCHUDSON, 1982).  

Deixamos de lado, assim, ao menos temporariamente, o que parece ser um dos 

grandes terrenos de disputa das narrativas jornalísticas, que é o seu discurso que se pauta 

pela pretensão de verdade, afeito à apresentação de fatos verificados, em uma 

demonstração de sua herança com certos pressupostos positivistas (RESENDE, 2004). 

Retomaremos essa questão adiante, quando tratarmos especificamente das narrativas 

reconhecidas como escândalos políticos, assim como da construção de um ideal 

jornalístico comprometido com a defesa democrática.  

Neste momento, o primeiro ponto que propomos pensar é: o que distingue uma 

narrativa jornalística de uma narrativa não jornalística? Frus (1994), em sua investigação 

sobre o que delimita a ficção da não-ficção, chega a uma conclusão interessante: essa 

fronteira não é estética, é cultural. O que faz com que identifiquemos um texto como 

ficcional ou não estaria, assim, mais ligado a uma construção cultural do que a aspectos 

estéticos e discursivos impressos no texto. Isso explicaria, por exemplo, a confusão 

causada em um leitor que se depara com uma narrativa jornalística que é construída com 

elementos literários, ou uma narrativa que se propõe literária, e que se utiliza dos artifícios 

da construção da notícia para se constituir. Algo parece ter sido colocado fora da ordem.  

Assimilando essa proposta de Frus (1994), articula-se uma integração entre os 

elementos estéticos, discursivos e culturais. As formas narrativas, que aqui se busca 

identificar e esquematizar em uma discussão sobre a produção de escândalos no 

jornalismo brasileiro e suas interlocuções com o debate político, são constituídas por 

esses elementos. A dimensão cultural desempenha um papel crucial tanto na compreensão 

dessas formas, quanto na sua identificação e posterior esquematização com um debate 

mais amplo.  

Sua captação, no entanto, não se trata de uma tarefa simples. Pelo contrário, esse 

é um elemento de difícil apreensão, principalmente quando se trata da análise de tempos 

distintos e, como vai ser disposto em diversos momentos neste trabalho, mesmo o tempo 
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presente é uma ardilosa armadilha que sempre se tenta captar – armadilha em que a 

própria noção de cultura se articula de maneira diferente.  

No espectro do senso comum, as coisas são mais simples de serem colocadas e 

distinguidas. A narrativa jornalística informa, diferente da literária, que entrete. O 

jornalismo é objetivo, a literatura é subjetiva. No entanto, essas distinções não se 

sustentam. Até que ponto as pretensões podem não encontrar respaldo na determinação 

dessas fronteiras? Podem as intenções desempenhar um papel nessa especificação? Se, 

ao partir de uma ideia de narrativa, como uma escolha mais profícua para tratar os textos 

jornalísticos, em um distanciamento com a ideia de discursos, então a intenção tem um 

lugar a ser ocupado.  

A intenção, na análise narrativa, é um elemento a ser levado em consideração, em 

oposição a sua sublimação nas correntes de análise de discurso (CHARAUDEAU, 2006). 

Não se trata, no entanto, de uma crítica a estes últimos, mas da constatação de uma escolha 

mais apropriada para abordar o objeto. Mas essa escolha, também, não é feita sem suscitar 

uma necessidade de delimitações. Afinal, antes mesmo de se perguntar qual a 

especificidade da narrativa jornalística, se ela existe, se torna pertinente questionar se 

haveria uma especificidade para a própria noção de narrativa. 

Essa questão não é nova, nem carece de debates. Pelo contrário, como todo campo 

de batalhas acadêmicas, o terreno que trata das narrativas tem sido extensamente 

explorado, demarcado e também amplamente contestado. Na teoria literária, essas 

disputas ocorrem há mais tempo, e encontrou em Propp (2002), Todorov (1969) e Barthes 

(1971) alguns de seus expoentes.  

Para Todorov (1969), por exemplo, a narrativa é uma representação da 

temporalidade. Para ele, deve-se levar em consideração a narrativa como representação 

capaz de organizar eventos distintos em um tempo específico. A relação entre a narrativa 

e o tempo se dá, então, através da capacidade de sistematização desses dois elementos, 

resultando em um desencadeamento lógico, cronológico de eventos. Em uma 

aproximação inicial com a proposta de análise desta tese, a perspectiva estruturalista 

desempenha um papel chave. Como organizador dos elementos que devem ser levados 

em consideração na análise e como estruturador de um caminho inicial para efetuar essa 

análise.  

No entanto, passadas essas etapas, percebe-se a necessidade de transpor alguns 

engessamentos inerentes ao estruturalismo, apontamos anteriormente – principalmente 
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no que se refere à compreensão de narrativa. Não por acaso as contribuições de Ricoeur 

(1995) são essenciais para a análise.  

Em sua crítica à visão estruturalista da narrativa, o autor explica que há uma 

negligência desta ao não perceber que a dimensão interpretativa não pode transpor a 

dimensão episódica sem suprimir a própria estrutura. Ou seja, é improvável que a 

organização dos eventos em um dado tempo, nos moldes estruturais, seja o suficiente para 

se compreender o significado desses eventos, em separado e em conjunto. Os sentidos 

podem estar contidos nessa estrutura, mas são também exteriores à própria organização 

dos eventos e precisam ser levados em conta. E isso não pode ser feito sem que se altere 

a percepção da estrutura.  

 Em se tratando do jornalismo, essas disputas são mais recentes, mas não as 

eximem de controvérsias e longos debates, que são próprios das tentativas de demarcação. 

Primordialmente, esses debates tentam compreender o que é narrativa, para que, diante 

dessa conceituação, se possa enquadrar o jornalismo como narrativa ou não. Um ponto 

de partida recorrente, como já mencionado, é enxergar a narrativa a partir de sua 

aproximação ou distanciamento de uma construção discursiva articulada em forma de 

estória. Quanto mais articulada com personagens, seguindo uma cronologia linear e 

alinhada com o ideal das fábulas, mais próximo se estaria da ideia de narrativa. Essa noção 

fica particularmente exposta quando Motta (2005) questiona se os enunciados objetivos 

do jornalismo podem constituir uma narrativa. A própria dúvida coloca em evidência a 

compreensão de narrativa vinculada a uma discursividade específica. 

Coloca em evidência também uma qualidade da narrativa, a narratividade, que 

pode ser compreendida como uma sequência de transformações inscritas no discurso 

(GREIMAS, 1976). A narratividade se coloca como uma característica da narrativa que 

a coloca como intrinsecamente conectada com o tempo, já que as transformações que 

prevê, nos discursos, estão sempre vinculadas a uma temporalidade. Transformações 

acontecem ao longo do tempo, ou por causa da passagem do tempo.  

Mas, considerando a produção jornalística, onde residiria a sua singularidade? Ou 

seja, o que faz do jornalismo uma narrativa? A dificuldade em se indicar a particularidade 

da narrativa jornalística é uma questão ainda em aberto. Em resumo, Motta (2005) 

apresenta as seguintes possibilidades:  

 

As definições da singularidade narrativa revistas até aqui transitam entre as 

qualidades intrínsecas do texto (contar uma história cronológica ou causal 

coerente, conectar ações contínuas/descontínuas rumo a um desenlace, relatar 
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sucessão de estados de transformação) e as possibilidades e necessidades do 

receptor em fazer ele mesmo essas conexões no ato de recepção (o texto 

constrói uma história que remete à imaginação, o relato das ações estimula a 

imaginação, a conexão depende do leitor/ouvinte) (MOTTA, 2005, p.28).     

 

Dentre essas, o autor considera mais profícuo o caminho que relaciona a 

narratividade com os processos de recepção. Essa via interpretativa se conecta 

diretamente com as ideias de Ricoeur (1995), especificamente quando este propõe a 

tríplice mimese como articulação para a compreensão da narrativa no papel de mediadora 

do tempo e da ação humana. Essa ideia tem sido bastante difundida nos estudos de 

jornalismo que acolhem a perspectiva narrativa como a mais coerente, em um 

distanciamento calculado do conceito de discurso, cujos caminhos mais difundidos 

propostos por Bakhtin (1981) e Foucault (1996) perdem em força por não favorecerem 

uma aproximação com a história (MATHEUS, 2010)37. Já o conceito de narrativa, 

especialmente nos termos propostos por Ricoeur (1995), alinha essa conexão como 

fundamental.  

Antecipamos algumas das questões trazidas por Ricoeur, no capítulo anterior, mas 

é fundamental que se detalhe seu entendimento de tríplice mimese, antes de 

prosseguirmos. Em sua releitura da tríplice mimese aristotélica, Ricoeur (1995) expõe a 

articulação narrativa em três representações, as quais chama de mimese I, II e III. Em um 

esforço para simplificar sua densa explicação sobre as mimeses, sem causar ônus para a 

argumentação desenvolvida aqui, explica-se brevemente cada uma delas.  

Sobre a primeira, mimese I, o autor sugere tratar de uma estrutura pré-narrativa 

que, ao mesmo tempo em que está implícita na estruturação narrativa, também a induz. 

A mimese I diz respeito ao mundo pré-configurado, incluindo seus aspectos éticos, que 

existem previamente à narrativa. Ela, também, está presente nas mediações simbólicas, 

constituindo ações e, dessa forma, induzindo o desenvolvimento de narrativas.  

Já a mimese II e III correspondem, respectivamente, às estruturações narrativas 

em si e ao processo de reinterpretação e reapropriação contínuo a que a narrativa é 

submetida, na medida em que é posta em circulação. Enquanto a mimese II corresponde 

à mediação entre a mimese I e III, ao processo de configuração em que a presença de um 

 
37 Gostaríamos, no entanto, de pontuar que não se tem intenção de recorrer a qualquer simplismo para 

invalidar a noção de discurso – extremamente útil e ainda muito utilizada nos estudos de jornalismo. As 

contribuições desses dois autores que citamos, em particular, em muito auxiliam na compreensão das 

narrativas jornalísticas, em especial quando deslocamos o olhar para as questões de poder. Sobre isso, 

Resende (2009) desenvolve uma argumentação interessante, colocando a problemática da narrativa à luz 

da representação e relações de poder que lhe são intrínsecas, articulada exatamente com as ideias de 

Foucault e Bakhtin.  
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narrador se torna marcante, a mimese III consiste na refiguração da narrativa. Na medida 

em que é percebida, a narrativa é reconfigurada a partir das próprias concepções de quem 

a interpreta. Nos termos do próprio Ricoeur, em resumo, “seguimos, pois, o destino de 

um tempo prefigurado em um tempo refigurado, pela mediação de um tempo 

configurado” (Ricoeur, 1995, p. 87). 

Nos estudos de jornalismo, essa noção tem sido incorporada às reflexões sobre a 

produção das narrativas jornalísticas, sua articulação nas páginas dos jornais e a sequente 

integração que são estimuladas com aqueles que as leem. Em um exemplo da maneira 

como a perspectiva de Ricoeur é organizada em termos jornalísticos, tem-se a 

esquematização proposta por Farré (2004), como segue: 

 

1. A prefiguração ou mimese I, que fornece o modelo do mundo ético ou 

representação do real, como pressuposições de verdade, que o leitor tem como 

certas. 2. A configuração ou mimese II é o domínio da poeisis, dos 

mecanismos de criação que realizam diferentes instâncias narradoras. 3. A 

reconfiguração ou mimese III é a esfera que faz intervir a atividade receptora 

com atualização persuasiva e emotiva (FARRÉ, 2004: 143, com destaques da 

autora). 

 

A partir dessa sistematização, é pertinente destacar a mimese I como 

particularmente interessante para o desenvolvimento deste trabalho. Como exposto por 

Carvalho (2012), na leitura que o autor faz da tríplice mimese e de sua aplicação para os 

estudos de jornalismo, a mimese I se apresenta em três dimensões, estruturais, simbólicas 

e temporais. Nesse contexto, a dimensão estrutural se relaciona com as formas narrativas, 

“compreendendo um conjunto de regras consideradas pertinentes a um bom modo de 

narrar, ou a uma tradição narrativa” (CARVALHO, 2012, p.175). Já a dimensão 

simbólica se relaciona com a cultura, na medida em que abarca questões morais, crenças 

e mitos, e a dimensão temporal é responsável por articular todos esses sentidos em uma 

organização cronológica ou de outra forma temporal.  

É exatamente na compreensão da mimese I que está a base argumentativa deste 

trabalho, posto que se propõe a buscar e compreender as formas narrativas do que é 

identificado como escândalos políticos. Essa forma, então, se relaciona no jornalismo 

com uma dimensão cultural e se coloca como prefiguradora dos padrões narrativos com 

os quais nos relacionamos. São essas questões morais, valores e crenças que estruturam 

as narrativas que serão narradas na mimese II e reconfiguradas, pelos leitores, na mimese 

III. É essa a complexificação da forma que se busca.  
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Relembrando o exemplo da “Revolução dos bichos”, do capítulo anterior, 

podemos pensar que essa estrutura aciona certas premissas do mundo “real” pré-figurado 

na ficção. Suscita também uma certa noção de ética que está no leitor e que é necessária 

ao entendimento do texto. Por outro lado, o texto, apesar de construir sobre essa noção 

do que é ético, o que está “dado”, também estabelece uma normalidade, para depois 

mostrar a subversão dessa normalidade. Teríamos, então, a mimese do autor para o texto, 

do texto para o leitor e o processo dentro do próprio texto, em que a ideia de ética é 

reformulada narrativamente pela propaganda, saindo de “duas pernas ruim”, passando por 

“quatro patas bom”, chegando a “duas pernas melhor”. 

Mencionamos, também no capítulo anterior, que essa forma narrativa, no 

jornalismo, já foi investigada por Schudson (1982), mas, embora outros trabalhos 

(GLASSER e ETTEMA, 1989) abordem a questão e citem a sistematização proposta por 

ele, não há um aprofundamento, detalhamento e crítica em relação às formas que foram 

identificadas.  

As formas como previstas por Schudson (1982) também são as mesmas que Hallin 

e Mancini (1994) exploraram, através da noção de formas de representação. Em um 

contexto nacional, acontece algo semelhante, com o agravo de essas formas, pensadas a 

partir da realidade estadunidense, serem transportadas para a realidade do jornalismo 

brasileiro. Apesar da influência do jornalismo de lá na formulação do de cá, é preciso 

reconhecer que há particularidades. É preciso pensar as formas brasileiras; quais são, 

quais elementos lhe constituem, como se relacionam com o sistema que lhe acolhem e o 

que dizem a respeito do jornalismo que lhe servem de veículo.   

Além disso, essas abordagens não evidenciam a importância do caráter temporal, 

como é proposto por Ricoeur. Por isso, aqui, busca-se retomar essa noção e aprofundá-la, 

partindo desta concepção de narrativa. Isso não exclui, no entanto, a viabilidade e 

relevância desses trabalhos. Pelo contrário. A análise empreendida por Schudson, apesar 

de desconsiderar a temporalidade para a constituição narrativa, é o único trabalho que 

sistematiza as formas narrativas nos moldes que se pretende fazer à luz dos escândalos 

políticos brasileiros. Além disso, ele também estruturou de maneira pertinente a própria 

noção de forma narrativa. O que se pretende, então, é aprofundar esse entendimento de 

Schudson e atravessá-lo com o entendimento de Ricoeur.  

Afinal, retomando o próprio Ricoeur (1995, p.15), em sua categórica e já clássica 

introdução à questão da relação entre tempo e narrativa, “o tempo torna-se tempo humano 
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na medida em que está articulado de modo narrativo”, ou seja, há uma imposição de que 

a compreensão da ação humana perpassa pela compreensão da articulação do tempo.  

E o que seria o jornalismo, senão uma organização de ações humanas? Logo, o 

imperativo do tempo se torna urgente também no seu entendimento – e em sua análise. 

Mais ainda, se pensarmos no objeto principal de nossa análise, os escândalos políticos, o 

entendimento das narrativas jornalísticas como desentrelaçado de dicotomias, 

atravessado por tempos distintos e relacionado com essas formas, torna-se vital. 

Coincidência ou não, o entendimento de escândalos também se aproxima de algumas das 

principais controvérsias que envolvem as narrativas jornalísticas, e que apresentamos até 

aqui. 

 

2.1 O QUE SÃO OS ESCÂNDALOS – O QUE TÊM SIDO E O QUE PODERIAM SER 

 

Os escândalos políticos são meios, mas, ainda hoje, é difícil precisar o que faz do 

escândalo um escândalo. Na narrativa jornalística, a exposição de malfeitos não garante 

que um escândalo será iniciado. Em uma das poucas tentativas de sistematização desse 

fenômeno, Thompson (2002, p.40) aponta cinco características do escândalo:  

 

1) sua ocorrência ou existência implica a transgressão de certos valores, 

normas ou códigos morais; 2) sua ocorrência ou existência envolve um 

elemento de segredo ou ocultação, mas elas são conhecidas ou firmemente 

cridas como existentes por outros indivíduos que não os envolvidos (chamaria 

a esses indivíduos de não-participantes); 3) alguns não-participantes 

desaprovam as ações ou acontecimentos e podem sentir-se ofendidos pela 

transgressão; 4) alguns não-participantes expressam sua desaprovação 

denunciando publicamente as ações ou acontecimentos; 5) a revelação e 

condenação das ações e acontecimentos podem prejudicar a reputação dos 

indivíduos responsáveis por eles (embora isso não seja sempre, ou 

necessariamente, o caso, como veremos). 

 

Levando em consideração essas características apontadas pelo autor, poderíamos 

pensar que todos os escândalos que eclodem na mídia – em especial no jornalismo – 

apresentam esses elementos. Sendo verdade ou não, ainda assim, haveríamos de pensar 

que há uma infinidade de narrativas jornalísticas que apresentam essas características e, 

nem por isso, passam a categorizar um escândalo. Isso só reforça o que temos repetido 

algumas vezes ao longo deste trabalho, que escândalos políticos são fenômenos difíceis 

de serem apreendidos.  

Na forma em que aparecem no jornalismo, que nos interessa particularmente, suas 

definições, recorrentemente, são estabelecidas a partir de suas consequências para o jogo 
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político. Isso faz com que os trabalhos que envolvem escândalos políticos, 

frequentemente, o usem como ponto de partida para analisar outras questões, relacionadas 

ao jornalismo, especificamente, e a mídia, de forma geral. No entanto, talvez por usarem 

o escândalo como dado, pouco se proporciona ao entendimento desse fenômeno, 

isoladamente ou mesmo em sua relação com os meios de comunicação.  

Há, então, um movimento relacional que é ignorado, como se, por um lado, a 

mídia pudesse gerar escândalos políticos em uma ação natural e, por outro, as 

características desses escândalos não pudessem nos dizer nada a respeito das dinâmicas 

midiáticas – por serem considerados, em geral, meras consequências de um ambiente 

midiático voltado para o culto da personalidade, o entretenimento e a performance 

teatralizada da política.  

Dissemos, que em um dos poucos trabalhos que tentaram sistematizar os 

escândalos políticos, pontuando os seus principais elementos constitutivos e 

relacionando-os com as potencialidades das tecnologias midiáticas, Thompson (2002) dá 

algumas pistas sobre isso. Ao propor a noção de “escândalos políticos midiáticos”, o autor 

abre espaço para pensar o que os escândalos podem dizer sobre a nossa mídia, ao invés 

de continuar tentando pensar a mídia usando os escândalos apenas como exemplos de sua 

atuação. Como se não houvesse, preliminarmente, na constituição dos escândalos 

políticos, na maneira como têm sido moldados – pela e na mídia –, elementos que nos 

guiam para o entendimento das manifestações midiáticas.  

Mas, antes de compor essa compreensão de escândalos políticos midiáticos, é 

preciso também compreender outra especificidade dessas manifestações, a da política. Na 

clássica definição de Thompson (2002), em seu trabalho sobre escândalos políticos, o 

campo político é o responsável por caracterizar o escândalo dessa ordem, visto que nele 

provêm o contexto e o padrão de desenvolvimento deste tipo de evento. Nesse sentido, 

na concepção apresentada por ele, é para o campo político que devemos nos voltar para 

compreender os escândalos políticos. Nas palavras do autor:  

  

Escândalo político é um escândalo que envolve indivíduos ou ações que estão 

situados dentro de um campo político e que têm um impacto nas relações 

dentro do campo. É o campo político que caracteriza o escândalo político como 

político; ele fornece o contexto o escândalo e configura seu padrão de 

desenvolvimento. Se quisermos, pois, compreender a natureza do escândalo 

político, temos de começar analisando a estrutura do campo político” 

(THOMPSON, 2002, p.129). 
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Com base na teoria social, os trabalhos de Thompson veem os escândalos como 

“lutas pelo poder simbólico” (2002, p.296), tendo como mercadoria de maior valor a 

reputação e a confiança – e cujos esforços para mantê-las se tornam, eles próprios, 

potencializadores de escândalos. Para ele, a questão principal dos escândalos gira em 

torno do capital simbólico que esses fenômenos são capazes de movimentar. A reputação, 

nesse contexto, é o bem mais precioso que alguém poderia deter, especialmente no meio 

político. Os escândalos põem essas reputações no centro do julgamento e fazem com que 

os julgados e julgadores estejam sempre disputando quem tem mais força para operar os 

jogos de poder. Para ele, ainda, é por causa dessa capacidade de destruir reputações e 

relações que os escândalos demarcam sua relevância no campo político. 

 Se Thompson foca nessa questão da reputação e dos estragos que os escândalos 

podem trazer para a manutenção de uma imagem política límpida, Adut (2005) põe sua 

atenção sobre o papel dos escândalos na violação de regras. Para ele, o escândalo é “a 

publicidade perturbadora da transgressão”, real, aparente ou alegada, a públicos 

interessados ou identificados com a norma supostamente violada. Essa ideia dá especial 

importância à ruptura das regras sociais, proporcionada por escândalos, fazendo com que 

o contexto moral e legal das sociedades em que essas transgressões ocorrem 

desempenhem um papel central. Isso porque, para compreender o escândalo sob essa 

lógica, é preciso ter em mente o aparato moral que circunda as ações políticas e a 

gravidade que é quebrar suas dinâmicas pré-estabelecidas e resguardadas por leis. 

Em linhas gerais, para Adut (2005), para que haja escândalo, é preciso que 1) 

alguém cometa uma transgressão de alguma regra, ou seja acusado dessa transgressão, 

mesmo que depois se confirme que tal transgressão não ocorreu; 2) alguém tenha que 

publicizar a transgressão possivelmente ocorrida; 3) o publicizador tenha que encontrar 

um público pré-disposto a aceitar a acusação, já que o drama vai ser exibido justamente 

para essa audiência. O pensamento de Adut é resumido por Becker da seguinte maneira:  

 

Adut adiciona a esse trio de elementos duas características importantes que 

afetam a interação desses elementos e as consequências dos processos 

envolvidos: os elementos estruturais estáveis que determinam mais ou menos 

de quais possibilidades os diversos jogadores do jogo têm que escolher, e as 

interações estratégicas, abreviação para os movimentos de ida e vinda e contra-

movimentos que a situação desenvolve” (BECKER, 2009, p.417).   

  

Esse é um caminho recorrente nas análises que usam os escândalos como base de 

apoio. De fato, para que um escândalo aconteça, é preciso que a sua explicitação esteja 
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sempre acompanhada de sua respectiva “regra (moral) quebrada”, para que se possa usar 

como parâmetro para avaliar a gravidade da situação e a intensidade do julgamento 

destinado a ela. No entanto, é preciso lembrar que, mesmo quando não há desvios morais 

graves, há a possibilidade de se ter um escândalo.  

Mais do que isso, os parâmetros usados para comparar uma “situação normal” de 

uma desviante nem sempre são os mesmos, fazendo com que algo que pareça grave hoje, 

não seja considerado da mesma forma em algum tempo. E isso não precisa ser, 

necessariamente, muito tempo, ou tempo o bastante para que o sistema moral, ou o 

Zeitgeist38, seja alterado. Isso pode acontecer de um escândalo para outro, com dias de 

diferença. Ou seja, a transgressão é um elemento que deve ser levado em consideração, 

mas não parece ser, ela mesma, a causa ou a grande propulsão dos escândalos políticos.  

 É nesse sentido, também, que a noção de mentalidade, que sugerimos no capítulo 

1, parece mais esclarecedora. Ela tira o foco do desvio propositalmente, por reconhecer 

que não é necessariamente a quebra de regras que faz com que o escândalo exista, e, sim, 

um código prévio que guia a experiência narrativa que explicita o escândalo. Esse código, 

que no jornalismo identificamos como formas narrativas, é que parece ser o responsável 

por entregar às audiências uma narrativa escandalosa, mesmo quando alguns eventos não 

parecem graves o suficiente, ou, em outros momentos, não seriam considerados dignos 

de iniciar um escândalo. O contexto, certamente, desempenha um papel importante na 

consolidação dessas formas narrativas e, nesse sentido, não há como desagregar o próprio 

apelo de um código moral regente. Mas, redimensionamos sua importância diferente do 

que propõe Adut, em que esse código desempenha uma centralidade.  

 Ainda nesse contexto de debate, Silva (2013), ao fazer um balanço sobre como as 

pesquisas que têm o escândalo como objeto de estudo ou o usam para análises sobre 

outros objetos, reconhece que o caminho da quebra de regras é um dos mais recorrentes. 

Isso faz com que a própria percepção do que é escândalo passe por diferenças, o que 

resulta também em diferenças na maneira como as análises se dão. De acordo com a 

autora,  

 

O que é escândalo, então, conforme indicam essas contribuições, depende de 

um determinado contexto histórico e cultural e da importância que uma dada 

sociedade atribui a certos valores e normas sociais. Se estes são violados e se 

a violação é publicizada, um escândalo pode surgir se existem respostas 

públicas que consistem em discursos e ações de diferentes atores. Ao emergir, 

 
38 Voltaremos a esse ponto no final da exposição. Aqui, julgamos necessário apenas rememorar o conceito 

de Zeitgeist como sua tradução literal já indica, um “espírito do tempo”. 
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o escândalo coloca valores e normas em processo de discussão pública e atores 

em interação e disputas, incitando-os a se posicionar e a agir na situação para 

resolver conflitos expostos entre ideais e práticas (SILVA, 2013, p.166). 

 

  Para além desse rompimento com as regras, Silva também destaca a permanência 

desses acontecimentos na atenção midiática, para indicar uma das características dos 

escândalos. Trata-se de acontecimentos que geram um frenesi político e midiático, que 

atraem significativa atenção por um período de tempo, até que vão sendo deixados de 

lado e sendo substituídos por outros escândalos sem que, muitas vezes, o anterior sequer 

tenha chegado ao seu desenlace político e legal (2013, p.160), resume a autora. O caminho 

proposto por ela para compreender os escândalos políticos, como se pode perceber, gira 

em torno da noção de “acontecimento”.  

Então, distanciando-se das análises que encaram o escândalo como construção das 

mídias e do jornalismo em particular, Silva (2013) ancora sua análise no que Quéré 

propõe como sendo acontecimento. Nesse contexto de percepção, merecem destaque o 

poder de organização de um sentido e de uma identidade para o acontecimento, que passa 

por um processo social de definição que está para além da esfera midiática. Em relação a 

esse conceito no pensamento de Quéré, esclarece-se que: 

 

Um evento se constitui como acontecimento quando é capaz de interromper o 

fluxo temporal da experiência, provocar uma ruptura, revelar problemas 

públicos, abrir novas perspectivas de esclarecimento sobre o passado e 

possibilidades de futuro, desencadear novos sentidos e campos de ação 

(SILVA, 2014, p.75). 

 

Ainda de acordo com ele, existem cinco etapas para o processo de 

individualização de acontecimento: a descrição, processo que categoriza, nomeia e 

vincula o acontecimento a um gênero específico; a narração, que articula os diferentes 

momentos do acontecimento e o organiza em torno de um fluxo temporal; a dimensão 

pragmática, que diz respeito ao tipo de ação, de comportamento, que é considerado 

apropriado dentro do acontecimento; a constituição de problemas públicos, que revela o 

potencial de criação do acontecimento, ao constituir problemas e demandar a resolução 

destes; e a normalização, que oferece o retorno ao que é considerado normal e 

compreensível, após a interrupção dessa normalidade pelo acontecimento.  

Esse tempo, no entanto, como veremos também na análise adiante, é relativo. 

Especialmente na Era PT, a contração e dilatação desse tempo para se considerar um 

acontecimento como sendo um escândalo acontecia de forma, aparentemente, aleatória. 
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Isso tendo em vista que, em diversos momentos, acontecimentos considerados escândalos 

pelo jornal analisado tinham uma curta vida útil nas páginas dos jornais, quando em 

comparação com outros acontecimentos, que tomaram meses de atenção. Apesar disso, é 

importante pontuar, de fato, o tempo desempenha um papel crucial na compreensão dos 

escândalos políticos. Não apenas em relação à permanência destes, mas também em como 

manipulam o tempo dentro da própria narrativa que constituem.  

As perspectivas apresentadas por Silva (2014), Thompson (2002) e Adut (2005) 

são pontos de partidas importantes para compreender a estrutura ética e também estética 

dos escândalos políticos, assim como o são os trabalhos que com eles dialogam, em maior 

ou menor grau – seja com enfoque mais midiático (AZEVEDO, 2010; LIMA, 2006), ou 

mais sociopolítico (BOBBIO, 2006; CHAIA, 2015; SANCHÉZ, 1994). Cada um deles 

traz também elementos que julgamos relevantes para serem considerados em uma análise 

dos escândalos políticos.  

Por enquanto, no entanto, voltemos para as tentativas de apreensão do escândalo 

político, dando especial atenção à mediação proporcionada pela mídia – que tanto dá o 

suporte para o escândalo, quanto constitui um dos seus elementos basilares. Como afirma 

Thompson (2008, p.29), os escândalos políticos tornados visíveis pela mídia passaram a 

ser “uma característica presente em nossa vida pública”, a partir do momento em que a 

visibilidade passa a ser mediada pela mídia. Nesse sentido, para o autor, a visibilidade 

mediada é parte do escândalo.  

Mesmo que ele esteja se referindo à premissa de revelação, propiciada pela mídia, 

para que um escândalo ecloda, pode-se pensar para além disso. A visibilidade mediada é 

parte do escândalo não apenas pela necessidade de exposição, ou pelo pressuposto de que 

é preciso desvelar uma informação sobre um ato ilegal que, anteriormente, estava em 

segredo. Não é apenas ao jogo da dualidade entre segredo e revelação, escuridão e luz, 

que a mídia serve nesse contexto. Essa visibilidade é parte do escândalo também por 

compartilhar e reafirmar os elementos sobre os quais se deve colocar-se contra. Em outras 

palavras, um escândalo não é um escândalo se o que é revelado não se choca com os 

ideais de um tempo.  

Nesse contexto, assume-se a pertinência de sua importância também para a 

compreensão do jornalismo. A capacidade dos escândalos de devastar o jogo político, de 

reconfigurar suas partidas e de colocar em suspenso todos os seus personagens, faz com 

que ele se torne um caminho bastante explorado pelo jornalismo. E isso diz muito sobre 

a prática jornalística. Não apenas em relação ao sensacionalismo – via extensamente 
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explorada –, mas sobre a normatização, e moralização, das leituras sobre o exercício 

político.  

No entanto, ao tratar de escândalos políticos é preciso ter cautela. Primeiro pelas 

generalizações que podem perpetuar, com a pretensão de prover esclarecimentos para 

contextos e acontecimentos completamente distintos, como acontece com a diferenciação 

nem sempre demarcada entre “escândalos sexuais” “escândalos financeiros” e os 

“escândalos de poder”, nos termos propostos por Thompson (2002) já citados. Segundo 

porque, em certa medida, as tentativas de aplicar os esquemas articulados por Thompson, 

em outros trabalhos, podem tirar a atenção de um descompasso entre o que a academia 

compreende por escândalo político na mídia e o que a própria mídia classifica como tal. 

Nem sempre o trabalho da primeira acompanha as mudanças operadas na segunda.  

Um esforço nesse sentido, que merece destaque, é o trabalho de Prior (2015; 

2016), que enxerga os escândalos políticos como narrativas complexas que se 

desenvolvem na imprensa. De acordo com o autor, os dispositivos comunicacionais de 

mediação simbólica (PRIOR, 2015) operam no sentido de organizar a complexidade dos 

escândalos políticos, como fatos discursivos. Compete a esses dispositivos, então, 

selecionar, recortar, enquadrar, moldar e divulgar os acontecimentos que compreendemos 

como escândalos políticos. Essa é uma inversão interessante, em relação ao que 

Thompson (2002) preconiza, ao colocar em evidência os desdobramentos dos escândalos, 

que dependem do contexto do campo político para existirem, mas que só existem também 

na sua publicização pela imprensa.  

Ver escândalos a partir da ótica do que o jornalismo classifica diz respeito também 

a observar como os enquadramentos, as divisões, enfim, as estruturas para abarcar essas 

situações são criadas. Essa questão se torna relevante na medida em que se propõe 

estabelecer quais características, padrões e regras regem essa forma narrativa, para assim 

compreender o escopo maior em que ela está inserida, como sistema e política narrativa. 

Afinal, como coerentemente afirma Schudson (1982, p.111), “[...] nós, como os próprios 

jornalistas, vamos entender melhor nossa política, assim como nossa mídia, quando 

reconhecermos a mensagem substancial e a autoridade da forma narrativa”.  

  Mas, é preciso pontuar, a especificidade da narrativa jornalística de escândalos 

políticos não reside em apenas um elemento. Parece improdutivo tentar identificar um 

único elemento que, sozinho, seja capaz de desempenhar o papel de categorizar a 

narrativa escandalosa. A singularidade narrativa do jornalismo na cobertura de 
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escândalos, na maneira como é enxergada aqui, parece estar envolvida na relação entre 

tempo, espaço e intencionalidade.  

Em outras palavras, uma narrativa só é jornalística – ou um relato jornalístico só 

é narrativa – quando eventos geograficamente localizados são inscritos em um tempo 

específico e com uma dada intenção. Essa intenção pode ser meramente informar, passar 

adiante uma informação e de prestar um serviço, ou estar encoberta por uma pretensão 

maior. No caso do jornalismo político, a pretensão de informar e prestar um serviço 

dialoga diretamente com o compromisso democrático – e assim destrincharemos. Os 

escândalos políticos se tornam, então, uma vitrine privilegiada para se verificar e discutir 

essa especificidade, visto que deixam em evidência todos esses elementos.  

Retomando Schudson (1982), quando este se propôs a analisar as convenções 

narrativas da imprensa norte-americana, o poder da mídia não está apenas na 

possibilidade de declarar o que é ou não verdade, mas, também, no poder que a imprensa 

tem de prover as formas em que essas verdades aparecem. Assim, de acordo com o autor, 

as notícias se relacionam com o mundo real não apenas em conteúdo, mas também em 

forma.  

Essa forma aludida por Schudson, como explicitado, diz respeito à maneira como 

o mundo é incorporado em convenções narrativas que são inquestionáveis e também, já 

tão entrelaçadas com o modo como a política é narrada, que não são mais percebidas por 

nós. Isso significa que, enquanto lemos uma notícia, há convenções que estão 

estruturando a maneira como aquelas informações são repassadas; convenções, ou 

formas, que tornam as notícias elementos compreensíveis e que nos comunicam além dos 

fatos narrados, sobre a maneira como o mundo da política nos é interpretado e repassado. 

Essas convenções, diz o autor, reforçam certas suposições sobre o mundo político. Elas 

incorporam à estrutura da notícia suposições que são vitais sobre a natureza da política e 

também sobre o papel da imprensa. Além disso, de acordo com o autor, essas convenções, 

essas formas, mostram o que uma história – relevante – da política deve ser. 

É nesse sentido que nos debruçamos sobre a imprensa brasileira, a fim de 

compreender sobre as convenções narrativas que cercam a cobertura política e parecem 

ditar o que são ou não escândalos políticos. Para tal, a partir dessas questões levantadas 

por Schudson, propõe-se seguir a ideia de “política narrativa”.  

Esta “política narrativa” seria o conjunto de práticas discursivas que orientam 

sentidos e que, no contexto do jornalismo, como argumentamos, estão relacionadas com 

o ethos profissional que, por sua vez, se relaciona com aspectos sociais, culturais e 
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políticos. Ela também envolve estratégias que são incorporadas ao modo de narrar a 

política, como as narrativas de escândalos políticos.  

Isso não é o mesmo, no entanto, de se dizer que os escândalos são estratégias; 

mas, sim, que a estratégia recairia na maneira como eles são narrados. Essa maneira foi 

sendo alterada ao longo dos anos, mas resguarda uma essência – essa que se preserva – e 

que pretendemos desvelar e analisar. Mas, independentemente da época, ela estabelece 

uma espécie de roteiro de leitura, interpretação e posicionamento diante dos fatos 

políticos narrados. 

 

2.1.1 O jornalismo como organizador do caos situacional e narrativo 

 

Apesar dos enfoques diferentes, Silva (2014) e Thompson (2002) apontam para a 

confusão que envolve os escândalos políticos. Essa confusão não é apenas da situação 

que resulta na explicitação dos escândalos políticos, também é da maneira como os 

escândalos são veiculados na mídia. Como lembra Thompson: 

 
Os escândalos são, muitas vezes, acontecimentos confusos não apenas porque 

os valores e normas são comumente contestados, mas também porque no 

desdobramento subsequente das ações e falas que formam um escândalo 

específico, uma multiplicidade de valores e normas pode estar implicada. Uma 

transgressão específica pode estar na origem de um escândalo particular e pode 

se constituir no foco inicial da atenção, mas a sequência de ações e 

acontecimentos que se desdobra pode desviar o foco para outro lugar, de tal 

modo que a transgressão inicial se torna obscurecida por outros interesses” 

(THOMPSON, 2002, p.43). 

 

Há uma disputa constante pelos discursos e, na imprensa, essas disputas resultam 

em um caos narrativo que é complexo de ser acompanhado. Apesar da grande narrativa 

escandalosa, nos jornais, serem baseadas em uma tentativa de torná-la linear, cronológica 

e didática39, o escândalo continua a ser caótico. São distintos acontecimentos sendo 

intercalados, muitos sem conexão direta entre si, diferentes personagens que entram e 

saem de cena sem qualquer explicação prévia e posterior40. Essa característica faz com 

 
39 Cabe pontuar que não há, aqui, qualquer relação de causa e efeito ou de valoração entre a tentativa de 

apresentação de situações em uma cronologia linear e o didatismo que essa tentativa é capaz de suscitar. 
40 Voltaremos a essa questão no capítulo 4, com os exemplos que trazemos para ilustrar esse argumento. 

Para não quebrar a fluidez do texto, propomos um exercício que pode servir como uma prévia de ilustração: 

tentemos lembrar quem foram os principais personagens de situações caracterizadas como escândalos em 

anos passados; o que fizeram, como foram apresentados, que tipo de dano foram-lhe atribuídos. É possível 

que lembremos de alguns – ou de vários. A questão que tentamos destacar é que a maneira como são 

apresentados e como se fixam nas narrativas jornalísticas é efêmera. Eles ganham e perdem protagonismo 

na mesma velocidade com que novos elementos são apresentados, novas situações são postas como 

escândalos. Marcos Valério, no Mensalão, pode ser visto como um exemplo disso. Veremos, ele é posto no 
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que as próprias análises dos escândalos sofram para enquadrá-lo e compreendê-lo, porque 

parecem pressupor que deveria haver alguma lógica no emaranhado de sentidos e ações 

que emanam desses acontecimentos.  

Em outras palavras, as análises de escândalos políticos se dão a partir do 

pressuposto de que a imprensa busca, em alguma medida, se alinhar com seu ideal 

objetivo. Mas só existe escândalo porque a imprensa se dispõe a se soltar desse ideal – 

porque o escândalo é caos narrativo, não é conteúdo propriamente, e, sim, forma – embora 

continue a usar a objetividade, em discurso, como escudo para reforçar a legitimidade de 

sua fala, como pontuaremos mais à frente.   

Mas, retomando o tema do caos, a grande questão que permeia os estudos de 

escândalos políticos é justamente o imponderável que os circunda. Não é possível 

determinar quando um escândalo vai eclodir e, o mais importante, o que faz com que eles 

passem a ser reconhecidos como tal. O escândalo político, no jornalismo, é uma 

experiência difícil de ser capturada. E, por isso, pensar em termos de análise que não 

levem em consideração esse caráter volátil, pensando o escândalo como uma estrutura 

narrativa fechada e pré-articulada, tendem a não progredir muito em relação à 

compreensão deste fenômeno. 

Pensar assim faz com que haja uma alteração na maneira como as análises de 

coberturas de escândalos políticos são feitas. Inverte-se a ordem da necessidade de 

apontar enviesamentos, para tentar compreender o que essas narrativas dizem sobre o 

jornalismo, para além de possíveis tomadas de partido. No primeiro, os enviesamentos 

podem até deixar transparecer algo sobre posicionamento dos veículos jornalísticos, suas 

inclinações, a maneira como a organização de produção de notícias se sobrepõe ou não 

ao jogo político, o pretenso ideal de objetividade sendo sempre colocado em xeque. Mas 

não é possível ir muito longe sem se compreender o fenômeno do escândalo político. 

Essas narrativas não indicam, sozinhas, o caminho.  

 Reconhecer que os escândalos políticos, no jornalismo, são narrativas caóticas e 

sem qualquer vínculo prévio com um tipo específico de malfeito, é um passo importante 

nesse sentido, mas também não elimina todos os problemas de apreensão dessas 

narrativas. Como seguimos frisando, essas narrativas parecem ter em comum uma 

explicitação de questões identificadas com o patrimonialismo, mas isso, também, não 

garante qualquer facilitação na captura. É, mais uma vez, uma questão de mentalidade 

 
centro do escândalo e depois posto de lado; outros personagens tomam seu lugar de destaque; não é 

necessária a apresentação de uma justificativa sobre ele não ser mais relevante para narrar as situações.   
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que se instaura e permite que uma contravenção explicitada seja reconhecida como 

escândalo.  

 É nesse contexto, ao mobilizar as formas narrativas que acionam a mentalidade 

escândalo, que o jornalismo se põe como o organizador do caos situacional e narrativo 

dos escândalos políticos. Ele impõe o seu modelo de estruturar a experiência política e, 

ao fazê-lo, angaria poder simbólico para o seu estilo de narrar, estruturado sob os ditames 

de um ideal dito “moderno”.  

 No entanto, em termos de “política narrativa”, parece faltar ainda um elemento 

que possa nos guiar nas análises dessas narrativas, que dê conta desse caos que os 

escândalos suscitam, sem que a questão do enviesamento se tornasse sobressalente. Foi 

pensando nisso que, ao observar os episódios que eram classificados como escândalos 

políticos, nos tempos distintos que nossos corpus abarcam, percebemos que as formas 

que mais se destacavam nessas narrativas pareciam ser tentativas de organizar as 

situações em polarizações. Uma ideia parecida com a que recorrentemente passou a ser 

suscitada nos debates políticos das épocas, a de oposição de polos.  

Na esteira desse raciocínio, passamos a tentar delimitar quais seriam as ideias mais 

revisitadas e quais polarizações poderíamos pensar como regentes dessa apresentação de 

debates políticos. É sobre essa “política narrativa” que nos debruçaremos nas próximas 

seções, antes de retomarmos questões importantes para a identificação, análise e possíveis 

consequências de conceber as polarizações como parte fundamental dessas narrativas que 

são identificadas como escândalos políticos. Assim, reitera-se, ao mesmo tempo, a 

importância e a urgência de se considerar a polarização como forma e, a partir disso, 

observá-la como problema de pesquisa que pode abrir mais possibilidades para uma 

questão atual e pertinente aos estudos do jornalismo, em especial o que se ocupa de 

reportar a política. 

  

2.2 COMPREENDENDO OS ESCÂNDALOS A PARTIR DAS POLARIZAÇÕES QUE 

O JORNALISMO GERENCIA  

 

O jornalismo gerencia e estimula as polarizações nas narrativas de escândalos 

políticos. E, ao fazer isso, nos oferece a face que o jornalismo “moderno” tenta evitar em 

sua autoproclamada imagem de objetividade, impassível diante da explicitação do caos 

narrativo e comprometido com a sustentação democrática. Ao fazer isso, também, o 

jornalismo instaura uma maneira específica de visualizar as situações que estão sendo 
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narradas, o que aqui chamamos de “mentalidade escândalo”, capaz de ordenar e dar um 

sentido próprio a uma série de eventos. Sem essas polarizações acionadas, parece-nos, 

não tem como o entendimento do que é narrado ser plenamente compreendido como um 

escândalo.  

A própria ideia de escândalo induz a uma polarização, pois pressupõe uma 

oposição entre uma situação tida como normal e uma quebra dessa normalidade. É a 

polarização entre o caos e a ordem, das atitudes políticas, do sistema que sustenta essas 

ações e, consequentemente, das narrativas que expõem essas quebras.  

“Polarização é algo normal. E, eu acrescentaria, ceticismo quanto à democracia 

liberal também é normal. E o apelo do autoritarismo é eterno”, escreveu a jornalista 

estadunidense Anne Applebaum em um artigo41 sobre os contextos que levavam à 

fragmentação da democracia. Applebaum apresenta as situações de países como Polônia, 

Hungria e França, para discutir algo que foi ficando cada vez mais palpável na realidade 

brasileira, embora ainda difícil de apreender plenamente: os ciclos que levam ideias e 

ideais políticos, que andam juntos ou em frágil harmonia, por um tempo, a se 

distanciarem, até se constituírem em partes opostas e totalmente incompatíveis com uma 

mesma realidade.  

 Ao longo dos últimos anos, vimos todos esses elementos citados pela jornalista 

catapultarem uma situação de crescente imprevisibilidade política. No cenário atual, a 

polarização se mostrou mais uma vez, quando permitiu a eleição de um candidato 

presidencial conhecido por suas declarações controversas42, que parece ter sido guiado à 

presidência pela extrema rejeição43 que o seu oponente e seu partido suscitavam. Isso, 

mesmo que, em sua fala, ficasse explícita a contradição em se apoiar um candidato de 

alinhamento escancarado com um período antidemocrático em prol de se manter a 

 
41 Trata-se do artigo intitulado “O que está por vir”, veiculado na Revista Piauí, em novembro de 2018. 

Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-pior-esta-por-vir/>. Acesso em 2 dez. 2018. 
42 Refere-se à eleição de Jair Bolsonaro (PSL), em 2018, e suas declarações de apoio ao período ditatorial 

ocorrido no Brasil. Como exemplo dessa postura, pode-se apontar a entrevista dada ao Jornal da Band, da 

TV Bandeirantes, em que o político afirmou: “Eu mostrei [...] e hoje em dia grande parte da população 

entende, que o período militar não foi ditadura, como a esquerda sempre pregou.”. Entrevista realizada após 

a eleição de Bolsonaro, veiculada em 29 de outubro de 2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ltUN6iBMroQ>. Acesso em 12 de nov. de 2018. 
43 À época das eleições presidenciais de 2018, a rejeição ao candidato do PT, Fernando Haddad, e também 

ao seu partido, foi um dos grandes pontos de debate na imprensa. Aqui, relembramos uma matéria veiculada 

pela BBC, em que o cientista político Antonio Lavareda afirmou: “O segundo turno é uma eleição em que 

a rejeição aos candidatos tem um papel essencial. Quem deve ganhar é o candidato que tem a menor 

rejeição". Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45793212>. Acesso em 12 de nov. de 

2018.  

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-pior-esta-por-vir/
https://www.youtube.com/watch?v=ltUN6iBMroQ
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45793212
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democracia. Entende-se, então, que a contradição não enfraquece a polarização. Pelo 

contrário, ela é uma de seus elementos constitutivos.  

Aqui, a observação, categorização e posterior análise dessas polarizações leva em 

consideração esse elemento, a contradição, por entender que a polarização não é como 

um jogo de soma zero. Apesar do nome, ela não lida apenas com oposições diretas. Lida 

também com gradações dessas oposições, que podem se aproximar ou se distanciar, com 

o passar dos anos.  

Dito isso, pensando no contexto de análise que este trabalho se desenvolve, cabe 

ainda reforçar o que vem sendo discutido até este ponto: se, no jornalismo, suas narrativas 

se configuram no próprio conflito e, na maneira como entendemos, na polarização, como 

se poderia entender os escândalos políticos fora desse enlace? Como essas narrativas 

fundadas na polarização podem oferecer qualquer outro tipo de compreensão da dinâmica 

política, se não também polarizações?  

 

2.2.1 Sobre a evidência da polarização no contexto brasileiro  

 

Na ocasião da consolidação do impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, 

em agosto de 2016, manifestantes contrários ao governo da petista foram para a Avenida 

Paulista, em São Paulo, comemorar seu impedimento. Nas ruas, entre cânticos, faixas, 

bolo e champanhe, alguns bradavam: “Nossa bandeira jamais será vermelha”. Essa frase 

tornou-se um clichê, ao longo do processo de impeachment, sendo repetida 

exaustivamente em protestos nas ruas e nas redes sociais. Na mesma avenida, também 

houve protestos contrários à sua saída. 

Foi nesse contexto que, dois dias após seu afastamento, depois de noites de 

protestos dos que eram contra sua saída do governo, um duro editorial estampou as 

páginas do jornal Estado de S. Paulo. Intitulado “A baderna como legado”44, o editorial 

do periódico direcionou críticas ao comportamento agressivo de alguns grupos que 

defendiam a permanência de Rousseff, além de acusar a ex-presidenta e seu partido de 

inflar o ódio da população brasileira, incentivando um estado permanente de disputa entre 

posições contrárias. “Agora, ela própria dá um passo adiante, incitando os brasileiros à 

 
44 Editorial veiculado no dia 2 de setembro de 2016. Texto disponível em: 

<http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-baderna-como-legado,10000073580>. Acesso em 4 de set. 

de 2016. 

http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-baderna-como-legado,10000073580
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divisão, por todos os meios. Despenca no abismo que ela própria abriu a seus pés, mas 

quer ser seguida pela Nação”, diz o texto publicado pelo jornal. 

Após 13 anos na presidência da República, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi 

retirado do centro do Poder Executivo e deixou evidente que havia um processo de 

polarização política, tendo como uma das principais marcas a percepção de que o país 

parecia dividido entre os que repudiavam o referido partido e os que defendiam sua 

permanência, mesmo que não concordassem com seus atos. Mas, até chegar a este ponto, 

de afirmar que o país estava dividido, muita coisa aconteceu.  

Esses exemplos são sintomáticos desse processo de polarização que viemos 

comentando e que se naturalizou dizer, há alguns anos, parte da política nacional. Mesmo 

que suas bases pareçam ainda nebulosas – em relação a como surgiu, o porquê de seu 

aprofundamento e o que o mantém em vigor. Explicitam, ainda, que essa polarização tem 

sido vista e sentida tanto nas ruas quanto nos meios de comunicação.  

Diante do exposto, fica mais evidente que a polarização que buscamos discutir 

aparece como recurso discursivo do jornalismo e, enquanto tal, julgamos que um caminho 

para compreendê-la seria através da publicização de escândalos políticos, já que estes 

podem ser percebidos como narrativas que parecem dialogar diretamente com a ideia da 

polarização.  

Inicialmente, poderíamos pensar sobre a polarização, sendo esta uma “política 

narrativa”, primordialmente a partir do conteúdo. A representação da política no 

jornalismo, assim, estaria vinculada aos pressupostos de produção da notícia, assim como 

aos valores instituídos e assimilados pelos jornalistas como sendo fundamentais para o 

desenvolvimento de seu trabalho. Mas apenas o conteúdo não seria suficiente para nos 

guiar neste caminho.  

A questão das formas narrativas surge, então, como uma possibilidade de 

compreender essa relação. Pensar em formas narrativas, aqui, é pensar que a maneira 

polarizada com que a imprensa apresenta os debates políticos pode ser entendida como 

um dos elementos que constituem a nossa base de relação com a política45. Estamos nos 

relacionando, em níveis distintos, com essa forma de narrar a política e, é claro, essa 

 
45 Não significa dizer que se lida com a política de forma polarizada por causa dos jornais; pois esta não é 

uma relação de causa e efeito, e sim, de um ciclo que se influencia e se retroalimenta. Quisemos apenas 

ressaltar que, dada a recorrência dessa maneira de se ler e se relacionar com a política, torna-se fundamental 

compreender os elementos que lhe circundam e lhe dão sentido. 
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naturalizaçāo em tratar a política em termos polarizados pode nos acompanhar para além 

da leitura dos jornais.  

Outro ponto importante de ser esclarecido é que a polarização, aqui, não deve ser 

entendida como sinônimo de partidarização da imprensa e a consequente polarização de 

posicionamentos. Essa visão está atrelada à noção de que cada veículo de imprensa milita 

em prol de uma causa ou de um partido, causando uma sensação de polarização do debate 

político em relação a esses veículos.  

Como viemos pontuando, para nós, a polarização é uma forma narrativa, mais 

próxima de ser compreendida como uma “política narrativa” – um conjunto de práticas 

que resultam em um direcionamento, um guia para determinados sentidos. Ela, assim 

como os escândalos, não são tratadas como um fim, mas é um meio; um meio que o 

jornalismo tem de organizar os debates que as narrativas identificadas como escândalos 

políticos tendem a envolver, em seu caos narrativo habitual. 

Com a ebulição no cenário político brasileiro, gestada nos últimos anos e 

aprofundada em 2016, com evidenciação de escândalos políticos e tendo a política e seus 

encaminhamentos como uma das principais pautas no jornalismo político, muito se falou 

sobre a polarização do debate político. Seja nas discussões envolvendo políticos, partidos 

ou ideias, a polarização tornou-se uma espécie de conceito guarda-chuva em que cabiam 

aos que o usavam delimitar seu alcance. Também na academia, a polarização foi abordada 

de diferentes maneiras, fazendo alusão a casos variados, como se verá na próxima seção. 

  

2.2.1.1 Partidarização e radicalização nas narrativas da imprensa (ou: o que não é 

polarização) 

  

Começa-se com uma advertência de negação: a intenção é deixar mais claro o que 

se compreende por polarização, como forma nas narrativas jornalísticas, a partir do que 

não é essa polarização. Para isso, começamos rememorando Gomes (2016) que, em um 

trabalho sobre o porquê de a mídia sempre parecer parcial e contrária à opinião daquele 

que a busca como fonte de informação, apresenta os principais argumentos da “hostile 

media perception” (HMP).  

Dentro dessa discussão, enquadram-se preocupações sobre a sensação de 

parcialidade da cobertura jornalística, sentida em maior ou menor grau por grupos 

específicos de pessoas, ou seja, o sentimento de “media bias”. Nesse contexto, pode-se 

tomar como exemplo as ideias de Gunther (1992), que afirma que essa sensação de 
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parcialidade da mídia está atrelada ao grau de envolvimento de quem consome as notícias 

com certos grupos da sociedade, como partidos, movimentos sociais e ideologias. 

Por isso, nesse sentido, Gomes (2016) explica que: 

 

[...] na literatura sobre o tema formou-se forte consenso sobre o fato de que os 

portadores naturais da sensação de que a comunicação é distorcida são os 

“partidários” (partisans), as pessoas que têm ou tomam partido ante questões 

sobre os quais há clara divergência social (GOMES, 2016, p.12).  

  

Esse debate pode ser incluído na discussão sobre a partidarização dos meios, cuja 

argumentação mais frequente é a de que os veículos de comunicação, a depender dos 

alinhamentos políticos conformados por seus donos e administradores, tendem a dar mais 

atenção às notícias – e também desenvolver mais pautas que abarquem – que estão dentro 

do espectro de interesse desses grupos políticos. Em outras palavras, busca-se discutir a 

partidarização política dos meios de comunicação como resultado de constrangimentos 

mercadológicos.  

Nos termos propostos por Stroud (2011), trata-se de notícias de nicho. 

Esclarecendo, essas notícias exploram a visão de mundo e de política de segmentos 

específicos. Nesse sentido, explicam-se os veículos que se aproximam mais de uma visão 

de esquerda, direita, ou de determinado político e partido. É o que a autora analisa como 

“partisan selective exposure”, ou seja, quando os partidários interpretam a informação de 

uma maneira alinhada com as suas crenças políticas. Nesse contexto, explica Stroud 

(2011), os partidários podem se lembrar de informações que se aproximam de suas 

crenças, mas, por outro lado, podem falhar em se lembrar ou lembrar erroneamente de 

informações que vão de encontro a essas crenças.  

Diante disso, pensando já no quadro brasileiro e na esteira do raciocínio proposto 

por Albuquerque et al (2015), destacamos que, em mercados politicamente polarizados, 

segmentados e com diminuído custos de produção por causa da expansão da internet, 

muitos veículos se desvinculam da orientação catch-all, por esta ser economicamente 

desvantajosa. O resultado disto é que “as forças do mercado mesmas passam a estimular 

um ambiente de mídia noticiosa politicamente mais ativo e advocatício” 

(ALBUQUERQUE; MAGALHÃES; LYCARIÃO, 2015). A partir do exposto, então, os 

autores argumentam que esse processo também parece estar em curso no Brasil, já que é 

possível perceber, aqui, características que o propicia nos EUA.   
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Independente de este processo estar em andamento no país ou não, é possível 

refletir que, diante dele, com a possibilidade de os cidadãos consumirem apenas notícias 

que se aproximam de seu modo de pensar, há diversas consequências de se expor 

frequentemente a ideias “amigáveis”. Dentre essas consequências, poderíamos focar no 

que acontece quando pessoas com compreensões divergentes do jogo político se 

encontram para dialogar, cada uma tendo como fonte de informação seu canal seletivo. 

Em parte, é aí que a radicalização dos discursos pode ser vista em grau mais elevado.  

Como foco de análise na academia, a radicalização tem sido observada, na maior 

parte dos casos, por autores que trabalham com as redes sociais e as formas de 

conversação que se desenvolvem nesses ambientes digitais (BERTOLINI, 2016; CERVI, 

2013; CUNHA, 2013). É também o que Amossy (2008; 2009) investiga através da 

polêmica como modalidade argumentativa e de flames, basicamente levando em 

consideração os debates travados por usuários em fóruns online. Afrontamentos, 

xingamentos e a polêmica se tornam a base da discussão de ideias políticas, quando os 

usuários se “enfrentam”, um a fim de refutar a crença do outro.  

Saindo da constituição da argumentação nas redes para o nível estrutural, 

Lattman-Weltman (2015) fala em radicalização aludindo a uma “saída do armário”. De 

forma resumida, o autor alega que as redes sociais têm propiciado um engajamento maior 

e que, ao fazê-lo, reestruturam também a relação que se tem com a política. Assim, um 

antes considerado “cidadão comum”, passa a se relacionar mais intensamente com 

conteúdos que são coerentes com o que se acredita, defende-os e dissemina-os de forma 

que há uma maior identificação com o comportamento de um militante ou simpatizante. 

Essa alteração, afirma Lattman-Weltman (2015), tende a contribuir para a radicalização 

de posições e de preferências e a fazer com que esse “novo militante/simpatizante” 

consuma cada vez mais informação que se aproxima de seu modo de pensar. Ao mesmo 

tempo, esse cidadão comum se torna mais suscetível a levar em consideração informações 

com teor que lhe é mais “amigável”.  

Assim, ao vislumbrar esse ciclo, estamos diante novamente dos argumentos que 

compõem os estudos de HMP, apresentados por Gomes (2016) e referidos no início desta 

seção. Percebe-se, também, que as questões trazidas pelos que examinam a partidarização 

dos meios se tornam presentes, na medida em que se reflete sobre como os veículos de 

comunicação começam a se estruturar para atender a esses públicos segmentados.  

Porém, como já mencionado, não nos interessa discutir a partidarização dos meios 

ou tampouco a radicalização dos discursos. Mas, como muitas vezes se torna mais simples 
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explicar um ponto a partir da negação de outros, finalizamos essa seção afirmando que 

compreendemos que a polarização que nos interessa, nas narrativas, é anterior às notícias 

de nicho e, em certo grau, propicia a radicalização.  

Partindo de Teixeira (2016, p.13), lembramos que o sentido das narrativas 

jornalísticas opera tanto no nível substantivo, quanto no nível formal, que diz respeito à 

“repetição padronizada de moldes dentro dos quais histórias podem ser compreendidas, 

conformando convenções cognitivas socialmente partilhadas”. E é sobre esses moldes 

que tratamos; esses modelos de apreensão – e apresentação – dos debates políticos no 

jornalismo. Para isso, seguimos no objetivo de descrevê-lo e delimitá-lo na condição de 

algo que tangencia nosso problema de pesquisa.  

 

2.2.1.2 Discutindo a polarização como recurso “político-narrativo” 

  

Admitindo-se que a polarização a qual estamos nos referindo se difere da 

partidarização dos veículos noticiosos e mesmo da radicalização dos debates políticos, 

torna-se fundamental apresentar e discutir os sentidos da polarização que nos compete. 

Nesse sentido, um caminho inicial se destaca, a partir do qual grande parte da questão da 

polarização nas narrativas jornalísticas sobre política é vislumbrada: seria a polarização 

um recurso narrativo-político no sentido de (a) reduzir os atores e facilitar a compreensão 

do público sobre o cenário político; e (b) atender à escassez de espaço ou tempo (ou outros 

recursos) do próprio veículo jornalístico, ao reduzir os atores? 

        Inicialmente, parece realmente tentador delimitar a polarização por esse caminho, 

atribuindo-lhe ainda uma simulação de causa e efeitos. No entanto, do ponto de vista de 

quem se esforça para que a polarização seja reconhecida como uma questão de análise, 

parece-nos pouco proveitoso. E justifica-se. Colocar a polarização como questão, como 

problema a ser explorado, deve vir primeiro com a compreensão de que o maniqueísmo 

de suas razões de existir precisa ser revisto.  

Dito isso, focamos em destrinchar a possibilidade que apresentamos, que 

questiona se a polarização seria um recurso político-narrativo, que age no sentido tanto 

de reduzir os atores e facilitar a compreensão do público sobre o cenário político, quanto 

de atender à escassez de espaço ou tempo (ou outros recursos) do próprio veículo 

jornalístico, ao reduzir os atores implicados nas notícias.  

Admitir essa possibilidade como válida nos leva a Schmitt (2008) que, ao 

formular uma definição do que é próprio do político, pondera que esta pode ser obtida a 
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partir da definição de categorias contendo especificidades deste campo. Assim, afirma o 

autor, o que é político tem seus próprios critérios, que se manifestam de uma maneira 

particular (SCHMITT, 2008). A essas particularidades seriam remetidas toda ação que 

tivesse um sentido político. Como exemplo, o autor traz algumas distinções fundamentais 

de outros campos, a fim de abrir caminho para o estabelecimento de uma lógica 

semelhante para atribuir à definição política: “sob o ponto de vista da moralidade as 

distinções teleológicas são sobre o bem e o mal; na estética, o belo e o feio; na economia, 

o lucrativo e o não lucrativo”, explica Schmitt (2008, p.26). E, por fim, declara: “a 

distinção política específica a qual se referem as ações e motivações políticas podem ser 

reduzidas àquela entre amigo e inimigo” (SCHMITT, 2008, p.26, grifos nossos).   

        Essa clássica definição do que é político é retomada aqui por propósitos 

argumentativos, especialmente porque nos faz refletir sobre a representação da política 

no jornalismo. Partindo dessa ideia, poderia-se rebater o conteúdo da possibilidade 

apresentada afirmando que o jornalismo, ao polarizar, não está reduzindo o cenário 

político ou facilitando a sua compreensão: ele apenas reproduz o que já é considerado e 

reconhecido como próprio da política – e constrói as bases de seus relatos a partir de seus 

recursos característicos.  

Esse entendimento é reforçado também por Bourdieu (1989) que, ao tratar dos 

elementos para a constituição de uma teoria do campo político, aborda a questão da 

representação política e, dentro do assunto que nos interessa, toca na organização da 

representação política em dois polos. Nesse sentido, o autor afirma:  

  
O fato de todo o campo político tender a se organizar em torno da oposição 

entre dois polos (que, como os partidos no sistema americano, podem eles 

próprios ser constituídos por verdadeiros campos, organizados segundo 

divisões análogas) não deve fazer esquecer que as propriedades recorrentes das 

doutrinas ou dos grupos situados nas posições polares, “partido do movimento” 

e “partido da ordem”, “progressistas” e “conservadores”, “esquerda” e 

“direita”, são invariantes que só se realizam na relação com um campo 

determinado e por meio dessa relação (BOURDIEU, p.179, 1989, grifos 

nossos). 

  

Mais uma vez, estamos diante de uma concepção da política que expõe a questão 

da polarização como central. Percebe-se que, no campo político, seja pelos polos ou pela 

alegoria do amigo e inimigo, há uma noção compartilhada de que o jogo político só se 

desenvolve levando em consideração esses princípios. É cabível pensar que essa 

polarização da representação no campo político, nos termos apresentados pelos autores, 

só faria sentido dentro do jogo político, que dita as regras para que a própria polarização 
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exista. Assim, o sentido da polarização seria dado a partir do campo em que está inserido 

– não exteriormente. Os agentes do campo político, ao serem inseridos neste, adaptam-se 

a esse pressuposto, reproduzindo-o. No entanto, mesmo diante disso, não seria 

imprudente pensar na apropriação que o jornalismo faz dessa representação.  

A princípio, podemos supor que o jornalismo teria certa margem de liberdade para 

escolher a maneira mais apropriada de se abordar e representar o campo político, também 

considerando o jornalismo como campo (BOURDIEU, 1989), com suas próprias 

regências, regras e fundamentos internos que o validam. E tem.  

Como exemplo, relembramos as principais regras de representação da política no 

jornalismo, de acordo com Bennett (1996), que apresentamos em resumo a seguir: (1) 

imperativo de construir uma linha de estória sobre os pontos de vista oficial ou de 

autoridade; (2) as fontes e pontos de vistas são “indexados” de acordo com a magnitude 

e conteúdo de conflito entre os tomadores de decisão que são importantes ou outros 

jogadores do jogo de poder (assim percebidos pelos jornalistas) para assumir o 

desenvolvimento da estória; (3) o desenvolvimento de uma estória através de instituições 

normais e áreas de cobertura sugere que os jornalistas devem seguir o caminho do poder; 

(4) observe, narre e, quando necessário, julgue os temas e costumes da cultura política; 

(5) eventos que contêm imagens críveis (espontâneas, empiricamente convincentes) que 

desafiam a existência de políticas ou de definições oficiais de situações podem se tornar 

novos ícones.  

        Essa caracterização de Bennett (1996), apesar de se referir ao jornalismo norte-

americano, parece-nos particularmente relevante de ser destacada neste momento porque 

revela que há apropriações e ressignificações feitas pelo jornalismo a partir do que é 

considerado próprio do campo político. A dualidade, o conflito amigo-inimigo, a 

polarização, encontram espaço nessa representação, mas, embora o jornalismo se utilize 

dessa forma para representar a política, não significa que haja um domínio do campo 

político sobre o campo midiático – questão debatida por diversos autores ao longo dos 

anos (Cf. MIGUEL, 2002).   

É nesse quadro de entendimento que Motta e Guazina (2010) afirmam que a 

narrativa jornalística se apropria da visão dualista do conflito, própria do campo político, 

e a adapta como uma categoria que estrutura a retórica dramatizada. Em outras palavras, 

pontuam que, “no jornalismo, o conflito político é textualizado” (MOTTA; GUAZINA, 

2010, p.133-4). Ainda de acordo com os autores, o conflito como categoria analítica 

aparece como valor-notícia na teoria do jornalismo, mas nem sempre este valor está claro 
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na literatura da área. Nesse sentido, busca-se explorar a hipótese do conflito ser a 

categoria estruturante da narrativa jornalística sobre a política, sendo esta uma categoria 

dramática que “centraliza a narrativa jornalística e tece os fios que encadeiam as ações 

das personagens da política” (MOTTA; GUAZINA, 2010, p.133).  

Diante dessa argumentação, o conflito seria responsável por posicionar as 

personagens umas contra as outras na narrativa jornalística, além de estabelecer os 

episódios que projetam sequências lógico-temporais e concatenam enredos de histórias 

virtuais mais ou menos completas. Assim, se Motta e Guazina (2010) apontam para o 

conflito como categoria analítica do jornalismo, partimos dessa ideia e buscamos 

desenvolvê-la, mas apontando para uma categoria anterior, que seria a provedora desse 

conflito com o qual os autores trabalham, que é a polarização. Então, se, pelo que 

apresentamos até aqui, nossa argumentação se sustenta, e a polarização pode ser vista 

como uma forma narrativa da política no jornalismo, acreditamos que o caso das análises 

da cobertura dos escândalos políticos midiáticos pode servir como ponto privilegiado 

desse debate. 

Isso nos remete, mais uma vez, a Teixeira (2016), quando este sugere como 

alternativa teórica útil a retomada da perspectiva construcionista, centrada na noção de 

notícia como narrativa – para a qual convergimos e assinalamos desde o início deste 

trabalho. Seguindo essa ideia, o autor argumenta que o critério de validade do discurso 

jornalístico não pode se prender única ou primordialmente ao referente empírico, mas que 

deve focar em um esforço de interpretação dos mundos que esse discurso ajuda a 

construir.  

E é trilhando a partir dessa orientação que, adiante, apresentamos algumas das 

características do jornalismo que proporciona essa interpretação de mundos múltiplos – 

inclusive sugerindo uma interpretação específica de eventos do campo político, como são 

os escândalos políticos. Então, daremos atenção às relações existentes entre a cobertura 

de escândalos políticos, a cultura jornalística desenvolvida no Brasil e o compromisso 

que o jornalismo nacional tem proclamado firmar com a democracia.  
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3 A “MODERNIZAÇÃO” DO JORNALISMO BRASILEIRO: UM OLHAR 

SOBRE O PROCESSO 

 

3.1 SOBRE O CONTEXTO POLÍTICO DO SEGUNDO GOVERNO VARGAS 

 

Nos anos de 1950, o Brasil passava por transformações, em seu momento pós-

Estado Novo. Conturbado politicamente, este período trouxe Getúlio Vargas de volta ao 

poder, como presidente democraticamente eleito e com um caráter essencialmente 

populista, mas cercado por ferrenhos críticos. Vargas vinha de um golpe, dado em 1930, 

e da instauração de um período autoritário, o Estado Novo, iniciado em 1937, 

permanecendo no poder até o ano de 1945. Eleito em 1950, ele estava prestes a entrar 

em um período turbulento que culminaria em seu suicídio, apenas quatro anos depois. 

Por isso, esse cenário político do final da década de 1950 é classificado, para Vargas, 

como o “mais difícil de dominar do que qualquer outro que havia enfrentado em seus 

anos de poder entre 1930 e 1945” (SKIDMORE, 2011, p.97).  

Sua imagem, utilizada à exaustão durante o Estado Novo, era o centro de sua 

política. Pensou-se, no entanto, que o fim de seu domínio autoritário seria também o fim 

de seu domínio político. Mas, contra todas as fortes forças oposicionistas da época, 

Vargas retornou à presidência, e sua imagem voltou ao centro da política nacional. Como 

assinala Bethell (2013, p.184): 

 
Propaganda estatal crescentemente enfatizou os ganhos econômicos e sociais 

feitos pelos trabalhadores sob o Estado Novo e promoveu Vargas a “pai dos 

pobres”. Não havia nada no passado de Vargas, ou em sua personalidade, que 

sugerisse que ele pudesse se tornar um líder carismático populista, mas o 

terreno estava sendo preparado para uma dramática mudança de direção em 

1945. 

 

Dito de motivação populista, seu novo governo incitou duras críticas, 

principalmente de seu declarado rival Carlos Lacerda. Vale notar, no entanto, que o 

próprio conceito de populismo reincide sobre uma discussão que, até hoje, não encontra 

descanso. Primeiro, porque a noção de populismo se transformou bastante nessa fase. 

Um exemplo disso, de acordo com Capelato (2013), é que, enquanto na década de 1940 

o termo aparecia nos periódicos em um tom positivo, no sentido de “popular”, a partir 

de 1950, o termo passou a ter uma conotação pejorativa e foi bastante usado pelos 

opositores de Vargas. Segundo, porque do ponto de vista teórico, o termo “populismo” 

pode se referir a uma abstração difícil de ser organizada. 
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Como elucida Ferreira (2001), foi com respaldo da Teoria da Modernização, que 

permeou o debate acadêmico no Brasil e na América Latina entre as décadas de 1950 e 

60, que as primeiras abordagens sobre o populismo puderam ser distinguidas. À época, 

o chamado “populismo de 1º geração” dava conta de que a passagem para sociedade 

moderna, da tradicional, com rápido processo de urbanização, fez com que as “massas 

populares” forçassem a participação no processo político. Dentro desse processo, a partir 

da compreensão dos autores que se filiavam a essa abordagem, os camponeses eram 

manobrados pelos líderes carismáticos, que surgiam das classes médias. 

Isso porque, no processo de transição da sociedade majoritariamente agrária para 

uma sociedade moderna, marcada pela industrialização, os cidadãos, saídos do campo e 

se projetando para as crescentes cidades, careceriam de vivência política. O resultado 

disso teria sido um forte individualismo por parte dos cidadãos, ou a falta de consciência 

de classe, se pensarmos por um viés marxista46. É nesse contexto que o líder populista, 

de acordo com a Teoria da Modernização, seria inserido47. Diante da falta de experiência 

política e do elevado grau de individualismo desses cidadãos, os líderes carismáticos 

encontrariam uma plateia, ou uma massa, suscetível aos seus discursos e apelos 

demagógicos (FERREIRA, 2001). 

Essa explicação sobre o populismo passou a ser, nos fins dos anos 70, frequente, 

afirma o autor. Mas, por outro lado, com uma exposição ampliada, compreender a 

participação política nesses termos também passou a ser questionado. Tendo em vista 

seu caráter elitista, pode-se compreender o porquê de as críticas em relação a essa 

perspectiva girarem em torno do caráter preconceituoso com que os cidadãos do campo 

são tratados. Ingênuos, incapazes de compreender a complexidade política, presas fáceis 

de enganar, são alguns dos atributos que podem ser presumidos a partir dessa 

perspectiva, em relação às massas, aos homens vindos das áreas agrárias48 (P. 

 
46 Cf. IANNI, Octavio. Formação do Estado Populista na América Latina. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1991.  
47 Lembramos que as leituras clássicas da Teoria da Modernização, relacionadas com a Sociologia, estão 

presentes em trabalhos de Gino Germani (Cf. GERMANI, Gino. Política e Sociedade em Uma Época de 

Transformação. São Paulo: Mestre Jou, 1974) e Torcuato Di Tella (Cf. DI TELLA. Torcuato. Para Uma 

Política Latino-americana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969). 
48 E. P. Thompson, no contexto dessa crítica, está discutindo as relações entre o Estado e a classe 

trabalhadora, apontando que há um desequilíbrio de poder que, de fato, precisa ser relativizado. Em suas 

palavras: “Mais uma vez os intelectuais - um grupo escolhido entre eles - receberam a tarefa de iluminar o 

povo. Não há traço mais característico dos marxismos ocidentais, nem mais revelador de suas premissas 

profundamente antidemocráticas. Seja a Escola de Frankfurt ou Althusser, estão marcados pela sua 

acentuada ênfase no peso inelutável dos modos ideológicos de dominação - dominação que destrói qualquer 

espaço para a iniciativa ou criatividade da massa do povo -, uma dominação da qual só uma minoria 

esclarecida de intelectuais pode se libertar” (1981, p. 205). 
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THOMPSON, 1981). 

Assim, o populismo de 1º geração viu-se permeado por contradições. Teóricos 

de diferentes áreas das Ciências Sociais começaram a perceber que seria preciso repensar 

essa noção de populismo e oferecer respostas aos questionamentos que lhe eram 

direcionados. Perceberam, também, que era necessário relativizar o poder da propaganda 

de massas e contestar os limites da manipulação política. 

Nesse sentido, o populismo de 2º geração desempenha esse papel. Ganhando 

força nos anos 80, sociólogos e cientistas políticos receberam auxílio da História, através 

de trabalhos como os do já citado E. P. Thompson e de Michelle Perrot (CASTRO 

GOMES, 1996), para refletir sobre os fenômenos políticos que se incluíam no espectro 

do populismo. Nesse momento, entram também nos debates as noções de ideologia, falsa 

consciência e hegemonia, a partir das ideias difundidas por Gramsci. O resultado dessas 

intersecções poderia ser percebido nas análises da cultura política que negavam que as 

classes dominantes tivessem o monopólio da produção de ideias (FERREIRA, 2001, 

p.97). Ou seja, passou-se a levar em consideração que as ideias políticas advindas de 

outras classes também constituíam a cultura política nacional e, ademais, a influência 

exercida pelas ideias dominantes em relação às ideias dos dominados era mútua e não 

apenas de uma via.  

Vemos, por essa resumida apresentação, que esse é um conceito escorregadio e 

problemático. Além disso, seu sentido nem sempre foi o mesmo. Como lembra Ferreira 

(2001), o sentido pejorativo do termo foi sendo constituído ao longo do tempo, com o 

auxílio dos meios de comunicação, em especial do jornalismo brasileiro, que começava 

a se repensar moderno49. Sugerimos pensar na aparente turbulência dupla dessa situação: 

um período que, ao ser remetido hoje, parece ser demarcado por um conceito fluido e 

até frágil, sendo capturado por um jornalismo cujas bases estavam sendo questionadas e 

revistas, aludindo também a uma certa fluidez e fragilidade.  

As acusações mútuas, as brigas e todas as desavenças do que foi esse governo 

Vargas foram acompanhadas pelo jornalismo da época, o mesmo que, destrincharemos, 

passava por turbulências internas, por intensas modificações na maneira de apurar, 

 
49 Cf. Ferreira (2001). Do referido trabalho, destacamos: “As palavras ‘populismo’ e ‘populista’ ainda não 

se encontravam disponíveis no vocabulário da época, mas os fundamentos explicativos do fenômeno 

estavam lançados [...]. A partir de 1945 até 1964, as palavras foram surgindo muito lentamente através dos 

anos. No entanto, raramente eram utilizadas, e quando surgiam nas páginas dos jornais, não tinham o 

objetivo de desmerecer ou insultar o adversário” (FERREIRA, 2001, p.113). 

. 
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construir e reportar as notícias. Analisados lado a lado, então, esses dois contextos de 

alterações, percebemos que eles indicavam transformações que “apontavam para 

características estruturais da sociedade brasileira e do jornalismo como prática social” 

(GOULART RIBEIRO, 2003, p.153). E se influenciavam mutuamente. 

Como pertinentemente coloca Tokarski (2003), existem dois elementos que são 

inseparáveis na interpretação desse período, que são a constatação de que o país passava 

por transformações e os sentidos que são atribuídos a essas mudanças. Não tem como 

dissociar um processo do outro. E também não tem como os sentidos serem isentos de 

conflitos. Tendo, então, apontado para a constatação dessas transições, seguimos à 

discussão de alguns de seus sentidos, focando no movimento operado pelo – e no – 

jornalismo.   

 

3.2 UM TERMO, DIVERSAS PROBLEMATIZAÇÕES 

 

Já mencionamos que houve um outro processo de mudanças ocorrido em 1950, 

que esteve relacionado com a maneira como o jornalismo passou a ser feito e percebido 

– por aqueles que o faziam e, aos poucos, pelos que o consumiam. Cabe, agora, comentar 

esse curso de eventos comumente referido como a “modernização”50 do jornalismo 

brasileiro.  

Tomando-se como pertinente essa compreensão, apesar da necessidade de se 

indicar alguns pontos de debate dentro dela, este capítulo propõe fazer algumas 

considerações acerca da constituição e consolidação do modelo de jornalismo que 

passou a predominar no país, especialmente na maneira como este passou a se 

autopromover. Além disso, torna-se necessário repassar quais relações poderiam ser 

estabelecidas entre essa autopromoção e a cobertura de escândalos políticos.  

A ideia, então, é tentar indicar alguns elementos que, no seio do que foi esse 

processo de “modernização”, auxiliaram na composição de um jornalismo 

comprometido com a democracia, detentor da balança moral e fortemente articulado na 

oposição de ideias e ideais. Isso porque, adiante, no capítulo 4, esse esforço de 

construção narrativa será retomado para amarrar as discussões embutidas nas 

polarizações.  

 
50 Reconhecemos que este termo revive uma ideia de evolução que é falsa e inadequada. Comumente, os 

autores que discutem esse período também fazem essa ressalva, por entenderem que é um termo 

problemático. Aqui, para que o foco na discussão seja mantido, reiteramos as contradições que o termo 

explicita, usando-o sempre entre aspas.  
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Por ora, no entanto, sugerimos duas discussões principais: 1) a primeira, diz 

respeito à constituição de uma cultura profissional comprometida com determinadas 

causas e, a partir disso, configurando-se como uma mentalidade, uma maneira de julgar, 

resgatando um pouco do que foi discutido anteriormente; 2) a segunda contempla uma 

discussão sobre a autoridade jornalística e como, a partir do estabelecimento dessa 

autoridade, o jornalismo utiliza o escândalo político como um angariador de poder 

simbólico, para fortalecer sua própria imagem. Essas discussões são importantes para 

sedimentar uma subsequente, sobre o monopólio do uso do escândalo político pelo 

jornalismo.  

Ademais, a compreensão de uma faceta do jornalismo que se desenvolveu no país 

é útil para que compreendamos, no próximo capítulo, como esse ethos se apresenta na 

explicitação das narrativas ditas escandalosas. É isso que buscamos fazer com as análises 

da categoria “mar de lama”, da Era Vargas e da Era PT. Conclusivamente, a ideia é que 

se possa visualizar, nesses episódios e à luz dessas práticas “modernas”, um 

encaminhamento do que é essa maneira de julgar determinados eventos políticos que se 

torna própria do jornalismo.    

Antes de entrar nessas discussões, no entanto, retomamos a ideia de 

“modernização” do jornalismo, a fim de contextualizar os debates, e também expor 

algumas das questões que vêm sendo problematizadas ao longo desta tese. Afinal, este 

processo – de início difuso, de nome controverso e consequências questionáveis – é uma 

das bases que nos instiga a refletir sobre a maneira atual51 de narrar a política.  

Se, hoje em dia, há um extenso debate – na academia e fora dela – a respeito da 

polarização do debate político, nos meios de comunicação e nas conversas do dia a dia, 

é preciso reconhecer que essa não é uma situação inédita. Nem na política brasileira, 

tampouco na maneira como os veículos de comunicação – em especial os jornais – 

narram esses conflitos. Chegar nesse contexto envolve a normatização moralizadora das 

narrativas jornalísticas, mas também, anterior a isso, envolve a própria normatização da 

norma. E, claro, a normatização da moral. Nesse quesito, a década de 1950 tem mais 

para mostrar do que algumas referências discursivas em comum com o período atual.  

 
51 Pelo alinhamento de nossa argumentação, focamos na ideia que está compreendida nesse processo de 

mudanças do jornalismo brasileiro, comumente associada com as décadas de 1940-60. No entanto, 

reconhecemos que, até para o desenvolvimento pleno dessa “guinada” de atitude, narrativa, organização 

empresarial e profissional do jornalismo, foi preciso que houvesse já aqui outros tipos de rupturas e 

permanências. Para mais detalhes sobre elas, nos momentos anteriores ao que nos debruçamos, ressaltamos 

os trabalhos de Sodré (1998), de Melo (2003), Barbosa (2007) e Molina (2015). 
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Em suma, a historiografia da área (GOULART RIBEIRO, 2007; BARBOSA, 

2007; DE ABREU et al. 2008) assume que foi exatamente nesse momento, permeado 

pelo “mar de lama de Vargas”, que a “modernização” do jornalismo brasileiro encontrou 

seu ponto inicial. Porém, é importante que se ressalte, essa “modernização” teve início 

ainda em momentos anteriores a essa década, encontrando terreno fértil para se 

desenvolver plenamente no boom libertário e desenvolvimentista de um Brasil pós-

período autoritário. Todavia, como pontua Goulart Ribeiro (2007, p.13), foi durante a 

década de 1950 que: 

 

[...] o modelo norte-americano se implantou definitivamente no jornalismo 

nacional, provocando não só a modernização das empresas e dos textos, mas 

também a profissionalização dos jornalistas e a constituição de todo um 

ideário sobre o que era o jornalismo e qual era a sua função social. 

 

Reconhece-se, então, este momento do jornalismo no país como sendo permeado 

por mudanças – de ordens estilísticas, profissionais e organizacionais – mas que já 

vinham tomando corpo antes. Este foi um processo gradual, anterior à 1950, porém, da 

mesma forma que anterior, também era difuso.  

Em seu livro sobre a modernização do jornalismo carioca, Goulart Ribeiro 

(2007) lembra também que esse processo não aconteceu repentinamente. Aos poucos, 

os jornais foram implementando reformas no texto jornalístico, fazendo com que o estilo 

objetivo protagonizado pelo lead, e tudo que este representou, fosse sendo reconhecido 

como a maneira legítima de se fazer jornalismo. Jornais pequenos, como o Diário 

Carioca e o Tribuna da Imprensa, afirma a autora, foram precursores dessas 

“modernizações”, tendo o ideal estadunidense como norte. Lá, essa gradual mudança 

teria acontecido quase um século antes. 

Ou seja, é pertinente lembrar, também, que o próprio jornalismo estadunidense, 

cujo modelo teria servido de intenção para o brasileiro, não tinha suas bases 

estabelecidas há tanto tempo. Schudson (1982) faz essa ressalva quando examina as 

formas narrativas do jornalismo político dos Estados Unidos. As principais convenções 

jornalísticas que se tornam a base do jornalismo estadunidense, em meados do século 

XIX, sequer eram consideradas no século anterior. De acordo com o autor, aquilo que 

se reconhece hoje como sendo o jornalismo norte-americano, só seria estruturado a partir 

de 1830. Como esperar, então, que esse jornalismo que, provavelmente, também estava 

em formação nos EUA, se tornasse uma guia tão sólida para o nosso? Realmente, a 

influência existiu, mas é preciso reconhecer seus limites. 
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Reconhecer seus limites diz respeito a não colocar todas as transformações e 

características do jornalismo da época na conta da “modernização”. Havia um 

jornalismo brasileiro que estava se articulando com a recém instituída democracia e 

buscava seus próprios caminhos. Ele seguia a ordem do que o discurso deveria ser 

(RESENDE, 2007), para aquele seu momento. Isso significou estar alinhado com os 

ideais de uma abstração de “moderno”, em que a rapidez, a demanda fluida e voltada 

para o consumo intenso ditavam um novo ritmo. É nesse contexto que se apresenta o 

mercado “como agente definidor e regulador do discurso jornalístico”, como define 

Resende (2007, p.85). 

Ainda sobre o período, é preciso compreender que os jornais, até a década de 

1940, trabalhavam com uma lógica literária e opinativa. Tendo a política como aspecto 

central de sua narrativa, os diários da época eram instrumentos políticos (GOULART 

RIBEIRO, 2003). Isso significava que os jornais “eram acima de tudo porta-vozes do 

Estado ou de grupos políticos que os financiavam em parte ou na totalidade. (...) e a 

linguagem da maioria dos jornais era em geral agressiva e virulenta, marcada que estava 

pela paixão dos debates e das polêmicas” (GOULART RIBEIRO, 2003, p.156).  

Gradualmente, então, esse modelo de jornalismo foi sendo transformado e um 

jornalismo baseado na lógica empresarial foi ganhando cada vez mais espaço, em um 

diálogo ampliado com o mercado. O resultado disso foi uma imprensa menos voltada 

para a promoção de polêmicas e declaradas desavenças políticas (ao menos não 

explicitamente), passando para um “jornalismo que privilegiava a informação 

(transmitida ‘objetiva’ e ‘imparcialmente’ na forma de notícia) e que a separava 

(editorial e graficamente) do comentário pessoal e da opinião”, afirma Goulart Ribeiro 

(2003, p.148).  

Mas, vale a ressalva de que o entendimento a respeito de um período 

“transformador” do jornalismo brasileiro foi construído depois desse momento. Isso, 

está claro, não constitui exatamente um problema, já que dificilmente a compreensão 

das mudanças que se vive acompanha o desenrolar das ações que desencadeiam essas 

mudanças. O que nos interessa é que, nesse caso, houve um esforço para que a ideia de 

ruptura – com um modelo que passou a ser visto como antiquado – pudesse vingar. 

Assim como também houve um estímulo para se pensar a noção de nascimento de um 

novo e moderno jornalismo.  
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Jornalistas proeminentes52, afirma Roxo da Silva (2007), ajudaram a consolidar a 

década de 1950 como esse marco, principalmente ao unificar códigos de identidade em 

prol de uma profissionalização. Afinal, essa mudança também se refletiu na maneira 

como os jornalistas viam seu trabalho. Os ideais jornalísticos de busca da verdade, 

cumprimento de um papel social, guardião da democracia surgem à luz dessas 

alterações. Aliados a eles, estava o fortalecimento de um processo de 

autorreconhecimento que passaria a ser constante no jornalismo – assim como sua 

autopromoção, com especial destaque para a maneira como se viam dentro do jogo 

político e as potencialidades que se abriam para interagir com esse jogo. 

Diante disso, marque-se o caráter “proeminente” desses jornalistas. Isso porque 

não eram quaisquer jornalistas que reforçavam esse manto mítico que passaria a recobrir 

a atividade jornalística, validado por essas mudanças. Assim como não foram quaisquer 

pessoas que colocaram em prática essa reestruturação. Esse foi, assim como toda 

alteração em consonância com os apelos do mercado, um projeto elitista.  

Isso porque as normatizações que caracterizaram esse período eram verticalizadas, 

vinham como ordens de uma elite econômica e política à frente dos jornais e que, antes 

de serem repassadas entre os jornalistas, seriam impostas como um pré-requisito básico 

para se continuar a ser jornalista. É nesse ordenamento que Albuquerque (2010) enfatiza 

o papel do copidesque. Melhor instruídos e cientes das novas normas, eram eles que 

colocavam em prática o processo de “modernização autoritária” (ALBUQUERQUE, 

2010).  

A revisão do texto se transformava em uma transmutação em novas maneiras de 

narrar. Dessas novas maneiras, viriam também novas formas narrativas, na medida em 

que personagens, eventos e organizações específicas de representá-los nas narrativas 

foram sendo incorporadas. Aos jornalistas “comuns”, então, coube as ressignificações – 

também fundamentais para a estruturação de uma cultura profissional, embora a questão 

da profissionalização53 do campo de atuação pressuponha um intenso debate. 

 
52 Exemplos são Pompeu de Souza e Danton Jobim, no Diário Carioca; Samuel Wainer, no Última Hora, e 

Cláudio Abramo, no Estado de S. Paulo. A esses, acrescentaria ainda Alberto Dines, no Jornal do Brasil, e 

Carlos Lacerda, no Tribuna da Imprensa.  
53 Fazemos referência não apenas aos debates que tratam especificamente da profissionalização do exercício 

jornalístico, incluindo os recentes reveses em torno da obrigatoriedade do diploma (Cf. Roxo da Silva, 

2007), mas também à própria concepção de campo profissionalizado. Como lembra Hallin e Mancini 

(2004), o jornalismo não é um campo de atuação com saberes fixos e que podem ser repassados nos termos 

de outras profissões, como a Medicina ou a Advocacia. Seus saberes partilhados são mais fluidos e 

funcionam como um quadro de referência. Outros apontamentos nesse sentido podem ser vistos em Zelizer 

(1990; 1993). 
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Cientes do imbróglio, o que gostaríamos de destacar nesse ponto é que, durante 

esse processo de “modernização”, muito do que hoje é reconhecido como sendo parte 

de um ethos profissional, de uma cultura jornalística, está associado com os valores 

difundidos e consolidados nessa época. E, nesse sentido, embora seja primordial realocar 

a ideia de entrada em um padrão “moderno” como algo evolutivo no jornalismo 

brasileiro – principalmente quando associado à dicotomia de idealização que o modelo 

“objetivo” preconiza, em oposição a um estilo jornalístico visto como “difuso” e 

“antiquado” –, aqui pretendemos apenas apontar para a permanência desse conjunto de 

ideias relacionadas ao fazer jornalístico.  

Essa cultura jornalística, ou seja, os valores-notícia, o conhecimento, a ideologia 

dos jornalistas, podem ser vistos na maneira como as notícias são organizadas, na 

escolha de quais informações (e como) devem ser colocadas nas reportagens. E, até hoje, 

essas “escolhas profissionalmente orientadas” são vistas como norte. Houve diversas 

alterações, é certo, tentativas de “atualização” – tanto em discurso quanto em prática – 

desse jornalismo gestado nas turbulências da década de 1950, mas também houve 

continuidade.  

Basta que recordemos um episódio ocorrido em maio de 2016 – ou seja, mais de 

60 anos após esse período de mudanças. Na ocasião, Mario Vitor Santos, jornalista e 

colunista da Folha de S. Paulo, reverberou54 o entendimento que muitos jornalistas ainda 

têm da própria profissão e de seu processo, ao afirmar que as normas e técnicas 

jornalísticas não são enfeites, mas, sim, “peças essenciais para a sobrevivência da 

democracia”. Na ocasião, Santos se referia aos modos como o jornalismo brasileiro lidou 

com os vários escândalos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores (PT), 

colocando-se como um dos principais promotores da derrubada da então presidente Dilma 

Rousseff.  

Essa fala expressa bem o que viemos tentando delimitar a respeito da 

compreensão sobre o jornalismo, sua cultura profissional e seu propósito como instituição 

que regeram a década de 1950 e reforça um elemento crucial para a nossa argumentação: 

o compromisso político que tem acompanhado o exercício jornalístico desde sua origem 

e, nesse período, desempenhou um papel fundamental. Como veremos, na próxima seção 

e também em detalhes na breve análise que faremos sobre a CPI da Última Hora, essa 

 
54 Texto “Apocalipse do jornalismo”, veiculado em sua coluna na Folha de S. Paulo, no dia 18 de maio 

de 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1772331-apocalipse-do-

jornalismo.shtml#_=_>. Acesso em 12 nov. 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1772331-apocalipse-do-jornalismo.shtml#_=_
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1772331-apocalipse-do-jornalismo.shtml#_=_
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bandeira do jornalismo como defensor da democracia se apresenta como uma das 

principais bases para a exposição das narrativas que são reconhecidas como escandalosas.   

 

3.2.1 A cultura profissional que emerge da “modernização” e o compromisso político 

atualizado  

 

Primeiramente, a respeito da cultura profissional que se consolidava à luz da ideia 

“modernizadora” de jornalismo, propomos pensar em um movimento de mútua 

influência, no qual essa cultura profissional que se estabeleceu no Brasil atinge as formas 

narrativas que se busca evidenciar para desvelar a mentalidade escândalo e, ao mesmo 

tempo, é influenciada pelas dimensões estruturais, simbólicas e temporais que compõem 

a narrativa na prefiguração (RICOEUR, 1995).  

Parte-se, então, de como o jornalismo narra a política para obter indícios que nos 

leve a compreender a cultura profissional. Narrativas legitimando a cultura profissional, 

narrativas gerindo, validando, constituindo, enquadrando o que deveria ser, relevando o 

que se persegue. A narrativa proporcionando atingir a autoridade jornalística (ZELIZER, 

1990). Em outras palavras, persegue-se a ideia de que as narrativas jornalísticas, elas 

mesmas, indicam os caminhos que o jornalismo busca, como instituição. As narrativas 

jornalísticas fortalecem os estigmas da profissão, reiteram os compromissos do 

jornalismo, enfraquecem os papéis que não servem mais aos seus propósitos – assim 

como auxiliam na atualização desses papéis.  

Respaldados pela sociologia, Breed (1955) e Tuchman (2012) se dedicaram a 

entender a cultura profissional jornalística a partir das relações que se estabeleciam nas 

redações. Os constrangimentos, os aprendizados passados de veteranos para novatos, as 

relações sociais explicitavam as bases das identidades profissionais que o jornalismo teria 

– em diferentes partes do mundo. De indubitável valor para as pesquisas da área, esses 

trabalhos inspiraram e ainda inspiram formas de se pensar a práxis jornalística e seus 

sentidos ao redor do mundo. 

O presente trabalho não é exceção. Propõe-se, no entanto, um caminho diferente 

– principalmente porque se objetiva um fim igualmente diferente, mas que pode ser 

considerado complementar: compreender a cultura profissional jornalística que se 

desenvolveu no Brasil a partir das narrativas produzidas por este mesmo jornalismo que 

se busca desvelar. A mentalidade escândalo, afinal, nada mais é do que uma parte 

importante dessa cultura.  
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Porém, é necessário ter em mente que há uma parte dessa cultura – pressupomos 

– que não se expõe nas relações sociais, talvez porque não são decodificadas pelos 

jornalistas nos termos que trataremos aqui, ou porque são repassadas sem 

questionamento. Propomos, então, um caminho em que as narrativas exponham esse 

mundo. Narrativas demarcando, consolidando, constituindo uma cultura profissional – 

que por sua vez recebeu grande contribuição de narrativas de outros países para se 

constituir localmente.  

Pensemos em um dos pilares do jornalismo dito moderno, a objetividade. De volta 

ao contexto de 1950, reavivamos uma discussão proposta por Lattman-Weltman (2008), 

ao investigar as mudanças ocorridas na apresentação das notícias, em jornais brasileiros 

à época. Para o autor, é possível reconhecer alterações significativas na maneira como os 

jornais passaram a dispor as notícias em suas páginas e abordar assuntos de interesse 

geral.  

A partir de índices como, por exemplo, “autonomia narrativa”, em que se avalia 

o grau de independência de sentido de uma chamada, o “número de notícias” apresentadas 

nas capas dos jornais e a “diversidade” dos assuntos abordados, Lattman-Weltman (2008) 

aponta para um crescimento da “objetividade” jornalística, principalmente na primeira 

metade da década de 1950, entre os anos de 1953 e 1955.  

A questão que se destaca, no entanto, é que, ao propor uma comparação dessa 

análise com uma amostra colhida na década de 1990, o autor verifica que o padrão de 

“objetividade jornalística”, que poderia se apontar como em ascensão na década de 1950, 

parecia não ser mais o centro da atenção jornalística quarenta anos depois. Essa é uma 

conclusão interessante para nossa argumentação.  

Por um lado, o indicativo de que houve uma tentativa de se adaptar um modelo de 

jornalismo com características diferentes do que estava sendo praticado no país, até então, 

fortalece a pertinência de se olhar para 1950 em busca das marcas dessa adaptação na 

cobertura de um escândalo político. Por outro, se essas mesmas marcas vão se dissipando 

com o passar dos tempos – o que não significa que não tenham permanecido na cultura 

profissional –, também demonstra ser pertinente refletir sobre o papel das narrativas de 

escândalos políticos nesse processo.  

Essas relações movimentam muitas questões. Qual é a relação que se pode 

estabelecer entre objetividade – sendo este um dos pilares do jornalismo dito moderno – 

e a democracia?, por exemplo. Ou então, em que um jornalismo arraigado em uma 

pretensão de neutralidade ajudaria a democracia, ou em que auxiliaria na manutenção 



113  

desta? O jornalismo que serve à democracia, nos termos da liberdade de imprensa 

fundamental para se considerar o nível de democracia em um país satisfatório, é o que se 

considera dentro do jornalismo “moderno”. É o jornalismo liberal55, calcado em uma base 

de mercado de livre concorrência, cuja objetividade é uma característica imprescindível, 

a ponto de sua própria existência demorar a ser questionada. Mas que relação é essa que 

se estabelece tão automaticamente? O estilo de jornalismo anterior a sua dita 

“modernização” não estava em sintonia com a democracia o suficiente?  

Ao retratar o jornalismo norte-americano antes da propulsão da pennypress, ou 

seja, antes de 1830, Schudson (2001) descreve os jornais como sendo um emaranhado de 

opiniões. “Editar um jornal era uma questão intensamente pessoal” (SCHUDSON, 2001, 

p.16), afirma ele, explicitando o caráter íntimo das relações jornalísticas da época. 

Opiniões eram dadas, discutidas e rebatidas nas páginas dos jornais. Com sorte, ou azar, 

aqueles que emitiam opiniões não se encontravam ao vivo, para prolongarem e 

aprofundarem as disputas.  

Era ainda na vigência desse modelo de jornalismo que Tocqueville visitou a 

América. Em seu relato sobre a imprensa, apesar de suas desconfianças em relação à 

democracia, Tocqueville (1998) percebe parte das características que, anos depois, seriam 

a base da defesa da imprensa liberal: a liberdade de ação, a exposição dos atos políticos 

e o diálogo com a opinião pública. Em suas palavras:  

 

Reduzida a esses únicos recursos, a imprensa ainda exerce um imenso poder 

na América. Ela faz circular a vida política em todas as porções desse vasto 

território. É ela cujo olho sempre aberto põe incessantemente a nu os 

mecanismos secretos da política e força os homens públicos a comparecer 

sucessivamente diante do tribunal da opinião. É ela que agrupa os interesses 

em torno de certas doutrinas e formula o símbolo dos partidos; é por ela que 

estes se falam sem se ver, se ouvem sem ser postos em contato 

(TOCQUEVILLE, 1998, p.214) 

 

Perceptível também, no entanto, é que a objetividade não é, nesse momento, um 

ponto crucial para que a imprensa desempenhe o papel que lhe estava sendo imputado. 

Ou seja, já podemos intuir que esse entendimento também foi sendo construído. Como 

aponta Schudson (2001), ao inverter a questão frequentemente feita nos estudos sobre a 

cultura jornalística, a respeito da factibilidade de se enquadrar veículos como sendo ou 

 
55 Para uma visão mais aprofundada dos sentidos de democracia e liberalismo no jornalismo, reconhece-se 

a importância do trabalho de Tokarski (2003). Em sua tese de doutorado, a autora discute esses conceitos 

que permeiam o jornalismo, dando especial atenção às décadas de 1940 a 1960, conjugando ainda um 

sentido primordial para o período: a liberdade de imprensa.  
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não objetivos, é preciso compreender o porquê de a própria questão sobre objetividade 

ser tão familiar à pesquisa. A dúvida se um veículo põe em prática a objetividade, por si 

só, indica que esta é uma noção tida como garantida no jornalismo.  

No jornalismo norte-americano, aponta ele, sua disseminação ocorre juntamente 

com os questionamentos a respeito da subjetividade. Antes de 1920, os jornalistas não 

questionavam a possibilidade de múltiplas concepções de mundo, atitude que o autor 

classifica como ingênua, dentro paradigma empirista. Depois da Primeira Guerra 

Mundial, isso mudaria. O paradigma construtivista passaria a figurar no centro do 

pensamento social. Colocar em suspensão a possibilidade de um fato ter mais de uma 

perspectiva e não ser encarado como uma verdade absoluta se tornou a visão mais 

cortejada, em detrimento de uma que visualizava o mundo sob uma ótica pretensamente 

empírica.  

Com a abertura para se pensar o mundo a partir de múltiplas possibilidades, era 

preciso estabelecer uma rotina de procedimentos para tentar se aproximar o máximo 

possível dos fatos. Essa é a objetividade jornalística; a tentativa de se separar os fatos dos 

valores morais (SCHUDSON, 2001), através de uma série de procedimentos.  

Mas isso também não significou o abandono da empiria. Como afirma Schudson, 

“enquanto o empirismo ingênuo não desapareceu do jornalismo e sobrevive, em alguma 

medida, em todos nós, depois da Primeira Guerra ele estava subordinado ao ideal de 

objetividade” (2001, p.7). Ainda hoje, a objetividade é um ideal presente no jornalismo. 

Rebaixado por uns, defendido por outros, a premissa de sua existência não é 

necessariamente questionada – mas, sim, seu grau de aplicabilidade. 

“A mítica objetividade – imposta pelos padrões redacionais e editoriais – é 

fundamental para dar ao campo um lugar autônomo e reconhecido, construindo o 

jornalismo como a única atividade capaz de decifrar o mundo para o leitor”, pontua 

Barbosa (2006, p.150), já pensando a partir do contexto brasileiro. E esse é um ponto 

fundamental. Esse lugar de fala privilegiado que o jornalismo constitui para si é um dos 

grandes trunfos nas narrações de escândalos políticos. Tanto que, veremos adiante, o 

jornalismo parece deter o monopólio das narrações de escândalos políticos, no sentido 

em que essas narrativas só parecem legítimas quando veiculadas pelo jornalismo, em suas 

diferentes plataformas.  

Por enquanto, o que nos interessa destacar é que esse lugar legitimado que o 

jornalismo construiu em torno de si – e que a partir dele enuncia as narrativas que estipula 

como escandalosas, quando a mentalidade escândalo é instaurada –, é também o lugar em 
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que a associação entre publicização de escândalos políticos e defesa da democracia está 

naturalizada.  

As narrativas de escândalo político midiático se vinculam à democracia, na 

medida em que se colocam como fundamental para a manutenção desta. Nesse contexto, 

muito se discute sobre a impossibilidade de erupção de escândalos fora de democracias 

liberais. Isso porque seria preciso a mínima liberdade para se expor os deslizes do poder. 

Na década de 1950, por exemplo, na CPI da Última Hora, essa associação entre 

democracia e escândalo, no sentido de reafirmar a consolidação no primeiro com o alarde 

causado pelo último, parece ter um componente que ajudou no processo. Não à toa, a 

noção de um jornalismo como servo da democracia era reafirmada constantemente, nos 

jornais analisados.  

A atuação dos donos dos veículos de comunicação na estruturação desse 

escândalo auxiliou esse processo. Esse é o tipo de envolvimento que se veria na imprensa 

brasileira ao longo dos anos, em graus distintos e feito de maneiras mais sutis, mas 

resguardando essa mesma característica. No caso da CPI, Carlos Lacerda estava, ao 

mesmo tempo, defendendo os seus interesses e expondo os interesses que deveriam ser 

de uma maioria da população: cuidar para a liberdade de imprensa fosse protegida. 

Wainer, igualmente, não estava defendendo o legado de seu favorecimento às custas da 

necessidade federal, estava querendo demonstrar que havia todo um sistema que 

beneficiava os grandes proprietários de mídia no país, como Assis Chateaubriand, e para 

o qual se estava fechando os olhos. Ele estava a denunciar uma perseguição, parecida 

com a que o PT sofreria cinquenta anos depois. E a essência disso está onde, senão na 

noção de que a imprensa desempenha um poder moderador (ALBUQUERQUE, 2008)? 

A noção de poder moderador proposta por Albuquerque (2000b; 2008) diz 

respeito à crescente reivindicação das organizações jornalísticas de terem um papel de 

destaque na vida política do país, “como fiadoras últimas do bom funcionamento da 

democracia e das instituições brasileiras” (ALBUQUERQUE, 2008, p.1), que, segundo 

o autor, foi sendo cada vez mais requerida com o fim do regime militar, em 1985. Esta, 

em sua visão, seria uma versão particular, adaptada do modelo estadunidense de “Quarto 

Poder”.  

Interessante pensar, nesse contexto, que a ideia de Quarto Poder, nos Estados 

Unidos, está articulada com a eclosão do escândalo de Watergate e com toda a discussão 

em torno de um jornalismo investigativo voltado para o bem comum. São exatamente 

esses os preceitos que vão fazer parte do jornalismo brasileiro com a abertura 
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democrática pós-ditadura. 

O caso de Watergate, diz Schudson (2004), se tornou não apenas um arquétipo 

para escândalos políticos, mas também o emblema que passou a definir como vital o 

papel da imprensa na democracia. Mas, à época da CPI, bem anterior ao Watergate e, 

consequentemente, à “cartilha” que este evento gerou para o jornalismo de base 

“moderna” no Brasil, esse apelo já estava presente. Não se trata, no entanto, de dizer que 

o escândalo começou a partir da modernização, mas, sim, que ele desempenha um papel 

importante na modelagem do que viria a ser o moderno jornalismo brasileiro – com 

pretensões, intencionais ou não, de se equiparar à realidade estadunidense, e que se 

adaptou de maneira peculiar aqui.  

É assim que podemos admitir que o escândalo expande a noção de compromisso 

democrático. Organiza, preliminarmente, o que pautaria mais tarde a postura da imprensa 

em relação à mediação de conflitos políticos. O escândalo, da maneira como vemos, serve 

tanto como propulsão para estabelecer o jornalismo como instituição cujo papel político 

vai ser o de mediar os conflitos de poderes, quanto como organizadora do caos do 

exercício político e as narrativas sobre ele. Dita o que, à uma época, seria considerado 

escandaloso e, assim fazendo, dita quais são os elementos que constituem a cultura 

profissional que vai ser responsável por fazer essa “curadoria” civil, moral e conciliatória, 

por julgar os eventos e impor limites quando necessário. 

Especificamente nesse período descrito, esses limites parecem flexíveis, na 

medida em que vêm da própria imprensa – na figura de Carlos Lacerda, Samuel Wainer, 

Assis Chateaubriand e Roberto Marinho – as diretrizes do escândalo. São eles que, como 

se verá, abertamente travam o diálogo entre o Poder Legislativo que, no caso da CPI da 

Última Hora, julga as contravenções, o Poder Executivo que observa e, em dado 

momento, entra no debate, e a população. São eles que, a cada explicitação de malfeitos 

e delimitação de debates públicos, estabelecem as bases do que seria essa “nova” 

roupagem da cultura profissional jornalística no país.  

 

3.2.2 A autoridade jornalística e os escândalos políticos 

 

Viemos delimitando que é pertinente pensar que as mudanças ocorridas no centro 

do processo de “modernização” contribuíram para a percepção do compromisso político 

que o jornalismo brasileiro passaria a perseguir. O compromisso político jornalístico diz 

respeito ao papel que o jornalismo deseja desempenhar na sociedade, usando seu 
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exercício como um serviço prestado em benefício da manutenção da democracia, ou 

sendo o fiscal dos poderes políticos, desempenhando o papel de cão de guarda 

(AZEVEDO, 2010), ou ainda, como representante de um poder único, capaz de arbitrar 

as disputas políticas e, em última instância, instrumentalizar a política, como no caso do 

jornalismo como poder moderador (ALBUQUERQUE, 2000b). 

Ainda dentro dessa discussão, é preciso pensar que esse compromisso que o 

jornalismo brasileiro busca instituir, atrelando seu exercício a uma pauta específica, como 

a defesa democrática, não é articulado de maneira simples. É preciso que haja também a 

preparação de um lugar de fala legítimo, a partir do qual se possa falar e ser ouvido. Em 

outras palavras, é necessário que seja estabelecida uma autoridade para se dizer que o 

exercício jornalístico se atrela à defesa democrática, para que ele seja, de fato, 

considerado fundamental para o funcionamento da democracia.  

Essa autoridade, no jornalismo, é autoinstituída e sobre ela recai a legitimidade de 

narrar a política. Os escândalos políticos, uma de suas principais formas de narrar a 

experiência política, são reivindicados por essa mesma autoridade. Justamente para 

fortalecer sua legitimidade – o que, consequentemente, angariaria mais poder para sua 

autoridade. Mas isso não quer dizer que a legitimidade desse autoritário narrador esteja 

intacta. Pelo contrário. Dessa forma, aspiramos uma conexão com o que Sodré e Paiva 

(2011) afirmam, ao pensar em pactos de credibilidade:  

 

Pensar no jornalismo nos termos deste raciocínio leva a se concluir que não 

está ali em jogo nenhuma demonstração lógico-filosófica da verdade, e sim um 

pacto de credibilidade que, como toda convenção, institui as suas próprias 

regras (ficcionalmente sedutoras) de aceitação do pactuado (SODRÉ, PAIVA, 

2011, p.23) 

 

Ainda nessa seara de argumentação, de acordo com Zelizer (1993), ao veicular 

suas narrativas a respeito de determinados eventos, os jornalistas criam repertórios de 

eventos anteriores que passam a ser usados como parâmetros para os eventos atuais. 

Zelizer discute a legitimação de jornalistas através de (suas) narrativas, afirmando que 

“os jornalistas posicionam a si mesmos em suas estórias ao construir, documentar e 

perpetuar sua autoridade de recontar eventos56”, diz a autora (1990, p.366). Para 

consolidar sua discussão, a referida autora parte da análise do caso da morte de Kennedy.  

 
56 Tradução livre do trecho: Journalists position themselves in their stories by constructing, documenting, 

and perpetuating their authority to retell events. 
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É desse evento que ela pontua que, à época, foram poucos os materiais disponíveis 

para os jornalistas basearem suas estórias. Como tudo aconteceu muito rápido e houve 

restrições governamentais, houve um trabalho jornalístico para, primeiro, estabelecer as 

bases do que deveria ser considerado importante de ser veiculado. Esse trabalho foi 

inteiramente realizado se debruçando sobre as consequências do evento. Sua magnitude, 

seus desenlaces relevantes, tudo é incorporado à narrativa jornalística aos poucos, sendo 

compartilhado entre os profissionais no momento em que tentam transcrever suas versões 

dos acontecimentos.  

Em resumo, nas palavras da autora: 

 

Jornalistas se envolvem em um processo contínuo através do qual eles criam 

um repertório de eventos passados que é usado como um padrão para julgar 

ações contemporâneas. Ao confiar em interpretações compartilhadas, os 

jornalistas constroem autoridade para práticas que não são enfatizadas pelas 

visões tradicionais do jornalismo (ZELIZER, 1993, p.223-4).  

 

Tomando como pertinente essa linha de raciocínio, propomos pensar os 

escândalos políticos como sendo um desses “momentos chave” e cujos conhecimentos 

compartilhados servem de base para se construir os principais sentidos atuais em torno da 

ruptura da ordem política que os escândalos evocam. Isso dado que, sobre essa ideia, recai 

um princípio semelhante ao da mentalidade escândalo que o jornalismo é capaz de 

instaurar. A mentalidade escândalo depende muito dessa cultura profissional 

compartilhada pelos jornalistas, na medida em que é fundada sob uma gama de 

conhecimentos específicos e sentidos que vão sendo reunidos conforme os jornalistas 

precisem falar sobre os acontecimentos que reconhecem como escândalos.  

A mentalidade escândalo surge da necessidade de se falar sobre o escândalo e de 

imputar a essa série de eventos uma condição diferenciada; mais dramática, com um peso 

político maior e, também, com uma narrativa jornalística que empodera o próprio 

jornalismo. É nesse sentido que a mentalidade escândalo e a legitimidade jornalística se 

retroalimentam; um se fortalece na presença do outro.    

 

3.2.2.1 Do moderno ao “independente” 

 

Dentro dessa lógica de legitimação e consolidação de uma autoridade do lugar de 

fala, o peso da autoimagem jornalística é constantemente posto à prova. À época da 

“modernização” o uso do adjetivo “moderno”, para descrever o exercício jornalístico 
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ressignificado em especial, passou a ser um dos grandes definidores dessa tentativa de 

“novo” modelo. No entanto, vale salientar, esse adjetivo já permeava a descrição do 

imaginário jornalístico desde antes. Como lembra Jácome (2017, p.10), “argumentos 

similares aos utilizados por ela já podiam ser encontrados em jornais brasileiros do século 

XIX, o que nos leva a questionar a ideia de um corte temporal abrupto e também a 

recolocar a questão da modernidade”. O autor se refere aos argumentos de que o 

jornalismo que estava sendo reestruturado em meados da década de 1950 era moderno, 

fazendo supor que houve um momento anterior, “não moderno”, ou cujo exercício não 

estivesse alinhado com a atualidade.  

 

No entanto, à medida que nos aproximamos da metade do século XX em 

adiante, o adjetivo moderno parece tomar contornos específicos nos discursos 

autorreferentes das diversas mídias informativas brasileiras. Isso porque 

adquire também a força de um conceito que passa a valorizar um tipo 

específico de prática, buscando delimitar o que deveria ser entendido 

propriamente como jornalismo. (JÁCOME, 2017, p.9) 

 

Como vimos, no entanto, este parece ter sido, também, um recurso narrativo de 

autopromoção de uma guinada do exercício jornalístico: em resumo, a relação entre atual e 

moderno, que esteve presente em diferentes momentos da afirmação de identidades do 

jornalismo brasileiro, entre as décadas de 1940 e 1960, como é pontuado por Tokarski (2003, 

p.77). Certamente, houve mudanças na maneira como os jornais passaram a estruturar as 

notícias, no modo como os jornalistas – e os jornais – se profissionalizaram, e, 

consequentemente, como passaram a ver a si próprios e a profissão que exerciam.  

Mas, vimos, houve também a implementação de uma agenda que buscava fortalecer 

todas essas mudanças como estratégias fundamentais para tornar o jornalismo alinhado com 

os ideais de um “mundo moderno”. O padrão do ideal objetivo parece ter sido um esforço no 

sentido de derrubar quaisquer dúvidas de que o jornalismo poderia servir mais para entreter. 

Ele deveria servir, acima de tudo, a uma causa considerada mais nobre e acompanhá-la de tal 

modo que, seu pleno exercício estaria conectado ao pleno exercício dessa causa. A causa 

democrática coroa esta possibilidade.   

Algum tempo depois, também como seria de se supor, o “moderno” se torna 

obsoleto, ultrapassado. Ao menos, o uso do adjetivo não implica mais na força de outrora. 

Poderíamos pensar, então, que um correspondente – em estratégia de autolegitimar sua 

autoridade – seria o adjetivo “independente”. Se “se é atual é moderno”, em alusão à 

discussão de Tokarski (2003), agora, poderíamos pensar em uma analogia que abarque 

que “ser atual é ser independente”. 



120  

Sem qualquer pretensão de comprovar essa afirmação, mas apenas de constituir 

as bases para um raciocínio, observamos alguns dos principais jornais brasileiros e como 

apareceria, neles, esse adjetivo independente. A editora do O Globo e o jornal Folha de 

S. Paulo apresentam em suas descrições a palavra “independente”; já “moderno” não faz 

parte de nenhuma das duas descrições.  

Em uma chamada em uma de suas redes sociais, em dezembro de 2018, o The 

Intercept Brasil convida seus leitores a colaborarem com a publicação online da seguinte 

forma: “Financie o jornalismo investigativo e nos ajude a defender a democracia”. Direta, 

pode-se ver a relação de causalidade entre um jornalismo investigativo fortalecido, com 

espaço e verba para ser “independente” (palavra frequentemente usada pelos veículos que 

querem reforçar sua condição de pilar democrático), e a defesa da democracia. Não é 

preciso que haja mediação entre uma ideia e outra; isso foi extensamente feito na 

constituição do papel do jornalismo liberal.  

Em momentos em que esse papel é questionado ou diminuído, no entanto, é 

preciso refazer esse “passo-a-passo”. Foi o que aconteceu ao fim das eleições 

presidenciais de 2018, na primeira entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao 

programa Jornal Nacional, da Rede Globo, quando este disse que “por si só esse jornal se 

acabou”, em relação à Folha de S. Paulo.  

A declaração vinha depois de uma série de denúncias publicizadas pela Folha, 

envolvendo Bolsonaro, e que colocaram em prova sua crescente popularidade no pleito. 

A crítica do político ao jornal gerou uma onda de defesa ao periódico, enaltecendo sempre 

esse caráter da liberdade de imprensa ferida e a necessidade de se manter seguro o 

exercício jornalístico para o pleno funcionamento democrático. Essa defesa também é 

reforçada pelos próprios veículos, que aproveitam o momento para tentar preencher 

qualquer vácuo de poder que as críticas ao jornalismo, que se fortalecem de tempos em 

tempos, possam gerar.  

 

Perpassada pelo compromisso histórico para com a ética do liberalismo, essa 

narrativa procura assegurar a seus públicos que cabe à imprensa, desde os 

começos do regime republicano europeu, assegurar ao cidadão a 

representatividade de sua palavra, de seus pensamentos particulares, 

garantindo assim a sua liberdade civil de exprimir-se ou manifestar-se 

publicamente. Esta função, que é a virtude intrínseca do jornalismo, lastreia 

eticamente o pacto de credibilidade implícito na relação de entre os meios de 

comunicação e a sua comunidade receptora (SODRÉ, PAIVA, 2011, p.22). 
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Esse movimento de constante autolegitimação e, consequentemente, reforço de 

sua própria autoridade, é particularmente importante de ser observado porque desemboca 

em uma questão imprescindível para a análise de escândalos políticos: o monopólio que 

o jornalismo parece ter dessas narrativas. Tendo isso em vista, discutiremos na próxima 

seção o jornalismo como um lugar privilegiado para narrar esses eventos escandalosos e 

quais são as implicações disso.  

 

3.3 O JORNALISMO E O MONOPÓLIO DO ESCÂNDALO POLÍTICO  

 

Faz sentido, então, pensar que o jornalismo “moderno” tem o monopólio da 

exploração do escândalo político midiático? Para tentar responder isso, depois de 

entender um pouco mais sobre o conceito de monopólio, na visão weberiana, teríamos 

que pensar o que poderia diferenciar um escândalo político, nas coberturas de jornal, de 

pretensos escândalos políticos que viralizam em outras plataformas, por exemplo nas 

redes sociais. Diante disso, o primeiro ponto que se sobressai é exatamente a forma. 

Falamos, nesse sentido, que o jornalismo moderno tem o monopólio da forma de 

apresentação dos escândalos políticos, na maneira que nos habituamos a conceber um 

escândalo político.  

O poder de dizer o que é escândalo não é externo ao jornalismo, não emana dos 

eventos vistos como escandalosos. O jornalismo dita as regras do que constituiria um 

escândalo e julga os eventos de acordo com esses termos pré-estabelecidos. Mas esses 

termos também não são fixos, são voláteis, e podem ser alterados de acordo com a 

situação. Isso é diferente de dizer que há uma cultura ou uma moral que, com o passar 

dos tempos e suas alterações, também influenciam no que é considerado ou não 

escândalo. Estamos falando de algo mais efêmero do que o espírito do tempo ou as regras 

morais de uma época. 

 Por exemplo, o escândalo que acabou colocando Dilma Rousseff na berlinda, a 

ponto de perder seu cargo de presidente, não tinha nada a ver com os escândalos que 

vinham, em escalada, desde o início da Operação Lava Jato, em março de 2014. Nada 

tinha a ver com os escândalos anteriores, que seu antecessor, Lula, enfrentou a partir de 

2004. A narrativa da derrocada de Rousseff, que aconteceria em 2016, tem a ver com o 

descumprimento da meta fiscal. E ela começa tímida, sem qualquer tipo de estardalhaço 

relacionado à mentalidade escândalo, ainda em 2014. 
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 Thompson (2002) aludiu a algo similar, ao tratar os escândalos; disse ele que não 

necessariamente a denúncia que faz iniciar o arco narrativo de um escândalo vai ser, ela 

própria, o escândalo. Os desdobramentos da denúncia, novas informações e os rebates 

dos personagens envolvidos é que podem ser o centro do escândalo, sendo a denúncia de 

um malfeito apenas o estopim. Mas, nesse caso de Rousseff, o ponto é outro. Aqui, o 

malfeito que já havia sido apresentado, sem o véu do escândalo, quase dois anos depois 

foi recolocado no centro de um escândalo. A mesma informação, o mesmo “desvio” de 

conduta, anos depois, ganhou o célebre protagonismo de uma narrativa tão escandalosa 

que, em teoria, reforçou a urgência de um impedimento presidencial. 

 Obviamente, a manobra política que permeou o impeachment de Rousseff tem 

sido amplamente debatida desde então e, nestas páginas, podemos apenas observar a 

maneira como as conduções dessa narrativa foram feitas na imprensa. Em resumo, apenas 

para reforçar o que vem sendo dito até aqui, rememoramos os principais destaques do 

início desse episódio. 

No dia 12 de novembro de 2014, o jornal O Globo trouxe a seguinte manchete: 

“Governo pede brecha para descumprir meta fiscal”. No dia seguinte, no dia 13 de 

novembro, a manchete seria: “Mudança na meta fiscal já enfrenta forte reação”. Já no dia 

14, em uma chamada de capa ainda, mas abaixo da manchete, lê-se: “Governo manobra 

prazo para fazer manobra fiscal”.  

O assunto voltaria à capa do periódico no final do mês apenas, no dia 30, mas, 

dessa vez, relacionando-se à possibilidade de não cumprimento da meta fiscal por parte 

dos estados, e não do governo federal. Diz a manchete: “Lei fiscal não vai ser cumprida 

por 17 estados”. O assunto retornaria a ter destaque no dia 2 de dezembro, quando foi 

veiculada a seguinte manchete: “Governo pressiona Congresso com verba”, em que 

informava que o Planalto iria condicionar a liberação de emendas à alteração da meta 

fiscal. 

Pode-se pensar, por esse exemplo, que havia uma normalidade em se discutir a 

mudança da meta fiscal, sem que isso pudesse ser considerado um assunto com potência 

para se transformar em um escândalo político. Percebe-se, então, que os sentidos dos 

escândalos políticos devem ser vistos sempre em perspectiva, porque são narrativas que 

estão ancoradas em uma ideia que só vai ser constituída ao longo do processo, nunca 

anteriormente. Então, uma primeira crítica que se pode fazer à maneira como os 

escândalos têm sido estudados e analisados é justamente esta: tomá-los como uma 

situação possível de ser prevista e, por isso, usá-los como parâmetro de análise no 
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jornalismo. Para que essas análises tivessem algum fundamento, seria preciso que esses 

escândalos, ao menos, pudessem ser previamente identificados. Não é o caso.  

 O que parece próprio do domínio do jornalismo, e pouco mapeado, é justamente 

a forma que torna possível essa virada de percepção que pode ser performada. É a 

possibilidade de se apresentar um novo olhar sobre os mesmos eventos, sendo esse novo 

olhar envolto em estratégias específicas, como é o caso da mentalidade escândalo.  

Colocadas essas questões, passemos a algumas aproximações entre o conceito de 

monopólio em Max Weber e a dominação que o jornalismo apresenta sobre as formas 

narrativas que instituem o escândalo político – talvez, por serem estes episódios 

constituídos de sentido no contexto em que o jornalismo que se impõe como “moderno” 

existe, apropriando-se também de suas principais estratégias narrativas.  

 

3.3.1 O conceito em Max Weber 

 

“O Estado moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter 

institucional e que procurou (com êxito) monopolizar, nos limites de um território, a 

violência física legítima como instrumento de domínio e que, tendo esse objetivo, reuniu 

nas mãos dos dirigentes os meios materiais de gestão”, esta é a já clássica definição de 

Weber (2004a, posição 1004) para Estado Moderno e de seu atributo específico de 

legitimidade no uso da força.  

Pensando agora em um paralelo com o jornalismo, que apresentamos 

anteriormente como autorreconhecido como ideais de “modernidade”, e sua relação com 

os escândalos políticos, poderíamos propor o seguinte: o jornalismo fundado sob a égide 

do “moderno” apresenta um conjunto de estratégias narrativas que, reforçado por uma 

cultura profissional, busca o monopólio da exploração do escândalo político, tanto para 

fins de autolegitimação do próprio jornalismo, quanto de legitimação/proposição de uma 

experiência da política baseada em uma narrativa linear.  

 Precisamos repassar cada uma dessas questões. Primeiro, revisar o que é esse 

conceito de monopólio, trabalhado por Weber (2004a), e quais aproximações poderíamos 

fazer com o presente estudo. Segundo, aprofundar o entendimento a respeito dos 

escândalos políticos, relembrando o que já foi visto até aqui, da dificuldade de sua captura 

e, talvez por isso, sua flexibilidade de ser utilizado em situações diversas. Aqui, interessa-

nos focar em duas utilizações: a autolegitimação do jornalismo que o escândalo promove 
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e, imbricado a esta, a capacidade de oferecer uma experiência linear da política – em uma 

clara contradição ao caos narrativo que é próprio dos escândalos políticos.  

De volta ao conceito de monopólio, o primeiro ponto que gostaríamos de destacar 

é que, junto com o monopólio do uso legítimo da força, está também agregado ao Estado 

a racionalização do direito, o que acarreta em uma especialização dos poderes legislativo 

e judiciário; assim como o estabelecimento de uma polícia que se ocupa da segurança dos 

indivíduos e a aclamada ordem pública; o Estado também tem o apoio de uma 

administração racional, baseada em regulamentos específicos para cada área; e tem uma 

força militar à sua disposição permanentemente (FREUND, 1967, p.159). Como se pode 

perceber, em sua sociologia política, Weber está interessado em compreender a política a 

partir do funcionamento das instituições que estão ancoradas no Estado moderno e são 

por ele orquestradas.  

Essas articulações não estão dadas em uma relação de causa e efeito, nem são 

estabelecidas sem alguns questionamentos. Inicialmente, o que salta aos olhos é pensar 

que essa legitimidade que o Estado moderno apresenta em relação ao uso da força não é 

exclusivo desse agrupamento político, muito menos dessa época. Ao dissecar a sociologia 

de Weber, Freund (1967) explica sobre isso:  

 

É que o uso legítimo da violência pode caber a outros agrupamentos que não a 

unidade política: à comunidade doméstica, às corporações, ou ainda aos 

feudos. A organização política está, pois, longe de ter tido o tempo todo o rigor 

institucional do Estado moderno; outrora, não foi por vezes mais do que uma 

estrutura amorfa, até mesmo uma simples socialização, ocasional e efêmera 

(FREUND, 1967, p.160). 

 

 É preciso esmiuçar ainda a natureza desse agrupamento político que Weber 

(2004a) busca compreender. Lembra-se, pois, a importância do território para este 

agrupamento. Para ele, não é preciso que haja fronteiras delimitadas sob rigor, já que 

essas fronteiras podem ser alteradas com o passar dos tempos. No entanto, é preciso que 

se ressalte que a demarcação da existência de um território é fundamental para que a 

atividade política possa ser definida. É nas limitações desse dado território que ela 

acontece e, por isso, o território é responsável por particularizar o agrupamento, torná-lo 

único. “[...] sem a existência de um território que particularize o agrupamento, não se 

poderia falar de política”, resume Freund (1967, p.160). 

 Poderíamos pensar, então, em algumas aproximações com o monopólio que o 

jornalismo dito moderno parece deter em relação aos escândalos políticos? Acreditamos 
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que sim, e, pensando que essa é uma aproximação útil para compreender as narrativas 

escandalosas e seu monopólio nos jornais, propomos três bases de aproximação: 1) 

território; 2) segurança; 3) regulamentos.  

O território, diferente do que é pensado em Weber (2004a), não tem a ver com 

espaço físico, mas se relaciona com fronteiras estabelecidas no interior da narrativa 

jornalística. A ideia de que, para existir, o escândalo político precisa estar inserido em um 

“ambiente narrativo” específico. Esse “ambiente”, por sua vez, precisou ser moldado. 

Pensando especificamente nas narrativas de escândalos, primeiro observamos que há a 

constituição do que seria a natureza dessas narrativas. Como discutido no capítulo 1, 

destacamos o conceito de patrimonialismo como fundamental para o entendimento dessa 

natureza: estabelecidas na relação distorcida entre o público e o privado, as narrativas de 

escândalos políticos parecem só fazer sentido porque põem em destaque a apropriação 

indevida de bens públicos, ou seu uso como se fossem mercadoria privada.  

Ainda na demarcação desse território narrativo, a partir da compreensão da 

natureza, parte-se para a legitimação do que é dito a partir do lugar de fala, que é o próprio 

jornalismo. Essas narrativas, então, são envolvidas desde a sua concepção até o 

desenvolvimento dessas tramas em uma espécie de invólucro de legitimidade, requisitado 

constantemente pelo exercício profissional. Como vimos no início deste capítulo, esse 

ethos jornalístico, consolidado com o auxílio de uma narrativa “modernizadora”, provê 

uma legitimidade ao que é dito no jornalismo.  

É preciso que o jornalismo de base moderna tenha estabelecido os limites do que 

deve ou não ser considerado uma narrativa jornalística legítima, cuja autoridade – 

principalmente na hora de explicitar escândalos – não precise, nem possa, ser colocada 

em dúvida. Há, então, um território em que é legítimo tratar de escândalos políticos – os 

limites que demarcam esse território foram sendo constituídos pelo e no próprio 

jornalismo.  

Por mais que ele possa ser começado com informações que venham de outras 

instituições, ou mesmo de outras plataformas – levando em consideração, hoje, a 

abrangência e importância das redes sociais, por exemplo –, o escândalo político 

midiático não existe em outro lugar que não seja o jornalismo. A maneira como o 

concebemos, os sentidos que eles suscitam e até as consequências que são capazes de 

causar só são perceptíveis no momento em que o jornalismo, detentor do monopólio do 

escândalo, explicita sua narrativa. E não o faz de qualquer maneira. Para que isso 

aconteça, é preciso que haja uma forma específica que acompanha essas narrativas; que, 
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antes do conteúdo, seja provedora de uma articulação que dá sentido aos escândalos 

políticos.  

 Essa articulação, que chamamos aqui de formas narrativas, tem sido um dos 

refúgios jornalísticos para resguardar sua própria autoridade, principalmente no que diz 

respeito aos escândalos políticos. A partir dos escândalos, da publicização deles, o 

jornalismo não apenas consegue reafirmar seu lugar de narrador privilegiado do exercício 

da política, mas também reafirma seu lugar de importância na constituição de uma ordem 

democrática. Ou, ao menos, evita que esse lugar seja questionado por algum tempo. Além 

disso, nesse contexto, o jornalismo também puxa para si a responsabilidade de dar 

linearidade ao caos narrativo que é próprio do escândalo.  

 O jornalismo não apenas capturou o escândalo e o usa para, recorrentemente, 

legitimar esse lugar de autoridade que estabeleceu para si. Mas também engessou suas 

narrativas a tal ponto que, fora dessa forma previamente estabelecida, o escândalo perde 

em sentido e força. Tudo isso parece fazer parte desse território constituído pelo 

jornalismo e que envolve as narrativas escandalosas em sua atividade. Tanto que, fora 

desse território, é difícil conceber escândalos políticos que tenham a mesma envergadura 

– narrativa, moral, política – dos escândalos políticos midiáticos explicitados no 

jornalismo. 

 Já a segurança está também relacionada com essa autoridade e legitimidade 

constituídas, mas ela é expressa de outra maneira. Ela diz respeito ao lugar “protegido” 

que a imprensa resguarda na sociedade ocidental atual. Na Constituição Federal 

brasileira, por exemplo, temos no artigo 220 o resumo desta proteção: “A manifestação 

do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (DO 

BRASIL, 1988, online), diz o documento. Em qualquer situação em que o lugar da 

imprensa parece ser questionado, principalmente por figuras que fazem parte dos poderes 

da república – executivo, legislativo e judiciário – torna-se visível essa segurança que a 

circunda.   

É importante lembrar que, além do aparato legal que sustenta essa segurança, há 

também a validação popular57, já que os próprios cidadãos estão acostumados a defender 

 
57 Lembramos aqui de uma pesquisa recente que avaliou a opinião dos brasileiros a respeito da melhor 

forma de governo. De acordo com os resultados da pesquisa Datafolha, divulgados pelo portal G1: “O 

levantamento mostrou que 69% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra 

forma de governo, contra 12% que acham que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. Para 13%, tanto faz se o 

governo é uma democracia ou uma ditadura”. Disponível em: 
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uma democracia cujas bases se relacionam com o exercício da imprensa – e são sempre 

lembrados dessa ideia. Aliado a isso, a própria imprensa reforça essa noção, 

principalmente quando se vê atacada de alguma forma. Um exemplo recente de como 

acontece essa defesa foi a situação que mencionamos anteriormente e que, agora, 

retomamos com mais detalhes, envolvendo a Folha de S. Paulo e Jair Bolsonaro (PSL).  

A reação da própria imprensa, especialmente no episódio do Jornal Nacional58, 

em que William Bonner defendeu o jornal Folha de S. Paulo e sua atuação como parte da 

democracia brasileira, ilustra bem esse caso. Antes de fazer algumas considerações sobre, 

transcrevemos a seguir o diálogo que se deu entre William Bonner (WB) e Jair Bolsonaro 

(JB), com grifos nossos. 

 

WB: Presidente, o senhor sempre se declara enfaticamente, aliás, um defensor 

da liberdade de imprensa. Mas, em alguns momentos da campanha, o senhor 

chegou a desejar que um jornal deixasse de existir. É indiscutível que a 

imprensa não é imune a erros e imune a críticas. Isso vale para qualquer órgão 

da imprensa profissional. Mas também é fato que a imprensa livre é um 

pilar da democracia. Como presidente eleito, o senhor vai continuar 

defendendo a liberdade da imprensa e a liberdade do cidadão de escolher 

o que ele quiser ler, e o que quiser ver e ouvir? 

 

JB: Totalmente favorável a liberdade de imprensa. Temos a questão da 

propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o 

momento para que nós realmente viemos fazer justiça (sic) aqui no Brasil. Tem 

uma senhora de nome Walderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila 

Histórica de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Folha de S. 

Paulo59 foi lá, nesse dia 10 de janeiro, e fez uma matéria e a rotulou de forma 

injusta como “fantasma”. É uma senhora, mulher, negra e pobre, só que nesse 

dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo da Câmara de 19 de 

dezembro, ela estava de férias. Então, ações como esta, por parte de uma 

imprensa, que mesmo a gente mostrando a injustiça que cometeu com 

uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar 

essa imprensa digna. Não quero que ela acabe. Mas, no que depender de 

 
<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/05/datafolha-

democracia-e-a-melhor-forma-de-governo-para-69-dos-brasileiros-ditadura-em-certas-circunstancias-e-

opcao-para-12.ghtml>. Acesso em 12 nov. 2018. 
58 Trecho da conversa veiculada no Jornal Nacional do dia 20/10/2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=05ZqGkWIvhE>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
59 Jair Bolsonaro se refere à matéria veiculada no dia 11 de janeiro de 2018. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1949719-bolsonaro-emprega-servidora-fantasma-que-

vende-acai-em-angra.shtml. Acesso em: 12 dez. 2018. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/05/datafolha-democracia-e-a-melhor-forma-de-governo-para-69-dos-brasileiros-ditadura-em-certas-circunstancias-e-opcao-para-12.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/05/datafolha-democracia-e-a-melhor-forma-de-governo-para-69-dos-brasileiros-ditadura-em-certas-circunstancias-e-opcao-para-12.ghtml
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/05/datafolha-democracia-e-a-melhor-forma-de-governo-para-69-dos-brasileiros-ditadura-em-certas-circunstancias-e-opcao-para-12.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=05ZqGkWIvhE
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1949719-bolsonaro-emprega-servidora-fantasma-que-vende-acai-em-angra.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/01/1949719-bolsonaro-emprega-servidora-fantasma-que-vende-acai-em-angra.shtml
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mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa 

maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. 

 

WB: então o senhor não quer que este jornal acabe. O senhor está deixando 

isso claro agora. 

 

JB: Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum. Quase 

todas as Fake News que se voltaram contra mim partiu da Folha de S. Paulo. 

Inclusive, a última matéria, onde eu teria contratado empresas fora do Brasil 

via empresários aqui para espalhar mentiras sobre o PT. Uma grande mentira, 

mais um fake News do jornal folha de s. Paulo, lamentavelmente. 

 

WB: Presidente, me permita, como editor chefe do jornal nacional, eu tenho 

um testemunho para fazer. Às vezes, eu mesmo achei que críticas que o jornal 

Folha de S. Paulo fizeram ao Jornal Nacional me pareceram injustas. Isso 

aconteceu algumas vezes, mas, para ser justo do lado de cá, eu preciso dizer 

que o jornal sempre nos abriu a possibilidade de apresentar a nossa 

discordância, de apresentar os nossos argumentos, aquilo que nós entendíamos 

ser a verdade. A Folha é um jornal sério, um jornal que cumpre um papel 

importantíssimo na democracia brasileira. É um papel que a imprensa 

profissional brasileira desempenha e a folha faz parte desse grupo, da 

imprensa profissional brasileira. Mas a gente pode seguir adiante, com a 

próxima pergunta da Renata. 

 

O imbróglio em questão dizia respeito à denúncia feita pelo jornal Folha de S. 

Paulo, veiculada no dia 11 de janeiro de 2018, de que Jair Bolsonaro empregava 

Walderice Santos da Conceição como uma de suas funcionárias de gabinete desde 2003, 

embora a real ocupação dela fosse em um ponto de venda de açaí, em Vila Histórica de 

Mambucaba, Angra dos Reis (RJ). De acordo com a reportagem, Bolsonaro estaria 

usando a verba da Câmara para pagar indevidamente Walderice Santos, além de levantar 

alguns depoimentos que afirmaram que o marido dela prestava serviços de caseiro para o 

político.  

A resposta de Bolsonaro para os ataques foi rápida e veio de maneira considerada 

controversa pelos que resguardam o papel do jornalismo. Isso posto, o que gostaríamos 

de chamar atenção a partir desse diálogo no Jornal Nacional, é como se opera a segurança 

desse discurso autoproclamado da imprensa. Como, utilizando sua própria força de 
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exposição, sua própria potência de reverberar os discursos, a imprensa se posiciona como 

guardiã dela mesma e institui que qualquer ataque a ela é um ataque à própria democracia.  

A segurança, então, vem da lei, mas não só. Todos são convocados a estarem 

vigilantes e a defenderem, para que, em última instância, possa ser resguardada a 

segurança democrática. Em uma comparação livre, se na segurança do monopólio do 

domínio do Estado, Weber (2004a) previa a polícia como sendo encarregada de garantir 

a segurança dos indivíduos e a ordem pública, no caso do monopólio dos escândalos pelo 

jornalismo, parece ser o próprio jornalismo, com o reforço do ideal democrático que os 

cidadãos perseguem – e não sabem exatamente o porquê –, que provê essa segurança. 

Juntos, a imprensa com seus diversos mecanismos narrativos de autopreservação 

e cidadãos que temem os sentidos que podem estar contidos no vazio narrativo da 

expressão “atentado à democracia”, esses dois elementos são responsáveis por garantir 

que a segurança do monopólio do escândalo permaneça no jornalismo. Especificamente 

em relação aos escândalos, um dos resultados diretos disso se deposita nas narrativas 

jornalísticas que relacionam a exposição de escândalos com a própria manutenção 

democrática e qualquer prejuízo que a cobertura de escândalos possa ter é tratada também 

como um prejuízo para a ordem pública e democrática.  

Já em relação ao último ponto que listamos, os regulamentos que, na ideia 

weberiana, permite ao Estado monopolista intervir em todos os domínios, também é 

possível traçar um paralelo com o monopólio jornalístico. No contexto do jornalismo e 

dos escândalos, os regulamentos parecem ser exatamente as negociações narrativas que 

estão impressas nos discursos. Afinal, é através de uma estrutura narrativa prévia que é 

possível guiar a experiência pela mentalidade escândalo, induzindo um entendimento de 

que tudo que está sendo narrado serve a um propósito maior. Nessa estrutura, também, se 

aglutinam os imperativos que normalizam a exposição feita pelo jornalismo de toda a 

administração pública – e não apenas normaliza, mas pressupõe que essa é a única 

maneira de se operar, única atuação possível e desejável – e fazem com que os escândalos 

sejam vistos como peças inerentes às narrativas jornalísticas.   

 

3.3.1.1 Aproximações com o objeto: os escândalos políticos sob o monopólio do 

jornalismo  

 

Retomando uma questão, que julgamos fundamental para compreender esse 

monopólio do escândalo que tentamos delimitar, perguntamos: a que se refere esse 

monopólio do escândalo detido pelo jornalismo? Existe escândalo político midiático – 
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nascido, conduzido e que depende das formas midiáticas para existir – fora das narrativas 

jornalísticas? Quando falamos em narrativas jornalísticas, não queremos dizer que os 

escândalos políticos só existem nas páginas dos jornais, nas matérias de televisão, nos 

pronunciamentos de rádio e, atualmente, nos portais de notícias. A mediação midiática é 

essencial, como já apontou Thompson. Esse tipo de escândalo, ao qual nos referimos, 

depende dos atravessamentos midiáticos não só para se propagar, mas para existir como 

tal. A questão, no entanto é outra.  

Viemos apontando, no entanto, que o monopólio diz respeito a deter as formas 

narrativas nas quais os escândalos políticos midiáticos são reconhecidos, valorizados, 

legitimados. E, ainda, ao prover essas formas, o jornalismo também busca resguardar seu 

lugar como instituição essencial. Nesse caso específico, essencial para a manutenção da 

democracia.  

Como premissa para compreender esse monopólio, então, tem-se a ideia de forma, 

sendo complexificada pela noção de narrativa e atravessada pelos escândalos políticos. 

Não sem razão, o esforço principal que precisa ser feito é clarificar o que é essa forma, 

que, como vimos, tem sido aqui tratada como uma estrutura mutável, constituída de três 

dimensões – estrutural, simbólica e temporal. Ainda sobre elas, as formas narrativas são 

anteriores às notícias, no sentido que constituem um guia para a compreensão destas. As 

formas não são os conteúdos das notícias, mas se relacionam com eles e podem ser 

determinadas e compreendidas a partir deles.  

Nesse contexto, é válido pensar na estrutura do lead na qualidade de forma basilar 

do jornalismo “moderno”. Um lead é uma forma não apenas porque corresponde à uma 

dada estrutura em que informações específicas são colocadas. No sentido como se 

concebe aqui, ele é uma forma porque comunica uma série de outras informações além 

das que dispõe explicitamente. Um lead faz parte de um instrumental jornalístico recente, 

ele é culturalmente localizado, permeado por ideais de uma cultura profissional 

consolidada.  

Como estudante de jornalismo, aprendi o lead ainda na universidade, sem 

qualquer perspectiva de ensaiá-lo em alguma redação. Tempos depois, já trabalhando na 

profissão, o internalizei de tal modo que não havia outra maneira de começar um esboço 

de matéria. Ele, como forma, é anterior às notícias que atravessa. É nesse sentido que 

vemos a busca pelas formas narrativas que constituem os escândalos políticos midiáticos 

no jornalismo brasileiro, tanto porque dá a ver traços da cultura profissional jornalística 
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que se instalou no Brasil, quanto porque se relacionam com o compromisso democrático 

que deriva desta cultura.  

Assim como o lead, outras formas pairam nas narrativas jornalísticas. Outras 

formas indicam para onde olhar, quem procurar e quando se preocupar. Outras formas 

que, se identificadas e organizadas, podem nos dar pistas sobre o que faz uma narrativa 

ser percebida como um escândalo e como os elementos que lhe dão esse sentido fundam 

a mentalidade escândalo. Consequentemente, pode nos dar pistas também sobre como o 

jornalismo explora essa mentalidade em prol de sua autopromoção.  

Afinal, esse monopólio que apontamos, nesse contexto, nada mais é do que o 

jornalismo administrando as formas narrativas que compõem o que ele vai chamar de 

escândalo político, e o faz para fortalecer sua imagem – principalmente de protetor da 

democracia. É a mentalidade escândalo com seu fim último exposto.  

Mas, para tentar ilustrar isso, sabemos, é necessário mergulhar fundo nas 

narrativas reconhecidas como escândalos políticos. Não apenas utilizando-as como 

corpus de análise, mas tornando-as o próprio objeto de pesquisa. É preciso partir da 

premissa de que essas narrativas resguardam especificidades que podem ser usadas pelo 

jornalismo em sua autoproclamação de pilar democrático. Mas não só, pois não parece 

ser apenas o jornalismo que detém as formas dos escândalos políticos e as monopoliza 

em benefício próprio; os escândalos também parecem escravizar o jornalismo, na medida 

em que, sem eles, este jornalismo perde em credibilidade – pois, se o escândalo é possível 

de ser exposto em outras formas narrativas por outros meios, por quê confiar tanto no 

jornalismo? – e utilidade. 

Mas, em se tratando dos escândalos, quais são essas formas narrativas que o 

jornalismo ainda detém e que monopoliza essas narrativas escandalosas? Quais são essas 

formas que, ao ganharem cada vez mais espaço nas narrativas jornalísticas, parecem 

acionar uma maneira específica de julgar os acontecimentos, e reorganiza nosso olhar, 

fazendo com que reconheçamos aquela série de eventos como escândalos políticos? 

Olhemos para os escândalos, então, a fim que nos olhem de volta com algumas possíveis 

respostas.  
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4  DIÁLOGOS COM O INVISÍVEL: A MENTALIDADE ESCÂNDALO ONTEM 

E HOJE 

 

PARTE I – O MAR DE LAMA DE VARGAS 

 

4.1 A CPI DA ÚLTIMA HORA 

 

Começamos a primeira parte do último capítulo retomando um pouco do contexto 

que introduzimos ao tratar do processo de “modernização” do jornalismo brasileiro, que 

teve o jornalismo carioca como “berço” desse processo60. Em particular, propomos uma 

breve análise da cobertura jornalística de um episódio reconhecido como escândalo 

político, ocorrido no segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954). O referido 

escândalo é a “CPI da Última Hora”, que se desdobrou em 1953. Diante desse contexto, 

a intenção é observar como o jornalismo, que estava “aprendendo” a ser objetivo e a 

introduzir técnicas e métodos de pretensa neutralidade, lidou com uma política 

conturbada e marcada pelo escândalo. E como, ao mesmo tempo, passou a incorporar as 

formas narrativas do que iria considerar escândalo político em sua cultura profissional em 

mutação. 

É, então, a partir da junção desses três elementos, um ambiente político marcado 

pelas turbulências do governo varguista, a explicitação de um escândalo político 

midiático e um jornalismo em transformação, que se pretende observar como as narrativas 

jornalísticas reportaram este episódio que se tornou conhecido no período61. Esta 

observação é relevante para lançar luz sobre a maneira como se deu as relações entre dois 

campos distintos, o político e o jornalístico, em um momento de reconhecida tensão e 

mudança.  

É crucial também para que possamos identificar algumas formas narrativas que 

tenham se sobressaído nesse narrar o que estava sendo considerado como escândalo, à 

 
60 Dois jornais são apontados como os precursores da reforma, A Tribuna da Imprensa e o Diário Carioca, 

ambos cariocas. Porém, eles eram considerados pequenos, sem grande influência no meio, o que fez com 

que as alterações implementadas não fossem suficientes, em um primeiro momento, de repercutir nos outros 

periódicos. “Foi só com o surgimento da Última Hora e com a reforma do Jornal do Brasil que as inovações 

espalharam-se, a ponto de constituírem um novo paradigma para o fazer jornalístico”, explica Goulart 

Ribeiro (2007, p.107). 
61 Outro conhecido escândalo político dessa época foi o “Atentado da Rua Tonelero”, ocorrido em 1954, e 

cujo principal opositor do governo Vargas, Carlos Lacerda sofreu uma tentativa de assassinato. Como será 

mencionado adiante, meses depois desse evento, Vargas cometeria suicídio. Esse trágico fato mudaria a 

percepção em torno do próprio escândalo anterior, apesar da crise política que instauraria. Optou-se, então, 

por trabalhar com a CPI pela possibilidade de analisar um período de instabilidade política que não fosse 

abalado por tragédias.  



133  

época, em busca de estabelecer alguns paralelos com formas atuais. Afinal, essas formas 

de destaque na década de 1950 são fundamentais por serem contempladas no ambiente 

de transmutação desse jornalismo que, como vimos, reivindicou para si estratégias 

narrativas – e de uma narração – específicas, alinhadas com um ideal de mundo e de 

profissão “modernos”.  

Guia-se a análise à luz dessas transformações, através dos dois principais jornais 

que repercutiram a “CPI da Última Hora” e foram, eles próprios e seus donos, 

protagonistas desse episódio: Última Hora e A Tribuna da Imprensa. Além disso, vale 

salientar, esses dois periódicos também são associados à reforma do jornalismo brasileiro, 

que foi iniciada justamente no Rio de Janeiro (GOULART RIBEIRO, 2003).  

A “CPI da Última Hora”, então, diz respeito ao inquérito iniciado em julho de 

1953, que tinha como principal alvo o dono do jornal Última Hora, Samuel Wainer. Nesta 

trama, Wainer estava sendo acusado de receber, do Banco do Brasil, favorecimentos 

financeiros para a abertura, consolidação e expansão de seu periódico.  

Sobre os seus domínios jornalísticos, é vital frisar que a circulação da Última Hora 

foi iniciada ainda em 1951 e, desde essa época, foi duramente criticada por Carlos 

Lacerda e acusada, não apenas por este, mas entre os antigetulistas da época, de ser um 

jornal que servia apenas de propaganda para os interesses de Getúlio Vargas. Essa 

publicidade favorável seria de importância singular para Vargas, que estava articulando 

seu retorno à presidência.   

Do ponto de vista pessoal, Wainer e Lacerda62 tinham uma relação que era muito 

anterior às denúncias, havendo passado de uma amizade para a competição acirrada e 

diversas tentativas de desestabilizar e descreditar um ao outro. Isso porque, ao ser expulso 

do Partido Comunista Brasileiro (PCB), ainda no final da década de 1930, Lacerda se viu 

em situação financeira complexa, com a dificuldade em reaver a sua credibilidade e 

trabalhar em outros jornais mais voltados à esquerda. Wainer, em dado ponto, ofereceu-

lhe auxílio e uma oportunidade de escrever no periódico Diretrizes, mas o seu estilo 

agressivo e o tom áspero que o caracterizava  não pareciam ajustar-se ao contexto de uma 

seção literária (MENDONÇA, 2008). Wainer, então, o afastou e, ao que consta (DE 

ABREU et al, 2001), passou a fazer parte da lista de desafetos de Lacerda.  

 
62 Importante frisar que Carlos Lacerda foi uma figura atuante do cenário político nacional, para além da 

atuação política que promovia em seu jornal. Ele foi eleito vereador em 1947, pela União Democrática 

Nacional (UDN), e, dois anos depois, fundou a Tribuna da Imprensa, jornal que representava as principais 

propostas da UDN, fazendo oposição direta a Getúlio Vargas e seus aliados (DE ABREU, 2001). Em 1960, 

Lacerda assumiu o posto de governador do estado da Guanabara (atual cidade do Rio de Janeiro).  



134  

Foi nesse contexto que, quando o Última Hora começou a circular, o jornal de 

Lacerda, o Tribuna da Imprensa, não poupou críticas a sua subserviência a Getúlio e, na 

sequência, ao governo getulista. Também, o Tribuna da Imprensa sempre apontou o 

Última Hora como um veículo privilegiado pelo governo. Esses privilégios vieram, em 

grande medida, como um ciclo de acontecimentos que se retroalimentaram e renderam 

frutos instantâneos para Wainer. Como um grande efeito dominó, o incentivo financeiro 

recebido por ele em uma ponta, fez com que, no final da disposição de peças, estivesse o 

prestígio de dirigir um dos maiores jornais do Rio de Janeiro e, à época, do Brasil. 

Destrinchando essa analogia, destaque-se que Samuel Wainer se viu, inicialmente, 

com o montante mais do que suficiente para dar início ao seu jornal. Assim, sua tiragem 

já começou em altas cifras, chegando a 150 mil exemplares por dia (LOPES, 2003). Para 

um vespertino, em um estado como o Rio de Janeiro, cuja população chegava a 3 milhões 

de habitantes, essa era uma circulação invejável.  

Seguindo o ciclo de benesses usufruído por Wainer, por consequência da 

generosidade com que o Banco do Brasil tratou seu negócio, estruturalmente, o Última 

Hora começou como um dos jornais mais modernos do país. Tinha também as melhores 

condições para contratar os escritores e jornalistas mais destacados; e, lembra-se aqui, a 

profissionalização dessas posições estava ainda engatinhando no país (DINIZ, 2011). 

Saindo na frente em tiragem, estrutura e qualidade, o Última Hora era realmente um jornal 

lido. Procurado por muitos, destacou-se também como um produto capaz de oferecer 

retorno aos investidores, um jornal em que as verbas de publicidade chegavam com 

facilidade63 (GOULART RIBEIRO, 2002). Assim, do início ao fim, Wainer obteve todas 

as possibilidades de prosperar.   

Fora desse ambiente próspero estava Carlos Lacerda, figura que amargou por anos 

a expulsão não apenas do PCB, mas também dos ciclos à esquerda que frequentava, 

profissional e pessoalmente (MENDONÇA, 2008). Lacerda, então, esgueirou-se para os 

setores mais conservadores da sociedade, embora não apenas pela falta de oportunidades 

que estava vivenciando entre o final dos anos de 1930 e toda a década de 1940, mas 

também movido pelo incômodo – e alguns chamam de rancor (DE ABREU, LATTMAN-

 
63 Cabe destacar uma das falas de Samuel Wainer a respeito dos montantes recebidos nos tempos em que 

estava à frente da Última Hora: “Entrava na sala do presidente do Banco do Brasil sem ter pedido audiência 

e sem bater na porta. Ele sempre achava que, se fizesse cara feia, seria atacado no dia seguinte pela Última 

Hora e perderia o cargo. E quem entrava sem se fazer anunciar no gabinete Banco do Brasil, naturalmente, 

não tinha ido lá para conversar amenidades; sempre saía com os bolsos cheios de dinheiro.” (WAINER, 

1987, p.170). Esta fala está no livro de memórias de Wainer, intitulado “Minha razão de viver”.    
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WELTMAN, 1994) – que passou a nutrir contra Wainer, a possibilidade de ter Getúlio 

Vargas como presidente e os ideais comunistas que rondavam, mesmo que 

artificialmente, esses personagens e seus círculos. 

Além disso, Carlos Lacerda amargava também o fracasso, ao menos comercial, 

de seu próprio jornal. Longe de obter os números praticados pelo Última Hora, a sua 

Tribuna de Imprensa era um fracasso editorial (BARBOSA, 2007). Última em tiragem, 

com pouca verba publicitária e pouco lido, o Tribuna da Imprensa era um jornal voltado 

para um seleto grupo de intelectuais que compartilhavam as suas ideias e ideais (DE 

ABREU, LATTMAN-WELMAN, 1994). Diante disso, não é muito difícil calcular quais 

investidas Lacerda faria para minar, duplamente, Wainer e Vargas.  

Em 1953, quando a CPI foi iniciada, as acusações oficiais eram dumping, 

concorrência desleal e o favoritismo oficial. Entre as primeiras denúncias, devidamente 

veiculadas na Tribuna da Imprensa, no final de maio daquele ano, até a abertura do 

inquérito, passou-se pouco mais de um mês.  

Em julho de 1953, em um pronunciamento feito na televisão, Lacerda deu o que 

foi considerado seu maior golpe: acusou Samuel Wainer de não ser brasileiro e ter 

mentido a respeito de sua nacionalidade. A gravidade da situação se dá porque a 

constituição brasileira não dava direito a um estrangeiro ser proprietário de uma empresa 

jornalística. Alegando ter sido uma informação repassada através de uma denúncia 

anônima, Lacerda tentava sepultar de vez a onda de prosperidade de seu outrora amigo. 

No entanto, argumenta-se que esse tipo de informação já era de conhecimento de Lacerda, 

justamente por ter convivido por um longo período com Wainer e seus familiares 

(MENDONÇA, 2008).  

Foram meses de denúncias de Lacerda, tentativas de explicações por parte de 

Wainer e dois jornais completamente voltados ao serviço dessa pauta. Ao fim, em 

novembro de 1953, a CPI concluiu que o Banco do Brasil beneficiou, sim, Wainer e sua 

empresa. O presidente Vargas, no entanto, saiu inocentado, pois não se conseguiu 

conectá-lo a qualquer tipo de transação de interferência nesses beneficiamentos. A 

estabilidade de seu governo, porém, não saiu intacta.  

Enfrentando os ataques de Lacerda desde antes de retornar à presidência, Vargas 

ainda viveria para vê-lo emplacar outras acusações. A possibilidade de seu impeachment 

foi evitada em 1953, mas essa chama ainda se manteria por um tempo, deixando-o 

permanentemente em estado de alerta e ciente de que, ao seu redor, os eventos não lhe 

favoreciam.  
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Não sem razão, quase um ano após o início das acusações que geraram a CPI do 

Última Hora, Vargas se encontrava no meio de outro turbilhão de acusações, essas além 

da corrupção, que envolvia o chefe de sua guarda pessoal como possível mandatário de 

um atentado à vida de Lacerda, no que ficou conhecido como o Atentado da rua Tonelero. 

Mais uma vez, Vargas não seria conectado diretamente, mas, dessa vez, reconhecia o que 

agora parece óbvio, “tenho a impressão de me encontrar sob um mar de lama”, teria dito64 

a João Adil de Oliveira, responsável pela investigação policial-militar do atentado. E, 

realmente, estava. Apenas 19 dias depois do atentado, Vargas foi encontrado morto com 

um tiro no peito no Palácio do Catete. 

Seu mar de lama, no entanto, não se encheu de uma hora para outra. Veio em 

ondas, cada vez maiores, até que o engoliu de vez. A instabilidade que permeou todo esse 

percurso é que nos interessa particularmente. O protagonismo das narrativas jornalísticas, 

em relação ao primeiro episódio, foi um dos pontos cruciais para a sua escolha nesta 

análise, já antecipamos. Além disso, há o fato de se tratar de denúncias de corrupção que 

se tornaram reconhecidas como um escândalo para a época, sendo veiculadas como tal 

nos jornais. Para tratar disso, apresentado o contexto de análise, torna-se necessário 

compreender o que fez da CPI da Última Hora um escândalo, nos termos adotados por 

Thompson (2002) e que adaptamos à realidade brasileira e aos propósitos deste trabalho.   

 

4.2 O QUE FAZ DA CPI DA ÚLTIMA HORA UM ESCÂNDALO  

 

4.2.1 Um olhar a partir da perspectiva de Thompson (2002) 

 

Tomando como base de argumentação a sistematização proposta por Thompson 

(2002, p.102), de que os escândalos midiáticos são um tipo de acontecimento que se 

constitui por formas midiáticas de comunicação, temos na CPI da Última Hora um 

exemplo de escândalo político midiático. “Político”, pelo teor das discussões que suscita 

e também pelos personagens envolvidos. “Midiático”, pelos atravessamentos de formas 

midiáticas em toda a sua extensão – desde sua formação até o seu fim. Seus elementos, 

formadores de escândalos complexos, seriam os seguintes: 

 
64 Retomamos essa informação. De acordo com a descrição do verbete, disponível no site do CPDOC, tem-

se: “Decepcionado com toda aquela situação, habilmente explorada pela imprensa da oposição e pelos 

parlamentares da União Democrática Nacional (UDN), Getúlio teria afirmado ao coronel da Aeronáutica 

João Adil de Oliveira, responsável pelo inquérito policial-militar que investigava o atentado da Toneleros: 

‘Tenho a impressão de me encontrar sob um mar de lama.’”. Disponível em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/mar-de-lama>. Acesso em: 12 mar. 2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/mar-de-lama
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Figura 2 – Elementos dos escândalos mais complexos  

 
Fonte: J. B. Thompson, 2002, p.51. 

 

Isso parece claro, mas, carece de um aprofundamento. Então, para reforçar esse 

entendimento, propõe-se, inicialmente, organizar seus acontecimentos de acordo com a 

seguinte sequência estrutural dos escândalos políticos, também proposta por Thompson: 

1) pré-escândalo; 2) escândalo propriamente dito; 3) clímax; 4) consequências. Essas 

fases, de acordo com o autor, não são necessariamente fixas. Elas não precisam acontecer 

da mesma maneira ou sempre para validar a existência de um escândalo. No entanto, em 

grande parte dos escândalos midiáticos é possível identificar essa estrutura.  

 

1) Pré-escândalo: um escândalo midiático começa com a revelação e/ou com a alegação 

da transgressão – e não com a própria transgressão.  

 

Nesta fase, chamada de “pré-escândalo”, podem ser iniciadas investigações ou 

inquéritos, a partir da iniciativa de jornalistas, policiais ou outros. No caso da CPI da 

Última Hora, isso ocorreu em 3 de junho de 1953, quando foi instaurada na Câmara de 
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Deputados oficialmente a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela resolução 

nº313/1953. No Diário do Congresso Nacional do dia, lê-se:  

 

Sr. Presidente: Considerando que a existência de uma Imprensa e de um 

Rádio independentes é condição essencial do funcionamento do sistema 

democrático de governo; Considerando que não pode haver Imprensa nem 

Rádio Independentes sem que exista, em toda a plenitude, a livre concorrência 

entre jornais e rádio-emissoras, em perfeita igualdade de condições; 

Considerando que o financiamento maciço a determinada emprêsa 

editora de jornais, ou a estações de rádio, efetuado por entidades do 

Govêrno, representa no mínimo constrangimento à liberdade da 

Imprensa, pois cria intolerável designação de situação entre concorrentes; 

Considerando que a emprêsa “Érica S.A.” que edita os jornais “Última 

Hora” e Flan”, segundo o noticiário de alguns órgãos, vem sendo 

contemplada, num regime de notório privilégio, com financiamentos 

maciços do Banco do Brasil, entidade de que é maior acionista o Tesouro 

Nacional; Considerando que é dever da Câmara dos Deputados, como 

vigilante sentinela da Democracia, proceder a investigações sôbre fatos que 

possam constituir parte da preparação de atentados contra os princípios 

fundamentais do Regime constitucional vigente; Requeremos, com base na 

Constituição da República e no Regimento Interno, e conforme a lei 

ordinária em vigor, a instituição de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, composta de sete membros, para, no prazo de 45 dias, efetuar 

uma ampla investigação no Banco do Brasil, a fim de apurar, em todos os 

seus detalhes, as transações realizadas entre o instituto oficial de crédito e 

as empresas jornalísticas “Érica S.A.”, “Editora Última Hora” e “Rádio 

Clube do Brasil”, bem como relativamente a qualquer outras sôbre as 

quais há denúncias fundadas da existência de negócios semelhantes no 

citado Banco. Sala de sessões, em 27 de maio de 1953. (CONGRESSO 

NACIONAL, p.4857, 1953, grifos nossos)  

 

À época, faziam parte da Comissão os deputados Ulisses Guimarães (PSD), 

Antônio Balbino (PSD), Alencar Araripe (UDN), Guilherme Machado (UDN), Frota 

Aguiar (PTB - depois UDN), Castilho Cabral (presidente/PSP) e Ulisses Lins (PSD) 

(CONGRESSO NACIONAL, 1953). A principal questão era que o favorecimento do 

Última Hora poderia implicar em abertura de precedentes, fazendo com que outros 

veículos de comunicação fossem beneficiados com verbas do governo. Havia um receio 

compartilhado pelos donos de jornais que não se beneficiaram de que essa possibilidade 

causasse uma crescente dependência do governo. Como consequência, os jornais 

perderiam em independência. A defesa dessa independência já se atrela aos ideais da 

cultura profissional que passaria a predominar. 

 

2) O escândalo propriamente dito: começa com a divulgação pública de uma ação ou 

acontecimento, o que faz com que se inicie o processo de afirmações e contra-afirmações 

que é a base do escândalo midiático. 
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É nessa fase que o escândalo é propriamente apresentado na mídia, estimulando-

a perseguir os desdobramentos do evento escandaloso. “Os meios de comunicação 

operam como um esquema referencial, concentrando a atenção em um indivíduo ou em 

uma suposta atividade e não deixando que o processo pare”, explica Thompson (2002, 

p.104-5). 

Se, para Bird (1997), os escândalos precisam entrar nas dinâmicas de conversa do 

cotidiano para ter vida longa, para Waisbord (2004) é preciso que haja interesse de 

poderosos – da elite – para que os escândalos se perpetuem. Como afirma o autor, “os 

escândalos que lidam com a corrupção oficial, quase inevitavelmente se originam em 

maquinarias de elite” (WAISBORD, 2004), e pela elite são mantidos. Essa ideia está 

presente também nas regras de representação da política no jornalismo, elencadas por 

Bennett (1996) e apresentadas anteriormente.  

A segunda dessas cinco regras, relembremos, diz respeito à priorização de fontes 

e pontos de vistas que venham de personagens proeminentes. Essas fontes e visões de 

mundo, de acordo com o autor, seriam categorizadas pelos jornalistas a partir da 

magnitude e conteúdo de conflito entre os tomadores de decisão que são importantes ou 

outros jogadores do jogo de poder (assim percebidos pelos jornalistas), para assumir o 

desenvolvimento da estória.  

Na CPI da Última Hora, o momento que ilustra essa fase é a acusação de que o 

Banco do Brasil teria concedido um empréstimo no valor de $250 milhões de cruzeiros 

ao jornal Última Hora. “Para erguer e dar vida a êsse monstro de depravação e de 

sufocação da imprensa, que é ‘Última Hora’, com suas ramificações, o Banco do Brasil 

gastou, por várias formas, 250 milhões”, dizia o Tribuna da Imprensa de 1 de julho. Nesse 

tom, Lacerda foi o promotor, divulgador e marcador de ritmo do debate que se estendeu 

pelos próximos meses no seu jornal. Além do acompanhamento diário do que acontecia 

na CPI, trazendo as sessões de questionamentos, o Tribuna da Imprensa também 

veiculava diariamente cartas de leitores que apoiavam o posicionamento do jornal e de 

seu dono em relação ao escândalo.  

Por meses, os desdobramentos jurídicos foram apresentados, as possibilidades de 

acusação foram maturadas diariamente, especulativamente. Lacerda tomava o espaço 

para isso não apenas em seu jornal, mas também na TV-Tupi e na Rádio o Globo, com a 

anuência e apoio de seus proprietários, igualmente relacionados com a elite política e 

econômica da época.  
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3) O clímax, ou desenlace: constitui a terceira fase do escândalo midiático. Fase em que 

o escândalo chega a um ponto crítico, com novas divulgações e especulações que têm 

pretensão de aumentar a pressão sobre os que se encontram no centro do imbróglio. 

 

De acordo com Thompson (2002, p.105), é neste momento que se pode haver 

“uma confissão da culpa, uma renúncia, uma demissão e/ou à instauração de um processo 

criminal, mas pode também resultar no desaparecimento das acusações contra o(s) 

indivíduo(s) em questão e à dissipação do escândalo”. A CPI da Última Hora atingiu essa 

fase quando veio à tona a questão da nacionalidade de Wainer.  

No dia 15 de julho de 1953, Lacerda colocou na primeira página de seu jornal um 

quadro onde se lia o artigo 160 da Constituição Federal, que seria a responsável por 

impedir legalmente que um estrangeiro se tornasse dono de um veículo de comunicação 

no país. Na mesma primeira página que o quadro, havia também a escandalosa manchete: 

“Wainer não é brasileiro”. Curiosamente, essa era uma cartada que Lacerda esperou para 

usar65. Considerando que, em caso de Wainer ser de fato estrangeiro, a relação de 

benefício do Banco do Brasil repassado sem critério para um dono de jornal ganharia 

outros contornos.  

Ou seja, essa não seria apenas uma contravenção moralmente condenável – e cujas 

bases de punição estariam intimamente ligadas ao julgamento da opinião pública –, seria 

uma transgressão objetiva, prevista na Constituição. De acordo com o artigo 160 da 

Constituição de 1946, em vigor na época:  

 

Art. 160 - É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam 

políticas ou simplesmente noticiosas, assim como a de radiodifusão, a 

sociedades anônimas por ações ao portador e a estrangeiros. Nem esses, 

nem pessoas Jurídicas, excetuados os Partidos Políticos nacionais, poderão ser 

acionistas de sociedades anônimas proprietárias dessas empresas. A brasileiros 

(art. 129, nº s I e II) caberá, exclusivamente, a responsabilidade principal delas 

e a sua orientação intelectual e administrativa.  (CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

de 1946, grifos nossos).  

 

Esse quadro não só mostrava qual era a exata lei que Wainer estava infringindo 

ao ser de outra nacionalidade e ser dono de um jornal no Brasil, ele também mostrava que 

havia motivos legais para se entrar em um embate direto com um cidadão e que, neste 

 
65 Referimo-nos a um comentário de Mendonça (2008, online): “Todavia, existem indícios de que há muito 

Lacerda sabia da questão em torno da nacionalidade do proprietário da Última Hora. Na realidade, ele 

conhecia intimamente a família Wainer, de cuja residência fora assíduo frequentador na juventude. Dessa 

forma, ali ouvira, certa vez, uma indiscrição da mãe de Samuel que, durante um almoço, inadvertidamente 

revelara ter o filho nascido na Bessarábia”.  
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embate, valeria tudo. Todas as ofensas, as exposições e as suposições ficam resguardadas 

ao poder da lei. Pode-se não acreditar que Wainer não é brasileiro, mas, ao acreditar, é 

preciso se submeter à força moral imposta pela lei: ficar contra ela significa que se é tão 

infrator quanto aquele que se acusa de contraventor, ou, pelo menos, que não compartilha 

da noção de decência em vigor66.  

 

4) Consequências: a última fase do escândalo é a das consequências. É neste momento 

em que o escândalo esfria.  

 

É nesse momento que podem começar a aparecer reflexões sobre o acontecido, 

um balanço geral de ônus e bônus trazidos pelo escândalo e pelas discussões que eles 

acarretaram. Em muitos casos, essas reflexões são feitas por jornalistas, políticos e até 

envolvidos diretos no escândalo, que podem estar em busca de algum tipo de retorno 

lucrativo com as “memórias do escândalo” (THOMPSON, 2002).  

Na CPI esse momento surge ao fim de setembro de 1953, após a sequência de 

denúncias e especulações em torno da nacionalidade de Wainer. Na Tribuna da Imprensa, 

no dia 1 de outubro, a chamada na capa em nada lembrava o frenesi monotemático dos 

meses anteriores: “Um comunista para chefe de polícia”, dizia o jornal, sobre a nomeação 

do coronel Gashipo Chagas Ferreira, militante do Partido Comunista, para o cargo de 

Chefia de Polícia. A trama da Última Hora passaria a ser colocada em segundo plano, 

com pequenas chamadas na capa.  

 

4.2.2 A perspectiva da mentalidade escândalo 

 

Tendo identificado as quatro fases do escândalo, de acordo com as bases propostas 

por Thompson (2002), e relacionado com o desenrolar da trama escandalosa da CPI da 

Última Hora, é o momento de tentar ressignificar o olhar sobre o próprio papel do 

escândalo, a fim de demonstrar que a perspectiva de mentalidade escândalo parece 

 
66 Para além da questão de Wainer ser estrangeiro ou não, Lacerda (e aqui usamos propositalmente seu 

nome em substituição ao de seu jornal) utilizou esse recurso da balança moral em diferentes episódios, 

inclusive em relação ao governo. Destacamos um exemplo a seguir: “Nem a pirraça, o gôsto obstinado de 

errar poderia justificar a indiferença do govêrno diante de um fato que assume as proporções de calamidade 

pública. Não se exagera – à parte o normal da vida quotidiana, o resto é “Última Hora”, suas causas, seus 

efeitos, sua história sinistra. Não estamos autorizados a declarar que essa é, com efeito, a disposição do 

govêrno. Admitimos que deseje dar um ponto final na maior bandalheira já registrada na história do Brasil, 

pois não seria justo crer que o Sr. Getúlio Vargas se antepusesse à ânsia geral de moralidade, decência 

e decôro. Fechando ‘Última Hora’, como se diz e se espera, o govêrno terá dado a providência definitiva” 

(SE NÃO É CÚMPLICE..., 1953, p.1, grifos nossos) 
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suportar mais as contradições dessas narrativas do que as prévias sistematizações que 

partem do pressuposto de um sentido natural.  

Para Bird (1997, p.101), “o primeiro passo para compreender o papel do escândalo 

é reconhecer que esse tipo de notícia está invariavelmente na forma de ‘estória’”. A autora 

afirma isso fazendo uma oposição ao que chama de “forma concisa”, que estaria 

relacionada à pirâmide invertida, à notícia na maneira como se habituou a conceber o 

jornalismo moderno. O lugar da “estória”, no jornalismo moderno, ao menos nos espaços 

reservados para as “notícias propriamente ditas”, estaria posto em segundo plano. Aos 

poucos, o ideal de notícia como forma “concisa” estaria disseminado e segui-lo iria 

parecer a opção mais segura.  

Nesse período, no entanto, é possível identificar que há um híbrido, um espaço 

ocupado entre esse ideal que estava começando a se consolidar e uma prática mais antiga, 

já enraizada, que tinha no espaço jornalístico uma possibilidade não só de expor ideias, 

mas também de atacá-las. A eclosão de um escândalo político midiático, nessa 

intersecção, parece favorável à identificação das formas narrativas. Se isso é pertinente, 

então pode-se pensar que, na verdade, diferente do que Bird (1997, p.102) aponta, não é 

a estruturação do escândalo em uma estória que ajuda as pessoas a estruturarem a visão 

de mundo como ele é e como deveria ser, mas, sim, as formas narrativas que estabelecem 

essa conexão entre o que é e o ideal. E essas formas se vinculam diretamente à noção de 

moral e normatividade.  

Em um escândalo, então, não causaria espanto conceber que há alguma forma 

narrativa que indique essa relação que precisa ser estabelecida com padrões morais de um 

determinado período – e, consequentemente, com situações que quebrem, em algum grau, 

essa ideia de norma. E isso não se estabelece apenas pela questão situacional. A própria 

narrativa concebe, em si, uma relação com a norma.  

É caminhando nesse sentido que podemos acenar para a ideia de que a narrativa é 

um instrumento para a afirmação da autoridade moral, como resume White (1980). O 

autor argumenta que a realidade não provê uma descrição tipo estória. O que provê essa 

narrativa é essencialmente uma visão moral dos eventos. E diante dessa perspectiva, de 

fato, é a força moral de uma estória que provê a aparência de realidade:  

 

[...] os eventos que são na verdade gravados na narrativa parecem “reais” 

precisamente enquanto eles pertencem a uma ordem de existência moral, assim 

como eles derivam seu significado do lugar deles nessa ordem. É porque esses 

eventos descritos conduzem a um sistema de ordem social ou falha em fazê-lo 
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que eles encontram um lugar na narrativa atestando a sua realidade (WHITE, 

1980, p. 22) 

 

Glasser e Ettema (1989) provêm um equilíbrio entre esses dois pontos de vista. 

Eles colocam a narrativa como a organizadora de uma coerência formal e uma ordem 

moral que falta à realidade. O jornalismo, nesse contexto, assume a posição de “guardião 

da consciência” (BETHELL, 1977 in: GLASSER; ETTEMA, 1989). À narrativa, então, 

não estaria apenas o encargo de dar sentido ao emaranhado de eventos da realidade, e de 

transformá-los em uma atraente sequência. Estaria, mais do que isso, a visibilidade de 

uma cadeia normatizadora da noção de mundo. De acordo com os autores: 

 

De fato, o valor da narrativa é precisamente este potencial transformador: 

porque o mesmo conjunto de fatos levam a formas alternativas de estória, 

sejam tragédias, comédias, romance ou farsa, a seleção sábia da forma da 

estória provê a oportunidade de “ensinar o que é ser seres morais” e “julgar a 

significância moral de projetos humanos (GLASSER; ETTEMA, 1989, p.11). 

 

Na discussão proposta, especificamente, pensa-se a partir do jornalismo 

investigativo estadunidense, o modelo liberal que se vale da oposição entre poder versus 

imprensa, que persegue a ideia de que a imprensa põe em xeque o poder – do Estado –, 

no sentido de expor suas contravenções. No entanto, essa própria exposição também serve 

para pensar os escândalos políticos (assumindo aqui que a propulsão e veiculação de 

escândalos na imprensa não necessariamente se trata de jornalismo investigativo). No 

caso da Última Hora, por parte da Tribuna da Imprensa, vê-se que há perseguição ao 

governo, mas há também uma aliança com os interesses de outros possíveis detentores da 

presidência, do poder.  

Outra questão trazida por Glasser e Ettema que auxilia na compreensão do papel 

dos escândalos políticos na imprensa é o processo de “objetificação dos padrões morais”, 

que trata das possibilidades de legitimação das narrativas jornalísticas. A tarefa de 

objetificar uma reivindicação moral é efetuada, de acordo com os autores, através de um 

apelo a autoridades autoproclamadas com credibilidade moral. Esses apelos a autoridades 

incluem: 1) apelo à lei; 2) apelo a códigos formais e diretrizes; 3) peritos reconhecidos; 

(4) apelo à normalidade, como evidenciado através de estatísticas ou outras comparações; 

5) apelo à noção de decência. “[...] Ao localizar e selecionar autoridades morais, e ao 

interpretar e aplicar os julgamentos dessas autoridades, os repórteres investigativos 

podem reconhecer e expor os erros, ao mesmo tempo em que mantêm a fidelidade à ética 

da objetividade”, afirmam (GLASSER; ETTEMA, 1989, p.10). 



144  

Apesar de o foco aqui não ser necessariamente em torno de uma discussão sobre 

o que é ou não jornalismo investigativo, esses encaminhamentos de Glasser e Ettema são 

interessantes para pensar a constituição moral dos escândalos políticos midiáticos, 

principalmente se tratando do ocorrido na década de 1950. Ainda sem uma tentativa mais 

firme de se alinhar com a objetividade – nem em ação, nem em discurso67 – as narrativas 

da CPI da Última Hora acompanham praticamente todos esses pontos de objetificação 

dos padrões morais. À exceção de discernir a peritos reconhecidos, todos esses pontos 

podem ser identificados. Isso se torna importante ao refletir que a cultura profissional da 

época constituía a moralidade das contravenções que se tornaram escândalo de forma bem 

semelhante àquela que, anos depois, estaria totalmente fincada nos ideais de objetividade 

e imparcialidade.  

Além de possibilitar a normatização moral, os escândalos políticos também 

reivindicam ter um papel proeminente na manutenção da democracia, na medida em que 

põem em evidência as contravenções que poderiam minar o bom funcionamento do 

regime democrático. Esse ponto, apontamos anteriormente, é capaz de suscitar muitos 

debates – há autores que veem o escândalo de maneira otimista (WAISBORD, 2000; 

2004), em relação ao compromisso democrático, o que inclui o compromisso midiático, 

e os que têm uma visão mais pessimista (ALDÉ e VASCONCELLOS, 2008) da 

veiculação dessas narrativas.  

Para os primeiros, os escândalos políticos midiáticos são capazes de gerar um 

contexto de pressão e prestação de contas que são vitais no jogo democrático. A 

representação política pode ser colocada sempre à prova, os atores políticos sentem-se 

observados, julgados e sabem que esse julgamento pode acarretar em menos 

popularidade, aprovação e, consequentemente, votos.  

Já os segundos tendem a enxergar os escândalos com mais cautela, principalmente 

em relação aos benefícios que podem trazer à democracia. O sensacionalismo das 

coberturas escandalosas, o caráter personalista que engendra (THOMPSON, 2002) e a 

apatia que surge como probabilidade diante da descrença no exercício político são alguns 

dos fatores levados em consideração. Apesar de apontar essas consequências, Thompson 

também reconhece que há nos escândalos “uma oportunidade para refletir sobre questões 

de natureza moral e prática” (THOMPSON, 2002, p.119).  

 
67 Não estamos defendendo que a objetividade seja um valor a ser alcançado, tampouco que pertença a uma 

escala evolutiva no jornalismo. O que queremos destacar com essa afirmação é que o próprio discurso da 

imprensa, em torno de um ideal de objetividade, nesse período, encontra-se ainda difuso.  
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Os dois, no entanto, se encontram em uma questão: é preciso haver um dado grau 

de liberdade de imprensa para que os escândalos políticos possam existir – independente 

das consequências de sua existência. É nesse sentido que Mancini et al. (2016, p.68) 

afirmam que “a liberdade de imprensa é um elemento relevante para garantir que a 

imprensa possa ter sucesso ao promover políticas e comportamento anticorrupção, ao 

divulgar e investigar procedimentos corruptos”. Assim, sem a liberdade de imprensa, ou 

em lugares em que a imprensa sofra algum tipo de limitação, não teria a possibilidade de 

a opinião pública exercer pressão sobre os tomadores de opinião.  

Essa bandeira da liberdade de imprensa foi levantada inúmeras vezes68 por Carlos 

Lacerda, à época da CPI da Última Hora. Ele, que foi a alma de todo o escândalo e 

incendiou a opinião pública, estava ciente de que as informações que tinha sobre o 

episódio poderiam sepultar de vez a carreira de seu então desafeto Samuel Wainer, e ainda 

causar problemas para o presidente Getúlio Vargas, cuja candidatura combateu desde 

quando era ainda apenas especulação e cujo governo sempre criticou.  

Ironicamente, Lacerda fez do seu jornal, a Tribuna da Imprensa, o palco para todas 

as pautas escandalosas que um empréstimo de um banco federal a um veículo de 

comunicação pró-governo poderiam ter. Ele também enfrentou Wainer e Vargas com o 

mesmo ardor que acusava o jornal Última Hora de apoiar o governo. Mas, de seu lado, 

acreditava, era legítimo. É a legitimidade que se tem, na posição de imprensa, de se 

colocar contra o Estado (GUAZINA, 2011). Isso não é considerado perseguição – política 

ou pessoal –, é liberdade de imprensa, repetia. É o papel da imprensa de assegurador do 

bom encaminhamento da coisa pública. É o dever que se tem de proteger a democracia, 

mesmo que esse dever ainda esteja em fase de formulação. 

Waisbord (2004) sugere que os escândalos são formas emergentes de batalha 

política que, dependendo do tipo de escândalo, apresentam públicos diferentes na batalha. 

O escândalo não é feito apenas pela mídia, ele precisa de outras instituições para continuar 

seus desenlaces. Ou seja, não se trata apenas de visibilizar o desenrolar do escândalo, mas 

é necessário que outras instituições – e personagens – trabalhem para que haja atos e ações 

 
68 Destaque-se um episódio interessante, explicitado pelo Tribuna da Imprensa na edição de 18-19 de julho 

de 1953. A matéria de capa fala de uma palestra dada por Carlos Lacerda na TV Tupi, em São Paulo, a 

respeito da CPI da Última Hora. Após sua exposição, abriu-se o espaço para perguntas. Diante disso, veio 

a questão: “Não acha que devia se preocupar com campanhas mais importantes?”. A resposta de Lacerda 

foi a seguinte: “A campanha contra a ‘Última Hora’ é a coisa mais grave no momento, porque a 

liberdade de imprensa está em jôgo. Não há o que pague o silêncio vendido das rádios e dos jornais. O 

escândalo da ‘Última Hora’ é a matriz dos atuais escândalos. É uma questão vital, interessa a todos. O que 

está acontecendo é o resultado da falta de liberdade à imprensa” (CARLOS LACERDA NA..., 1953, 

p1, grifos nossos).  
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a serem visibilizados. “Para que a engrenagem do escândalo rode por muito tempo, uma 

instituição estimulando a engrenagem não é suficiente. Um escândalo está propenso a ter 

vida curta se apenas uma instituição ou indivíduo a estimula/põe lenha na fogueira” 

(WAISBORD, 2004, p.1083), pontua. 

Essa “lenha na fogueira”, na concepção de Aldé e Vasconcellos (2008), é feita 

pela própria imprensa para reforçar seu papel de agente político. Os autores argumentam 

que o escândalo político funciona como um “contra-ataque” da imprensa, que sofre com 

a pressão dos assessores de imprensa, que tentam pautar positivamente a imagem de seus 

clientes políticos em um contexto de campanha permanente. Na sua explicação: 

 

A mídia recorre aos escândalos como forma de atrair a atenção das audiências, 

reafirmando também sua importância político-social; os atores políticos, por 

outro lado, ao fornecerem novas declarações e narrativas, na tentativa de 

contribuir para percepções positivas junto ao público acerca do seu próprio 

papel nos acontecimentos, confirmam e reforçam o papel da imprensa (ALDÉ; 

VASCONCELLOS, 2008, p.61). 

 

O que se busca explicitar, ao trazer essas abordagens distintas em relação à 

cobertura de escândalos políticos, é que o foco em se identificar uma utilidade para essas 

narrativas parece ser o ponto principal das análises. As fases dessas narrativas, 

sistematizadas por Thompson e descritas na seção anterior, servem bem a esse propósito. 

Com fases previamente delimitadas, torna-se mais fácil propor uma compreensão de que 

essas narrativas podem aproximar ou afastar os cidadãos da experiência política, por 

exemplo, já que tendem a coincidir com um roteiro prévio do que se espera desses relatos.  

E o que se espera, hoje, é que haja indícios para naturalizar a relação entre 

democracia e imprensa. Essa ideia de que o escândalo político serve para reforçar um 

papel a ser desempenhado pela imprensa – o que envolve também o sentido de almejar 

desempenhar tanto quanto o de realmente fazê-lo – torna-se particularmente sensível 

nessa perspectiva. 

Esse olhar utilitário é uma inscrição interessante conferida às narrativas de 

escândalos políticos. E se relaciona inteiramente com o ideal de viés “moderno” que o 

jornalismo trilhou – com sua marca intrinsecamente voltada para os mercados. Nesse 

contexto, cabe uma analogia com o pensamento de Max Weber (2004b), quando este 

articula uma compreensão sobre as principais características do capitalismo moderno.  

Para ele, a ética protestante desempenha um papel central na articulação dessas 

características. Por isso, quando trata da ética protestante e de sua participação no 
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fortalecimento do capitalismo para além de um sistema econômico, ou seja, também 

como uma cultura, um “espírito” que acompanha esse sistema, Weber (200ab) afirma 

haver uma utilidade das virtudes. No seu entendimento, as virtudes cultivadas pela ética 

protestante são sempre pensadas em termos de utilidade e elas, trazidas para o seio do 

sistema capitalista, são capazes de fortalecê-lo.  

Pensando em uma pessoa trabalhadora, pontual, honesta, atenciosa etc., por 

exemplo, temos um resumo dessa ideia: todas essas seriam qualidades que servem à 

manutenção dessa cultura capitalista, apropriadas de maneira tal que fortalecem o próprio 

sistema. Não há como se pensar em uma atividade, um comportamento, uma maneira de 

pensar que, não estando alinhada com a manutenção da estrutura capitalista, possa ter 

vida longa (CÂMARA; MELO, 2018). E é dessa forma que poderíamos pensar os 

escândalos políticos.  

Assim como as virtudes do protestantismo contribuem para a consolidação do 

“espírito” capitalista, na explicação de Weber (2004b), poderíamos pensar que os 

escândalos contribuem para a consolidação de um papel político do jornalismo. E, antes 

disso, é preciso que haja essa utilidade para essas narrativas escandalosas. Elas, as 

narrativas que se identificam como escândalos políticos, precisam de uma serventia, sob 

pena de serem negligenciadas ou tomadas como uma forma narrativa vazia (CÂMARA; 

MELO, 2018).  

Isso parece claro quando estamos diante de estudos sobre escândalos políticos no 

jornalismo e que focam, essencialmente, nos enquadramentos dos meios e seus 

posicionamentos diante de crises (SENNE, 2009) e no papel do jornalismo como ator 

político ativo (GUAZINA, 2011, PRIOR, 2016). A associação da cobertura de escândalos 

com a defesa democrática se insere nessa visão de utilidade. E, consequentemente, 

também se insere na autoridade do próprio jornalismo, como já discutido.  

Propor observar essas narrativas sob o prisma de uma mentalidade, no entanto, 

coloca-se como um passo anterior a essa atribuição de utilidade – embora reconheça a sua 

existência, afinal continua sendo o mesmo jornalismo enraizado nos preceitos do 

capitalismo moderno69. Entraríamos, então, em uma perspectiva em que o protagonismo 

recai sobre a capacidade da imprensa em prover interpretações, sobre a sua recorrente 

 
69Todas as considerações de Weber a respeito das características ascéticas que contribuíram para o 

desenvolvimento de uma cultura capitalista são feitas com base no que ele analisou nas sociedades pré-

capitalistas europeias. Não temos, portanto, qualquer pretensão de deslocar seus estudos para caber na nossa 

argumentação. Como exposto, não se trata de uma análise feita à luz de suas ideias, mas apenas de uma 

analogia com a maneira como ele construiu seu pensamento.  



148  

tentativa de oferecer atos narrativos (em alusão às partes de uma peça teatral), guias de 

uma experiência política que precisa ser unificada, sob pretexto de ser melhor 

compreendida.  

Com essa perspectiva, as formas narrativas são as indicações dessas 

interpretações; a mentalidade organiza o lugar do presidente, dos partidos políticos e da 

própria credibilidade midiática, assim como propõe os termos dos debates que tensionam 

as narrativas que se dizem escandalosas, posicionando-os em polarizações. Além disso, 

o tempo, forçadamente linear, tenta estruturar as ações de maneira a deixar o caos 

narrativo menos aparente – ou apenas não tomá-lo como parte relevante.  

É por isso que, nesse movimento, ao privilegiar esses elementos, a sistematização 

proposta por Thompson (2002) não é capaz de auxiliar profundamente. Ela pode – assim 

como realmente aconteceu nessa primeira aproximação com o corpus complementar – 

lançar as bases para se pensar os aportes temporais dessas narrativas. Porém, a estrutura 

de sentidos que o jornalismo proporciona ao acionar essas narrativas ditas escandalosas 

não se mostra. Para isso, é preciso a ideia de mentalidade e seus elementos.  

Em um primeiro esforço nesse sentido, então, apontamos alguns indícios de 

polarizações na CPI da Última Hora e do início do que teria sido esse “mar de lama de 

Vargas”. A esses indícios, juntaremos posteriormente outros mais atuais, os do “mar de 

lama da Era PT”. Por fim, tentaremos organizá-los em polarizações que são guiadas por 

essa mentalidade escândalo, que tanto aludimos.  

 

4.2.2.1 Formas narrativas na CPI: indícios de polarizações na mentalidade escândalo da 

década de 1950 

 

As sistematizações feitas aqui, referentes às formas narrativas, foram resultado 

da observação de 282 edições, juntando as edições da Tribuna da Imprensa e as do 

Última Hora. Da Tribuna da Imprensa, foram analisadas 137 edições, entre 1 de julho e 

13 de dezembro de 1953. Já do jornal Última Hora, foram um total de 145 edições, entre 

3 de junho e 21 de novembro do mesmo ano. Inicialmente, observou-se as capas das 

edições e, quando nelas houve menções à CPI, seguiu-se para as matérias no interior dos 

jornais.  

Comumente, as matérias cujas chamadas já constavam na capa iniciavam na 

primeira página e terminavam nas páginas seguintes. Quando isso não ocorria, no 

entanto, as matérias relacionadas à CPI que não tinham manchetes na capa não foram 
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consideradas. Mas se, em uma mesma edição, mais de uma menção fosse feita ao 

escândalo na capa, todas as menções eram vistas nos espaços internos. Nesse sentido, a 

quantidade de matérias analisadas não foi contabilizada. Entende-se que, no contexto da 

análise, a quantificação dessas peças não era o primordial. 

Ainda sobre o material observado, para chegarmos à CPI, como já explicitado, 

utilizamos uma edição especial do O Globo como referência. Essa edição foi lançada um 

pouco mais de um mês após a morte de Getúlio Vargas, no dia 26 de setembro de 1954, 

e colocou o caso da CPI novamente os jornais.  

Com tiragem de um milhão de cópias, o periódico colocou em circulação o que 

chamou de “Livro Negro da Corrupção”. Com 32 páginas, o livro faz um levantamento a 

respeito dos motivos que levaram à triste derrocada do ex-presidente Vargas; do 

envolvimento com figuras taxadas como inescrupulosas, passando por um detalhamento 

sobre favorecimentos em seu governo e chegando ao atentado a Carlos Lacerda, cujo 

principal suspeito era um agente de sua guarda pessoal.  

 

Figura 3 – Capa do “O Livro Negro da Corrupção”, do jornal O Globo 

 

Fonte: Acervo O Globo 

 

Levou-se em consideração, então, a CPI como escândalo prioritário de 

observação, já que este não tinha sido interrompido – e alterado – por uma tragédia. Isso 

porque há um cuidado em tratar dos passos duvidosos de Vargas após a sua morte. 

Obviamente, para criticar alguém que acabou de cometer suicídio alegando estar sendo 



150  

insultado e caluniado, sem direito a resposta70, é preciso que haja o mínimo de cuidado. 

Em tempo, por fim, esclarece-se que essa edição especial de O Globo71 foi escolhida como 

guia pela iniciativa de organizar os malfeitos de um período, reunindo os momentos-

chave (ZELIZER, 1993) que o jornalismo da época indicavam como importantes de 

serem rememorados72. E, assim fazendo, reforçando uma maneira específica de enxergar, 

julgar e relembrar determinados eventos – ou seja, estabelecendo uma mentalidade 

(escândalo) para tratá-los.  

 

1) Indícios de uma polarização entre pessoa e partido (personalista/partidária) 

 

Partindo desse contexto e pensando nos termos da análise aqui proposta, observa-

se que as narrativas escandalosas da época ainda não incluem os partidos de forma efetiva. 

Na Tribuna da Imprensa, quando Vargas é minimamente comprometido, seu partido, o 

PTB, não surge como uma relação usual. Em grande parte das matérias, a referência que 

se faz ao PTB é pontual, assim como as menções a partidos que faziam parte da base 

aliada do governo. Exemplo disso acontece nas referências aos deputados federais que 

estavam à frente da investigação da CPI, como destacados a seguir:  

 

O deputado Eurico Sales, recém-chegado à comissão parlamentar de inquérito 

sôbre a Última Hora, apresentou em reunião de ontem sugestão de todo 

inconveniente. Logo depois surgiu na Comissão, pela primeira vez, de visita, 

o líder do govêrno, deputado Capanema. A sugestão era a seguinte: os 

deputados não pertencentes à comissão só teriam direito a fazer perguntas às 

testemunhas por escrito. Isto, depois do êxito dos quesitos dos srs. Baleeiro e 

Falcão, que tão bem completaram o desmascaramento de Wainer, iniciado por 

membros da Comissão (MANOBRA..., 3 de julho de 1953, p.1). 

 

O líder da maioria, deputado Gustavo Capanema, está sabotando o inquérito 

da “Última Hora”, na Câmara. Falta assim o cumprimento da palavra 

solenemente empenhada no sentido de votar o projeto no princípio deste mês. 

Êste compromisso foi assumido perante o líder da minoria, deputado Afonso 

Arinos, e o líder da campanha da “Última Hora”, deputado Armando Falcão. 

Ambos acreditaram na palavra do líder do govêrno (OUTRA VEZ..., 10 de 

dezembro 1953, p.1) 

 
70 Refere-se ao trecho da carta-testamento de Getúlio Vargas, “Não me acusam, insultam; não me 

combatem, caluniam; e não me dão o direito de defesa”. Carta inteira disponível em: 

<http://www.pdt.org.br/index.php/carta-testamento-de-getulio-vargas-63-anos-de-um-marco-nacional/>. 

Acesso em: 19 abr. 2018. 
71 Não foi utilizada a cobertura do jornal O Globo na observação da própria CPI por entendermos que, nesse 

caso, a batalha entre os periódicos Última Hora e Tribuna da Imprensa consistiam em um elemento 

fundamental desse escândalo.  
72 Além disso, essa mesma iniciativa seria identificada em 2016, quando o jornal lançou uma galeria de 

eventos considerados escândalos que marcaram a “Era PT” – material que serve de base para a nossa análise 

final. 

http://www.pdt.org.br/index.php/carta-testamento-de-getulio-vargas-63-anos-de-um-marco-nacional/
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Esta seria uma abordagem natural, quando se pensa que o maior implicado no 

escândalo, Samuel Wainer, não exercia nenhum cargo político. No entanto, a referência 

direta ao partido não é feita nem mesmo quando se relaciona aos deputados federais, ou 

mesmo ao presidente da república. Mesmo na Última Hora, que ao longo do escândalo 

focou seus esforços em colocar Assis Chateaubriand no centro do debate, algo semelhante 

acontece. Chateaubriand foi Senador entre 1952 e 1955 (PSD/PB) e entre 1955 e 1957 

(PSD/MA).  

 

A maior parte dos trabalhos de ontem foi gasta na discussão acêrca dos 

caminhos que podem ser utilizados para a convocação do Sr. Assis 

Chateaubriand. Diante da condição de senador do dono dos “Diários 

Associados”, a comissão está inclinada, na sua maioria, a endereçar um pedido 

à Mesa da Câmara, a fim de que esta oficie a Mesa do Senado, convocando o 

Sr. Assis Chateaubriand para depor ((REQUERIDA AO SENADO..., 21 de 

novembro de 1953, p.3). 

 

Em relação às narrativas escandalosas, ainda não estava disseminado o uso da 

referência ao partido cada vez que um político é mencionado em uma matéria, intui-se. 

Mas essa relação não é feita nem ao longo da matéria. Não são colocadas em perspectiva 

a vinculação partidária em relação às ações realizadas, boas ou ruins. Isso tudo, ressalta-

se, dentro do contexto da CPI da Última Hora. Quando as matérias se referem aos trâmites 

políticos que não estão relacionados ao escândalo, há referência ao partido normalmente.  

Nesse sentido, é coerente apontar que há indícios para se pensar no personalismo 

como uma forma narrativa recorrente nas narrativas do escândalo da CPI da Última Hora. 

O personalismo como forma está ligado a uma compreensão estrutural da política, em 

que não apenas o presidente se encontra no topo dessa estrutura, mas também que as 

relações entre pessoas parecem prevalecer sobre as relações entre partidos ou ideologia. 

A disputa – política e simbólica – em jogo à época poderia ser resumida entre varguistas 

e anti-varguistas, personalizadas no escândalo no embate entre Wainer e Lacerda.  

Nesse contexto, observou-se que uma das principais questões que envolvem as 

narrativas escandalosas de 1953, no que concerne à forma, é: onde está o presidente e o 

que a sua presença/ausência nos diz? Inicialmente, o que se percebe é que há uma 

presença silenciosa de Vargas. Diz-se presença silenciosa porque ele é citado algumas 

poucas vezes diretamente, sendo relacionado ao caso Última Hora. No entanto, há sempre 

uma menção velada a seu nome, que remete às próprias bases do escândalo: todo o 

imbróglio só aconteceu porque Vargas precisava de expresso apoio midiático.  
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Esses indícios apontam para a interpretação de que havia uma intenção de vincular 

Vargas ao escândalo da Última Hora como uma maneira de minar seu governo, de tornar 

o impeachment uma saída viável e necessária. Mas essa vinculação não foi explícita. Por 

vezes, Vargas era mencionado apenas como alguém próximo a um participante da CPI. 

Em outras palavras, não há ação que lhe vincule, mas ele é um espectro que circunda 

todas as ações. Ele é o “governo”, a maior das abstrações políticas, embora ainda bastante 

palpável. Mais uma vez, nas narrativas da Tribuna da Imprensa: 

 

Wainer tem um último recurso e pretende usá-lo como derradeira arma: 

envolver os srs. Euvaldo Lodi, Francisco Mattarazzo, Lourival Fontes, Lutero 

Vargas e até o próprio presidente da República. Para ver se escapa, procurará 

salvar-se pelo pânico político que as suas acusações contra essas pessoas 

provocaria, obrigando-as a correr em seu socorro (OU WAINER DIZ..., 4-5 

de julho de 1953, p.2) 

 

A responsabilidade de Vargas, no entanto, era indireta. Especulava-se o quanto 

ele sabia a respeito do caráter do então presidente do Banco do Brasil, Ricardo Jafet, por 

exemplo. Na Tribuna da Imprensa, o nome de Vargas foi suscitado em três tipos de 

situações: 1) no início do escândalo, quando acusou-se Wainer de tentar se beneficiar de 

sua proximidade com o presidente para fugir das consequências da CPI; 2) no meio da 

CPI, quando as narrativas no jornal se voltaram para discutir se o presidente iria se 

pronunciar, e agir, diante das descobertas da CPI; 3) ao final, quando se discutiu se ele 

tinha conhecimento sobre o caráter duvidoso de Ricardo Jafet, presidente do Banco do 

Brasil, já que ele vinha de longa relação com Vargas.  

 

As conclusões da comissão parlamentar de inquérito da “Última Hora” 

revelam um caso em que se procurou usar do poder econômico do Estado como 

elemento de pressão sôbre a imprensa livre” - declarou na Câmara o deputado 

Herbert Levy, que disse também não ter a menor dúvida sôbre a 

responsabilidade do senhor Getúlio Vargas (CONDENADO..., 12-13 de 

dezembro de 1953, p.3). 

 

Diante desses indícios, poderíamos resumir que a mentalidade escândalo, na 

década de 1950, se apropria de uma forma de julgar que é própria da visão personalista 

que se tem da política. Essa visão, nos estudos de jornalismo, especificamente, tem sido 

discutida a partir da pouca contribuição que tende a dar ao debate político. Focada nas 

pessoas, nos personagens políticos mais do que em ideias, diz-se (RUBIM, 2002; 
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MIGUEL, 2008)73, o personalismo teria pouco a acrescentar ao enfrentamento dos 

problemas, proposição de novos caminhos e soluções de crises. O pensamento no coletivo 

é eclipsado por questões tidas como menores, tais como intrigas pessoais.  

 

2) Indícios de uma polarização entre democracia e uma realidade política autoritária 

(democrática/autoritária) 

 

Falar sobre a modernização do jornalismo brasileiro, olhando para o escândalo da 

CPI da Última Hora, é quase uma armadilha. Primeiro porque, ao reconhecer o caráter 

difuso desse processo de transformação do jornalismo, reconhece-se que ele pode não 

estar presente de forma efetiva no período analisado, em 1953. Ao menos não com a força 

que se espera. Segundo porque a própria ideia de “modernização” evoca 

problematizações que precisam ser encaradas, como extensamente explorado. 

O interessante de ser destacado, no entanto, é como a representação de um 

escândalo político, à época, pode ser incorporado ao entendimento desse processo de 

modernização. O escândalo, exemplificado aqui pela CPI, pode ser compreendido como 

um dos elementos que fizeram parte do gradual processo de mudança do jornalismo. Isso, 

admitindo-se que esse processo, de fato, marca uma alteração na maneira como o 

jornalismo brasileiro passou a ser feito – estilisticamente falando – e a demonstrar os seus 

compromissos sociais e políticos.  

É de se destacar também, nesse contexto, as negociações que são impressas nesse 

momento em relação à defesa da democracia. Afinal, esse elemento estaria presente em 

todos os outros escândalos. Escancarando uma utilidade, ressaltamos.  

Ademais, o autoritarismo jornalístico é outro traço importante. As narrativas 

jornalísticas apresentam essa característica de normatizar, de cima para baixo, a estrutura 

social. Com o que a mentalidade propõe como escândalos não seria diferente. Pois, junto 

a essas narrativas está a moralização das ações, que atua como um guia para o 

autoritarismo. Esta, obviamente, não é a única guia, mas é a que mais se evidencia nas 

narrativas escandalosas.  

Tendo isso em vista, a questão que se torna sensível aqui é demonstrar que, no 

escândalo de 1953, na CPI da Última Hora, já é possível identificar indícios do que, anos 

 
73 Lembramos particularmente da discussão de Miguel (2008), que aponta para a personalização do debate 

político como um sinalizador de lacunas na cobertura midiática, proporcionando o que ele chama de 

discursos vazios. Também fazemos referência a Rubim (2002), que afirma que esse tipo de abordagem 

reduz “a disputa de interpretações a uma mera competição de personalidades e seus atributos” (RUBIM, 

2002, p.206). 
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depois, se tornaria uma das principais convenções do jornalismo brasileiro e sua 

mentalidade escândalo, que é a forma narrativa que preconiza que o exercício jornalístico 

está preocupado com a manutenção da democracia.  

Assim, em 9 de julho de 1953, lê-se em uma das cartas que, comentamos 

anteriormente, eram trazidas diariamente pelo Tribuna da Imprensa, para corroborar seu 

posicionamento combativo: “quero trazer os meus aplausos ao destemido jornalista que 

combate o bom combate em guerra contra o suborno e a corrupção daqueles que 

desviaram a verdadeira finalidade da imprensa” (APOIO DE..., 9 de julho de 1953, p.2). 

Já em outra manifestação de apoio, dessa vez vinda da Câmara de Vereadores do RJ, o 

jornal destaca a fala de Aníbal Espinheira, que parabeniza o jornalista Carlos Lacerda 

pela campanha e que espera ter, o quanto antes, “a democracia garantida por um dos seus 

grandes baluartes, que é, sem dúvida, uma imprensa livre e consciente” (MOVIMENTO, 

5 de agosto de 1953, p.3). 

Em meio às denúncias e especulações diárias feitas por Carlos Lacerda, na Tribuna 

da Imprensa, o jornal de Samuel Wainer tentou se proteger de duas maneiras principais. 

Ao mesmo tempo em que apresentava explicações para as acusações de seu adversário, 

buscava atingir os personagens principais que motivavam as narrativas escandalosas a 

seu respeito: todos os representantes da imprensa anti-varguista da época. Seu intuito era 

expor os diretores e proprietários dos jornais do Rio de Janeiro, sob a justificativa de que 

era preciso uma CPI que se investigasse as relações do Banco do Brasil com todos os 

veículos de mídia da época – e não apenas o Última Hora. A sua bandeira de luta, em prol 

da democracia, também estava relacionada ao pleno funcionamento das instituições 

jornalísticas. Em uma matéria do dia 17 de julho, lê-se o seguinte: 

 

Os diretores e proprietários de diversos jornais do Rio de Janeiro, em nota hoje 

divulgada, consideraram os debates surgidos em tôrno das investigações que 

vêm sendo procedidas para apurar as relações da imprensa falada e escrita com 

o Banco do Brasil74, como um fato que atenta contra a liberdade de imprensa 

(122 DEPUTADOS..., 17 de julho de 1953, p.1). 

 

Observa-se, portanto, que a questão da credibilidade jornalística e da necessidade 

do exercício jornalístico para a manutenção da democracia não aparece, nesse momento, 

formuladas da maneira como nos acostumamos a ver e como vão ser extensamente 

 
74 Note-se que as menções da Última Hora à CPI são feitas com base na resolução nº314/1953, que 

investigava as relações de toda a imprensa, falada e escrita, com o Banco do Brasil nos últimos dez anos. 

Já na Tribuna da Imprensa, a referência é a resolução nº313/1953, que tratava especificamente da relação 

entre o grupo Érica, que detinha o jornal Última Hora, e o Banco do Brasil. 
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pontuadas na próxima análise, dos escândalos da Era PT. No entanto, a discussão sobre a 

moralidade dos atos já se encontra presente.  

Em uma lógica pré-Watergate, todas as questões morais levantadas pelos meses 

em que a CPI se desenrolou foram destinadas a Wainer e ao próprio Banco do Brasil. Pela 

impossibilidade de conectar diretamente o presidente Vargas à série de desvirtuamentos 

do uso do dinheiro público, as denúncias veiculadas na Tribuna da Imprensa não 

poderiam desencadear um processo de impeachment.  

O poder executivo, inclusive, só passa a se mostrar consistentemente nesse debate 

depois de algum tempo. Para a Tribuna da Imprensa, o presidente se manifesta porque foi 

incitado a isso pelas demandas feitas no próprio jornal. As decisões sobre o que 

escandaliza e até onde se pode ir ao expor ações contraventoras parecem estar sendo 

testadas. Em trinta anos, muito disso iria mudar, mas há uma essência que permanece. 

O que é significativo de se perceber na observação de como a CPI da Última Hora 

foi constituída na imprensa é que o escândalo político é uma narrativa normatizadora que 

serve perfeitamente aos propósitos da época: ele serve para estabelecer esse lugar 

privilegiado do jornalismo como narrador desses eventos; serve para estabelecer essas 

formas narrativas, essas polarizações, como elementos constitutivos do que o jornalismo 

estabelece como sendo o escândalo; e, ao fazê-lo, estabelece também as bases para a 

mentalidade escândalo que vai ser acionada a cada vez que uma série de eventos puder 

ser classificada como escandalosa.  

E é no imbricamento desses contextos, o político-social e o de reestruturação do 

jornalismo – e de sua autopercepção – que se vislumbra que o ideal jornalístico 

“moderno” se associa com o desenvolvimento e consolidação das democracias liberais. 

Nesse entendimento, o jornalismo se coloca como uma peça fundamental para a 

manutenção destas últimas, principalmente quando evoca e vê ser evocado o discurso da 

liberdade de imprensa para o pleno funcionamento democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156  

PARTE II – O MAR DE LAMA DE LULA E DO PT 
 

4.3 NENHUM ESCÂNDALO É UMA ILHA: UM BREVE RELATO DA ERA PT 

 

Mais uma vez, voltamos para Carlos Lacerda, quando este diz “quando o 

escândalo é necessário para dizer a verdade, tem que usá-lo75”. Esse seu posicionamento, 

reverberado em uma rádio na década de 1950, nos faz pensar que há diferentes maneiras 

de explicitar a “verdade” e o escândalo é apenas uma delas. Uma perspectiva da verdade, 

talvez. O que é dito através do escândalo, então, pode ser dito sem ser pelo escândalo.  

Só em vislumbrar essa oposição, de que uma mesma situação pode ser ou não ser 

narrada usando o escândalo, fica mais claro o ponto que queremos chegar: o escândalo 

não é, até que ele seja. Em uma analogia do cotidiano, uma mesma sentença pode ser 

proferida aos gritos ou em um tom ameno. O conteúdo é o mesmo, mas tudo se transforma 

a partir do momento em que se escolhe aumentar ou não o tom para dizê-la. O mesmo 

ocorre com os escândalos políticos; eles são gritos, não sussurros.  

Durante os anos em que o PT ficou na presidência, muito se falou sobre a 

reincidência dos escândalos políticos envolvendo o partido e no quanto isso poderia ter 

influenciado um sentimento crescente de aversão aos seus governos – apesar das quatro 

eleições presidenciais vencidas. Esses escândalos todos teriam contado negativamente 

para a imagem do partido e, além disso, poderiam constituir uma demonstração clara de 

que a imprensa hegemônica brasileira abriu uma verdadeira guerra contra o PT, em que 

o objetivo principal era mesmo minar seu poder de governança e, consequentemente, sua 

permanência no centro do Executivo. Isso ficou evidente com o impeachment de Dilma 

Rousseff, em 2016.  

Ainda hoje, passados dois anos do impeachment de Dilma Rousseff e, 

consequentemente, do fim dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), é difícil 

precisar o que foi esse período e o que ele representou para o Brasil. Na academia e fora 

dela, há um sem número de tentativas de análises do que foi esse momento na história do 

país, visões positivas e negativas aos governos do partido76.  

 
75 Esta frase está na epígrafe deste trabalho. Ela foi dita por Carlos Lacerda em uma entrevista dada à TV 

Tupi, em 4 de agosto de 1953. A frase é retomada na Tribuna da Imprensa, quando aparece em uma matéria 

no dia seguinte. Destacamos aqui o trecho: “Respondendo à última pergunta, sôbre a missão do jornalista 

na sociedade, afirmou que, como disse o Papa, sua missão é a verdade. Não é o escândalo, mas quando o 

escândalo é necessário para dizer a verdade, tem que usá-lo” (Tribuna da Imprensa, 5 de agosto de 1953, 

p.2).  
76 Para reforçar essa afirmação, sem se desprender da linha de raciocínio que estamos propondo, destacamos 

aqui algumas dessas discussões, cientes de que não estamos esgotando a complexidade da situação. Cf. 
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Claro, não se poderia esperar que houvesse unanimidade, como em qualquer outra 

situação política que envolve diversas variáveis e expectativas. Mas a narrativa que se 

sobressai aos desdobramentos desses governos é a da polarização. Inevitavelmente, não 

se consegue expor o que aconteceu em 13 anos de presidência da República sem recorrer 

a essa palavra e ao entendimento que ela suscita; entendimento de que houve um 

aprofundamento na maneira já dicotômica que o brasileiro passou a ver o jogo político. 

Da dicotomia, já naturalizada, para a polarização.  

Mas, pode-se pensar, o que as difere? Da maneira como vejo, a dicotomia é uma 

divisão; a polarização é um fenômeno. O que falta à dicotomia, e sobra na polarização, é 

a potência de transformar uma situação simples em algo complexo. Não que a dicotomia 

não possa ser complexa, mas ela é facilmente identificada e decodificada. Na aparência, 

a dicotomia tem menos variáveis. Ela, normalmente, lida com duas visões, duas 

oposições, que resumem uma situação satisfatoriamente. A polarização, esse fenômeno, 

lida com polos, que podem ser opostos, mas também complementares. E parece envolver 

inúmeras variáveis. Uma polarização pode ser dicotômica, mas uma dicotomia não é uma 

polarização. Polarização pressupõe um processo, cujos elementos vão se montando ao 

longo do tempo e também se alterando.  

Pois é de um cenário polarizado que falamos quando nos referimos à interrupção 

do governo de Dilma Rousseff. O processo que levou a isso foi gestado por anos. Talvez, 

o fenômeno ainda esteja se desdobrando e ainda não tenha chegado ao seu cenário “final” 

– ou seja o próprio processo o seu fim em si –, não temos como saber. Por ora, aqui, nos 

atemos a destacar algumas situações que, a nosso ver, contribuíram para a constituição 

desse cenário polarizado que marcou tanto os governos petistas e se destacou em seu fim. 

Afinal, esse é o pano de fundo das análises dos escândalos que observamos e, como tal, 

desempenha um papel fundamental tanto na formação desses escândalos quanto na 

maneira como os olhamos.  

Essa tentativa de resumir o que aconteceu nesses trezes anos, no entanto, como 

toda síntese, é falha. Há lacunas, enviesamentos e escolhas narrativas, próprias de 

qualquer relato. Em alguns anos, outras tentativas, talvez mais distanciadas 

 
MARTINS, José de Souza. Do PT das lutas sociais ao PT do poder. São Paulo: Contexto, 2016; 

ANTUNES, Ricardo. Uma esquerda fora de lugar – O governo Lula e os descaminhos do PT. São 

Paulo: Autores Associados Ltda., 2006; DE ALMEIDA, Paulo Roberto. A política internacional do Partido 

dos Trabalhadores: da fundação à diplomacia do governo Lula. Revista de Sociologia e Política, n. 20, 

2003; KECK, Margaret E. PT - A lógica da diferença: o Partido dos Trabalhadores na construção da 

democracia brasileira. Centro Edelstein: 2010.  
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cronologicamente, podem dar conta de narrar o que aconteceu de uma maneira mais 

satisfatória. Para os fins deste trabalho, então, o apanhado geral que segue tem o principal 

intuito de situar os escândalos políticos que foram analisados e que, juntos, passaram a 

constituir uma ideia de corrupção generalizada ou escândalo permanente, muito 

aproximada no que se entendeu como “mar de lama”, na década de 1950.  

Começamos, então, relembrando quando Lula assumiu a presidência da 

República, em janeiro de 2003, sob uma forte comoção e grande expectativa. Ele estava 

sendo considerado o primeiro governante identificado mais com a esquerda que assumiria 

o comando do país. Essa identificação, na prática, significou uma abertura maior para 

tratar de questões sociais amplamente esquecidas nos governos anteriores. Isso porque, 

em termos econômicos, os governos de Lula continuaram alinhados com os detentores do 

poder econômico.  

O ícone desse alinhamento pode ser a “Carta ao Povo Brasileiro”, divulgada por 

Lula antes de se tornar presidente, em que basicamente reitera seu compromisso em 

continuar com as políticas econômicas que garantem a manutenção das elites no poder. 

“A Carta ao Povo Brasileiro ajudou a incorporar na plataforma lulista diversos setores da 

classe média e do empresariado, representado na chapa pelo vice-presidente José 

Alencar”, resume Carvalho (2018, p.9).  

Esse ponto, no entanto, é questão de debate entre os que aprovaram os dois 

primeiros governos petistas e os que não aprovaram. Mas, apesar dessas divergências, o 

que pode ser apontado como indicador importante da aparente calmaria que se 

estabeleceu na economia do país entre 2003 e 2011 é a diminuição das taxas de 

desigualdade, com uma distribuição de renda sendo paulatinamente melhorada. Sobre 

esse período, Carvalho aponta ainda:  

 

Entre 2004 e 2010, o Brasil conseguiu obter, junto com taxas mais altas de 

crescimento, uma redução das desigualdades sociais e regionais, o aumento 

sustentado dos salários, a elevação do nível de emprego formal, a melhoria das 

contas públicas e externas, tudo isso mantendo a taxa de inflação sob controle. 

O investimento cresceu em média 6,7% ao ano no período, superando até 

mesmo o crescimento do consumo, que foi de 4,5% anuais (CARVALHO, 

2018, p.6). 

 

Não havia, à época, o crescente descontentamento da classe média que, nos 

governos de Dilma, chegaria a níveis altos. Ainda com Lula, por mais que houvesse uma 

desconfiança, a aprovação do presidente alcançou patamares recorde. Levando em 
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consideração essa satisfação, fizemos uma primeira observação exploratória das capas do 

jornal O Globo desse ano “pré-escândalos”, 2003.  

O objetivo era buscar alguns indícios que pudessem nos indicar uma quebra, 

mesmo que mínima, dessa narrativa de tranquilidade. Essa pré-análise, frisa-se, foi feita 

de maneira livre e simplificada, buscando o que chamamos de “alusões a escândalos”. 

Essas alusões seriam manchetes que pudessem se relacionar com escândalos, tomando 

como norte a investigação de um esquema de corrupção ou a eclosão de novas evidências 

de malfeitos no meio político. Nesse sentido, ficaram excluídas dessa categoria as 

menções a investigações de corrupção relacionadas com o tráfico de drogas e as polícias 

civil e militar.  

O que observamos, inicialmente, é que as menções a escândalos são poucas no 

ano de 2003. Em um ano inteiro, foram contabilizadas 14 entradas de manchetes que 

estivessem relacionadas a escândalos. Nenhuma delas, diga-se, estava relacionada com o 

PT e seus integrantes. Um segundo ponto que merece destaque é a separação, ainda nítida, 

entre Lula, o PT e o governo. Essas três categorias se imbricam pouco ao longo de 2003, 

como se fossem coisas distintas. Como veremos na análise dos escândalos, essa relação 

ficaria cada vez mais indissociável na medida em que as narrativas de escândalos vão se 

intensificando. Além disso, sobre os primeiros personagens que sentiriam a pressão das 

narrativas escandalosas nos anos seguintes, José Dirceu e Antônio Palocci, pontua-se que 

eles apareceram pouco, sempre relacionados a tomadas de decisão e posição.  

Em suma, o ano de 2003 não resguarda qualquer antecipação do que viria nos 

próximos anos. E é nesse contexto que se inicia a nossa trajetória por entre as narrativas 

de malfeitos que marcaram as administrações petistas. Essa calmaria prévia, que parece 

ter durado um ano inteiro, se relaciona diretamente com a exposição das narrativas que 

iremos analisar, na medida em que passam a constituir, paulatinamente, uma narrativa 

maior do que passou a ser entendido como a “Era PT”. Mencionamos algumas vezes que 

o que é considerado “normal” é fundamental para a mentalidade escândalo. O que vemos, 

então, nessa primeira aproximação, é que, no ano de 2003, foi constituída uma base de 

parâmetro da “normalidade”, para que as posteriores narrativas ditas escandalosas 

pudessem se destacar. E, consequentemente, furar a teia de entusiasmo construída em 

torno desse momento.  

 Assim, evidenciamos o caráter mais geral e elementar das narrativas de malfeitos, 

que são tomadas como escândalos: elas não estão isoladas, não formam uma ilha narrativa 

em que o entorno não é atingido por seus desdobramentos. Essas narrativas conversam 



160  

com seu entorno, são influenciadas por ele e o influenciam, na medida em que dependem 

de seus elementos para serem alimentadas. É com isso em vista que propomos olhar para 

essa narrativa abrangente de “escândalos da Era PT”, com suas cargas de generalizações 

que estão em constante diálogo com um mundo externo que parecia querer estendê-las ao 

máximo.   

 

4.3.1 As narrativas de malfeitos na Era PT 

 

Chegamos à análise final, com o corpus principal, que engloba os escândalos da 

Era PT. Aqui, privilegiamos aqueles que são considerados os maiores escândalos, 

Mensalão e Lava-Jato, mas também levamos em consideração os outros escândalos que 

fizeram parte desse período, embora apenas com referências pontuais. De forma geral, 

eles são mencionados para reforçar o ponto central da nossa argumentação, de que o que 

existe, em vez de conteúdos específicos que são identificados como escândalo, é, na 

verdade, uma maneira de julgar determinados eventos que é guiada basicamente por 

formas narrativas.  

Como viemos argumentando, a mentalidade escândalo instaurada pelo jornalismo 

é acionada por essas formas, essas polarizações. Todos esses escândalos, então, 

apresentam essas polarizações. Algumas se apresentam em maior intensidade do que 

outras, a depender do escândalo, mas todas desempenham um papel. Seja articular um 

debate mais afim à defesa democrática, que por sua vez se alinha com a necessidade do 

jornalismo de se autolegitimar; seja desenvolver com o público uma interação focada no 

entretenimento; ou mesmo evidenciar quais os personagens mais importantes – ou os que 

valem a pena ser tomados como principais – nas dinâmicas políticas. Cada polarização 

exige uma mobilização diferente de articulações narrativas.  

As principais articulações narrativas que identificamos nas narrativas ditas 

escandalosas giram em torno de três elementos: tempo, personagem e ação77. Esses são, 

em geral, os elementos de qualquer narrativa, sabemos. O que queremos destacar é que, 

 
77 Leva-se em consideração os três elementos que estão presentes na maior parte das análises de narrativas. 

Sabe-se, no entanto, que as análises foram sendo desenvolvidas e desdobradas por diversos autores, que 

acrescentaram outros elementos, destrincharam os já existentes ou deram-lhes outros nomes; o caráter da 

ação é o ponto central em Aristóteles (1979), ação é intriga para Propp (1983), Todorov (1971) e Ricoeur 

(1994) – ou a imitação da ação, em sua interpretação da obra aristotélica. Aqui, usamos “ação” por entender 

que o termo abarca a compreensão necessária para o que queremos expor, explorada pelo senso comum – 

tão caro ao jornalismo – de que este é um ato, uma atitude, uma movimentação que transforma e encaminha 

os direcionamentos de uma dada narrativa.  
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a partir da observação das narrativas jornalísticas sobre malfeitos, esses três elementos 

foram percebidos como tendo um papel de destaque, ao serem usados nas polarizações 

que ordenam os escândalos (Figura 4).  

O tempo, como previamente destacado, aparece como um dos fios condutores, 

integrando os dois outros elementos na contínua articulação narrativa dos malfeitos. Essa 

não é, entretanto, uma proposição de desencadeamento linear. Pelo contrário. O que se 

observa, e o que viemos pontuando ao longo dessa argumentação, é o caráter caótico das 

narrativas de malfeitos. Por isso, esses elementos se imbricam e se relacionam em um 

fluxo de direção livre e constante.  

 

Figura 4 – Esquema de análise das narrativas de escândalos políticos 

Fonte: produzida pela autora.   

 

Como previamente explicado, como primeiro passo de análise, fez-se uma 

observação dos escândalos que o jornal O Globo destaca como sendo os 13 principais dos 

governos do PT. Esses escândalos foram colocados em uma galeria de fotos no site do O 

Globo, em 2016, quando Dilma Rousseff enfrentava o processo de impeachment, mas 

ainda não tinha tido seu mandato interrompido. Além disso, usamos uma listagem feita 
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também pelo jornal e veiculada em seu site, ao final de todo o processo e, posteriormente, 

atualizada78.  

Essa listagem79 tem um teor que poderíamos classificar, de forma superficial, 

como narrativo, porque, diferente da galeria80, traz elementos que se relacionam com a 

narração de uma estória, em sentido tradicional. Esse relato apresenta os escândalos 

concatenados em uma linha cronológica linear, minimamente ligados entre si, 

desencadeando uma sequência dos eventos que parece ser lógica. Também é colocado de 

uma maneira que parece ter um início, um meio e um fim, mesmo que este fim esteja em 

aberto. Da forma como a grande narrativa sobre os escândalos do PT é contada, ali, parece 

haver uma delimitação clara de começo, quando o partido chega à presidência. A relação 

que se estabelece, a partir daí, é de uma aparente causa-efeito. O desencadeamento das 

situações que segue também aponta para esse padrão, de que parecia haver uma relação 

entre o PT estar no poder e a explicitação de todos aqueles escândalos.  

É nesse contexto que, diante dos elementos da narrativa citados acima, apontamos 

inicialmente para a questão do tempo, que fica em evidência como algo fundamental para 

a instauração da mentalidade escândalo. O tempo, aqui forçadamente cronológico linear, 

indica a primeira tentativa de estruturar o caos narrativo que o escândalo apresenta, 

quando instituído. São diversas ações que se sobrepõem, muitas acontecendo ao mesmo 

tempo, outras sendo resgatadas de tempos passados, todos confluindo para fazer sentido 

no presente.  

Diante dessa estruturação pretensamente ordenada, é relevante pensar o que esse 

jornalismo, que se coloca como o palco legítimo e tem o monopólio do escândalo, pensa 

dessa conceituação de escândalo que ele explicita. Até porque, o que fica evidente, nesse 

destaque feito pelo o O Globo, é que justamente é impossível obter uma ideia clara do 

que é escândalo.  

Assim como outras sequências de malfeitos81 que ficaram de fora dessa seleção 

de “escândalos do PT”, e poderiam ser consideradas escândalos, quando comparadas às 

 
78 A última atualização desta listagem veiculada no site foi registrada em 25/01/2018. Disponível em: 

<https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/os-escandalos-do-pt-desde-inicio-da-era-lula-o-terremoto-

com-lava-jato-18824010>. Acesso em 15 de dez. 2017. 
79 Disponibilizamos a íntegra do texto nos ANEXOS (ANEXO B).  
80 Disponibilizamos um printscreen da página no capítulo 1, para que se possa visualizar como as 

explicações sobre os escândalos aparecem nessa galeria. Adiante, trazemos as informações contidas em 

cada escândalo destacado. Essa foi a maneira que encontramos de apresentar um material que foi pensado 

para o meio digital e, por isso, detém recursos que não conseguiríamos reproduzir aqui. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/13-escandalos-do-pt-no-poder-18803710>. Acesso em: 10 de mar. 2017. 
81 Poderíamos pensar, por exemplo, no caso de Luiz Gushiken, Chefe do Núcleo de Assuntos estratégicos 

da Presidência da República (NAE). Ele foi implicado no caso do mensalão e no escândalo dos aloprados, 

https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/os-escandalos-do-pt-desde-inicio-da-era-lula-o-terremoto-com-lava-jato-18824010
https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/os-escandalos-do-pt-desde-inicio-da-era-lula-o-terremoto-com-lava-jato-18824010
https://oglobo.globo.com/brasil/13-escandalos-do-pt-no-poder-18803710
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que entraram na curadoria do jornal, há também escândalos que estão presentes nessa 

listagem que, de perto, não mereceram tanta atenção assim. Ou seja, há um descompasso 

entre o que eles dizem ser escândalo e o que eles dão atenção como sendo, de fato, um 

escândalo. E aqui, mais uma vez, a questão do tempo é importante. Ele também serve de 

medida para que se possa observar a relevância que uma dada situação tem para os jornais. 

Escândalos considerados “grandes” ocupam mais tempo nos jornais, principalmente em 

suas manchetes. Isso é elementar.  

Com o desenrolar dos acontecimentos, outros marcadores narrativos parecem 

ganhar importância. Por isso, sentimos necessidade de destacar ainda os personagens que 

dão pulsão aos malfeitos e cujos lugares que ocupam no jogo político são essenciais para 

serem tomados como relevantes. Não há escândalo político que não envolva um 

personagem importante para o presente político. São esses personagens importantes que 

movimentam as habilidosas narrativas de tensão escandalosa, assim como personagens 

de menor importância mas que orbitam ao redor de presidentes, ministros, governadores 

e prefeitos.  

Cada um deles desempenha uma função nessa articulação, desde explicitar um 

malfeito, com uma delação, até manter a mentalidade escândalo em funcionamento, com 

novas pistas. São para esses personagens que olhamos e esperamos algum tipo de retorno 

em relação à narrativa de escândalo que está sendo apresentada.  

Por fim, levou-se em consideração a quantidade de movimentação no jogo político 

que a explicitação de um malfeito é capaz de gerar. Para se ter um escândalo, poderíamos 

instituir, é preciso que gere, ao menos, algum tipo de desconforto no lugar de poder, a 

ponto de haver alterações. Um ministro afastado, um assessor desligado, voltar atrás em 

relação a alguma decisão já tomada. O que, antes, poderia ser definido em termos de 

pronunciamento – ser este pronunciamento já um desconforto suficiente – foi sendo 

substituído por ações cada vez mais significativas. É nesse sentido que o elemento da 

ação é posto em análise aqui.  

Ele também não se restringe apenas às ações performadas pelo desconforto do 

escândalo; a ação também diz respeito às CPI’s que são colocadas em funcionamento para 

 
sendo também referido como amigo de Lula. Mas a narrativa de seus supostos malfeitos, explicitados no 

final de 2006, não apareceu na galeria do O Globo. Também houve o caso do então Ministro do Trabalho, 

Carlos Lupi, implicado em denúncias de repasses da pasta para ONGs e entidades ligadas ao seu partido, o 

PDT. Isso ocorreu no início de 2008. Também nesse período, rememora-se o caso da Ministra da Promoção 

da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, em que foram expostos gastos de R$ 171 mil reais em seu cartão 

administrativo.  
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investigações e movimentos considerados externos ao trâmite político, como as 

manifestações que acompanharam em especial algumas das narrativas finais dos governos 

do PT.  

É considerando esse tripé, de tempo, personagens e ação, que buscamos olhar para 

as narrativas que destrincharemos a seguir. Levando em conta que as polarizações que 

regem esses elementos desencadeiam o que viemos chamando de mentalidade escândalo, 

usá-los como norte foi também uma maneira de estabelecer prioridades no momento da 

análise, como mostram os frames escolhidos para ilustrar as polarizações, assim como os 

trechos das matérias que destacamos. 

 

4.4 TREZE ESCÂNDALOS E QUATRO TENDÊNCIAS DE POLARIZAÇÕES 

 

4.4.1 Descrição dos 13 escândalos da Era PT, de acordo com o jornal O Globo  

 

 Os trezes escândalos destacados pelo O Globo aparecem em ordem cronológica, 

com uma breve descrição do que foi tratado como malfeito e classificado como escândalo. 

Além disso, uma foto que remete ao personagem considerado principal acompanha cada 

um desses curtos relatos. Tempo, personagens, ações. Para facilitar a compreensão, em 

relação à organização dessa lista que usamos como ponto de partida, transcrevemos a 

seguir o que está posto em cada um dos escândalos destacados. Essa é também uma forma 

que encontramos de relembrar do que se tratou cada um desses episódios, já que faremos 

menções a eles ao longo de todo esse capítulo, sem nos atermos tanto aos pormenores de 

seus desdobramentos.   

 

• Waldomiro Diniz O então assessor da presidência para assuntos parlamentares 

protagonizou o primeiro escândalo do governo Lula, em fevereiro de 2004. 

Waldomiro Diniz foi afastado do cargo depois da divulgação de um vídeo em que 

aparece cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de 

2002. Ele também foi ligado a Carlinhos Cachoeira. Foto de Waldomiro Diniz.  

 

• Mensalão Em 2005, o esquema de compra de votos comandado pelo governo do 

PT foi revelado e colocou Lula contra a parede. Deputados eram pagos com 

dinheiro público, desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e 

do operador Marcos Valério. O esquema, revelado por Roberto Jefferson, era 

chefiado, segundo ministros do STF, por José Dirceu. Foto de Luiz Inácio Lula 

da Silva.  

 

• Cassação de Dirceu Com 293 votos a favor e 193 contra, a Câmara dos 

Deputados cassou o mandato do então deputado José Dirceu (PT-SP) por quebra 
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de decoro, em dezembro de 2015. A decisão ocorreu depois de uma série de 

depoimentos de Roberto Jefferson (PTB), que revelaram o escândalo do Mensalão 

e dos Correios, e que resultaram na demissão de Dirceu da Casa Civil. Foto de 

José Dirceu.  

 

• Escândalo dos ‘Aloprados’ Em 2006 a Polícia Federal prendeu dois integrantes 

do PT que tentaram negociar um falso dossiê que ligava José Serra e Geraldo 

Alckmin - candidatos ao governo de São Paulo e à presidência, respectivamente - 

ao escândalo dos sanguessugas. Um dos ‘aloprados’, termo cunhado por Lula, era 

Hamilton Lacerda, ex-assessor de Aloizio Mercadante. Foto de Hamilton Lacerda.  

 

• Renúncia de Palocci Em março de 2006, Antonio Palocci renunciou ao cargo de 

ministro da Fazenda. A renúncia aconteceu depois da acusação de que ele teria 

chefiado o esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto. 

Palocci teria cobrado “mesadas” de até R$50 mil mensais de empresas que 

prestavam serviços à prefeitura para os cofres do PT. Foto de Antônio Palocci. 

 

• Prisão da cúpula do PT Em outubro de 2012, 8 anos após a explosão do 

escândalo do Mensalão, José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares foram 

condenados por corrupção ativa e formação de quadrilha. Em agosto de 2014, 

Genoino pediu progressão de regime e passou a cumprir a pena em casa, assim 

como Delúbio e Dirceu. Foto de José Genoíno.  

 

• Faxina de Dilma No primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, perderam 

o cargo sob suspeita de malfeitos os ex-ministros Antonio Palocci (Casa Civil), 

Wagner Rossi (Agricultura), Orlando Silva (Esporte), Pedro Novais (Turismo) e 

Mário Negromonte (Cidades). Dilma enfrentava a primeira turbulência no poder. 

Foto com Dilma Rousseff, Antônio Palocci, Michel Temer (à época, vice-

presidente) e Gleisi Hoffmann (à época, nova ministra da Casa Civil).  

 

• Lava Jato O juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal 

conduziram as investigações do maior escândalo de corrupção do país, com foco 

inicial no desvio de recursos da Petrobrás. Cerca de R$2,9 bilhões já foram 

recuperados. Delatores disseram que parte da propina do esquema ia para o PT. 

Foto do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa.  

 

• Prisão do ex-tesoureiro Acusado de receber propina de contratos da Petrobrás 

para o PT, em doações oficiais e em espécie, o ex-tesoureiro do partido João 

Vaccari Neto foi preso em abril do ano 2015. Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio 

Moro. Foto de João Vaccari Neto.  

 

• Pedaladas e o pedido de impeachment Em parecer unânime do Tribunal de 

Contas da União, as pedaladas fiscais (manobras contábeis) praticadas pela 

presidente Dilma Rousseff foram consideradas crime de responsabilidade fiscal. 

Pedido de impeachment contra Dilma na Câmara defende a cassação por crime de 

responsabilidade. Foto de Dilma Rousseff.  

 

• Marqueteiro é preso Na fase “Acarajé” da Operação Lava-Jato, o marqueteiro 

das campanhas de Dilma e Lula, João Santana, foi preso junto com a sua mulher, 
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Mônica Moura. Eles são acusados de receber dinheiro de propina no exterior 

repassado pela Odebrecht. Foto com João Santa e Mônica Moura.  

 

• Delcídio Amaral: ex-líder do governo e delator O ex-líder do governo, senador 

Delcídio Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator 

Nestor Cerveró. Em negociação para firmar acordo de delação, Delcídio implicou 

Dilma e Lula no escândalo da Petrobrás. Afirmou que ambos atuaram para melar 

a Lava-Jato. Foto de Delcídio Amaral (PT-MS). 

 

• PF bate na porta de Lula Na 24º fase da operação, o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva foi alvo da Polícia Federal. Ele foi levado para prestar depoimento. 

Sua relação com empreiteiras é investigada. Filhos de Lula e o braço-direito Paulo 

Okamoto também são alvos da operação. Foto de agentes da Polícia Federal em 

frente à sede do Instituto Lula.  

 

Diante dessa lista, vamos fazer algumas considerações gerais sobre esses 

escândalos. Depois, focaremos em dois, considerados os mais relevantes, de acordo com 

o número de manchetes que o colocaram em destaque: o Mensalão e a Lava Jato. Esse foi 

o único elemento, a permanência nas manchetes, que conseguimos identificar como sendo 

influente para determinar a importância de um escândalo. Não à toa, nos jornais, esses 

dois escândalos receberam denominações de grandeza82. Não à toa também, esses 

escândalos ilustram bem a categoria de “mar de lama” que buscamos explorar como a 

mentalidade escândalo expandida. Nesses casos, a mentalidade se torna tão amplificada 

que tudo que está ao seu redor parece se tornar também um escândalo, por extensão.  

4.4.2 Linha do tempo dos escândalos do PT e o tempo em aberto 

 

Auxiliados pelas descrições dos malfeitos, traçamos uma linha do tempo (ver 

Figura 5), para melhor visualização da distribuição dos escândalos durante os treze anos 

de governos do PT. Essa linha também facilita a compreensão de uma tentativa de 

ordenamento desses episódios, que muitas vezes aconteceram em sobreposição a uma 

outra situação classificada como escândalo, e também a outras que não entraram nessa 

 
82 Este ponto se refere à demarcação narrativa de “maior escândalo”, que acompanhou o Mensalão e a Lava-

Jato. Como ilustração, para demonstrar a maneira como essa demarcação ocorre, destacamos aqui alguns 

momentos em que ela apareceu. Em uma chamada de capa, intitulada “Procuradoria tem novas provas do 

mensalão”, lê-se: “Relatório da Receita Federal revela que somam R$ 284 milhões multas aplicadas a 

personagens do maior escândalo do governo Lula, revelado em 2005”. (O GLOBO, 19 de agosto de 

2007, página 1, grifos nossos). Já em relação à narrativa da Lava-Jato, o exemplo pode ser visto em um dos 

textos que usamos como ponto de partida na análise (ANEXO B): “Mas todos os escândalos até então 

descobertos seriam ofuscados pela Operação Lava-jato, deflagrada em 17 de março de 2014, tendo à frente 

o juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Suas investigações, desdobradas em 

fases, levaram à descoberta do maior escândalo de corrupção do país, com o foco inicial no desvio de 

recursos da Petrobras”.   
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categoria mas que, ainda assim, tomaram a atenção do jornal nesses anos. A linha também 

auxiliou a visualizar as principais questões que envolviam o tempo nessas narrativas, 

assim como as possíveis polarizações que poderiam reger esse elemento.   

 

Figura 5 – Linha do tempo dos escândalos da Era PT, de acordo com o jornal O Globo 

 
Fonte: produzido pela autora.  

 

A primeira questão que nos chama atenção se relaciona com a própria maneira de 

nomear essa lista, “13 escândalos do PT no poder”. Pensando na ideia de “mar de lama” 

que atravessou o governo Vargas e este paralelo que traçamos com o dos governos 

petistas, já é possível perceber uma mudança importante. O mar de lama que acometeu 

Vargas chega até um homem só, enquanto isso, o mar de lama que circundou e tentou 

afundar Lula, não teria feito tanto sentido se não tivesse também circundado e tentado 

afundar seu partido. A diferença inicial que marca essas duas situações é, então, esta: o 

personalismo do mar de lama varguista dá espaço, agora, ao mar de lama que foi um 

híbrido de personalismo e de “institucionalismo”, ao não poupar um partido. Em termos 

de construção da narrativa, isso significou um esforço maior para abarcar esse 

personagem “a mais”, que anteriormente não foi tão considerado.  

Quando o escândalo consegue envolver direta ou indiretamente o presidente Lula 

ou Dilma Rousseff, o partido não precisa tanto entrar em cena. No entanto, quando o 

escândalo envolve pessoas que não estão no alto escalão ligado ao presidente, é preciso 

que o PT seja colocado em evidência, assim como a relação dessas pessoas com o partido. 

É o que acontece no caso de Waldomiro e no escândalo dos Aloprados.  

O oposto disso acontece no que a galeria do jornal chama de “Faxina de Dilma”. 

Por uma série de explicitação de malfeitos de seus ministros, a então presidente Dilma 

Rousseff inicia o que se denominou de “faxina”, tirando do poder os ministros que 

estavam sendo colocados no centro de denúncias. Só por isso, esse escândalo já poderia 

seguir a regra da perturbação da ordem, forçando o governo a fazer alterações. Mas ele 
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segue. Rousseff, aqui, torna-se o personagem principal, mesmo sem ter qualquer malfeito 

ligado a ela, mas por ter escolhido colocar as figuras de imagem manchada no poder.  

Neste escândalo, é possível observar preliminarmente que o partido não precisa 

desempenhar um papel preponderante, pois o personagem que mais importa para o jogo 

de poder, o presidente, já está sendo colocado no centro do escândalo. A oscilação entre 

o personagem e o partido parece ser a polarização mais importante que movimenta os 

escândalos do mar de lama desse período – tanto que, como argumentaremos, é a 

protagonista da encenação final, que articula as narrativas de impeachment de Dilma 

Rousseff e de prisão do ex-presidente Lula.  

Além disso, os casos em que houve um equilíbrio entre esses dois polos 

complementares são aqueles que envolvem o que os jornais chamam de “cúpula do PT” 

ou “primeiro escalão do PT”. O grupo formado por José Dirceu, Antonio Palocci e José 

Genoíno seguiu sendo permanentemente associado ao PT, durante todos os eventos 

considerados escândalos pelo o O Globo. Mais do que uma identificação, a associação 

com o partido parece ter gerado, mais uma vez, uma espécie de causa-efeito.  

Outro ponto que se destaca diz respeito a como o jornalismo organiza as denúncias 

que vêm à tona anos depois, tornando algo relevante para o presente. Nem sempre, porém, 

as investigações ou denúncias parecem ter o mesmo peso de algo que está se desenrolando 

no presente. Obviamente, não tem como mensurar a importância de dois eventos que 

envolvem malfeitos; nem pelo dano que causam à coisa pública, nem pelo número de 

personagens atualmente relevantes para o jogo político. Nada disso seria muito preciso e 

consistente para determinar o que é ou não importante para ser considerado um escândalo. 

O que se pode observar, na verdade, é que esses malfeitos antigos que são colocados em 

destaque no presente precisam dialogar com personagens importantes. 

O tempo e os personagens se imbricam, então, na medida em não são quaisquer 

personagens que fazem com que um malfeito do passado se torne relevante no presente. 

É preciso que esse malfeito envolva uma figura que, agora, no tempo presente, ocupe um 

cargo de relevância para o cenário político. É assim que malfeitos de tempos passados 

são trazidos à tona e fazem com que escândalos eclodam assim que determinados 

personagens ingressem no papel de presidentes, deputados, senadores, enfim, qualquer 

figura pública que passe a ser considerada relevante. Essa dinâmica tem uma 

preponderância específica porque tende a enaltecer a figura do presidente da República – 

e voltaremos a ela em alguns pontos futuros. 
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 É o caso do primeiro escândalo que eclode no “mar de lama” de Lula e do PT. As 

acusações que circundam Waldomiro Diniz só são dignas de serem expostas e 

classificadas como um escândalo porque ele, na época, estava ocupando o posto de 

assessor da presidência da República. Seus malfeitos datam de outro tempo83, em que 

nenhum dos personagens ocupava o destaque que, em 2004, estavam ocupando. Isso 

também nos mostra como os elementos não se separam, nem se organizam de maneira 

hierárquica.  

Para continuar no exemplo, o dito escândalo começa a aparecer nas capas do jornal 

O Globo no dia 14 de fevereiro, quando este apresenta a seguinte manchete: “Planalto 

demite assessor acusado de receber propina” (CRUVINEL; PEREIRA; GÓIS, 2004, p.1). 

Contando com essa capa, neste mês, são seis manchetes que fazem referência ao caso de 

Waldomiro. Dessas, duas fazem relação da situação com outros problemas da 

administração. Nesse fevereiro, ainda, só há uma manchete que explicita a palavra 

“escândalo” para tratar do episódio, que aparece no dia 21: “Escândalo leva Lula a proibir 

bingos” (ESCÂNDALO LEVA..., 2004, p.1), diz o jornal.  

Desses primeiros indícios, então, pensamos que fazer relação com outras questões 

problemáticas para o momento é uma das estratégias usadas para que o assunto continue 

em evidência, mesmo sem que algo novo aconteça, já que a decisão de proibir o 

funcionamento das casas de bingos em todo o país aparece, aqui, associada ao escândalo 

do ex-assessor. Isso vai acontecer em outros escândalos também, como veremos em 

detalhes adiante, ao falarmos da unidade artificial.   

Já no mês de março, são duas capas com manchetes relacionadas ao caso de 

Waldomiro Diniz. A primeira, no dia 24, que diz “Sindicância do Planalto incrimina 

Waldomiro” (SINDICÂNCIA..., 24 de março de 2004, p.1), e a outra, no dia 27, que 

afirma que o “Caso Waldomiro derruba a popularidade de Lula” (CASO..., 27 de março 

de 2004, p1). Nos dois meses seguintes, já não há nenhuma menção ao caso nas 

manchetes. Narrativamente, o seu fim é apresentado com indícios de uma polarização 

legal/informal, neste dia 27 de março. Neste mesmo dia, o caso é usado para fazer uma 

relação entre a eclosão do escândalo e a popularidade do presidente Lula.  

 
83 Estamos nos referindo ao fato de as acusações que atingiram Waldomiro Diniz terem ocorrido dois anos 

antes, em 2002, quando este era presidente na Loterj. Na capa do O Globo de 14 de fevereiro de 2004, lê-

se: “O subsecretário de Assuntos Parlamentares do Ministério da Coordenação Política, Waldomiro Diniz, 

foi exonerado ontem pelo presidente Lula após denúncias da revista ‘Época’, de que recebeu propina do 

bicheiro Carlos Cachoeira, que tem negócios no Rio. O fato aconteceu em 2002, quando Waldomiro era 

presidente da Loterj, indicado pelo governador Anthony Garotinho e mantido por Benedita da Silva”. 
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O escândalo Waldomiro Diniz provocou a maior queda de popularidade do 

presidente Lula desde a posse. De dezembro a março, a confiança em Lula 

caiu de 69% para 60%, segundo pesquisa do Ibope encomendada pela 

Confederação Nacional da Indústria. [...] Pela primeira vez, os que 

acreditam que o país está no rumo errado (46%) superaram os que o veem 

no caminho certo (40%). A oposição bateu e o PT tentou minimizar. ‘É 

compreensível diante da turbulência, mas o governo está tomando as medidas 

necessárias’, disse José Genoino, presidente do PT”. (CASO..., 27 de março de 

2004, Matutina, p.1, grifos nossos). 

 

Mas, não fica claro qual a relação utilizada na pesquisa para associar a aprovação 

ao governo e o caso Waldomiro. Já na matéria, veiculada na página 3, é possível ter mais 

elementos sobre a pesquisa.  

 

A pesquisa incluiu entre as perguntas uma em que os entrevistados respondiam 

qual informação tinham visto recentemente que os fazia lembrar do 

governo Lula, chamado de recall de notícias associadas ao governo Lula. 

Neste levantamento, 12% fizeram referência ao caso Waldomiro Diniz e 

10% à edição da medida provisória que proibiu o funcionamento das casas de 

bingos. Mas 32% dos entrevistados, no entanto, não conseguiram citar 

qualquer notícia. (BRAGA, LOBO, 27 DE MARÇO DE 2004, p. 3, grifos 

nossos). 

 

Todas as outras perguntas se relacionam muito mais com os rumos da economia 

do que com questões morais, de corrupção ou malfeitos em geral por parte do governo84. 

Nessa época, não foi inserida qualquer pergunta específica a respeito de corrupção. Esse 

também é um exemplo interessante de como há indícios de uma polarização 

democrática/caótica e como ela tende a se apresentar. Percebe-se que há uma ligação entre 

os rumos do país, as tomadas de decisão que afetam a vida da população, o quanto as 

pessoas estão se sentindo afetadas por essas decisões e, por fim, o quanto acham que o 

país está no rumo errado. Literalmente, essa é a pergunta que parece resumir bem a 

questão dessa polarização: “O Brasil está no rumo certo?85”.  

Essa é a pergunta vaga mais representativa de uma ideia. A ideia aqui, e que se 

relaciona com a polarização democrática/caótica é justamente de que o país pode estar, a 

qualquer momento, rumo a sua pior versão. Normalmente, ela se relaciona também com 

 
84 Pelo que é escrito na matéria veiculada, apreende-se que as principais questões da pesquisa foram: 

aprovação e desaprovação do governo, confiança e desconfiança em Lula, crença no aumento ou 

diminuição do desemprego, crença no aumento ou diminuição da inflação e ações mais importantes a serem 

desenvolvidas pelo governo.    
85 Como é explicado na matéria do jornal, essa foi uma das perguntas feitas na pesquisa. Destacamos aqui 

o trecho em que ela aparece: “Pela primeira vez nas pesquisas feitas pela CNI/Ibope, o percentual dos que 

acreditam que o Brasil está no rumo errado (46%) é maior do que os que acham que o rumo está 

certo (40%). Em dezembro, 48% dos entrevistados diziam que o caminho estava certo, contra 36% que 

acreditavam no contrário” (BRAGA, LOBO, 27 DE MARÇO DE 2004, p.3, grifos nossos).  



171  

os rumos da democracia e os problemas que surgem e minam o bem caminhar do 

maquinário democrático. Nesse caso, a menção à democracia não aparece ainda de forma 

contundente. Embora exista um espectro que ronda a associação entre a exposição de um 

escândalo e a atuação do governo em manter a democracia funcionando plenamente, 

nesse momento, no caso Waldomiro, ele não se mostra amplificado ainda.  

O que fica evidente é a vontade de se constatar que algo pode estar errado, o 

andamento da coisa pública pode estar comprometido – e desagradando uma maioria. 

Depois de alguns outros escândalos, entretanto, essa ideia se amplia para a formação 

completa dos elementos da polarização democrática/caótica. 

Seguindo a linha do tempo, o próximo escândalo a eclodir é o do Mensalão. Tendo 

em vista que as denúncias que vão gerá-lo começaram por volta da metade de maio de 

2005, observamos que, neste mês, são publicadas oito capas com manchetes que se 

relacionam com a crise que estava se formando no governo. A primeira capa a ter uma 

manchete relacionada ao Mensalão foi a do dia 17 de maio86. Então, considerando que 

faltavam apenas quinze dias para o final do mês, oito foi considerado como um número 

concebível para dar início aos trâmites de visibilidade do escândalo.  

Em junho, um total de 22 manchetes apareceram nas capas do jornal, apontando, 

inclusive, para outras narrativas que indicavam que estavam surgindo outros problemas. 

Um destaque, nesse momento, é a capa do dia 22 de junho, em que a palavra “escândalo”87 

aparece pela primeira vez. Essa não é uma nomenclatura usual. Como veremos, é muito 

mais comum se referir ao escândalo pelo nome que ficou conhecido na mídia, 

“Mensalão”, e, inicialmente, como uma “crise”. Esse também foi o mês da queda de José 

Dirceu, chefe da Casa Civil, em que Dilma Rousseff assumiu seu lugar. Além disso, surge 

em destaque a narrativa de Marcos Valério, publicitário que seria acusado de “operar o 

Mensalão do PT” (CPI QUEBRA..., 30 de junho de 2005, p.1). 

É importante essa ressalva de que outras narrativas que suscitam escândalos 

estavam acontecendo. Essa bifurcação de escândalos é imprescindível para a mentalidade 

escândalo, uma vez que colabora para a sensação de que estão acontecendo diversos 

 
86 “Oposição pressiona por CPI sobre corrupção do PTB”, diz a manchete do dia. 
87 As referências nominais “Mensalão”, ou mesmo “escândalo”, são poucas neste início. “Valerioduto” 

acaba sendo até mais usada do que essas duas primeiras, embora também sem muita recorrência. Em julho 

e agosto, por exemplo, meses em que a narrativa do Mensalão ocupou grande parte das manchetes, 

atingindo seu ápice na crise instaurada, foram apenas duas menções nominais diretas ao “Mensalão”, uma 

em cada mês. Acredito que isso reforça a compreensão de que há algo que permeia essas narrativas que não 

precisa ser explícito, mas que contribui para a construção de uma unidade em torno dos malfeitos. Não há 

necessidade de se referenciar diretamente o escândalo. Ele é um escândalo por tudo que o envolve e, ao 

mesmo tempo, é complexo precisar o porquê de assim ser. 
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escândalos, quando, na verdade, o que ocorre é apenas um escândalo e seus 

desdobramentos. A própria maneira como esses escândalos estão elencados nessas 

“curadorias” do O Globo também facilita esse entendimento. O escândalo do Mensalão, 

por exemplo, foi desmembrado em três outros escândalos, como se tivessem vida própria 

ou tivessem sido iniciados de uma outra fonte de malfeito.  

É o caso da Cassação de Dirceu. Amplamente envolvido no escândalo do 

Mensalão, José Dirceu foi demitido da Casa Civil em junho de 2005. O escândalo, aqui, 

diz respeito a sua cassação, que ocorreu no dia 30 de novembro de 2005. No mês de junho, 

momento de sua demissão e que vai dar início à derrocada do que, posteriormente, foi 

identificado como o escândalo da sua cassação, vemos três capas que citam José Dirceu. 

A primeira, de 13 de junho, diz que “Lula já discute saída de José Dirceu do governo” 

(LULA JÁ..., 13 de junho de 2005, p.1). A outra, em 17 de junho: “Dirceu cai após 

denúncias e vai se defender ‘na planície’” (DIRCEU CAI..., 17 de junho de 2005, p.1). 

Por fim, uma no dia 23 de junho: “STF ordena CPI dos Bingos e abre nova crise para 

Dirceu” (STF ORDENA..., 23 de junho de 2005, p.1).  

 Contraditoriamente, é nesse ponto que fica mais claro o caos narrativo que o 

escândalo suscita. Tendo o Mensalão como pano de fundo, percebe-se um emaranhado 

de narrativas escandalosas. Temos, ao menos, quatro fluxos narrativos sendo 

explicitados: 1) as denúncias do Mensalão, que ainda eclodiam e, nos jornais, apareciam 

para respaldar a gravidade da situação; 2) as atualizações do que acontecia na CPI dos 

Correios, responsável por investigar o Mensalão; 3) as consequências das denúncias e 

investigações para o governo e sua imagem; 4) a intriga em que Dirceu se encontra, que 

levará a sua cassação. Em cada um desses fluxos é possível também identificar alguns 

indícios que nos levam à ideia de polarizações. Ao acionar as denúncias, por exemplo, 

vemos aspectos da polarização democrática/caótica; as consequências das denúncias 

trazem indícios de uma polarização legal/informal e também personalista/partidária.  

Seguindo no tema da demissão de Dirceu, reforça-se a compreensão de que uma 

das estratégias da mentalidade escândalo para manter-se em expansão, como discutiremos 

posteriormente, é associar o tema do escândalo com outras questões, mesmo quando não 

há alguma nova informação que interfira diretamente no que está sendo noticiado. É o 

que acontece, por exemplo, na chamada do dia 20 de junho. Com o título “Sob pressão, 

Lula fará reforma em duas etapas”, tem-se:  
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Pressionado pelo PT e por aliados, o presidente Lula deverá fazer a reforma 

ministerial em duas etapas, anunciando, hoje ou amanhã, apenas o 

substituto de José Dirceu na Casa Civil.” (...) As outras mudanças ficarão 

para uma segunda etapa. Ontem, Roberto Jefferson (PTB), que acusa o PT de 

pagar mesada a deputados, confirmou ter ficado com a chave do cofre onde 

guardou os R$ 4 milhões de petistas, como noticiou O GLOBO, mas não 

revelou o que fez com o dinheiro. Tucanos já comparam Dirceu ao 

presidente venezuelano Hugo Chávez por causa das ameaças de guerra à 

oposição (SOB PRESSÃO..., 20 de junho de 2005, p.1, grifos nossos).  

 

Esse ponto não parece ter qualquer relação entre a denúncia revelada pelo jornal 

no dia anterior e a questão de Dirceu, mas ele é retomado para costurar a narrativa dos 

próximos passos do governo. Quatro meses depois, em outubro, 4 manchetes trazem o 

nome de Dirceu e a sua narrativa escandalosa pode, por fim, ser contada.  

O mote para retomar esse personagem são as sessões que vão decidir a sua 

cassação. Mas nada vai chegar a uma conclusão nesse momento. Estamos, esclarecemos, 

nos apegando ao tempo linear e também à divisão temporal que é estabelecida por meses. 

Sabemos que as narrativas jornalísticas estão acima dessa divisão, já que são apresentadas 

diariamente independente dela. Entretanto, essa é a divisão que existe quando acessamos 

os arquivos dos jornais. E não apenas isso, mas esse é o tipo de organização que o 

jornalismo privilegia, mesmo que narre os acontecimentos de uma maneira 

aparentemente solta.  

A temporalização por semanas, meses, anos, acaba sendo um auxílio para o 

jornalismo se orientar em seu próprio caos narrativo. Tanto que, por mais que se busque 

tecer uma narrativa fluida dos escândalos, normalmente se esbarra em alguns marcadores 

de tempo, determinados não só por essa maneira de organizar os arquivos, mas também 

na própria maneira de narrar do jornal; em referências a semanas, meses e anos. O tempo 

cronológico serve de norte para o jornalismo, quando se trata de tentar organizar o caos 

narrativo dos escândalos políticos.  

Ademais, a referência ao tempo é também uma estratégia para instaurar a 

mentalidade escândalo, já que é preciso fazer um movimento dúbio, de embaçar o tempo 

passado e de expandir as possibilidades do tempo presente e futuro. Como diversas vezes 

pontuado, em um escândalo, dificilmente as denúncias que lhe servem de base são 

relacionadas a malfeitos recentes. O que acontece, normalmente, é que se descobre um 

malfeito ocorrido no passado, com chances de ainda acontecer no presente, embora essa 

continuidade não seja necessária.  

A referência ao passado, seja um ano ou mais, é propositalmente anuviada. Não 

que ela seja omitida, mas ela é relativizada. Relembrando que o jornalismo moderno se 
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funda também na necessidade de demarcar um tempo presente conciso, veloz, marcado 

pelo anseio constante da atualidade, vendo lapsos temporais como atrasos que 

desmerecem sua narrativa. Esse é o mesmo jornalismo, então, que flexibiliza o uso do 

passado nas narrativas escandalosas. É nesse sentido que falamos em relativizar o tempo 

passado como uma estratégia da mentalidade escândalo; a referência ao passado não é 

algo que, no caso dos escândalos, vai necessariamente depor contra esse modelo que o 

jornalismo criou para si.  

Já a expansão das possibilidades de presente e futuro se mostra na medida em que 

a narrativa de escândalo precisa, necessariamente, de um desfecho. E as estratégias usadas 

pelo jornalismo parar narrar a política levam isso em consideração. Não se pode iniciar 

um escândalo e deixá-lo em aberto. A questão é que esse desfecho pode durar um tempo 

que é impossível de prever, dias, meses ou anos. E o jornalismo se aproveita disso; as 

narrativas de malfeitos são alçadas à condição de escândalos e, nesse ponto, tudo é 

possibilidade. É preciso que o tempo até o desfecho fique em aberto, também, para que 

outros elementos sejam introduzidos nas narrativas, sem que isso cause estranhamento ao 

público. Não significa dizer, porém, que não causem confusão, já que, como dito, as 

narrativas vão sendo sobrepostas, cada uma em sua linha de acontecimentos própria, mas 

todas pertencentes a uma base escandalosa comum. 

Postas essas considerações gerais, passamos, então, a ilustrar as polarizações que 

regem os elementos de tempos, personagens e ações e que, como formas narrativas, são 

regidas por uma maneira de julgar específica de determinados eventos, denominando-os 

escândalos. A mentalidade escândalo que buscamos ilustrar a seguir é, então, o terreno 

fértil de polarizações que guiam nosso entendimento sobre o mundo da política, seus 

malfeitos explicitados e também uma proclamação sobre o papel do jornalismo na 

narração dessas situações.  

 

4.5 ILUSTRANDO OS INDÍCIOS DE POLARIZAÇÕES A PARTIR DOS 

ESCÂNDALOS 

 

Quando chegamos ao centro do escândalo do Mensalão, podemos observar o que 

é essa mentalidade escândalo que viemos tentando mapear. Expandida, tendo alcançado 

a sua potência máxima, é nesse momento que a mentalidade instaurada explicita de 

maneira clara as polarizações que lhe constituem. Vamos focar primeiro na expansão da 

mentalidade, para compreender porque, em outros momentos, mesmo em situações 
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denominadas de escândalo, essa mentalidade não parece ter alcançado sua potencialidade 

total. 

Em uma rápida comparação, em termos de permanência nas manchetes, peguemos 

os anos de 2004, quando eclodiu o que o jornal chamou de primeiro escândalo do PT, 

envolvendo Waldomiro Diniz, e o ano de 2005, marco inicial do escândalo do Mensalão 

e seus desdobramentos. Em janeiro de 2004, não há qualquer alusão a escândalos. Os 

personagens principais das manchetes desse mês são Lula, Dirceu e o governo, essa 

instância vaga do poder. Também não há qualquer tipo de indicativo de que algo está fora 

dos eixos.  

Já em fevereiro, mês que o escândalo veio a público, são sete alusões a ele. E essas 

alusões são feitas quase em sequência, nos dias 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. No mês 

seguinte, as alusões foram ficando mais escassas e espaçadas, nos dias 24, 27 e 31. Há, 

no entanto, uma edição que não se encontra disponível por questões de trâmites de justiça, 

que é a do dia 26. No mês de março, adiantamos, já não há mais nenhuma alusão. Ou seja, 

esse é um escândalo efêmero e sem continuidade, já que não gerou desdobramentos 

diretos, ou transgressões de segunda ordem.  

Em sua esquematização sobre escândalos políticos, Thompson (2002) afirma que 

uma situação considerada escândalo não precisa durar muito tempo na mídia para que 

seja considerada um escândalo, mas é preciso também levar em consideração algumas 

questões. A primeira delas é que, em comparação com os dois escândalos que mais se 

destacaram nos governos do PT, este parece ser um escândalo realmente menor. Essa 

questão foi, inclusive, mencionada nos jornais da época, pontuaremos posteriormente. 

Em números frios, ocupar o espaço principal de um jornal por dez dias em dois meses 

não parece ser um indicativo de relevância. Poderia-se pensar que esse foi um dos 

escândalos que só passaram a ser percebidos como tal um tempo depois do seu fim. Mas 

não foi essa a questão. Já durante o imbróglio, o caso de Waldomiro era percebido e 

nomeado como um escândalo nos jornais. Permanece, portanto, a compreensão de que o 

Mensalão, comparativamente, foi um escândalo de maior relevância e sem precedentes, 

até então.  

4.5.1 Os indícios de polarizações entre um sistema legal e um informal e de um 

sistema democrático e o “caos político” 

 

É desse período que encontramos um indício interessante, de como a percepção 

em relação ao tamanho do escândalo e a sua cobertura parece ser um ponto de inflexão. 
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Na coluna “Panorama Político”, de Tereza Cruvinel, do dia 27 de fevereiro, há uma 

especulação sobre o porquê de o caso Waldomiro ser considerado um escândalo digno de 

nota; pontua-se também o descontentamento do governo com a repercussão, 

considerando inclusive alguns dos pontos que já trabalhamos, tais como o tempo em que 

o malfeito ocorreu e o personagem envolvido. Acrescenta-se, a essas queixas, a ausência 

de que membros diretamente envolvidos com o governo e o Partido dos Trabalhadores 

tenham sido coniventes com a situação e a comparação, sempre usada por parte do PT, 

de que outras situações mais graves não mereceram a mesma atenção do que os seus 

“deslizes”. Diante desse contexto, diz na primeira parte da coluna que: 

 

Uma das queixas do governo é a de que o estrépito produzido pelo caso 

Waldomiro é desproporcional ao fato em si, se considerados o cargo do 

acusado (sem poder decisório real), a data do delito, anterior à posse (apesar 

dos indícios de que Waldomiro tentou traficar influência em 2003) e a ausência 

de sinais de conivência ou cumplicidade por parte de Dirceu ou outros 

membros do atual governo. Coisas mais graves já ocorridas causaram 

menor barulho, de fato. O estrépito, entretanto, guarda 

proporcionalidade com o choque, o espanto dos que nunca esperavam ver 

acontecer num governo do PT – por toda sua combatividade – coisas que 

aconteceram em outros governos. Muita vezes (sic) também, diga-se, 

praticadas por indivíduos e não por “esquemas”  (CRUVINEL, “PANORAMA 

POLÍTICO”, 27 DE FEVEREIRO DE 2004, MATUTINA, p.2, grifos nossos). 

 

 

Essa reclamação do governo descrita por Cruvinel pode ser resumida em uma 

questão: a eclosão de seguidos escândalos ao longo da Era PT poderia ser vista como uma 

maneira de minar os governos do partido? Essa é uma indagação válida, mas procuremos 

trilhar um outro caminho. Por que é preciso haver um parâmetro do que é considerado de 

maior ou de menor gravidade, dentro de um mesmo delito? Em outras palavras, o que 

queremos dizer é que caberia questionar por que a imprensa está tão interessada em 

estabelecer os malfeitos do PT como mais graves, mesmo reconhecendo que, às vezes, 

são menores ou iguais aos que já ocorreram com outros partidos. E, assim fazendo, esta 

imprensa estabelece que o partido que parecia ter o bastião da moral não tem o direito 

para tal – sob as regras que são ditadas por ela, ao expor esses escândalos menores como 

se fossem grandes.  

É estabelecida, assim, a legitimidade de se explicitar eventos que não 

necessariamente seriam considerados escândalos antes, mas, agora, diante de um partido 

– que diz-se – ser a régua para a moralidade política, isso precisa ser ajustado. Diante de 

um partido que, de acordo com a própria imprensa, era o detentor do título e da história 

de luta por uma política limpa, pode-se flexibilizar o que é considerado escândalo. Deve-
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se, na verdade. É assim também que o papel de defensor da democracia é atualizado para 

o jornalismo.  

É como se o vigilante jornalismo tivesse percebido um furo na narrativa do PT: o 

partido também falha, ao contrário do que se poderia pensar, pelos discursos de seus 

membros e por sua história. Diante desse furo, é preciso, então, reestruturar essa narrativa, 

vertendo as possíveis lacunas de moralidade do partido em falhas excepcionais. É um 

novo parâmetro de comparação que é instituído, no qual o PT se torna não um partido 

como todos os outros que sucumbiram à lógica da ilegalidade das ações, mas um partido 

com uma espécie de corrupção pior do que os demais, ou mais condenável do que os 

demais.  

O compromisso democrático que é reivindicado pelo jornalismo, nesse momento, 

diz respeito a reparar esse erro. Ou seja, não parece ter necessariamente a ver com a 

democracia em si, mas com proporcionar uma desordem à já desordenada democracia. 

Não se trata de minimizar os acontecimentos, ou de pensar que o jornalismo não deveria 

expor esses escândalos, por considerá-los ou reconhecê-los como menores. É preciso que 

isso fique claro. Trata-se de refletir sobre as narrativas de escândalos que começaram a 

ser sobrepostas nesse período e caminhos que podem ter levado a isso, junto com a 

reflexão de uma autoridade jornalística que se fortalece nesse contexto.  

Na mesma edição, na coluna de Merval Pereira, há uma ponderação a respeito da 

contradição explicitada por Lula, de acordo com o colunista, em sugerir que é possível se 

posicionar e lutar contra certas questões quando se é oposição e agir de forma diferente 

quando se é governo. O argumento de Pereira é de que há, no caso de Waldomiro, um 

comportamento do então presidente nesse sentido, já que Lula havia declarado que todos 

deveriam agir com cautela e serem considerados inocentes até que se prove o contrário, 

mas agia diferente em seu tempo de oposição. Haveria, então, nesse tipo de 

comportamento, uma falha ética. Escreve o colunista:  

 

O professor de ética política Denis Rosenfeld, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, lembra a propósito uma outra definição, desta vez de Kant, para 

quem uma máxima só é válida se for universalizável. “Se ele está sugerindo 

que isso vale para ele como governante, e nunca agiu assim na oposição, é 

um embuste”, diz o professor. [...] A questão ética ganhou espaço nas 

discussões nos últimos dias devido ao escândalo das propinas do ex-assessor 

Waldomiro Diniz, que atingiu o governo petista no que ele tinha de mais 

emblemático, a representação da defesa da ética na política. (PEREIRA, 

27 DE FEVEREIRO DE 2004, MATUTINA, O PAÍS, p.4) 
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E o texto segue fazendo esse jogo de apontar a contradição que o PT estava 

apresentando, ao ser colocado no centro de ações eticamente recrimináveis. Assim como 

na argumentação de Cruvinel, há uma tentativa de estabelecer um marco histórico que 

estava sendo transposto; o marco seria o comportamento eticamente correto e puro do PT, 

em seus anos de oposição, e cujos discursos seriam sempre lembrados, e a transposição 

seria o seu atual comportamento, conivente, envolvido ou fazendo vista grossa para o 

primeiro escândalo de tráfico de influência que surge em sua gestão. É válido lembrar, 

como se não fosse óbvio, que não há partido que não condicione a sua atuação à 

integridade ética de suas ações. Oposição ou governo, todos os partidos condenam 

abertamente, em seus discursos, atos de corrupção e quaisquer outras ações que coloquem 

em xeque a boa conduta moral de seus filiados. Esse é um ponto relevante de ser 

destacado porque, apesar disso, é justamente com base nesse modus operandi comum a 

todos os partidos que o PT está sendo julgado nesse momento.  

Quando Goldstein (2017) discute as “cruzadas morais” de Vargas e Lula, a partir 

de enquadramentos que opõem a ideia de políticos honesto e políticos corruptos, ele 

salienta que há uma tentativa por parte da imprensa de subordinar as discussões políticas 

ao debate moral, fazendo com que questões importantes da agenda pública, como a 

desigualdade, sejam deixadas obscurecidas, propositalmente. Em seu texto, o autor 

conclui que “(...) a colonização da política pelo discurso moralista, regido pela distinção 

entre ‘honestos’ e ‘corruptos’, se tornava um recurso para excluir a questão da 

desigualdade da agenda pública” (GOLDSTEIN, 2017, p.425-6). Essa é uma 

argumentação legítima mas, embora trabalhe com algumas das categorias que 

trabalhamos, não exprime o que buscamos discutir. No entanto, ela nos ajuda a construir 

nosso argumento com base nessa diferença de perspectiva.  

Isso porque o que queremos mostrar com esses indícios apresentados nas colunas 

do O Globo, nesse momento, é que parece estarem sendo estabelecidas essa diferenciação 

entre “políticos corruptos” e “políticos honestos”, mas de uma maneira peculiar. A 

honestidade dos políticos do PT é, para fins de argumentação da imprensa, dada como 

garantida. Sem que qualquer ação específica tenha sido feita, é dado o benefício da dúvida 

a todos que se vinculam o partido, como se os discursos feitos por eles, principalmente 

sobre integridade e honestidade, fossem mais críveis do que os feitos por políticos de 

outros partidos. É preciso que essa construção seja feita e que seja pontuada de maneira 

contundente, para que a quebra pareça mais grave do que já seria habitualmente, tratando-

se de um ato de corrupção.  
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A ideia de que “é particularmente grave que esses malfeitos estejam vindo de um 

partido que sempre defendeu a ética na política”, criando uma oposição com a inexistente 

ideia de que “há partidos que não defendem de maneira incisiva a ética na política”, passa 

a permear todos os discursos sobre os escândalos da Era PT. Ela só é interrompida 

quando, anos mais tarde, saturado pelos escândalos, o partido passa a ser sinônimo de 

corrupção. É nesse processo, inclusive, que indícios de uma polarização legal/informal 

desempenham uma função fundamental. 

Nesses indícios estão contidas as noções de que há um aparato legal que sustenta 

o funcionamento do Estado, cujas leis precisam ser resguardadas para que não haja 

prejuízos para a conservação do bem comum. Mas não são apenas as leis sob a égide da 

justiça que movimentam essa polarização; são também as leis morais, as leis sociais, tudo 

que poderia ser identificado com regras a serem seguidas. Seu polo de oposição (ou 

complementar, dependendo da visão), nesse contexto, dá conta de arranjos informais, 

maneiras não habituais de organização, ou melhor, de estabelecer regras. Ou até mesmo 

a criação de uma série de novas regras que afrontam o esquema de regras que é 

regulamentado pelo Estado, pela moral e pela sociedade. Por exemplo, esquemas de 

corrupção que têm suas próprias regras. Mas, essas regras batem de frente com as regras 

estabelecidas pelo aparato estatal, mas isso não faz com que elas sejam anuladas. Faz 

apenas com que sejam tidas como alternativas, informais, enfim, não-oficiais.  

 

Figuras 6, 7 e 8: Momentos em que há indícios de uma polarização legal/informal; 29 de junho de 2005; 18 

de julho de 2005; 19 de julho de 2005 

 

Fonte: Acervo O Globo 
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Quando o esquema do Mensalão foi descoberto, muito foi discutido sobre sua 

regularidade, sobre como a corrupção estava, naquela situação, “institucionalizada” e 

organizada. Chegou-se a especular, um tempo depois, que o PT teria apenas colocado 

ordem em algo que sempre existiu. Verdade ou não, é exatamente nesse sentido que 

parece operar o polo da informalidade, dentro da polarização legal/informal: ele lida com 

a possibilidade de estruturar a ilegalidade. Mas não para torná-la legal, não é essa a 

pretensão; a ideia é apenas de que há um poder estruturador e que também emite regras a 

serem seguidas fora da estrutura formal e legal do Estado. E que a ideia de escândalo 

político precisa sempre dialogar com esse poder.  

Pensemos agora nesse marco que é instituído com o Mensalão nos governos 

petistas, e em como essa polarização entre uma ideia de um sistema legal, sustentado por 

leis, e uma realidade informal, em que há outros tipos de organização, opera dentro dele, 

a fim de estabelecer essa demarcação entre um partido tido como honesto e que teve sua 

trajetória corrompida no poder, e um partido amplamente identificado com corrupção e 

malfeitos políticos. Como dito, esse é o indício de uma oposição de ideias que, ao mesmo 

tempo que precisa explicitar que há regras legais e morais que precisam ser seguidas, 

também determina que toda regra existe para ser quebrada. Mas não se quebra regras sem 

julgamentos.  

Nesse caso, os julgamentos da justiça são a consequência mais elementar. Esses, 

a imprensa apenas divulga. Mas há também os julgamentos morais, que são o foco da 

imprensa para fortalecer a sua legitimidade e sua autoimagem de guardião da moral, e 

também da democracia. Para que essa associação aconteça de forma tão naturalizada, 

entre resguardar a moral e isso seja também resguardar a democracia, é preciso que essa 

relação entre moral e democracia também esteja fortalecida. A maneira como o 

enunciador jornalismo se coloca, como o detentor de uma espécie de termômetro capaz 

de medir os níveis morais necessários para se manter a democracia funcionando de forma 

plena é a consequência de um tipo específico de discurso que permeia as narrativas 

jornalísticas também.  

 Para isso, nas narrativas analisadas, foi preciso estabelecer um marco dessa moral. 

No Mensalão, um auxílio para essa construção foi o protagonismo do personagem 

Joaquim Barbosa, em 2012, como relator do julgamento do escândalo no STF; anos 

depois, foi o juiz Sérgio Moro à frente da operação Lava-Jato, a partir de 2014, com uma 

construção narrativa similar. Mas tem um ponto que diferencia esses dois momentos, pois 

há o que parece ser o grande trunfo do escândalo da Lava-Jato, que são as manifestações. 
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A cobertura desse tipo de evento acabou sendo também uma das grandes propulsoras 

dessa polarização legal/informal que mencionamos, ao estabelecer guardiões da moral no 

cenário político/jurídico, e também da polarização democrática/caótica, ao auxiliar a 

constituição desses papeis, e também ao principiar que havia algo de errado com os rumos 

da democracia do país.  

E então aconteceu um processo cujo final foi a ideia de que a única defesa da 

democracia possível era a própria defesa da consolidação do impeachment. É a finalização 

de uma narrativa que começou, ainda difusa, a respeito de malfeitos que pareciam tão 

concentrados em torno de um partido só e de figuras específicas do “alto escalão” desse 

partido. Uma a uma, as figuras tiveram que ser desmascaradas, até o ponto de que não 

poderia ser considerado democrática a sua defesa. 

 

Figuras 9, 10 e 11 (esq. para dir.) – Manifestações como reforço para a ideia de oposição entre a ordem 

democrática e o “caos” político; 16 de março de 2015; 14 de março de 2016; 17 de março de 2016 

  
Fonte: acervo O Globo 

 

“Históricas”, “maior manifestação”, todos esses adjetivos passaram a indicar um 

processo de erupção de uma consciência política, teoricamente suscitado pelos malfeitos 

explicitados em mais de uma década de governos do PT. Nesse ponto das narrativas ditas 

escandalosas, o delicado limiar entre conspirar contra um governo democraticamente 

eleito e defender a democracia é colocado cada vez mais em evidência. Em uma das 

matérias sobre as manifestações que tomavam as ruas do país, pedindo o impeachment de 

Dilma Rousseff, destacamos: 

 

No dia em que o Brasil completou 30 anos da redemocratização, pelo menos 2 

milhões de pessoas foram às ruas em todos os estados protestar contra o 



182  

governo Dilma e o PT, defendendo a democracia em manifestações 

pacíficas e marcadas pelo verde e amarelo. (DEMOCRACIA TEM..., 16 de 

março de 2015, Primeira Página, página 1, grifos nossos).  

 

Na ocasião desse protesto, em março de 2015, o ponto central já era o 

impeachment de Rousseff, mas, especificamente sobre as movimentações do dia 15, sobre 

as quais a matéria acima faz referência, explica-se, dentro da edição, que aconteceram 

“exatamente 30 anos depois da posse de José Sarney no Palácio do Planalto, pondo fim a 

um regime militar que durou 21 anos. Por essa razão, o 15 de março de 1985 tornou-se o 

marco da redemocratização”. E continua “Alguns pediram uma intervenção militar como 

forma de solucionar a crise no país, mas esses grupos eram pequenos” (DOIS 

MILHÕES..., 16 de março de 2015, p.3).  

Foi nesse contexto de aparente crescente descontentamento que, um ano depois, o 

personagem de Sérgio Moro ganhou cada vez mais destaque, alçado a uma espécie de 

protetor da democracia. As polarizações entre uma suposta realidade sustentada por leis 

e outra informal e a que suscita uma ordem democrática em oposição ao caos político são 

as principais operadoras da construção desse personagem, já destacamos.  

Ao encabeçar a operação Lava-Jato e colocar-se como o grande expositor de 

malfeitos, de cumpridor da lei, de observador rigoroso do bom exercício político, Moro 

não apenas movimenta a polarização em que a legalidade dos atos é um pressuposto, mas 

também a de que a democracia depende desse seu cuidado. “Manifestantes 

homenagearam em todos os atos o juiz Sérgio Moro, responsável na primeira instância 

pela Lava-Jato. Máscaras e camisetas lembravam o magistrado, que agradeceu se dizendo 

‘tocado’ pelo apoio à operação” (BRASIL VAI..., 14 de março de 2016, p.1), diz o texto 

de capa do dia 14 de março de 2016. E a manchete não poderia ser mais emblemática: 

“Brasil vai às ruas contra Lula e Dilma e a favor de Moro. 

Três dias depois, em 17 de março, com a confusão da tentativa de colocar Lula de 

volta no governo, como ministro, e a divulgação da conversa telefônica entre ele e Dilma 

Rousseff, interceptada e explicitada com autorização do então juiz Sérgio Moro, novos 

protestos surgiram. Há um destaque para a ação de Moro como uma barreira para os 

planos dos petistas Rousseff e Lula. Diante de uma tentativa de manobra, uma atitude do 

magistrado foi capaz de reestabelecer os rumos certos.  

 

No dia em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltava ao cenário 

em que foi soberano por oito anos, para dividir com sua sucessora, a presidente 

Dilma, o protagonismo do Planalto, o juiz Sérgio Moro, da 13º Vara Federal 
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de Curitiba, decidiu retirar o sigilo do processo que investigava Lula por 

envolvimento com a Lava-Jato (MENEZES, 17 DE MARÇO DE 2016, 

MATUTINA, O PAÍS, p.3, grifos nossos). 

 

Se, então, à toda ação tem-se uma reação, a lógica das manifestações das ruas 

passaria a ser uma resposta às ações que estavam sendo tomadas no Palácio do Planalto 

e que, agora, com o auxílio do juiz Sérgio Moro, estavam sendo expostas. Em sua 

justificativa, inclusive, que consta também na matéria, o jornal apresenta: “O juiz, em 

nota, defendeu a decisão de tirar o sigilo da investigação, sustentando que ‘governados 

devem saber o que fazem os governantes’, e continua: “Para ele, ‘levantar sigilo 

permite saudável escrutínio público’ (MENEZES, 2016, p.3, grifos nossos).  

E o escrutínio veio. No mesmo dia, afirma a matéria, “à medida que as gravações 

iam se tornando públicas, manifestantes se dirigiam espontaneamente às ruas, em 

protestos por todo o país” (MENEZES, 2016, p.3). A esse ponto, exatamente neste dia, 

Dilma Rousseff teria também que lidar com o processo de impeachment, que havia 

iniciado a sua tramitação no Congresso. 

É nesse sentido também que a Lava-Jato mostra de maneira mais clara um retorno 

à forma narrativa da defesa democrática, explorada na CPI da Última Hora e que ficou 

mais apagada no Mensalão – ao menos, até que as consequências jurídicas começassem 

a ser explicitadas. A causalidade entre o combate à corrupção, a liberdade de imprensa 

para expor esses malfeitos e o processo de manutenção democrática ganha força 

novamente. E as contradições dessa causalidade só se tornam mais aparentes. Se 

pensarmos nos clássicos mecanismos que garantem a estabilidade de uma democracia, 

temos a garantia das eleições e da escolha de representantes para as tomadas de decisão. 

Um ponto que merece destaque, então, é a constituição da mentalidade escândalo em 

momentos que são próximos a períodos eleitorais.  

Pensando nas eleições de 2006, apesar de toda a força do Mensalão, sua narrativa 

já se encontrava fragmentada e diminuída no momento-chave das decisões das urnas. 

Meses antes de outubro, algumas manchetes ainda relembravam os desdobramentos do 

caso, focando principalmente nos trâmites jurídicos que a investigação passava e ainda 

passaria. Mas, nesse ponto, nada comparada à reincidência que o caso teve entre junho e 

dezembro de 2005. No entanto, o período pré-eleitoral de 2006 não ficou livre de 

turbulências, com três “escândalos-consequências” que mantiveram o caos narrativo em 

vigor. De forma semelhante, a cobertura sobre os desdobramentos da Lava-Jato, que 
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perdurou durante todo o ano de 2014 (e seguintes), também desempenha um papel 

considerável na desestruturação da ideia de democracia “plenamente em funcionamento”. 

 

4.5.2 “Escândalos-consequências” e a polarização que suscita uma ideia de fantasia 

em oposição à uma vida “ordinária”  

 

Inicialmente, temos três escândalos na lista analisada que podem ser entendidos 

como pertencentes a outros escândalos, de proporções maiores: a cassação de Dirceu; a 

renúncia de Palocci e a prisão da cúpula do PT. Essas situações, que são denominadas de 

escândalos pelo jornal, formam algumas das principais consequências do escândalo do 

Mensalão. Da mesma forma, a prisão do tesoureiro; do marqueteiro; Delcídio Amaral 

preso e delator e PF bate na porta de Lula, todos esses fazem parte do escândalo da Lava-

Jato. Esses escândalos que tiveram repercussões menores, quando comparadas às grandes 

narrativas do Mensalão e da Lava-Jato, podem ser considerados “escândalos-

consequências”, por seu caráter tão atrelado aos desdobramentos de outras narrativas de 

malfeitos.  

Retomemos o caso de Dirceu. Arrastado por dias – e meses –, o escândalo 

envolvendo a cassação de Dirceu chegou ao fim no início de dezembro. Ao final de 

novembro, todos os principais passos da votação estavam nas manchetes; e, ao chegar 

dezembro, isso se manteve no dia da votação. Ao relatar a votação final que decidiu o 

destino de Dirceu, então, o jornal apresentou, no dia 1 de dezembro, uma edição com duas 

capas distintas. Em uma, essa narrativa de Dirceu se apresenta sem o destaque que todo 

o resto do processo recebeu, ficando em segundo plano. Na outra, ela aparece como o 

grande destaque da edição.  

O que nos interessa particularmente é que a narrativa precisava ser encerrada. E 

foi, com o auxílio de indícios de uma polarização entre uma realidade com 

acontecimentos fora do comum e uma que remete à vida comum. Nos dois dias em que a 

votação final de Dirceu foi destaque, as matérias sobre o tema vieram acompanhadas do 

seguinte chapéu: “A batalha na planície”, em referência à disputa de poder que o 

julgamento do ex-ministro estava suscitando.  

Dirceu pautou muito de sua defesa em seu histórico de lutas sociais e colocou um 

peso extra em sua condenação, ao ser julgado por seus ex-companheiros de exercício 

político. A ideia de que se travou uma verdadeira batalha – e aqui a relação que se 

estabelece entre mocinhos e bandidos, heróis e vilões, honestos e corruptos não parece 
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ser tanto a chave da questão – é o centro dessas narrativas. Dizemos que não importa tanto 

a dualidade que essa batalha traz, e sim a ideia de um cenário em que é possível imaginar, 

literalmente, que essa batalha está sendo travada.  

Para a mentalidade escândalo, o que parece desenvolver melhor a sua condição de 

existência é essa referência a uma quebra entre o real e o imaginário, o que é factível de 

acontecer e a transposição da barreira do fato. A batalha de Dirceu – e todas as narrativas 

escandalosas que ela ajudou a visibilizar ao longo de sete meses – não poderia ser 

estabelecida apenas em termos de normalidade do exercício político. A normalidade é 

uma das grandes inimigas da mentalidade escândalo. Junto à normalidade, as narrativas 

jornalísticas sobre política podem narrar apenas um cotidiano corrupto que, depois de um 

tempo, satura e afasta o interesse. Não é essa a intenção. Para além dos malfeitos e de 

atos corruptivos, é preciso também haver um estímulo ao lúdico, a uma quebra entre a 

vida ordinária e uma possibilidade de entrar em um mundo em suspenso, onde tudo é 

possível. Mas não é um apelo só ao lúdico, é um apelo ao sensível88 (SODRÉ, 2006).  

 Na concepção de Motta (2007), os jornalistas usam enquadramentos lúdicos-

dramáticos para auxiliá-los a narrar a política. Referências a jogos e batalhas, 

principalmente, são os enquadramentos mais utilizados para incorporar o leitor dentro do 

amplo espectro de reviravoltas do exercício político. Infográficos, ilustrações e metáforas 

ajudam a compreender o universo político e suas disputas, simplificando as questões que 

são apresentadas. Mas, no caso do escândalo, apontamos para uma via mais ampla de 

entendimento – também sinalizada por Motta (2007, p.22) ao final de seu trabalho – de 

que “os enquadramentos dramáticos ou narrativos sugerem uma tensão entre o objetivo e 

o subjetivo na comunicação jornalística”.  

Parece ser exatamente nessa tensão que essa polarização entre um mundo 

fantástico e uma realidade ordinária encontra os elementos necessários para se perpetuar 

nas narrativas jornalísticas de escândalos políticos. Os indícios dessa polarização dão 

conta que os elementos lúdicos estão presentes, mas não necessariamente indicam uma 

guia de facilitação para o entendimento das narrativas – ou não apenas isso. Os elementos 

 
88 Aludimos aqui à ideia desenvolvida por Muniz Sodré, em seu livro “As estratégias sensíveis: afeto, mídia 

e política”. Nele, o autor se refere a algo que apontamos em diversos momentos desta tese, que é o caráter 

estético que, mais do que uma ode ao belo, é uma exaltação daquilo que se apropria do “sentir”. 

Reproduzimos um trecho que resume e elucida bem esse ponto: “O sensível é esse rumor de fundo 

persistente que nos compele a alguma coisa sem que nele possamos separar real de imaginário, sem que 

possamos, portanto, recorrer a estruturas e leis para definir a unidade do mundo, porque aí o que predomina 

é a deriva contínua de uma forma, melhor dito, de uma maneira” (2006, p.247). 
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lúdicos parecem indicar, para além de guia, um entremeios de expectativa de quebra da 

normalidade.  

Um diálogo com o subjetivo é aberto, um apelo ao “sentir”, no meio da narrativa 

de ideal objetivo. E não precisa ser um quadro de grandes proporções mostrando um 

tabuleiro de jogo com os principais personagens de um escândalo, pode ser uma 

referência pequena, como um chapéu, nesse caso dos últimos dias do julgamento de 

Dirceu. Pode ser também o elemento que dá nome ao próprio escândalo, como no caso 

do “escândalo dos Aloprados”, ou a instituição de diálogos com o absurdo, como nas 

situações da “Faxina de Dilma” (Figura 12) e da Renúncia de Palocci (Figuras 13 e 14).  

Relembrando este último, no dia 28 de março de 2006, o O Globo noticiou que 

Palocci renunciou, no dia anterior, ao cargo de Ministro da Fazenda. A renúncia ocorreu 

pela confirmação da participação de Palocci em um esquema de corrupção. No dia 16 de 

março, o caseiro Francenildo Costa afirma ter visto Palocci na mansão em Brasília que 

fora alugada por seus ex-assessores também acusados de corrupção. O depoimento do 

caseiro acontece na CPI dos Bingos e passou a ser a chave que ligaria Palocci ao 

escândalo. 

 

Figuras 12, 13, 14 – Indícios de uma polarização entre o fantástico e o ordinário, com diálogos com o 

absurdo 

 
Fonte: acervo O Globo.  

 

Depois de seu depoimento, e ao criticar abertamente Lula e Palocci, o caseiro teve 

seu sigilo bancário quebrado, quando foi exposta uma quantia de R$ 20 mil reais, seguida 

de grande especulação de sua origem. Em uma das matérias do período, o O  Globo expõe 

a discrepância entre a investida jurídica contra Francenildo Costa e a contra aqueles que 

quebraram seu sigilo bancário. Ainda na capa do dia 24 de março de 2006, em um olho 
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na chamada, lê-se: “A mãe dele é lavadeira. Vai ver sobrou dinheiro e ela lavou” 

(CASEIRO SOFRE..., 24 de março de 2006, p.1), afirmação de Wlício Chaveiro, 

advogado do caseiro, sobre a investigação do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf). 

Pensamos esse indício de polarização, então, como uma abordagem à ideia de 

fantástico, desenvolvida por Todorov (1975, p.18): “’Cheguei a pensá-lo’: Eis aqui a 

fórmula que resume o espírito do fantástico. Tanto a incredulidade total como a fé 

absoluta nos levariam fora do fantástico: o que lhe dá vida é a vacilação”. O autor, está 

claro, fala sobre a narração de mundos com personagens e ações que põem em suspenso 

a compreensão do leitor sobre qual mundo está sendo apreendido. Inimaginável, 

impossível, intangível, não importa o nome que dê a ele; é um mundo em que as 

interpretações objetivas precisam ser reestruturadas, para que todas as possibilidades 

possam ser contempladas.  

De maneira semelhante pensamos esse mundo da política, e em especial as 

narrativas com explicitação de malfeitos. É necessário que se esteja preparado para lidar 

com atitudes e situações que não são descritas, normalmente, como fazendo parte desse 

universo que parece tão sério e permeado por normas duras, inclusive de comportamento. 

Em resumo, são narrativas que convidam a “reconhecer a potência emancipatória contida 

na ilusão, na emoção do riso e no sentimento da ironia, mas também na imaginação” 

(SODRÉ, 2006, p.13).  

É preciso também dissipar o entendimento que estimula a mítica em torno do 

exercício jornalístico, de que não se pode caminhar com a ideia de que o jornalismo 

político é permeado também pelo entretenimento. Normalmente, quando colocado em 

uma relação direta com a política, o entretenimento figura como o lado torpe, idiotizado 

(BARTSCH, SCHNEIDER, 2014)89 ou mesmo desprezível90. Mas, deixando de lado 

esses estigmas e tentando enxergar a questão do entretenimento como elemento 

constituinte e importante no jornalismo político, sem valoração negativa, pode-se pensar 

 
89 Fazemos referência ao seguinte trecho do artigo dos autores: “O entretenimento é muitas vezes 

considerado um passatempo escapista - um refúgio imaginário para mundos de facilidade e beleza, onde as 

histórias sempre chegam a um final feliz, e onde você sempre pode repetir sua missão até obter sucesso. 

Este foco no desejo escapista é uma noção verdadeira a respeito de cotas de entretenimento, incluindo 

novelas, ação filmes e jogos de tiro, por exemplo. Como resultado, a mídia de entretenimento é 

frequentemente acusada de prejudicar o senso de realidade dos indivíduos e seu envolvimento com questões 

políticas do mundo real” (BARTSCH, SCHNEIDER, 2014, p.369, tradução livre). 
90 Relevante frisar, nesse ponto, o debate sobre a tabloidização, em que especialmente os trabalhos de Esser 

(1999) e Sparks e Tulloch (2000) lançaram as bases para se pensar no “desvirtuamento” da agenda do 

chamado jornalismo de qualidade pela crescente influência das narrativas de tabloide (na visão dos autores, 

uma narrativa empobrecida).  
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com mais clareza a respeito das consequências dessa relação para o compromisso 

jornalístico com a democracia91. 

Aqui, arriscaríamos dizer que as bases do compromisso são as mesmas que 

envolvem a mítica do moderno jornalismo, na maneira como foi apropriada do modelo 

norte-americano e adaptada ao Brasil92. O que muda é que as formas buscadas para 

cumprir o compromisso democrático precisam dialogar, cada vez mais, com a cultura 

popular (STREET, 2003; VAN ZOONEN, 2005). E nisso o caráter narrativo das notícias, 

como discutido em especial no capítulos 2, desempenha um papel fundamental, ao 

possibilitar uma diversidade enorme de estímulos, de estratégias sensíveis, como diria 

Sodré (2006). 

 

4.5.3 As pedaladas (o golpe), a PF na porta de Lula e o indício atualizado de oposição 

entre pessoa e partido  

 

Em todas essas narrativas de exposição de malfeitos, a lógica que se intui é que a 

democracia é constituída e mantida a partir de ações moralmente inquestionáveis. Expor 

ações de pessoas que não estão de acordo com essa conduta moral louvável é o mesmo 

que expor pessoas que jogam contra a democracia ou que estão tentando miná-la. Mas, 

nesse contexto, a própria ideia de democracia perseguida pela imprensa parece ser 

construída de uma maneira particular. 

Rancière examina a tese que parece resumir esse comportamento da imprensa 

brasileira em relação à democracia: a crise democrática parece ser levada adiante pelos 

excessos permitidos da própria democracia. “Esta é a forma comum com que os 

especialistas enunciam o paradoxo democrático: a democracia, como forma de política e 

social, é o reino do excesso. Esse excesso significa a ruína do governo democrático e, 

 
91 Este argumento foi destrinchado pela autora, ao tratar das aparições do boneco inflável de Lula, o 

Pixuleko, em narrativas do jornal Folha de S. Paulo. Os pormenores dessa discussão, podem ser vistos, 

então no artigo “O entretenimento nas narrativas políticas: considerações a partir de Pixuleko na Folha de 

S. Paulo”. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-

6924.2018v15n1p152>. 
92 Lembramos ainda o trabalho de Chagas (2016), ao revisitar os pressupostos de Esser (1999) e Sparks e 

Tulloch (2000), propondo observar a realidade brasileira. Apesar dos pontos dissonantes entre as intenções 

de análise de Chagas (2016) e o presente trabalho, ele aponta para algumas questões que nos são sensíveis: 

“O Brasil é pródigo em incorporar ao jornalismo formas alternativas que misturam humor e subjetividade. 

Desde pelo menos meados da década de 1950, reconhece-se, no país, um gênero de jornalismo popular 

perpassado pelo vetor do paralelismo político em jornais como O Dia, Diário de Notícias, e O Povo. Ainda 

antes, pode-se argumentar, revistas ilustradas faziam uma mescla entre a imprensa tabloide e os panfletos 

partidários” (CHAGAS, 2016, p.74). Pontuamos, entretanto, que ainda há uma separação entre os temas e, 

consequentemente, na maneira como deveriam ser apropriados pelo jornalismo, que distanciam nossas 

argumentações.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2018v15n1p152
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2018v15n1p152
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portanto, deve ser reprimido por ele” (RANCIÈRE, 2014, p.17). Poderíamos pensar, 

então, que esse mal estar criado pelos excessos da democracia se relaciona com os direitos 

e liberdades adquiridos – ou exigidos – por aqueles que, em oligarquias, se mantinham à 

margem dos benefícios políticos, sociais e econômicos. Parece se alinhar, nesse 

raciocínio, uma ideia de que essa mesma imprensa – de nascimento e de direcionamento 

elitista – busca expor escândalos, ameaçando a própria democracia, para resguardar uma 

ordem democrática muito específica, aquela que apenas contempla seus grupos restritos 

de poder.  

Esta é também uma ideia que parece estar contida nos indícios de uma polarização 

entre a ordem democrática e o caos, anteriormente citada. Isso fica mais claro se 

pensarmos que o escândalo proporciona um entrave à liberdade das ações dentro do jogo 

político, já que expõe um malfeito e, ao fazê-lo, tende a parar o funcionamento de 

esquemas escusos ou de um poder paralelo que funciona à revelia do bem comum e dos 

cidadãos em geral (ao menos por um tempo). É sempre, então, um conflito entre a 

democracia existente, suas contradições, e um abismo de caos total. Nas narrativas 

jornalísticas, diz-se que os escândalos podem prevenir a democracia de chegar a esse 

caos, mas parece esquecer que os escândalos também são os geradores do caos. Ou 

melhor, parece esquecer que é possível existir um caos democrático, que abarque todas 

as contradições de sua manutenção.  

 

A democracia é, em primeiro lugar, essa condição paradoxal da política, esse 

ponto em que toda legitimidade se confronta com sua ausência de legitimidade 

última, com a contingência igualitária que sustenta a própria contingência não 

igualitária. É por isso que a democracia não pode deixar de suscitar o ódio 

(RANCIÈRE, 2014, p.118-9).  

 

Mais uma vez utilizando a Lava-Jato como ilustração, sugerimos pensar que o 

“substituto” do Mensalão, em potência narrativa e igualmente destruidor de certezas 

políticas, parece ter desempenhado intensamente um envolvimento nessa polarização. 

Rememoremos, então, algumas de suas primeiras marcas narrativas no O Globo.  

A referência à Operação Lava-Jato, nos moldes que passaria a ser conhecida, 

como escândalo, apareceria pela primeira vez na edição de 18 de março de 2014, em um 

vínculo narrativo feito ao seu escândalo predecessor. No título, a matéria se apresenta: 

“Condenado no mensalão é preso em ação da PF” (CONDENADO NO..., 18 de março 

de 2014, p. 7). No indicativo de local da matéria, achamos os novos eixos geográficos 

que permeariam o escândalo: Brasília e Curitiba. Tempos depois, sem querer aqui 
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enaltecer o exercício teleológico, Curitiba ficaria conhecida como “A República de 

Curitiba”, uma cidade de “resistência” aos domínios do PT.  

A figura de Sérgio Moro, adiantamos, seria a bandeira desse movimento. Atingiria 

seu ápice quando, quatro anos depois, em abril de 2018, o ex-presidente Lula teve sua 

prisão decretada por Moro93. No entanto, em março de 2014, a Lava-Jato ainda caminhava 

como vestígio do Mensalão. “A Polícia Federal prendeu ontem 24 pessoas acusadas de 

participar de uma organização criminosa que tinha o objetivo de lavar R$ 10 bilhões 

oriundos de desvio de dinheiro público, tráfico de drogas e contrabando de pedras 

preciosas. Um dos presos é Enivaldo Quadrado, ex-sócio da corretora Bônus-Banval, já 

condenado no escândalo do mensalão a cumprir penas alternativas” (CONDENADO 

NO..., 2014, p.7), dizia o lead da matéria. E o próximo parágrafo completa a explicação:  

 

A Operação Lava-Jato é consequência da prisão do empresário André Santos, 

em dezembro de 2013, com US$ 289 mil e R$ 13.950 escondido nas meias. 

Santos é réu em ação na qual é acusado de fazer parte do braço financeiro de 

uma quadrilha de libaneses especializada em contrabandear produtos do 

Paraguai, operando um esquema de lavagem (CONDENADO NO..., 18 de 

março de 2014, página 7). 

 

A Lava-Jato, neste momento, ainda é uma miscelânea de narrativas. Ela ainda vai 

passar por um processo de unificação de sentidos, para que possa ser conhecida e 

reconhecida como escândalo digno de nota. Para isso, também vai ser fundamental atrelar 

a narrativa aos nomes mais proeminentes da política da época, seja diretamente ou 

indiretamente, através de conhecidos ou da categoria “amigos próximos”. Isso vai 

acontecendo ao longo das prisões. Nesse ponto, no entanto, destaca-se o caráter difuso da 

narrativa escandalosa.  

Fazendo, mais uma vez, um paralelo com a discussão de Fleck (2010), 

relembramos suas considerações sobre a constituição da sífilis como a doença que hoje 

conhecemos. Traçando um panorama histórico de seu desenvolvimento, o autor pontua 

que é a partir do século XV que os sintomas, que agora se relacionam automaticamente 

com a sífilis, começaram a ser apontados. Na época, além de não existir uma correlação 

entre esses sintomas e essa doença específica, também chamava atenção sintomas de 

 
93 Em resumo, a cronologia do caso foi: 1) em julho de 2017, Sérgio Moro condena Lula a 9 anos e seis 

meses de prisão, no caso do Triplex do Guarujá; 2) em janeiro de 2018, Lula é condenado em segunda 

instância no caso do Triplex, e tem sua pena aumentada para 12 anos e um mês; 3) em sessão que começou 

no dia 4 de abril e terminou na madrugada do dia 5, o STF julga  e nega o habeas corpus pedido pela defesa 

do ex-presidente; 4) no mesmo dia 5, Moro decreta a prisão de Lula; 4) dias depois, em 7 de abril, o ex-

presidente se entrega à PF de Curitiba, onde fica preso.   
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outras doenças que se misturavam. Era uma grande quantidade de informações confusas 

e que não se diferenciavam sobre “doenças crônicas que se caracterizavam por sintomas 

na pele que frequentemente se localizavam na região das genitais, e que às vezes tomavam 

proporções epidêmicas”, destaca Fleck (2010, p.1).  

Ou seja, antes de firmarem os indicativos do que seria considerado sífilis, 

constatarem as diferenças entre os sintomas desta e da varíola, ou da lepra, havia uma 

nebulosidade. Havia um traço em comum de erupções cutâneas que deveria dar uma 

sensação de unidade, mas que, como se verificou com o passar dos anos, correspondia a 

outros problemas.  

Há um paralelo que pode ser traçado com a constituição das narrativas 

escandalosas no jornalismo. Como já dito, o escândalo não é, até que ele seja. Na difusa 

narrativa em que ele é lançado, muito do que Fleck observa em relação à sífilis pode ser 

aplicado: distintas denúncias sendo aglutinadas em um narrativa que tentava ser unificada 

– a “Lava Jato” – personagens diversos que se aglomeravam em torno de malfeitos, mas 

ainda sem o apelo de ter envolvido uma figura proeminente. Nesse caso, o nome precedeu 

aos “sintomas”, coisa que com a sífilis ocorreu o contrário. 

Mas, para que pudesse ocorrer também essa transmutação de nome com um 

sentido intrínseco, seria necessário que se soubesse exatamente o que é o escândalo 

primeiro. Não era o caso ainda. A Lava-Jato, para continuar no exemplo, apesar do alto 

teor de “escandalização” que possuía, não começou como um escândalo. Logo, quando 

surgem as informações que farão a operação deslanchar, elas são o próprio escândalo 

primeiro. Só depois, em uma espécie de segundo ato, seriado, outras informações surgem 

e implicam novos personagens, formando novas ondas de escândalos. E só então todos 

seriam conectados sob o signo narrativo único da Lava-Jato.      

Nesse contexto, o que queremos destacar é que a Lava-Jato, de todos as outras 

narrativas, expõe uma contradição ainda mais explícita da polarização entre democracia 

e caos: é neste caso que a mentalidade escândalo pôs em xeque o resultado legítimo das 

eleições de 2014. E, ao fazê-lo, essa narrativa escancara também os principais indícios da 

polarização personalista/partidária, que vinham sendo paulatinamente apresentados. 

Falamos em personalista porque tanto o mar de lama varguista quanto o da era 

Lula/Dilma foram essencialmente centrados nas figuras dos chefes do poder Executivo. 

O mar de lama pressupõe, também, uma solidão, uma ideia de que esses atores foram 

enclausurados em uma ilha rodeada de malfeitos. Eles gostam de serem os únicos a não 

serem atingidos pela lama, ou de passar essa imagem.  
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O que importa, para nós, é esse isolamento que o mar de lama parece suscitar e, 

com ele, a centralização dos debates em torno da figura do presidente. Essencialmente, o 

personalismo nesta forma narrativa trata disso. O que não significa, obviamente, que os 

escândalos precisem focar sempre na figura do presidente para que seja efetivo. A CPI da 

Última Hora, na época de Vargas, o escândalo inicial da era PT, com Waldomiro Diniz, 

dizem um pouco a esse respeito. Esses foram escândalos que, sozinhos, trataram pouco 

das figuras dos presidentes de suas épocas. No entanto, há sempre uma crescente 

necessidade em imputar alguma culpa ou participação ao presidente. E isso aconteceu nos 

dois.  

Não tem comparação, porém, quando um presidente é capaz de ser colocado no 

centro do escândalo. O presidente é considerado o personagem principal do jogo político 

brasileiro e, por isso, envolvê-lo em qualquer escândalo parece ser um objetivo do 

jornalismo e de sua autolegitimação. Envolver um presidente e expô-lo em um escândalo 

significa, em termos de cobertura jornalística, levando em considerando seu histórico de 

instituição moldada à luz do ideal moderno, que o jornalismo alcançou aquele lugar 

privilegiado que cavou para si: a independência do poder político a ponto de colocá-lo 

sob julgamento geral.  

 De maneira geral, o escândalo político já exerce esse papel, de fazer com que o 

jornalismo exponha para todos a sua capacidade de questionar, criticar e se colocar como 

independente do poder político que o senso comum julga subjugá-lo – em uma dinâmica 

de cobertura adversária (GUAZINA, 2014, MONT’ALVERNE; MARQUES, 201894). 

Nessa equação, então, colocar um presidente no centro desse escândalo funciona como 

uma carta de alforria de um jornalismo que sempre se pretende – especialmente em 

constituição de ideal de autoimagem – independente, imparcial e objetivo.  

Não à toa, tornou-se o marco e o mártir de Vargas o momento em que a vinculação 

do autor do atentado da Rua Toneleros e a sua pessoa passou a ser publicizada95 

 
94 Colocamos o trabalho de Mont’Alverne e Marques (2018) em uma mesma referência à cobertura 

adversária, mas gostaríamos de ressaltar sua especificidade, ao se voltar para os editoriais, para o exercício 

dos jornais de se colocar como um ator político. No referido trabalho, os autores trabalham com os editoriais 

como “elementos de expressão do papel adversário (ou mesmo apoiador) do Jornalismo” (2018, p.421) e, 

por isso, também nos serve de parâmetro – ao refletir sobre o papel do jornalismo e a legitimidade de seus 

posicionamentos.  
95 Consideramos essa demarcação a partir do dia 5 de agosto de 1954. Neste dia, na Tribuna da Imprensa, 

lê-se uma nota na capa do jornal intitulada “Elementos da guarda pessoal de Vargas”. Destacamos seu 

início: “No momento em que encerravamos esta edição telefonou para a redação da TRIBUNA DA 

IMPRENSA uma pessoa que, sem querer dar maiores detalhes, disse o seguinte: ‘Para a orientação de vocês 

eu tenho a informar que os autores do atentado a Carlos Lacerda foram dois elementos da guarda pessoal 

do presidente da República e um elemento da Polícia Especial’”.  
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(ELEMENTOS..., 5 de agosto de 1954, p.1). Ou quando Lula foi o destaque do O Globo 

de 15 de setembro de 2016, ao ser chamado de “comandante máximo” no esquema 

investigado pela Operação Lava-Jato (LAVA-JATO...15 de setembro de 2016, p.1).  

Fazer essa vinculação é um ponto estratégico particularmente importante na 

estruturação da narrativa do escândalo político no jornalismo. Ela não apenas garante a 

longevidade de um escândalo, ou a garantia de uma estória sedutora que irá angariar mais 

atenção, mas também atesta um poder que o jornalismo frequentemente precisa reforçar 

que possui, que é o poder de interferir no jogo político, de se colocar, ele mesmo, como 

um ator relevante e, em última instância, de se garantir como contribuinte da segurança 

democrática. A mesma que, por vezes, a própria publicização de escândalos contribui 

para minar ou, no mínimo, sacodir as bases.  

 

Figuras 15, 16, 17 – Possíveis apresentações da polarização personalista/partidária  

 
Fonte: acervo O Globo. 

 

Da mesma forma, a centralidade do partido nessas narrativas também chama 

atenção. Em termos de representação política, o personalismo é tido como dominante nas 

narrativas jornalísticas. O espetáculo do Eu passou a ser explorado como se o grande 

embate político se desse na arena pessoal. Nas narrativas aqui analisadas é possível 

repensar essa lógica.  

O personalismo aparece, tanto que as grandes figuras do PT são sempre o alvo 

certeiro dos pontos iniciais de escândalo durante todos os meses em que o Mensalão se 

desenrolou, por exemplo. Lula, Delúbio, Dirceu, Palocci, Marcos Valério, Duda 

Mendonça. Não necessariamente sabemos o que cada um fez, mas sabemos que fizeram 

parte do que se convencionou chamar de escândalo do Mensalão. Todos são personagens 
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colocados como principais, para que as engrenagens do escândalo pudessem ser 

movimentadas. No entanto, esses personagens também servem para enaltecer o ponto que 

os une e que passa a ser o grande mal a ser combatido – e não é a corrupção –: o PT.  

O foco no partido, até então, não tinha desempenhado um papel de destaque, se 

relembrarmos o escândalo da CPI da Última Hora. No caso de Vargas, a questão da 

vinculação partidária aparece pouco nos escândalos observados, como apontamos. E, 

mais, quando aparece, o partido não tem o peso que teria anos depois, com os governos 

do PT – que, de tanto destaque, passaram a ser conhecidos a partir dessa unidade 

partidária.  

A ode ao partido, que se veria com intensidade a partir de agora, assinala uma 

maneira particular de lidar com o escândalo, na medida em que busca vincular todos os 

personagens e ações, nas narrativas escandalosas, a um “tronco interpretativo” no qual o 

PT desempenha um papel fundamental. Essa referência, esse “tronco interpretativo” que 

aludimos, diz respeito a um mecanismo centralizador dos debates, que é capaz de 

condensar toda a complexidade da narrativa escandalosa – quem fez o quê, envolvido 

onde, quais consequências – em mensagens de sentido mais simplificado. A 

simplificação, no Mensalão, colocava o partido como o centro de um problema que, 

apesar de estrutural e antigo, era tratado como superficial e recente.  

 

Figuras 18, 19, 20 – Outros indícios da polarização personalista/partidária 

 
Fonte: acervo O Globo. 

  

É possível, também, nesse contexto, identificar o que compreendemos como um 

“falseamento do personalismo”: os personagens são evocados não para compor o centro 

da narrativa, mas para dar sentido à narrativa de desgaste do partido e reforçar o seu peso 
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nos acontecimentos. Obviamente, isso cria um descompasso latente entre o que são as 

denúncias de malfeitos e que são críticas à governança do partido, independente dessas 

transgressões. Ou seja, fica cada vez mais imbricada a relação entre o denuncismo 

tradicional do escândalo e o denuncismo em relação ao PT. Isso faz com que as narrativas 

escandalosas desse período se tornem extremamente confusas, porque há uma recorrente 

associação da culpa do partido a um esquema de corrupção que se mostrava cada vez mais 

difuso – ou seja, envolvendo outros partidos. 

Para entender um pouco mais sobre essa referência ao partido, pensemos sobre o 

contexto brasileiro e sua relação com os partidos políticos. Atualmente, o país tem um 

total de 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de 

uma promessa de que esse número deve aumentar em breve. De acordo com dados do 

próprio TSE, há 73 partidos políticos em processo de formação no Brasil. Esse processo 

dá conta das legendas que obtiveram o registro civil necessário para dar entrada ao pedido 

de formação de partido, que deve ser aprovado posteriormente pelo Tribunal. Desse 

número, é certo, nem todos sairão aprovados, mas é uma amostra da aceleração do número 

de partidos e da relação diferente que se tem com partidos políticos, hoje, no país.  

 A desconfiança em relação à política tem inúmeras consequências, algumas delas 

já mapeadas em estudos (MIGUEL, 2008; POWER, JAMISON, 2005; RIBEIRO, 2011; 

THOMPSON, 2002). Mas, o potencial de mudanças que essa variável é capaz de projetar 

é amplo. Não é possível afirmar, com a comprovação de dados, que a desconfiança seja 

capaz de gerar uma necessidade de se propor novas participações políticas – que a 

crescente onda de novos partidos políticos parece sugerir. Ao menos, pode-se sugerir que 

esta é um causa-efeito possível e que precisa ser levada em consideração. Se, a partir de 

uma desconfiança, um grupo da sociedade decide propor uma nova legenda para que 

possam se sentir representados – supondo que não se sentem representados pelas já 

existentes – esse é um ponto de possível reflexão.  

De todo modo, esses pontos são capazes de demarcar as diferenças de relação que 

se tinha e se tem, hoje, com os partidos políticos. O caso da centralidade do PT nas 

narrativas escandalosas, no entanto, não parece ter uma conexão direta com isso. Por quê? 

Porque, da perspectiva da construção da narrativa, o partido político parece ter sido 

intencionalmente colocado no centro da estória. É por isso que a polarização 

personalista/partidária é central para a Era PT e a única que não existe no período Vargas.  

É diante dessa polarização entre persona e partido que chegamos, enfim, às duas 

últimas narrativas da lista do O Globo: pedaladas e pedido de impeachment, e PF bate na 
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porta de Lula, ambas demarcadas temporalmente como sendo de março de 2016. Nesse 

período, então, temos Dilma Rousseff lidando com as consequências da operação Lava-

Jato, desde 2014. Em termos das narrativas escandalosas listadas, já destacamos, isso 

envolve as prisões de João Santana, o marqueteiro das campanhas do PT, e de João 

Vaccari Neto, tesoureiro do partido, além da delação de Delcídio do Amaral, ex-líder do 

governo.  

Essa delação é justamente o ponto de partida da trajetória final de Rousseff como 

presidente, se olharmos para os destaques daquele março de 2016. Ademais, é o ponto 

que a narrativa de malfeitos de Dilma Rousseff se entrelaça com a de Lula. Como 

personagens principais, os dois vão enfrentar denúncias e manifestações, assim como ter 

algum apoio de recompensa. Juntos, como exatamente o que foram: os dois presidentes 

do partido que, ano após ano, provou-se, não tinha condições de ocupar esse lugar de 

destaque. Estão entrelaçados, então, não apenas as personas, mas também uma ideia de 

coletividade que está associada ao partido do qual são representantes.  

 

Figuras 21, 22, 23 e 24 – Indícios da polarização personalista/partidária; esq. para dir.: 4, 5, 14 e 19 de 

março de 2016 

 
Fonte: acervo O Globo. 

 

De certa forma também, todo esse processo contribuiu para que as pedaladas e o 

impeachment de Dilma fosse considerado uma opção válida. Isso não significa dizer que 

os escândalos, sozinhos, fizeram com que o impeachment fosse bem sucedido, mas que 

certamente houve um caminho sedimentado para que, ao ser cogitado o impedimento, ele 

fizesse tanto sentido quanto qualquer outro tipo de punição para a presidente da 

República.  

A força dessas formas narrativas que buscamos mapear, em termos de guiar o 

entendimento em relação ao mundo político, é possível de ser demonstrada, 
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contraditoriamente, quando observamos destaques que não tenham a referência nominal 

a esses três personagens: Rousseff, Lula e PT. Ainda é possível distinguir uma narrativa 

em que uma série de malfeitos estão sendo explicitados, que eles se relacionam com um 

partido específico e que as principais figuras que se relacionam com esse partido 

enfrentarão, por fim, algum tipo de julgamento.     

 

 

Figuras 25 e 26 – ( esq. para dir.) 31 de março e 2 de abril de 2016 

 
Fonte: acervo O Globo 

 

Além disso, vale reforçar o valor do tempo para o jornalismo, no que diz respeito 

ao fortalecimento dessas formas narrativas. E isso não significa apenas que o passado, 

presente e futuro, o tempo cronológico e linear desempenhem uma função – já que o 

jornalismo os organiza de acordo com seus interesses de performar a mentalidade 

escândalo. Mas também significa que, ao final de um acontecimento, as disputas por seu 

domínio simbólico continuam. E elas também determinam a maneira como olhamos para 

ele, mesmo que o seu fim – no âmbito das ações “concretas” – tenha sido decretado.  

Os julgamentos morais e as associações propostas pelas polarizações continuam 

em aberto, no tempo, para que sejam atualizadas. As disputas precisam ser performadas, 

sob pena de que se esvazie o entendimento prévio que foi amplamente oferecido. E assim 

ficam, podendo ser reorganizadas de outras maneiras, com o passar do tempo. Esse parece 

ser, portanto, um dos grandes trunfos de se pensar que as narrativas escandalosas não têm 

um sentido intrínseco, não têm uma essência que lhes acompanha sempre: elas 
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permanecem em aberto e podem se transformar. Elas podem ser, inclusive, transformadas 

em um escândalo.  

 

Figuras 27 e 28 – As disputas em aberto96 na polarização personalista/partidária, 15 de setembro de 2016 

(dir.) e 6 de setembro de 2017 (esq.) 

 
Fonte: acervo O Globo 

 

4.6 ESTRATÉGIAS DE UNIFORMIZAÇÃO DE DIFERENTES NARRATIVAS 

ESCANDALOSAS 

 

 Ainda pensando nos três elementos que esses indícios de oposições de ideias, as 

polarizações, parecem reger dentro dessas narrativas – tempo, personagens e ações –, 

encontramos algumas estratégias que fazem com que as diferentes narrativas sobre 

malfeitos pareçam, cada vez mais, ter uma unidade narrativa. Essas estratégias também 

podem ser entendidas nos termos desses três elementos.  

Na prática, essas estratégias parecem oferecer ao leitor uma ideia de que estamos 

falando de uma grande narrativa de escândalo, uniforme e infindável. Uniforme, vale 

salientar, por apresentar reiteradamente os mesmos personagens e ações similares, que 

desenvolvem uma noção de que a administração vigente está imersa em uma teia de 

corrupção sem precedentes e sem probabilidade de acabar – a menos que uma narrativa 

de salvação possa ser apresentada em contrapartida, com um herói ou com uma 

possibilidade de interrupção, como a que passou a ser oferecida a partir de 2014.  

 
96 Consideramos em aberto, aqui, por estarem fora do lapso temporal proposto pelos escândalos da Era 

PT, sugerido pelo jornal, que teve seu fim com o impedimento de Dilma Rousseff, em agosto de 2016. 
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Isso parece apontar para uma das questões que estamos demarcando ao longo do 

trabalho: o escândalo político é o anticlímax da informação no jornalismo. E não é apenas 

por se distanciar do ideal objetivo, é por não ser capaz de estruturar uma narrativa 

suficientemente forte sobre um acontecimento, de forma que se possa compreender todos 

os elementos envolvidos, a que estão relacionados no jogo político e suas consequências.  

O problema também não está na serialização. Embora, de fato, ao precisar cortar 

a narrativa em episódios – porque os fatos vão acontecendo no tempo e espaço, novas 

perspectivas são apresentadas –, a potência informativa se dilui. Mas não é apenas por 

isso (até porque essa serialização poderia ser posta a favor de um projeto informacional 

coeso). O que acontece é que uma diversidade extensa de narrativas de malfeitos se 

sobrepõem, quando convém, criando uma unidade artificial.  

Chamamos aqui de unidade artificial as narrativas de malfeitos que acompanham 

um escândalo com maior extensão – narrativa e de consequências, como foram o 

Mensalão e a Lava-Jato. Não se trata de “transgressões de segunda ordem”, como 

Thompson (2002) colocou, pois não são necessariamente encobrimentos de uma denúncia 

inicial. Para esclarecer, na visão do autor, muitos escândalos implicam em tentativas de 

ocultar a transgressão original que foi exposta. A essas tentativas, que geram novos 

escândalos, chama-se “transgressões de segunda ordem”, já que essas transgressões 

teriam como resultado novos escândalos, até maiores ou com consequências mais amplas 

do que o agravo que ocasionou o escândalo original. Em outras palavras: 

 

A tentativa de encobrir a transgressão – um processo que pode implicar 

engano, obstrução, negações falsas e puras mentiras – pode se tornar mais 

importante que a própria transgressão original, dando original a um ciclo 

intensificado de afirmações e contra-afirmações que deixa em segundo plano 

o desenvolvimento da ofensa inicial e abastece o escândalo, que vai sendo 

incrementado a cada lance subsequente (THOMPSON, 2002, p.43-4).  

 

Já no caso da unidade artificial que propomos, tratam-se de narrativas que 

acompanham as narrativas de malfeitos de maior destaque e criam uma falsa unidade, 

como se todas as narrativas estivessem dizendo respeito a um único escândalo, ou então, 

retomam um escândalo anterior e atualizam sua condição. Essa unidade artificial gerada 

por essas estratégias, então, reverbera na mentalidade escândalo como um todo. Em outras 

palavras, ela é capaz de reforçar a permanente sensação de que um dado escândalo está 

durando muito, ou que toda a engrenagem pública está permeada por malfeitos. 
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4.6.1 Tempo: escândalos são retomados anos depois  

 

Com o auxílio do tempo, a primeira estratégia que identificamos foi a 

possibilidade de fluidez temporal em relação às narrativas de malfeitos. Elas, as 

narrativas, são postas em um “aqui e agora” que é paulatinamente diluído. Assim, os 

escândalos ficam soltos no tempo, podendo ser retomados semanas, meses ou até anos 

depois, para atualizações. Em geral, o que ocorre são fechamentos de seus processos 

jurídicos, que voltam a ganhar destaque e mantêm as mesmas apresentações de um 

escândalo em seu clímax. Em outras palavras, mesmo quando o escândalo está na sua 

fase final, ou mesmo finalizado, ele é apresentado como se ainda tivesse novas questões 

para serem apresentadas.  

Essa estratégia de unidade artificial através do tempo ajuda o caos narrativo que 

envolve a explicitação de malfeitos. Isso porque o caos é a subjetividade que jornalismo 

precisa dominar para manter a mentalidade escândalo acionada. Quanto mais difuso no 

tempo, mais chance de criar uma unidade artificial e, também, mais chance de expansão 

da mentalidade.  

Foi isso que aconteceu com o escândalo do Mensalão ao longo de nove anos. Indo 

e voltando para ele, o O Globo aproveitou todas as chances de atualização jurídica – 

julgamento, indicação de pena, condenação – para retomar aquele que, até então, era visto 

como principal escândalo dos governos do PT. Com isso, a “mentalidade escândalo” se 

apresentou em sua forma máxima de extensão, eclipsando, inclusive, outras narrativas 

que eram descritas como escandalosas. Todos os escândalos da época, em perspectiva 

com o Mensalão, pareciam menores.  

No dia 14 de março de 2014, o jornal O Globo traz a seguinte manchete: 

“Mensalão chega ao fim”, fazendo referência ao último julgado do caso pelo STF. Após 

9 anos – com 40 denunciados, 37 réus, 24 condenados e 13 absolvidos, segundos os 

números apresentados ainda na capa do periódico – seria o fim97, ao menos do 

protagonismo narrativo, do escândalo do Mensalão (MENSALÃO CHEGA..., 14 de 

 
97 Isso não significou, no entanto, que as referências ao escândalo do Mensalão cessassem. O que mudou 

foi que, diante do novo escândalo que viria, a Lava Jato, as reminiscências do Mensalão estariam voltadas 

para alguns novos malfeitos, agora protagonizados por aqueles que foram condenados no processo. Com 

alcunhas como “condenados do mensalão” ou “mensaleiros” algumas matérias seriam veiculadas na mesma 

semana. Por exemplo, na matéria de 18 de março de 2014, lê-se: “Condenado no mensalão é preso em ação 

da PF”. A prisão nada tem a ver com o Mensalão. Ela é, no entanto, feita dentro da Operação Lava-Jato, 

como destrinchamos. 
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março de 2014, p.1). Ao longo desses anos, obviamente, outros escândalos menores 

ocuparam as páginas do jornal, mas nenhum com o destaque obtido pelo Mensalão. 

Afinal, ele foi o responsável por minar a continuidade política de figuras que, até então, 

estavam no centro do poder. 

 

 

Figuras 29, 30 e 31 – O Mensalão ao longo dos anos, da esquerda para direita: 30/03/2006; 09/07/2011; 

14/03/2014 

 

Fonte: acervo O Globo.  

 

Figuras 32, 33 e 34 – Sequência sobre a Lava-Jato, da esquerda para direita: 21/03/2014; 30/07/2015; 

12/04/2017 

 
Fonte: acervo O Globo. 

 

4.6.2 Ação: consequências de narrativas de malfeitos são apresentadas como novos 

escândalos independentes e múltiplas narrativas de malfeitos são sobrepostas 

  

À época do Mensalão, a mentalidade escândalo é auxiliada pela concomitância 

das três CPIs que vão compor as investigações das denúncias iniciadas com Roberto 

Jefferson – a dos Correios, a dos Bingos e a do Mensalão. Essas investigações, embora 

interligadas, compõem contravenções totalmente distintas. Não é possível, hoje, afirmar 

que os malfeitos que cada CPI passou a investigar não fossem constituir, sozinhos, 
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escândalos próprios. No entanto, é possível dizer que a força do Mensalão, seu poder de 

destruição e a instauração de uma capacidade de julgar os acontecimentos que estavam 

na rota política do PT – sendo eles bons ou ruins – foram reforçadas pelo imbricamento 

dessas CPIs.  

Nas capas, elas aparecem com pouca ou nenhuma distinção, o que faz com que a 

sensação de continuidade permaneça por mais tempo. Sempre há algo de uma das CPIs 

para ser anunciado e a conveniente unidade com que elas são tratadas reforça que o 

parâmetro de normalidade política está sendo constantemente acionado. É um estado 

quase permanente de suspensão da ordem.  

 
Figuras 35, 36 e 37 – (esq. para dir.) Destaques que se referem à CPI dos Correios (24 de julho de 2005), à 

do Mensalão (19 de novembro de 2005) e à dos Bingos (9 de maio de 2006) 

 
Fonte: acervo O Globo 

 

4.6.3 Personagens: atores de destaque da política são colocados em narrativas 

dúbias, não necessariamente consideradas escandalosas, mas que podem (ou não) se 

conectarem a escândalos já existentes 

 

No mensalão, temos três exemplos dessas unidades artificiais através de 

personagens: uma envolvendo o ex-Ministro Antonio Palocci, outra com uma narrativa 

envolvendo um personagem ligado ao PT, e ainda uma em que o personagem era o então 

presidente da Câmara Severino Cavalcanti (à época, PP-PE).  

A primeira ocorreu em julho de 2005. Esse mês contabilizou 26 manchetes 

relacionadas ao Mensalão, fazendo com que as narrativas de Marcos Valério e de Delúbio 

Soares se tornassem o carro-chefe do escândalo. É aqui também que as associações entre 

o partido e malfeitos passam a ser feitas com mais facilidade. Tanta, que não 
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necessariamente vão ter a ver com o Mensalão. É o caso de uma manchete que ficou de 

fora desta contagem, do dia 9 de julho de 2005: “Dirigente petista é preso com R$ 437 

mil na mala e na cueca”. Na chamada da capa, lê-se: 

 

“Dólares até na cueca”: Em meio às denúncias de que o PT comprava o apoio 

de parlamentares, a Polícia Federal prendeu ontem no Aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo, um dirigente do PT cearense que carregava quase 

meio milhão de reais em dinheiro. José Adalberto Vieira da Silva - secretário 

de Organização do PT do Ceará e chefe de gabinete do deputado José Nobre 

Guimarães, líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa e irmão do 

presidente nacional da legenda, José Genoíno - foi preso quando embarcava 

para Fortaleza, em escala em Brasília, carregando R$ 437.500 em dinheiro 

vivo: R$ 200 mil estavam numa mala e outros US$ 100 mil (cerca de R$ 237 

mil) presos ao corpo, escondidos sob a cueca (DIRIGENTE..., 9 de julho de 

2005, p.1) 

 

A pessoa em questão, detida com o dinheiro, era o secretário de Organização do 

PT do Ceará e assessor do líder do PT na Assembleia do Ceará, José Nobre Guimarães – 

irmão do presidente nacional do PT, José Genoíno. No entanto, apesar dessa ligação, não 

há qualquer relação que possa ser feita com as narrativas do escândalo maior vigente.  

Em um outro exemplo, ocorrido no mês de setembro do mesmo ano, a unidade 

artificial é guiada pelo protagonismo de Severino Cavalcanti, à época presidente da 

Câmara pelo PP-PE. Apesar de considerarmos esse período como sendo envolvido pela 

grande narrativa do Mensalão, seu recorte temporal aponta para o escândalo chamado de 

“Cassação de Dirceu”, de dezembro de 2005. Este escândalo, porém, pode ter seu início 

estipulado em junho, mês em que Dirceu foi afastado do cargo, e não cassado. Como já 

dito, consideramos esse como sendo uma primeira parte da narrativa que seria encerrada 

em dezembro, no momento de sua cassação. Tanto parece ser essa a linha narrativa que 

se apresenta que, em julho, Dirceu ainda é mencionado em duas manchetes, já que seu 

futuro apresentava-se inconclusivo. No mês seguinte, José Dirceu aparece em 5 

manchetes.  

Mas há uma ruptura no mês de setembro, justamente ocasionada pelo 

protagonismo de Cavalcanti, e que proporciona uma conexão não apenas com o que é 

considerado o escândalo da cassação de Dirceu, mas também com o Mensalão. Até então, 

não havia nenhuma manchete que citasse o nome de Severino Cavalcanti. De repente, ele 

se torna o protagonista. Na manchete do dia 3 de setembro, lê-se:  

 

Depois de pedir pena branda para os envolvidos no mensalão, o presidente da 

Câmara, Severino Cavalcanti (PP-PE), terminou a semana se defendendo da 
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denúncia de que, quando era primeiro-secretário da Câmara, teria cobrado R$ 

10 mil por mês da empresa Buani e Paulucci Ltda pelo monopólio da 

exploração de um dos restaurantes da Casa. Severino afirma que a Buani está 

pressionando a Câmara para não ter uma dívida executada. (DENÚNCIAS 

PÕEM..., 3 de setembro de 2005, Matutina, p.1). 

 

O mote inicial que apresentava sua condição no jogo político, nesse momento, é 

percebido no começo da matéria: “Depois de defender punições mais brandas para os 

envolvidos no escândalo do mensalão, o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti 

(PP-PE), encerrou a semana com explicações antecipadas sobre denúncia de que teria 

cobrado propina de um concessionário de restaurante da Casa.” (LIMA; MEDEIROS, 

BRASÍLIA, 3 DE SETEMBRO DE 2005, MATUTINA, O PAÍS, p.3, grifos nossos). 

Esta é, no entanto, a única relação que pode ser feita entre o presidente da Câmara e a 

narrativa do Mensalão.  

Ao todo, nesse mês de setembro, foram 16 menções para Severino em manchetes. 

O caso de Severino não figura entre os escândalos da Era PT, provavelmente por não ter 

envolvido figuras ligadas ao partido. Uma das poucas relações que puderam ser feitas está 

resumida nesse mote de “defesa branda para os envolvidos com o Mensalão”, mas sequer 

tinha relação com as acusações que o então presidente da Câmara estava sofrendo.  

Outro ponto interessante é que, embora não esteja listado nos escândalos da época, 

todas as matérias que estavam conectadas com essas manchetes aparecem com o mesmo 

chapéu: “crise política”. Ou seja, o caso de Severino, à época, era identificado como parte 

da grande crise política que estava sendo narrada, da qual o Mensalão fazia parte e os 

seus desdobramentos também. Naquele momento, à mentalidade escândalo, todo e 

qualquer evento que pudesse chamar atenção suficiente para o aparente desmantelo do 

exercício político, era visto como um elemento da crise política.  

Isso é particularmente relevante para a nossa argumentação quando pensamos que 

no mês anterior, em agosto, todas as capas traziam manchetes relacionadas ao Mensalão. 

É improvável que o escândalo tivesse se dissipado – e não tinha mesmo –, mas não tinha 

necessariamente nenhuma nova informação que justificasse a sua permanência no 

destaque. O caso de Severino Cavalcanti, então, aparece como uma chave conectiva, que 

permanece ligando o escândalo ao momento presente.  

Nos dois casos, então, de José Nobre Guimarães e de Severino Cavalcanti, é 

possível argumentar que é criada uma unidade artificial – agregando uma narrativa sobre 
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outro problema, mas que resguarda apenas a temática do malfeito como denominador 

comum – em que é estabelecida uma ideia de continuidade do malfeito98.  

Já a terceira unidade artificial, observada também no período do Mensalão, 

envolveu Antônio Palocci e Dilma Rousseff. Em novembro de 2005, quando Palocci 

estava na mira do Mensalão, uma outra narrativa o envolvendo estava sempre à espreita: 

a de sua divergência com a então chefe da Casa Civil Dilma Rousseff. O motivo da 

diferença entre os dois era a condução da política econômica do governo, e nada tinha a 

ver com o processo de investigação no qual Palocci estava envolvido.  

 

Figuras 38, 39, 40 – 11, 12 e 23 de novembro de 2005 

 
Fonte: acervo O Globo. 

 

O que acontece, então, é que a mentalidade escândalo suscita os mesmos 

personagens envolvidos nas narrativas escandalosas e os coloca em narrativas 

“convencionais”, ou seja, não escandalosas. Fazendo assim, há um prolongamento da 

sensação do escândalo. E, nessa situação, o interessante é que essas duas narrativas 

passam a coexistir, até se entrelaçar.  

 

O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, foi duro numa conversa com o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anteontem à noite, no Palácio do Planalto. 

Desgastado pelas denúncias de corrupção em Ribeirão Preto e pelo 

embate com a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, Palocci disse ao 

 
98 Essa questão também foi apontada por Senne (2009). Em seu trabalho, o autor afirma: “À medida que o 

caso avança, a manutenção da intensidade da cobertura é cada vez mais dependente de ‘subescândalos’ 

mais ou menos relacionados com a transgressão original. Esta parece ser mais uma questão que poderia ser 

explorada em futuras pesquisas, pois nossos dados não permitem avaliar em detalhes esse processo” 

(SENNE, 2009, p.128). Consideramos que fizemos essa tentativa de aprofundamento.  
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presidente que, se for para ser fritado, prefere sair do governo para se defender. 
(LIMA; ALVAREZ; BECK, 23 DE NOVEMBRO DE 2005, MATUTINA, O 

PAÍS, p.3, grifos nossos). 

 

O lead precisa dar conta, então, das duas narrativas que envolvem o ministro 

Palocci. Não há mais como desvencilhar uma história da outra. Na sequência, nessa 

mesma matéria, lê-se: “Ontem, o ministro passou o dia depondo na Comissão de Finanças 

da Câmara, onde foi perguntado sobre as suspeitas de corrupção, a política econômica e 

sua delicada situação no governo” (LIMA; ALVAREZ; BECK, 23 DE NOVEMBRO DE 

2005, p.3). Onze dias antes, no dia 12 de novembro, em uma página inteira dedicada ao 

assunto, tem-se no lead da matéria “PT não dá trégua a Palocci”: 

 

Não bastasse a crise envolvendo os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil) 

e Antonio Palocci (Fazenda) por caua das críticas da ministra à política 

econômica conduzida por ele, o presidente nacional do PT, deputado Ricardo 

Bezoini, chamou ontem de inadequado fazer um superávit primário acima do 

previsto – a meta anual de 4,25% já alcançou 6,1% (BARBOSA, 12 DE 

NOVEMBRO DE 2005, O PAÍS, p. 3, grifos nossos). 

 

No entanto, mesmo com toda a narrativa voltada para o desentendimento entre 

Palocci e Dilma, há um quadro no meio da página com uma nota sobre a preocupação do 

presidente Lula com a situação de Palocci, que diz:  

 

Depois de exigir o fim da guerra entre Antonio Palocci e Dilma Rousseff, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou o dia ontem, e também parte da 

noite de anteontem, monitorando a crise. Lula permaneceu no Planalto até 

as 23h40m de anteontem avaliando a situação de Palocci e acompanhando 

a operação para evitar a prorrogação da CPI dos Correios. (‘NA 

POLÍTICA’..., 12 de novembro de 2005, p.3) 

  

Essa unidade artificial do escândalo pode também ocorrer com situações que 

envolvem diretamente personagens anteriormente implicados em malfeitos, como o que 

ocorreu durante a Lava-Jato, com o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma 

Rousseff. Na ocasião, em 2016, Lula quase se tornou ministro de Dilma Rousseff, 

causando grande comoção na opinião pública, por esta ser considerada uma manobra 

jurídica para que Lula obtivesse foro privilegiado. À época, as investigações em torno de 

Lula estavam cada vez mais acirradas, capitaneadas pelo juiz Sérgio Moro99, o que 

resultou em algumas tentativas de blindá-lo.  

 
99 Frisa-se que, após as eleições de 2018, com a vitória de Jair Bolsonaro (PSL), Sérgio Moro foi convidado 

para ser Ministro da Justiça de seu governo – e aceitou.  
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Figuras 41, 42, 43, 44 – Capas que remetem ao episódio “Lula Ministro”, de 12, 15, 17 e 18 de março de 

2016 (esq. para dir.) 

 

Fonte: acervo O Globo. 

 

Esse é um episódio importante de ser destacado porque corrobora com o que 

viemos argumentando até aqui. Isso porque, de forma semelhante ao que aconteceu com 

os casos apresentados nessa seção, esse episódio aparece como um conectivo de 

narrativas consideradas escandalosas e estimula uma compreensão de que há um único 

grande escândalo em vigor, que não tem fim. Uma falsa ideia de unidade, uma unidade 

artificial. 
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PARTE III – AS FORMAS QUE MONOPOLIZAM100 

 

4.7 FORMAS NARRATIVAS A PARTIR DOS ESCÂNDALOS 

 

4.7.1 As formas de Schudson – um auxílio para pensar as polarizações 

 

Para chegar à proposta das quatro polarizações principais que caracterizam e 

guiam as narrativas de escândalos políticos nos jornais, fizemos uma aproximação inicial 

entre os corpus principal e o complementar, confrontando-os com o esquema de  

identificação de formas narrativas proposto por Schudson (1982). Nesse estágio, demos 

prioridade à observação deste autor a fim de estabelecer os parâmetros de observação para 

a realidade brasileira.  

Primeiramente, então, criou-se uma linha do tempo cronológico dos escândalos 

que identificamos como constituintes dos dois “mares de lama” – o de Vargas e o da Era 

PT – de base essencialmente linear, ressaltando os seus principais eventos. Tendo isso em 

mente, para essa categorização, partimos de um material específico. Da década de 1950, 

iniciamos com a observação de uma edição especial do jornal O Globo, publicada em 

setembro de 1954, chamada “Livro Negro da Corrupção”, previamente apresentado. 

Além deste, o material específico dos anos 2000, que deu início à análise dos escândalos 

dos governos do PT, já vem com as marcas de seu tempo: conciso, disponibilizado na 

internet e com diversos links que estimulam a interação com as narrativas expostas.  

No dia 7 de março de 2016, o site do jornal O Globo publicou uma retrospectiva 

daquilo que o veículo chamou de “Os escândalos do PT desde o início da era Lula e o 

terremoto com a Lava-Jato” (ANEXO B), comentamos anteriormente e, agora, julgamos 

caber algumas explicações.  

Este é um relato do que, na concepção do jornal, foram os escândalos mais 

relevantes do período do PT na presidência. O emblema do ano se dá pelo impeachment 

de Dilma Rousseff, que seria consolidado alguns meses depois, mas cujo processo ainda 

estava em curso. Os destaques – dos personagens, das suas ações e consequências – vão 

sendo apresentados ao longo do texto, que abarca episódios desde 2004 até 2016. Este 

 
100 A disposição dessas três partes foi pensada para tentar amenizar hierarquizações. O movimento que se 

fez durante a pesquisa foi, quase sempre, de simultaneidade. Na medida em que se precisava das ilustrações 

contidas nas narrativas dos malfeitos para pensar as polarizações, era necessário também que se 

esquematizasse, minimamente, o que estávamos buscando nessas narrativas. Por isso, a precedência de uma 

parte em relação a outra foi pensada de acordo com a seguinte lógica: é preciso apresentar os indícios que 

nos levaram a pensar nas polarizações que estamos propondo, para depois expor a sistematização que 

resultou dessa observação.  



209  

relato está veiculado no site do jornal O Globo e, junto a ele, estão algumas edições do 

periódico destacadas, que têm matérias com relação aos acontecimentos descritos. Ao 

todo, são 18 edições em destaque, com também 18 matérias selecionadas sobre esses 

episódios de escândalos. 

Esses eventos, como mencionado preliminarmente, foram identificados com base 

na repercussão que causaram na própria narrativa jornalística. Isso significa dizer que, 

diante da menção ao escândalo como sendo um escândalo, nessas edições especiais, 

seguiu-se uma observação de como esse evento foi tratado nas páginas dos jornais – A 

Última Hora e a Tribuna da Imprensa, na década de 1950, e o próprio O Globo, nas 

décadas 2000/2010, fazendo com que sua relevância fosse medida diante da sua repetição.  

Desse material específico, inevitavelmente, veio a necessidade de explorar outros. 

Se, inicialmente, estes relatos do que foram os escândalos dos governos de Vargas e do 

PT pareciam condensar muito do que se queria observar e foi suficiente para se ter uma 

visão bem acabada do que são essas narrativas escandalosas, como elas operam, quais 

personagens acionam, quais situações lhe são mais relevantes e, por fim, entender quais 

polarizações essas narrativas suscitam, por outro, foram se abrindo lacunas que, apenas 

por estes materiais, não poderiam ser respondidas. Mas este foi um ponto de partida e 

também um ponto de apoio, para onde retornamos diversas vezes.  

De certa forma, esses materiais tão específicos ajudaram a moldar o material 

expandido que foi posteriormente consultado para as análises das polarizações no “mar 

de lama” da Era PT. Primeiro porque esses relatos representaram uma espécie de maquete, 

de microcosmos do que foi a cobertura dos escândalos em dois períodos totalmente 

distintos – e que, vale sempre ressaltar, sem qualquer intenção comparativa.  

Em suma, eles apresentam o que se considerou escândalo, destaca quais caminhos 

são imprescindíveis, no jornalismo, para se identificar tais narrativas e, ainda, o faz de 

maneira narrativa – no senso comum da palavra. Esses relatos do O Globo, de 1954 e de 

2016, contam, literalmente, uma estória – com início, meio, fim, viradas, demarcação de 

personagens principais, suas intenções e feitos. A tentativa de narrativa, aqui, é linear. Ao 

contrário do que acontece com a exposição dos escândalos, em que o tempo é difuso, 

neste relato, ele é falseado como retilíneo e sequencial.  

No caso do “Livro Negro da Corrupção”, este começa com uma explicação do 

próprio jornal para esquematizar o que consideravam ser tramas extensas de corrupção 
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do governo Vargas, e é finalizado com uma espécie de ode à ordem democrática101. Já na 

compilação de 2016, a narrativa tem início com o estopim do que foi considerado o 

primeiro escândalo do PT na presidência, em 2004, com o vazamento de um vídeo com 

Waldemiro Diniz, e “termina” com sentenças do juiz Sérgio Moro e prisões.  

Foi assim, então, que chegamos à observação dos escândalos da CPI da Última 

Hora, na Era Vargas, e o Mensalão e a Lava-Jato, da Era Lula/PT. Nesta observação da 

década de 1950, seguimos o procedimento já explicado, de atentar para as capas das 

edições e, quando nelas houve menções à CPI, acompanhar as matérias no interior dos 

jornais. Já da Era Lula/PT, essa observação inicial foi feita com base nas capas do O 

Globo entre janeiro de 2003 e dezembro de 2016. Dentro desse espectro temporal, 

percorremos as demarcações de datas apresentadas no relato do jornal, quando havia um 

escândalo “em vigência”. Como foram muitos escândalos e, consequentemente, um 

período de tempo extremamente dilatado, construímos uma linha do tempo específica 

para essa análise, que se viu na parte 2 deste capítulo.  

Nesse contexto de análise exploratória, a quantidade de matérias analisadas não 

foi contabilizada. Entende-se que, para nosso objetivo, a quantificação dessas peças não 

era o primordial. Afinal, o que se pretendia era identificar indícios que nos auxiliasse com 

a análise final, marcas narrativas que indicassem algum tipo de polarização nessas 

narrativas escandalosas e que se repetissem na narração de eventos. Foi esse esforço de 

demarcação de indícios que apresentamos nas duas partes prévias e que, agora, 

mostramos de maneira sistematizada. De forma geral, então, para essa primeira 

aproximação de formas narrativas e a ideia de escândalos políticos, no jornalismo 

brasileiro, verificou-se que: 

 

1) é possível confirmar a perspectiva de Schudson (1982) de que, estruturalmente, 

o lead e a pirâmide invertida aparecem cada vez mais naturalizados, em oposição a uma 

organização de eventos que privilegia a cronologia. O uso frequente do recurso das 

chamadas – pequeno texto de resumo que antecede a matéria – também é um reforço para 

 
101 Na última página do Livro, há um espaço destinado para “o manifesto das Classes Armadas já conhecido 

de parte dos brasileiros, mas que merece a divulgação ampla deste ‘Livro Negro’”. E, neste manifesto, lê-

se a explicação para uma reunião entre os líderes das Forças Armadas, um dia antes do suicídio de Vargas, 

que resultou em confabulações a respeito de um golpe militar: “Publicações precipitadas, divulgações de 

atitude personalistas e ilações dúbias, a propósito dos fatos que culminaram na trágica madrugada de 24 de 

agosto, insinuam conclusões inexatas, desairosas e apaixonadas, obumbrando a atitude serena, firme, clara 

e patriótica das Forças Armadas Nacionais, envolvidas na crise político-social que originou esses 

acontecimentos”. (O Globo, O livro Negro da Corrupção, 26 de setembro de 1954, p.32). 
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isso. Mas, mesmo sem a chamada, as matérias que vimos apresentavam uma estruturação 

inicial com destaque aos pontos considerados mais importantes. Note-se que, na década 

de 1950, a composição final do que se convencionou chamar de lead – as respostas às 

perguntas “o quê”, “quando”, “onde”, “como” e “por quê” – não necessariamente estão 

presentes em todas as matérias identificadas sob essa estrutura. Mas ao menos dois desses 

elementos estão sempre presentes. Já nas matérias dos anos 2000, essa composição 

completa é observada na maioria102 das narrativas; 

2) a forma que coloca o presidente como o ator mais importante em qualquer 

evento que ele participe também pode ser identificada. Por se tratar de um contexto 

diferente daquele que Schudson (1982) analisou103 – e já que a lógica do escândalo não 

necessariamente segue a das notícias políticas em geral –, é possível apontar algumas 

particularidades. No caso do escândalo da Última Hora, por exemplo, tentou-se implicar 

o presidente indiretamente. Isso foi detalhado nas partes de análise, já que se relaciona 

intrinsecamente com indícios de uma polarização entre persona e partido. Aqui, 

gostaríamos de ressaltar que, na década de 1950, os escândalos analisados traziam em 

suas narrativas jornalísticas esse espectro de menção a Vargas recorrentemente104. Como 

as investigações levadas a cabo pela CPI da Última Hora não conseguiram colocá-lo no 

centro das narrativas escandalosas, ao menos eram feitas relações indiretas com seu nome 

e seu filho. Com o Atentado da Rua Tonelero essa dinâmica se alterou. Assim que foi 

descoberto que o principal suspeito fazia parte da guarda pessoal do presidente, o 

escândalo finalmente atingiu o seu ápice e foi reestruturado para atender ao seu novo 

sentido, de um atentado pessoal, a Carlos Lacerda, a uma tentativa de silenciar um corpo 

amorfo entendido como “oposição”. A narrativa do “mar de lama” varguista saía da 

tentativa de constituir uma rede de comunicação favorável ao governo, para a explicitação 

de um confronto direto com o principal articulador de sua oposição, inclusive midiática. 

Já no “mar de lama” de Lula, a implicação de sua participação nos malfeitos foi um 

pressuposto que começou a acompanhar as narrativas, com o envolvimento cada vez 

 
102 Como dito, em relação ao extenso material dos anos 2000, não nos apegamos à contagem de edições 

observadas e, consequentemente, de matérias que nos serviram de estímulo para identificar os indícios. 

Usamos aqui “maioria” por não poder afirmar que todas as matérias desse período, publicadas em todas as 

edições do O Globo entre 2004 e 2016, utilizaram o lead como abertura. Todavia, todas as matérias que 

foram observadas por nós, desse período, apresentaram o lead.  
103 Rememora-se que o autor trabalhou com notícias sobre política do contexto estadunidense, sem qualquer 

foco na ideia de escândalos políticos.  
104 Em um exemplo disso, tem-se: “Sensibilizado com a repercussão que tem tido no país inteiro a nossa 

campanha moralizadora, começa a reagir o govêrno, agora empenhado em demonstrar que nada tem a ver 

com as tranquibérnias do aventureiro da Bessarábia. Ainda bem que para a moralidade pública êle se 

movimenta, ordenando as providências que retardavam” (O GOVERNO..., 1953, p.1). 
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maior de integrantes do seu partido, em especial os que compunham o que se chamava de 

“cúpula do PT”. Dirceu, Palocci, Genoíno foram os nomes que passaram a chamar cada 

vez mais atenção nos escândalos e, por relação, passou-se a questionar o quanto tudo 

poderia ter sido feito sem o aval ou conhecimento de Lula. O ápice desses escândalos 

também acontece com a possibilidade de colocar o presidente no centro dos malfeitos. A 

transição que ocorreu, nesse caso, foi da especulação do “ele sabia” para a certeza de que 

não apenas Lula estava ciente, mas também estava envolvido em todos os esquemas de 

corrupção que se tornaram escândalos; 

3) sobre o enfoque de uma notícia em um único evento ser mais recorrente do que 

em uma série ou continuação de eventos, tem-se um ponto de equilíbrio. Essa forma pode 

ter apresentado esse estado híbrido pelo caráter serializado do escândalo. Isso também 

expõe uma característica da cobertura de escândalos políticos, que é não necessariamente 

precisar apresentar algo novo para o desenrolar dos eventos, para que haja uma inserção 

sobre o escândalo nos jornais. Ou seja, não é um novo acontecimento, uma nova 

declaração, uma descoberta ou início de investigação que faz com que a narrativa 

escandalosa possa ser atualizada. Além disso, confirmou-se que, se a ação se repete, a 

atenção se volta para a novidade e não para padrão/repetição;  

4) já em relação à forma que prevê que, diante da cobertura de um pronunciamento 

ou de revelação de documentos, deveriam ser destacadas partes do documento, verificou-

se sua presença em todos os momentos. Durante a CPI, em 1953, em diferentes situações, 

pronunciamentos eram feitos por parlamentares. Sempre que se referiram a essas falas, 

os jornais a integraram nas narrativas jornalísticas. Nos escândalos da Era PT, o mesmo 

aconteceu;  

5) por fim, também foi confirmada a forma que preconiza que uma notícia a 

respeito de um dado evento político deveria transferir o significado dos atos políticos em 

uma estrutura de tempo maior do que os próprios atos. Na investigação de Schudson 

(1982), ele aponta para uma hegemonia da sistematização por eventos mais importantes 

sobre a ordem cronológica dos fatos. Inicialmente, nas narrativas observadas da CPI de 

1953, o que se depreende, tomando como exemplo as narrativas da Tribuna da Imprensa, 

é um híbrido entre esses dois processos de articulação temporal. Ao narrar os 

desdobramentos da CPI, Lacerda e sua equipe ainda dão espaço à cronologia dos fatos, 

sem necessariamente ter que abrir a matéria elencando uma seleção de pontos relevantes. 

Há, ainda, uma recorrente narração através de longas transcrições. Por vezes, essas 
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transcrições são introduzidas por um pequeno resumo; esse, sim, conectado à ideia de 

sistematização prioritária de eventos.  

Nesse caso, pensou-se sobre os episódios que compuseram o escândalo da CPI da 

Última Hora isoladamente. Fazendo isso, ficou claro que há uma estrutura de sentidos 

que é superior aos eventos apresentados de maneira seriada. Essa estrutura está 

relacionada justamente com o compromisso democrático que o jornalismo se coloca 

disposto a firmar. Um exemplo disso são as questões éticas que sempre se colocam como 

o fio condutor das infrações apresentadas como escândalo. 

Já nos escândalos da Era Lula, embora ainda seja possível encontrar essas duas 

articulações temporais, nota-se que há uma dificuldade maior em ordenar os 

acontecimentos. Um motivo para isso é que o número de novas situações a serem 

incorporadas à “mentalidade escândalo” é maior do que ocorreu em 1953. Na década de 

1950, quando a CPI foi iniciada, muito se discutiu a respeito do que as investigações 

estavam trazendo à tona, mas essas descobertas eram espaçadas. Nos escândalos dos anos 

2000, ao contrário, diversos acontecimentos foram sendo colocados como constituidores 

dos escândalos. Como mostramos, nem todos esses acontecimentos, de fato, traziam uma 

carga de gravidade maior ou, em outras palavras, aumentavam o escândalo.  

 

4.8 AS POLARIZAÇÕES NAS NARRATIVAS DE ESCÂNDALOS 

 

Seguindo nosso propósito, de aprofundar algumas questões sobre formas 

narrativas e também de propor novas perspectivas dentro do tema, verificou-se também 

a pertinência e incidência de outras formas narrativas, pensadas exclusivamente em um 

contexto de escândalo político. Essas formas, que viemos apontando seus indícios, são 

capturadas essencialmente como oposições de ideias, dizem respeito à tentativa do 

jornalismo de ordenar as discussões políticas e de, no caso dos escândalos políticos, 

normatizar, moralizar e linearizar a experiência política. Mas isso não significa que não 

existem contradições nessas formas, ou que suas oposições correspondem diretamente a 

elementos contrários.  

Em alguns dos casos, o que foi observado é que as polarizações acontecem entre 

elementos que se complementam, mais do que se repelem. Não à toa, essas formas 

narrativas que suscitam polarizações estão impregnadas pelas marcas de autoritarismo do 

jornalismo: elas são guias e, como tal, exigem que se releve as contradições que delas 
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emanam. Mas exigem, também, que se revele a bagagem de conhecimento que 

determinadas narrativas estabelecem ao serem postas à vista.  

Pensando nisso, após essa primeira fase de exposição de indícios, apontamos três 

formas narrativas a partir dos escândalos políticos que fizeram parte do “mar de lama” de 

Getúlio Vargas, na década de 1950. Essas três formas também foram identificadas no 

corpus principal, do “mar de lama de Lula e do PT”, mas, nesse caso, foram verificadas 

algumas alterações na maneira como os escândalos estavam sendo apresentados. Por isso, 

sentimos a necessidade de ampliar o entendimento em torno dessas polarizações e, na 

fase de sistematização, passamos a admitir a existência de quatro formas narrativas atuais.  

Essas formas, da maneira como enxergamos, são os elementos-guia principais das 

narrativas jornalísticas sobre o que se vê como escândalos políticos. Elas são, 

essencialmente, polarizações que estão presentes na narrativa e que apresentam, guiam e 

consolidam os debates políticos em termos de dualidades. Mas não são quaisquer 

dualidades. São dualidades muito específicas e que podem ser vistas como as bases de 

entendimento do que caracterizam essas narrativas escandalosas no jornalismo.  

Motta e Guazina (2010) já discutiram que o conflito é a categoria estruturante da 

narrativa jornalística. Os autores, no entanto, nos deixam um caminho para pensar diante 

dessa compreensão: que tipo de conflito marca esta narrativa? E, especialmente para o 

nosso interesse, há alguma especificidade no conflito que funda as narrativas de 

escândalos políticos no jornalismo? Ou seja, que tipo de conflito está presente, ou pode 

ser a força motriz das narrativas escandalosas?  

Já apontamos que os autores consideram o conflito como algo além de valor-

notícia, enxergando-o como “uma metacategoria dramática estruturante do que virá a ser 

uma notícia sobre a política” (MOTTA; GUAZINA, 2010, p.134). Mas eles não estão 

preocupados especificamente em compreender o escândalo político, apenas utilizam o 

exemplo de um para discutir o conflito como esta metacategoria estruturante do 

jornalismo. Em sua tese de doutorado, Guazina (2011) desenvolve uma argumentação 

centrando a discussão no escândalo do Mensalão, e vislumbra o conflito protagonizado 

entre o Estado e o jornalismo como um meio de legitimar o lugar do jornalismo como 

“um poder e ator fundamental da cena pública” (2011, p.19). 

Essas duas ideias são fundamentais para estruturar não apenas a nossa discussão, 

mas também as categorias que sistematizamos e apresentamos adiante. Da maneira como 

vemos, o conflito é, sim, uma metacategoria (Motta põe assim, mas pensamos em forma 

narrativa) estruturante da narrativa política, e também do jornalismo. As narrativas 
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jornalísticas, em especial as de políticas, se fundam na possibilidade do conflito, que aqui 

julgamos mais claro tratar por polarização. Por quê? Porque, diferente do conflito, a 

polarização permite pensar a longo prazo, não pressupõe uma resolução. A polarização 

permeia e não precisa ser dissipada, pelo contrário. Ela sustenta alguns dos sentidos 

primordiais do jornalismo. E do escândalo, que é a narrativa que nos interessa.  

Vamos pensar que é factível que a polarização seja o ponto-chave da narrativa 

escandalosa. Poderia-se argumentar, com razão, que ela está presente em todas as 

notícias, em maior ou menor grau, mas principalmente nas de política. Afinal, como 

vimos no capítulo 3, uma das grandes ordenações propostas pela “modernização” do 

jornalismo, a ideia de que há sempre dois lados para serem apresentados, nos deu algumas 

pistas sobre como essa polarização permeia as narrativas jornalísticas. Ao procurar por 

lados, tenta-se opor visões distintas, ou, mesmo que complementares, que tragam uma 

oposição; como se a tentativa de expor mais de um “lado” de uma questão já fosse uma 

garantia suficiente de que as múltiplas facetas de uma realidade estão sendo apresentadas. 

O jornalismo dito moderno, então, é um jornalismo de polarizações, desde sua base 

estilística, passando pela ética de sua cultura profissional.  

Mas esse elemento precisa também ser relativizado. Ele, por si só, não oferece um 

quadro nítido para o que buscamos investigar. Isso porque, em 1953-54, embora o período 

estivesse às voltas com essa reformulação do fazer jornalístico, essa regra ainda não se 

apresentava tão forte. O próprio escândalo da CPI da Última Hora, ou mesmo nas 

investigações do atentado da Rua Tonelero, não são exemplos em que a tentativa de 

apresentar dois lados opostos estivesse presente. Pelo contrário, tanto no jornal Última 

Hora, quanto na Tribuna da Imprensa, é possível observar que o jogo político é narrativo 

em termos unilaterais, na falta de uma expressão melhor. As falas governistas, quando 

em matérias sobre supostos malfeitos do governo – um dos grandes carros-chefes do 

jornalismo que continua preponderante hoje – praticamente não aparece. Pelo contrário, 

as falas, nesses casos, são sempre de atores políticos que reforçam a denúncia. 

Mas, já nesse período, é possível pensar que havia uma polarização, embora não 

estivesse sendo apresentada da maneira como, depois, passou a ser a habitual. A própria 

apresentação de um confronto, mesmo sem que a parte confrontada tenha espaço para se 

manifestar, continua sendo um confronto. Ou seja, é como se a regra implementada na 

reforma jornalística tivesse vindo apenas para organizar, ou deixar mais nítido, algo que 

já permeava as narrativas.   
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Então, retomando Motta e Guazina (2010), podemos pensar que a polarização é 

um elemento constitutivo das narrativas jornalísticas, ou conflito, mas que existem vários 

tipos de polarização. Há diferentes tipos de polarização que permeiam e dão identidade 

às narrativas jornalísticas. Cada escândalo aciona polarizações específicas. Quais seriam, 

então, esses diferentes tipos?  

Foi essa a pergunta que nos guiou, que estabeleceu as categorias que seriam usadas 

para observar os “mares de lama”. Tomamos por pressuposto, então, o jornalismo como 

instituição. Esta instituição inscreve de uma maneira particular a sua compreensão de 

escândalo na nossa cultura, atravessada que é por sua própria cultura profissional. São as 

bases da compreensão que buscamos. Partindo de um texto que busca comprimir a 

experiência de anos, identificamos algumas categorias que, juntas, têm o potencial de nos 

mostrar um pouco a compreensão de escândalos políticos inscrita no jornalismo brasileiro 

e, também, algumas questões que derivam desse entendimento. As polarizações que 

apresentamos são o resultado desse esforço.  

Para finalizar, esclarecemos ainda que essas polarizações foram pensadas primeiro 

a partir de categorias dedutivas, com base na literatura e nas premissas que derivam 

dela/das hipóteses a serem testadas. Por isso, elas foram tratadas essencialmente como 

“indícios”, nas duas partes que dedicamos às análises do corpus complementar e do 

principal. Foi a partir desses indícios, que ilustramos com as narrativas dos jornais, que 

gestamos o que agora apresentamos como polarizações.   

 

1) A polarização personalista/partidária. Nela, há inserção do político, em oposição ao 

partido, como um ator-chave para a compreensão das disputas políticas.  

 

O personalismo nas representações políticas na mídia tem aparecido, em linhas 

gerais, atrelado à discussão sobre o declínio da importância dos partidos políticos nas 

democracias representativas, em que alguns autores afirmam que os partidos políticos 

perderam a posição central de mediador do debate político entre a sociedade e os políticos, 

e que os meios de comunicação agora seriam os responsáveis por tal mediação. Esta 

“lógica da substituição”, como definida por Albuquerque e Dias (2002), é encontrada nos 

trabalhos de Manin (1995), Wattenberg (2009) e Sartori (1994). 

Situando a questão historicamente, Manin (1995) afirma que, ainda no século 

XIX, o surgimento e desenvolvimento dos partidos de massa apresentaram-se como uma 

remodelação da própria relação de representação. Os partidos, neste novo patamar, 
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apresentavam seus programas e “pareciam dar aos próprios cidadãos a possibilidade de 

determinar a política a ser seguida” (MANIN, 1995, p.2). A preferência por um partido 

em detrimento de outro, à época, se dava por aspectos sociais, culturais e econômicos, o 

que foi sendo alterado com o passar dos anos. De forma que, na década de 70, já no século 

XX, de acordo com o autor, a situação se modificou e passou-se a depositar na 

personalidade dos candidatos um alto nível de importância.  

A personalidade dos candidatos parece ser um dos fatores essenciais na explicação 

dessas variações: as pessoas votam de modo diferente, de uma eleição para a outra, 

dependendo da personalidade dos candidatos. Cada vez mais os eleitores tendem a votar 

em uma pessoa, e não em um partido (MANIN, 1995, p.22). Neste cenário, segundo 

Manin (1995), os partidos continuariam a ter um papel importante, mas essa importância 

estaria agora subordinada a serviço de um líder político.  

Um dos pontos de dissenso sobre as considerações do declínio da relevância dos 

partidos repousa no papel dos meios de comunicação: enquanto alguns autores apontam 

que, com o declínio dos partidos, tornou-se “mais fácil o exercício pela mídia de algumas 

das tradicionais funções dos partidos” (LIMA, 2006, p.56), outros amenizam as possíveis 

relações de causa e efeito entre o declínio da importância dos partidos políticos e a 

expansão da lógica midiática para outras áreas. Neste debate, a personalização advém 

tanto de uma preferência de foco da mídia, que escolhe uma “cobertura jornalística dos 

candidatos, e não dos partidos” (LIMA, 2006, p.56), quanto de uma imposição e 

preponderância da lógica midiática, especialmente ligada às necessidades de recortes, 

atenção ao tempo e dramatização da televisão, sobre a lógica política. 

Os debates, então, giram em torno do foco que o eleitorado, em uma democracia 

representativa, tende a dar ou não ao partido. As problematizações são estabelecidas no 

sentido de compreender se há um movimento de não identificação com os partidos 

políticos, o que, em consequência, localizaria a preferência – e a identificação – dos 

eleitores na figura de um líder político. Ou se, por outro lado, os partidos ainda são 

capazes de estabelecer vínculos significativos com seus potenciais eleitores 

(reconhecendo que houve, previamente, um declínio nesta capacidade). 

No Brasil, Albuquerque e Dias (2002) trataram esse tema sob essa perspectiva, 

mas atentando para uma questão de especificidade cultural. Isso porque, de acordo com 

os autores, não seria consistente discutir sobre um possível declínio da importância dos 

partidos políticos, já que “a vida política no Brasil jamais se estruturou em torno de um 

sistema partidário sólido” (DIAS; ALBUQUERQUE, 2002, p.318). Com uma abordagem 
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mais cautelosa, os autores deixam de lado a visão apocalíptica apresentada por 

Wattenberg (2009) e Manin (1995), por exemplo, sobre os efeitos devastadores que os 

meios de comunicação exercem sobre o mundo da política. 

Também evitando visões que imputam plenos poderes aos meios, como visto em 

Ianni105 (1999) – tratando especificamente da televisão –, Miguel (2002; 2004) afirma 

que não existe uma “colonização” da política pela mídia e que esses dois campos se 

influenciam mutuamente e, ao mesmo tempo, preservam algumas especificidades. Um 

exemplo é o recorte do campo político que é respeitado pelos meios de comunicação sem 

que haja qualquer imposição de nova delimitação. E essa delimitação, afirma o autor, 

“nada possui de natural ou inevitável. Pelo contrário, é fruto da própria luta política e 

traduz determinada hegemonia” (MIGUEL, 2002, p.174). 

A partir dessas discussões, buscou-se pensar em uma forma narrativa que fosse 

capaz de abarcar esse foco da experiência política em um jogo entre personagens, levando 

também em consideração essa oposição a uma abordagem que, aqui, chamamos de 

“partidária”, que teria o enfoque voltado para atribuir peso e valor aos partidos políticos 

dentro do jogo político.  

Na prática, além de considerar a oposição políticos/partidos, essa forma narrativa 

se debruçou também em observar especificamente a implicação do presidente em um 

escândalo como uma prerrogativa para o seu desenvolvimento e duração. Desse contexto 

de discussão, Schudson (1982) apenas fala sobre o presidente passar a ser o personagem 

mais importante da narrativa política. No entanto, Hallin e Mancini (1994) discutem um 

ponto interessante, ao abordar o que o foco – ou não – na figura do presidente revela sobre 

o sistema de mídia de um país. De acordo com os autores: 

 

Em relação ao debate político, as convenções narrativas do jornalismo 

estadunidense fazem com que seja difícil lidar com ideias políticas abstratas, 

focando atenção, em vez disso, na disputa: o embate dos candidatos 

presidenciais, o teste de vontades entre o presidente e os líderes do congresso. 

Para as notícias italianas, por outro lado, é precisamente o processo de debate 

ideológico que domina o noticiário e as ações dos líderes políticos aparecem 

como secundárias a este debate. As notícias da TV italiana, por isso, parecem 

reforçar o padrão que prevalece na política do país: um sistema partidário forte 

e estável, um governo central fraco e instável (HALLIN & MANCINI, 1994, 

p.112) 

 

 
105 De acordo com o autor: “Grande parte das linguagens das instituições políticas ‘clássicas’ da 

modernidade dissolve-se, transforma-se ou simplesmente anula-se no âmbito das linguagens televisivas. 

Modificam-se ou apagam-se territórios e fronteiras, atropelando problemas fundamentais e curiosidades, 

política e novela, democracia e tirania, de par em par com realidade e virtualidade” (IANNI, 1999, p.19). 
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Como vimos, nas narrativas jornalísticas analisadas, parece haver um híbrido 

entre essas duas abordagens. Não só em 1953, mas que se perpetuaria ao longo dos anos 

na cultura jornalística brasileira. Há um foco na disputa, em que o presidente desempenha 

um papel importante e suas ações são dotadas de um simbolismo próprio. É ele quem dita 

a gradual atenção que é dada às ações políticas no que é noticiável: quanto mais próxima 

ao seu domínio, quanto mais relacionada às suas atividades, quanto mais lhe implicar, 

mais tem apelo de valor-notícia (WOLF, 1999).  

Há, então, uma pretensão à espreita para colocar em destaque o presidente da 

república dentro do escândalo, pontuamos extensamente. Identificam-se duas 

possibilidades para isso: 1) a referência do presidente como personagem principal da 

política, no sistema brasileiro. Nesse contexto, os partidos políticos desempenham pouca 

atração pela frágil conexão que se poderia fazer entre um escândalo e uma agremiação 

como um todo. Isso passaria a mudar com o PT, na medida em que mais de um 

personagem do partido foi colocado no centro de escândalos ao longo dos anos; 2) 

implicar a figura mais relevante da estrutura política dialoga diretamente com a 

construção de uma cultura profissional combativa, que não se intimida diante do poder.  

De certa maneira, essa ideia de construção da narrativa em torno do que o 

presidente poderia saber, ou não, se alinha com as narrativas sobre o escândalo do 

Mensalão e a possibilidade de Lula, então presidente, saber de todo o esquema de compra 

de votos que estava sendo desvelado. Sua participação e ciência do processo sempre 

foram questionadas.  

Ainda sobre essa polarização, pode-se comentar que ela parece ser um caminho 

promissor para tentar entender essa sensação de “polarização geral”, que passou a ser 

acionada quando se tratava de PT ou “governos do PT”, principalmente após o 

impeachment de Dilma Rousseff. Obviamente, as considerações feitas aqui são apenas 

provocações ou indicativos para pesquisas futuras, já que não foi feita nenhuma pesquisa 

aprofundada que relacionasse a imagem do PT, os escândalos que circundaram seus 

governos e as consequências para a opinião pública. Aqui, apenas foi observada a relação 

estabelecida entre o partido, em especial o PT, e a oposição a uma abordagem que 

privilegiasse pessoas.  

Por fim, relembramos que essa polarização não se apresenta em 1950, nos 

escândalos de Vargas. Lá, seu partido era minimamente mencionado, quando em relatos 

sobre atividades ilícitas de filiados. Já na “Era PT”, o partido se converte em um dos 

personagens principais das narrativas escandalosas.  
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2) A polarização democrática/caótica. Nela, há sempre uma relação entre escândalo e 

compromisso democrático que pode ser identificada nas narrativas jornalísticas, em 

oposição a uma ideia de falta de ordem ou caos. Esse caos, polarizado pela ideia de ordem 

democrática, seria substancialmente alavancado pelos malfeitos que dão origem aos 

escândalos. 

 

Trata-se da oposição entre democracia e caos, advindo da ideia de uma quebra 

democrática. Aqui, escolheu-se tratar de uma negativa à democracia em termos de falta 

de ordem, ou falta de alinhamento com tal sistema de governo, mais do que ditadura 

militar ou governo autoritário, por entender que há uma sutileza que permeia essa 

oposição. Na década de 1950, por exemplo, no mar de lama de Vargas, os escândalos 

políticos e a engrenagem de corrupção que era enaltecida eram tratados como ataques à 

própria democracia. Mas a oposição não se dá com os militares porque, quando se expõe 

os escândalos, o comportamento dos militares é enaltecido. Eles são colocados como 

garantidores da ordem democrática, vigilantes da sociedade.  

Essa ideia retorna com outra roupagem nos escândalos dos anos 2000. Depois da 

abertura democrática no final da década de 1980, durante mais de vinte anos, a relação 

com a pretensa ordem proporcionada pelos militares e seus governos se manteve em 

repouso. Mas, retomando a citação de Applebaum, “o apelo do autoritarismo é eterno”. 

A cada nova narrativa escandalosa que era apresentada, pode-se pensar que eram 

reforçadas as concepções de que a democracia flertava com a possibilidade de caos, 

principalmente no que diz respeito a essas tentativas de manter a ordem na prática política. 

Reside aqui a ideia de que, na democracia, não se tem total controle do que deve ser feito 

e o que está, de fato, sendo feito.   

Além disso, por seu apelo ao nacionalismo que reveste tanto a democracia quanto 

o desejo pelo autoritarismo, esta polarização suscita a oposição entre o sentimento de 

proteção nacional e o de desmonte do país, como aludimos nos exemplos da Era PT. 

Nesse sentido, ela tem relação direta com a noção de mar de lama, na medida em que as 

ideias de intensidade, magnitude e perda de um horizonte confiável, na política, estão 

sempre evidenciadas em suas narrativas. É nesse contexto que é adicionado o componente 

da luta em prol do regime político que tende a colocar o papel do jornalismo como 

intrínseco a essa luta. 

Em 1950, no mar de lama varguista, essa polarização democrática se apresentou 

com mais elementos do enaltecimento nacionalista do que propriamente perseguindo a 
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cartilha democrática, mas, à época, como vimos, essas duas ideias encontravam-se 

imbricadas. Nos escândalos da Era Lula/Dilma, porém, a polarização democrática ganhou 

contornos distintos. Valendo-se ainda dos elementos nacionalistas, mas também 

fortemente apoiada na polarização legal/informal, passou-se a perseguir os malfeitos 

explicitados como atentados à legislação brasileira que, por sua vez, atingiam o 

desenvolvimento nacional e, por fim, a segurança democrática. É uma leve reversão, 

embora os elementos continuem sendo basicamente os mesmos. 

 

3) Polarização legal/informal, em que há uma oposição entre atos de corrupção – a quebra 

de leis e de atitudes esperadas dentro de um sistema de normas – e a clareza e a correção 

dos atos políticos. Suscita, ainda, mecanismos informais de atuação que possibilitam 

essas quebras de regras e, junto com isso, quebra de valores morais.  

 

Esta seria uma oposição de motivação legal, a polarização entre leis estabelecidas 

e suas contravenções, mostraram os indícios. Essa polarização é marcada por narrativas 

que enfatizam que leis foram quebradas, que os personagens infringiram determinados 

códigos legais. Normalmente, essa polarização vem acompanhada da consequência legal 

dessas infrações, que são as punições. Poderíamos, então, pensar que a polarização legal 

também está atrelada a narrativas que colocam o poder judiciário em destaque. Ela suscita 

uma ordem que é quebrada, uma estrutura organizacional que teve seu funcionamento 

danificado, por malfeitos. Em suma, a polarização aqui se caracteriza pela oposição entre 

lei versus quebra de lei.  

 Por sua vez, seu polo oposto está relacionado com uma estrutura informal de 

organização política, que, muitas vezes possibilita ou é a justificativa para os malfeitos. 

Essa informalidade, por exemplo, esteve presente na explicitação do que foi o esquema 

do “Mensalão”: a esquematização de pagamentos de propinas que possibilitavam 

vantagens para as votações de projetos de interesse do governo, na Câmara dos 

Deputados.  

Dentro dessa estrutura informal de “permissividade”, os valores morais precisam 

ser colocados em suspenso, ou mesmo ressignificados. É nesse sentido que, dentro dessa 

polarização, há elementos que se relacionam intimamente com questões de quebra – e 

sustentação – da moral. A ideia de escândalo, então, pressupõe a quebra de normas ou de 

expectativas (THOMPSON, 2002) e a dimensão que o escândalo em questão é capaz de 

tomar depende do contexto socio-histórico do acontecimento, já que leva em 

consideração quais são as expectativas e as normas de uma determinada sociedade, em 
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um dado tempo. E a mídia, tendo o jornalismo dentro de seu espectro, tem uma atribuição 

fundamental na consolidação dessas normas. A sua capacidade normativa transborda não 

apenas em seus discursos diretos, mas na forma como esses discursos são apresentados. 

Sendo este um dos pontos basilares da noção de escândalos políticos de poder, já 

que não há escândalo sem que haja uma barreira moral ultrapassada, esta polarização 

também se apresenta no mar de lama na medida em que opõe toda uma ideia de sujeira, 

de lama, que não pôde ser contida, e que agora transborda. Estar envolvido em um mar 

de lama, no sentido em que a expressão foi propagada, é estar envolto em dilemas morais, 

em transposições desses dilemas.  

 

4) Polarização fantástica/ordinária, em que há oposição entre elementos comuns do jogo 

político e situações incomuns, extraordinárias e, muitas vezes, engraçadas, que são 

incorporadas à narrativa como se fossem corriqueiras. 

 

De maneira geral, e muito reduzida, a literatura identificada como “fantástica” é 

caracterizada como tendo uma narrativa que mistura elementos e eventos extraordinários 

com comuns. Situações absurdas, personagens do “além-mundo”, todos passam a ser 

incorporados à narrativa, em meio a acontecimentos normais, fazendo com que realidade 

e não-realidade se confundam. O ponto crucial é que, uma vez parte da narrativa de 

acontecimentos comuns, esses elementos fantásticos passam, eles mesmos, a serem vistos 

como normais.  

Nos estudos de jornalismo, duas discussões abrem o caminho para se pensar o 

fantástico nas narrativas que se propõem escandalosas, levando em consideração que o 

entretenimento é um dos fios conectivos que tornam a ideia de escândalo atraente na 

condição de narrativa e com apelo suficiente para ser um preceito democrático. Ele 

entretém, mas também causa revolta.  

Isso nos leva ao debate proposto por Prior (2015) que, à revolta que o escândalo 

causa, conectou-a com a ideia de experiência estética. Isso significa que o escândalo 

político midiático, ao se desenvolver na mídia, causa sensações, conexões e respostas. 

Ele, o escândalo, faz com que as pessoas se coloquem dentro de uma experiência estética, 

que só é catalisada através de narrativas. Jornalísticas – escritas ou faladas –, como o seu 

centro de análise. A questão aqui é subverter essa válida argumentação, para pensar quais 

são as dimensões dessa experiência.  
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Em se tratando do jornalismo, pode-se pensar que, se há revolta, ela se manifesta 

por causa dos códigos morais compartilhados que são quebrados. Se há satisfação em se 

revelar eventos obscuros, isso ocorre porque há uma crença compartilhada de que esse é 

o papel que deve ser desempenhado. Se há divertimento em algum nível nesse processo, 

também é porque há códigos compartilhados.  

Ver uma boa discussão rende torcidas, expectativas sobre os próximos 

acontecimentos. É o que Motta (2007), no que consideramos ser o segundo caminho – 

complementar ao primeiro – descreve como sendo enquadramentos lúdicos no jornalismo 

político, ou seja, a tendência de se utilizar frames culturais tipo jogos, como guerras, 

batalhas, oposições heroicas, para tratar dos conflitos políticos. Mencionamos isso ao 

abordar os indícios dessa polarização nos casos da Era PT. 

Dessa forma, propomos inserir nesse lúdico, também, a oposição entre fantástico 

e ordinário. Essa articulação que acontece quando, ao descrever eventos políticos, 

notoriamente alinhados com sobriedade e seriedade, apresentam-se elementos 

considerados estranhos – e até incompatíveis – como se fizessem parte da normalidade 

da situação. Aqui, entraram na observação, personagens improváveis, situações 

indecorosas e um fio de humor e ironia que se entrelaçam.  

Não é de hoje que o humor, a ironia e o escárnio permeiam as discussões políticas 

nos jornais. Isso pode ser comprovado na passagem do tempo, através de charges, colunas 

de opinião e até mesmo de matérias com um posicionamento mais crítico em veículos 

com uma posição política-ideológica mais explícitas, como no caso das revistas Veja e 

Carta Capital, por exemplo. No entanto, o uso da ironia no jornalismo impresso, 

normalmente, era acompanhado de uma pretensão crítica, ou mesmo de um exercício de 

poder (BENETTI, 2007). Nessas ocasiões, faz-se supor ao leitor que naquela situação 

existe um julgamento moral/de inteligência já previamente feito pela revista e que a 

concordância com esse julgamento é um pré-requisito para não ser julgado também. 

Talvez por isso, nesse contexto, as análises que consideram o teor irônico, 

engendrado em um potencial de entretenimento, têm uma tendência a demonizar a 

maneira como o entretenimento se misturou à informação política, e vice-versa. Isso faz 

com que, frequentemente, o entretenimento no jornalismo político seja tratado de forma 

inadequada. Isso acontece porque há uma dificuldade em se enxergar o entretenimento 

para além de sua possibilidade de diversão, a partir das narrativas sobre a política no 

jornalismo impresso, principalmente se tratando de veículos jornalísticos que não se 

pretendem populares, como os que servem de corpus de análise para este trabalho.   
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Por isso, essa polarização se torna tão importante neste contexto de debate. Por 

isso, também, tratar o entretenimento no jornalismo político através da noção de narrativa, 

desatrelada da ideia de hard e soft News, pode abrir portas tanto em relação aos rumos do 

jornalismo diante de suas próprias transformações, quanto em relação ao papel que o 

jornalismo atual se presta a desempenhar na democracia. A lógica da cobertura de 

escândalos políticos pela imprensa é particularmente interessante para ilustrar isso, pois, 

ao mesmo tempo em que pode ser compreendida nos termos do cumprimento de um 

serviço para a manutenção da democracia, essas coberturas resguardam também um 

grande potencial de entretenimento.  

Essa questão se torna cada vez mais importante de ser encarada, principalmente 

quando, como já mencionado em outras passagens, em acontecimentos recentes, grande 

parte da imprensa hegemônica do país esteve a favor de um golpe parlamentar (SANTOS, 

2017) sob a bandeira da luta democrática, ficando evidente a contradição – ou defasagem 

– que existe entre o ideal jornalístico e seu exercício prático. 

Além disso, nesta polarização, a questão do tempo também desempenha um papel 

importante. Assim como a categorização de “literatura fantástica” propõe uma subversão 

do tempo presente, nessa polarização o tempo também se transmuta em formas distintas. 

E essa transmutação, que poderia ser vista como estranha ao entendimento de uma 

narrativa jornalística que tem como parâmetro o tempo presente, também é normalizada. 

Está inserida nessa polarização, então, a compreensão que tratamos como normalizada, 

de que os eventos descritos como escandalosos se passaram em outro tempo distinto do 

presente, mesmo que suas consequências estejam sendo discutidas como se tivesse 

ocorrido ontem, ou na semana passada.  Passado, presente e futuro se imbricam para dar 

forma e sentido a uma narrativa.  

Este, também, é o tipo de polarização que reforça o sentido de expressões como a 

do “mar de lama”, por suscitar a ideia de um elemento que está além do comum. 

Repetimos, “mar de lama” é uma expressão que, no senso comum brasileiro, é empregada 

para falar sobre corrupção, degradação moral e intensificação de atividades inapropriadas. 

Ela tem uma relação intrínseca com a fantasia na medida em que parece embaçar as 

barreiras do que é ou não normal. Um mar de lama, propriamente, não existe, mas a ideia 

nos traz imagens que não necessariamente dialogam com a realidade.  

O mar de lama só faz sentido – e é escandaloso – porque transmite uma dimensão 

de quebra da ordem, de caos irreparável, mas também brinca com o sensível, na medida 

em que abre uma conexão com o absurdo. Não é só uma batalha ética, é uma batalha 
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estética. Não mexe apenas com o simbólico, mas também com o fantástico. E é desses 

fios que essa polarização que marca a narrativa escandalosa no jornalismo se funda. Para 

haver a ideia de escândalo, no jornalismo, é preciso que se constitua uma oposição entre 

o mundo real e o mundo não real. Isso faz com que essa seja uma polarização crucial para 

compreender as narrativas jornalísticas de escândalos políticos.  

Pois, apesar de tratarem sempre de eventos que têm correspondência direta com a 

realidade, os escândalos, nos jornais, precisam também de um fator que o distancie da 

normalidade, devidamente pontuado diversas vezes. Esse fator não pode ser apenas 

desvio moral ou legal – embora ambos desempenhem centralidade na constituição de um 

escândalo –, ele precisa ser também um desvio da vida ordinária.  

Esse desvio é interessante de ser apontado, porque ele tende a ter vários elementos 

que rompem com a ideia do ideal do jornalismo moderno, moldado a exaustão no Brasil. 

O mar de lama cumpre esta função aqui, ao apresentar um rompimento tão demarcado 

com o cotidiano que, para ser entendido, é preciso que se abstraia que, na realidade, ele 

não existe. Ele só existe no mundo da fantasia, na polarização que se funda entre o que se 

admite por real e a sua oposição direta, o não-real. Nesse “entrelugar”, é possível 

vislumbrar um ritual político que, longe da seriedade imposta ao seu exercício, é um circo.  

 

4.9 “NUNCA ANTES NA HISTÓRIA DESTE PAÍS106”: ZEITGEISTS E 

TEMPORALIDADES 

 

No dia 9 de julho de 2011, o jornal O Globo trouxe a seguinte manchete em sua 

capa: “Procurador: mensalão foi pior ataque à democracia” (Figura 30). Acima do título, 

um chapéu fazia alusão à famosa frase proferida por Lula em diversos momentos de sua 

vida política: “Nunca antes na História deste país”. Na ocasião, a Procuradoria Geral da 

União pedia ao Supremo Tribunal Federal (STF) que levasse em consideração o dano que 

o esquema do Mensalão havia causado à democracia. Em uma só frase, somos remetidos 

a duas questões temporais distintas.  

A primeira, dá conta de pontuar um recorte de tempo em que essa citação faz 

sentido; Lula, o seu período à frente da presidência, seus discursos inflamados que 

enalteciam seus feitos. A segunda se relaciona com a própria ideia de escândalo que está 

sendo evocada; o mensalão e suas consequências, a noção de exclusividade de uma 

 
106 Expressão comumente usada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se referir às realizações 

ao longo de seu período na presidência da República, que acabou sendo usada como chapéu jornalístico 

para matérias sobre escândalos políticos de seu mandato.   
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sequência de eventos – que nunca antes havia atormentado tão fortemente a vida política 

do país. Determina-se, assim, que, durante um espaço de tempo específico, essa sequência 

de eventos foi relevante de ser conhecida, para se estar ciente do mundo político. Ainda, 

indica que essa sequência deve ter um peso histórico pela sua magnitude. 

Quando Ricoeur diz que o mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre 

um mundo temporal; e que uma narrativa é significativa quando esboça os traços da 

experiência temporal, ele parece resumir uma parte fundamental do que tentamos 

demarcar. Pensando nos escândalos políticos, essa exibição do mundo político, é visível 

o caráter basilar do tempo para a sua estruturação. E não só para sua estrutura, mas para 

sua existência como ideia, como mentalidade. Os escândalos políticos dependem do 

tempo para existir.  

Prior at al (2016) se debruçaram sobre a relação do tempo e dos escândalos 

políticos, ao analisar escândalos do Brasil e de Portugal, apontando que: 

 

Denota‑se uma relação recíproca entre a narratividade e a temporalidade dos 

acontecimentos. Esta experiência do tempo da intriga que, de certa forma, 

representa a ação, torna‑a presente na mente do público, e reforçada, por 

exemplo, pelas seguintes expressões temporais: “no dia seguinte”, “daí a dois 

dias”, “estava‑se a 19 de Junho”, “nesse mesmo dia”, ou “aos primeiros 

minutos do dia 24” (p. 7‑8). A experiência do tempo permite que a narrativa 

adquira uma certa unidade, mormente porque possibilita organizar episódios 

complexos numa sequência que enforma a própria significação do fenômeno. 

Podemos dizer que da sequenciação de fragmentos singulares resulta uma 

conexão interna entre os diversos extratos que e essencial para a 

reconfiguração mediática do acontecimento. E, ao ser narrado, o 

acontecimento e representado para ser apreendido pelo leitor. (PRIOR et al, 

2016, p.176) 

 

O tempo torna-se fundamental para a compreensão da sequência que está sendo 

concebida como escândalo, torna-se fundamental para dar sentido a esse apanhado de 

eventos que, fora dessa linha temporal estabelecida, é o caos narrativo que não incita 

atenção, não engaja, não possibilita um diálogo entre o emissor jornalismo e o público 

que se quer atingir. E vai além.  

Se pensarmos na repetição necessária para que um evento possa ser considerado 

um escândalo, estamos travando uma demarcação de tempo para sua existência; se 

observamos que a série de acontecimentos reconhecida como escândalo é inscrita no 

tempo e pelo tempo, dando nome também a um período histórico – “a época do 

Mensalão”, “o ano que eclodiu a Lava-Jato”, “o mês que começou a CPI da Última Hora”, 

estamos admitindo que o escândalo organiza o tempo. Em outras palavras, o escândalo 
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político pode ser visto como um artifício narrativo usado pelo jornalismo para 

organização do tempo e da história. E, ao fazê-lo, o jornalismo organiza também seu 

próprio lugar no mundo.  

Os direcionamentos do olhar da “mentalidade escândalo” precisam do tempo 

também para operar as suas polarizações. Isso porque as polarizações ajudam a estruturar 

esse tempo cronológico linear que o jornalismo precisa dominar para organizar o 

escândalo. Através das polarizações presentes em suas narrativas escandalosas, o 

jornalismo estabelece temporalmente o início e o fim dos escândalos (legal/informal); 

enaltece quais personagens importam naquele dado momento (personalista/partidária); 

reforça um papel social e político para as suas narrativas de acordo com o que vem sendo 

temporalmente arraigado em seu ethos profissional (democrática/caótica); e, em uma 

aparente contradição, o jornalismo também suspende o tempo “normal”, com a 

polarização fantástica/ordinária.  

Afinal, escândalos políticos podem ser vistos também como estados de exceção, 

tanto ao fazer uma contraposição com o que é considerado habitual no exercício político, 

quanto ao posicionar uma narrativa que explicita suas falhas dentro do ideal autoimposto 

de objetividade. Ao abraçar a narrativa escandalosa, o jornalismo também abraça todos 

os pressupostos de uma ideia de si mesmo que nunca alcançou.    

Além disso, essas polarizações carregam as marcas de um tempo, para serem 

constituídas dessa maneira. Ao propor a noção de Zeitgeist, Schmidt (1956) a vincula à 

opinião dominante a respeito das maneiras, costumes, pensamentos e tendências de um 

tempo específico. Dessa maneira, o Zeitgeist poderia mudar de acordo com o lugar e as 

situações que circundavam esse determinado lugar. Nesse sentido, assim como o conceito 

de Zeitgeist, de que haveria um “espírito da época” capaz de amalgamar as características 

culturais e intelectuais de um determinado tempo, essas polarizações também resguardam 

muito dos valores, pensamentos e preocupações de um tempo/espaço específico; tudo 

isso, junto, moldam as estratégias de narrar os escândalos políticos que analisamos.  

É importante que isso seja destacado, por mais elementar que seja, para não se 

perder de vista que as polarizações que foram enxergadas nessas coberturas explicitam 

questões desse tempo e, por mais que se tenha tentado refletir sobre formas narrativas 

essenciais, que perdurassem ao longo dos anos, sabemos que a volatilidade dessas 

narrativas – de seus elementos constitutivos e da maneira de interpretá-las – é a única 

característica imutável.  
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Outros elementos podem surgir e complementar o entendimento que se teve, 

inicialmente, dessas polarizações. Assim como novos elementos podem fazer com que 

uma dada polarização perca totalmente seu sentido original, ou mesmo perca sua 

relevância. O que se ressalta dessa possibilidade de “destruição”, de potencial de 

fragilidade, é que a maneira de enxergar as narrativas dos escândalos políticos precisa ser 

sempre revisitada e ressignificada. Atravessar essas narrativas com a noção de 

polarização foi uma tentativa nessa direção, mesmo que as polarizações que enxergamos 

agora não façam mais sentido em alguns anos, ou meses. 

Essa instabilidade narrativa do que parece ser o incapturável escândalo político, 

parece-nos reforçar justamente a ideia de sua inexistência – ao menos como uma narrativa 

que tenha seu sentido fechado em si, ou externo a si. A maneira de julgar esses 

acontecimentos de malfeitos que se sobressai atualmente, no jornalismo, é esta que está 

permeada de polarizações. E, apesar das marcas narrativas polarizadas que estão 

presentes em um escândalo da década de 1950 e outras em décadas dos anos 2000, nada 

nos garante que essas polarizações serão as mesmas em tempos por vir.  

Nem precisam ser. Para que o escândalo político seja reconhecido como uma 

mentalidade instaurada pelo jornalismo, basta que se reflita a respeito da capacidade desse 

jornalismo em gerar formas que guiam a experiência do que é narrado sobre o mundo da 

política. Essas formas podem mudar – assim como as polarizações mudarão – mas 

continuarão a existir formas.  

Além disso, vale salientar que, para que uma narrativa seja considerada um 

escândalo, não é necessário movimentar todas as polarizações que identificamos. Pelo 

contrário, para que haja um escândalo, como a própria natureza da narrativa escandalosa 

– além da jornalística - suscita polarização, não é necessário que muitas outras 

polarizações estejam presentes. No entanto, a sua longevidade e o poder simbólico que 

ele é capaz de movimentar parece estar diretamente relacionado com a quantidade de 

polarizações que circundam essas narrativas. A própria categoria de “mar de lama”, que 

elegemos como foco, indica algo nesse sentido. Nela, vimos, podemos identificar, ao 

menos, todas as polarizações que categorizamos.  

A grande ideia da mentalidade escândalo e, consequentemente, do mar de lama, 

na verdade, está em acionar uma bagagem acumulada de fatos. Toda vez que um “novo” 

escândalo surge, a impressão que precisa ser acionada é que ele não é um fato isolado, 

ele faz parte de uma teia de escândalos precedentes. Um escândalo “único”, sem qualquer 
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tipo de conexão com escândalos anteriores – ou mesmo com fatos de moral duvidosa que 

não tenham se tornado escândalo – é improvável que aconteça.  

Ainda, tem mais uma questão nisso tudo: esse retrospecto que é acionado pelo mar 

de lama, essa predisposição em estruturar cumulativamente os escândalos, não vem 

acompanhada de discernimento. Em outras palavras, a mentalidade faz com que os 

escândalos venham acompanhados de uma bagagem prévia de outros escândalos, mas 

não necessariamente apresenta elementos para que esses outros escândalos sejam 

reconhecidos, identificados. O interesse é que uma massa nebulosa envolva os 

escândalos, dando-lhes peso, mas não exatamente distinção. São “os escândalos da Era 

PT”, ou “governos petistas marcados por escândalos”. Esses escândalos não precisam ter 

cara, seus personagens não precisam ser reconhecidos – o espectro “petista”, nesse caso, 

foi/é o suficiente.  

Diante disso, findada a combinação de reflexão com a análise, resta-nos 

questionar: escândalos políticos existem? E, diante da sinalização de sua inexistência, o 

que essa indicação nos ajuda a compreender as dinâmicas da cultura profissional 

jornalística que se estabeleceu no Brasil? E mais, quais pistas a explicitação dessas 

polarizações nos deram para ordenar um entendimento a respeito das coberturas de 

escândalos, que seja complementar – ou para além – ao do compromisso democrático e 

do sensacionalismo?  

4.9.1 Do específico ao geral: afinal, escândalos políticos existem? 

 

Em relação ao jornalismo, poderíamos desmembrar uma tentativa de resposta a 

essa questão em dois pontos. Em primeiro lugar, essa é uma negociação arriscada. Ao 

depositar mais fichas na forma do que no conteúdo, em se tratando de escândalos 

políticos, o jornalismo pode, ao mesmo tempo, ampliar o seu alcance ou enfraquecê-lo.  

Os motivos para isso são óbvios: ampliar porque, nessa perspectiva, tudo pode ser 

escândalo; enfraquecer porque, tudo sendo escândalo, o contrário também é verdade: 

nada é escândalo. O monopólio dessas formas, e consequentemente do escândalo, 

continua sendo do jornalismo. É ele quem provê e quem determina quando, como e por 

quanto tempo um escândalo vai ser escândalo – e quando não vai ser. Nas situações em 

que não havia tantos elementos, em termos de conteúdo, para que o escândalo fosse 

considerado existente, ainda prevaleceu o domínio sobre essas formas, o monopólio que 

o jornalismo exerce sobre elas.  
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Mais uma vez, a ideia de “mar de lama” é uma referência completa para ilustrar 

essa questão. Reunidas várias situações diferentes sob o mesmo signo de uma “sequência 

sem fim de malfeitos”, como é transmitida pelo mar de lama, torna-se mais fácil apontar 

características gerais a todos os eventos, sem precisar levá-los em consideração 

separadamente. Em outras palavras, ao colocar todas as situações – antes consideradas ou 

não escândalos – sob o mesmo entendimento de “mar de lama”, o jornalismo pode guiar 

o entendimento de que todos eles têm as mesmas características e também o mesmo poder 

de destruição. Mesmo quando esses escândalos não são vistos como escândalos, em um 

determinado tempo, o fato de serem colocados no mesmo espectro de interpretação de 

escândalos, em outro tempo, fazem com que sejam considerados todos escândalos. E, ao 

fazer isso, pode também torná-los úteis aos seus propósitos. Afinal, o que são essas 

polarizações senão maneiras de engajar, entreter, provocar e indignar os públicos diante 

de narrativas políticas? 

E o fazem sempre levando em consideração que o jornalismo é o único que pode 

prover esse tipo de relação. Fora dele, essas polarizações são incapazes de resistir, porque 

não vai existir uma razão social – uma necessidade de se autolegitimar, de impor sua 

força, sua utilidade, de reafirmar sua posição de ator político –, ou seja, tudo que faz o 

jornalismo buscar as narrativas escandalosas como um abrigo seguro para si.  

Isso nos leva à segunda argumentação que deriva da comprovação da nossa 

hipótese: quando a mentalidade escândalo está expandida, como no caso do entendimento 

do “mar de lama”, não é possível distinguir o que é e o que não é escândalo no tempo 

presente, ou o tempo mais próximo dos acontecimentos. A mentalidade, então, torna tudo 

turvo em torno do que é o escândalo.  

Essa parece ser uma das grandes contradições das narrativas de escândalos 

políticos. Isso acontece porque, uma vez que a mentalidade é instaurada e o jornalismo 

gerencia as polarizações para mantê-la, tudo que está sendo narrado pode ser identificado 

como escândalo. Essa distinção só se torna clara depois que os eventos cessam de aparecer 

nos jornais. A retrospectiva desses eventos, porém, não é feita.  

A questão parece ser, então, não tanto em torno da existência ou não dos 

escândalos, mas de como abordar essas narrativas, levando em consideração a fragilidade 

de seus sentidos intrínsecos. Elementos morais, temporais, a intencionalidade de um dado 

período, tudo parece tensionar esses conteúdos, mais do que a carga informativa que eles 

carregam. A forma pode ser percebida de diversas maneiras e têm auxílio da já 

consolidada estrutura de legitimação que o jornalismo construiu em torno de si. Dessa 
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maneira, é evidente que o início de uma narrativa que é colocada em uma capa, sobre um 

evento que parece ter desdobramentos relevantes o bastante para continuarem 

preenchendo esse lugar de destaque, já parte de um ponto de tensão propício para ser 

alçado pela “mentalidade escândalo”.  

Tomando como exemplo, mais uma vez, as duas principais narrativas 

escandalosas desse último período analisado, poderíamos refletir que uma das principais 

diferenças narrativas entre o escândalo do Mensalão e o da Lava-Jato é que o Mensalão 

tem uma estrutura melhor definida de causa-efeito.  

Houve um esquema de compra de votos de parlamentares, em benefício de 

projetos do governo; essa é a base de toda a argumentação escandalosa. Os principais 

nomes do partido, de acordo com as acusações que foram surgindo, sabiam desse 

esquema. A lógica da ruptura de uma norma é explicitada pelas relações “propina” e 

“corrupção”. Sem esses indicativos, a associação não é tão simples assim: sabe-se que a 

política opera por meios escusos. Ninguém seria tão inocente de pensar que a articulação 

política é feita com base apenas em um debate de ideias e equilíbrio de interesses, em que 

o consenso é o grande impositor de limites.  

Uma possibilidade argumentativa alternativa à narrativa do Mensalão, por 

exemplo, poderia ser de que o dinheiro público estava sendo usado para garantir a 

legitimidade de projetos que o governo da época julgava ser os mais apropriados. Esse é, 

então, um caso ideal de perceber que a questão dos escândalos não gira necessariamente 

em torno do que se diz, mas, sim, de como se diz. A possibilidade de julgar 

acontecimentos que, em outro momento, não ganhariam a carga pesada de escândalo, é o 

que faz com que a identificação com uma mentalidade a ser instaurada pareça tão 

pertinente.  

Além disso, poderíamos pensar que, aqui, oferecemos também uma narrativa 

alternativa a todo esse período de trezes anos do PT na presidência; revisitamos o que tem 

sido apontado como seus principais episódios, reestruturamos as principais narrativas em 

prol da nossa própria argumentação e, assim, demarcamos que outras leituras de uma 

mesma situação são possíveis – e constantemente feitas. Assim são as narrativas que se 

identificam como sendo escandalosas – são peças em aberto, cujos sentidos podem ser 

modificados.  

 

4.9.1.1 Escândalos e o fator de entretenimento: emulando a participação democrática 
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Thompson é enfático ao recusar a visão de que os escândalos políticos midiáticos 

são deturpações sensacionalistas ou uma maneira de entreter as audiências, através de 

seus casos rocambolescos e de sua narrativa por vezes espalhafatosa dos malfeitos 

políticos. De fato, enxergar os escândalos políticos como meros artefatos do showbizz, ou 

mesmo com ênfase exagerada em sua capacidade de chamar atenção para algumas 

situações, não faz justiça às possibilidades que esses eventos proporcionam.   

No entrelaçamento dos escândalos políticos com as narrativas jornalísticas, na 

maneira como esses malfeitos são capturados pelo jornalismo e expostos ao mundo de 

uma forma que reverbera diversos dos entendimentos que esse jornalismo tem da 

experiência política – e de seu próprio papel nessa experiência –, o entretenimento passa 

a ser uma variável relevante de ser considerada. Não de forma reducionista, em que o 

entretenimento passaria a ser uma das explicações centrais para a eclosão de seguidos 

escândalos políticos – ou a via que tem sido privilegiada de exposição da narrativa política 

–, mas considerando que há no entretenimento alguns elementos que ajudam a entender 

as próprias narrativas escandalosas explicitadas no jornalismo. E já direcionamos alguns 

argumentos nesse sentido. 

Em oposição a uma visão que afirma que a política segue uma lógica análoga à da 

economia (SCHUMPETER, 1984), poderia-se enxergar a política, no jornalismo, como 

propensa a seguir um ordenamento da cultura pop (STREET, 2003), permeado pelas 

intrigas, dramas, comédias e construção de personagens especificamente propícios para 

esses contextos. O jornalismo, por sua vez, seria responsável por agenciamentos capazes 

de articular tais questões de forma narrativa. 

De acordo com Blumler (1992), na democracia representativa, a mídia ocupa 

papel central porque conecta representantes e representados, apresentando uma gama de 

diferentes ideias e informações, que auxiliam aos representados tomarem decisões 

relevantes. Na Europa, por causa de sua estrutura politizada, afirma o autor, a mídia 

desempenhava um bom trabalho, até que o continente passou a seguir os passos dos EUA, 

especialmente centrada no aspecto comercial, a que ele chamou de “dilúvio comercial”. 

Sua hipótese é de que o conteúdo da comunicação política está marcado por um grau de 

despolitização, na medida em que a política é predominantemente apresentada como um 

jogo e que não se tem tempo nem espaço para se discutir a política em miúdos. É possível 

perceber, a partir desse posicionamento de Blumler, a demonização do entretenimento.  

Essas argumentações se tornam pertinentes, pois, de acordo com o que se começou 

a ser discutido aqui e, esperamos, continue sendo sinalizado em trabalhos próximos, o 
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entretenimento no jornalismo político é tratado de forma inadequada. É preciso que essas 

narrativas sejam exploradas tal como são: histórias cheias de revezes, personagens 

destacados caricatos, situações inusitadas que provocam espanto e riso, tudo narrado para 

mediar a interlocução dos cidadãos com o poder público e entreter. Não necessariamente 

nessa ordem. E a concepção de mentalidade, destrinchada por polarizações, contempla 

essa análise multifacetada que pode ser feita no jornalismo político – tendo os escândalos 

como objeto ou não. 

Ainda nesse tópico, John Street (2003) pergunta: ganhamos alguma coisa, na 

nossa compreensão de política moderna e de comunicação política, ao fazer comparação 

entre política e show-business? O autor propõe a analogia entre o mundo da política e o 

do show-business, para explicar a moderna política e a moderna comunicação política. 

Street se volta para casos em que celebridades desempenham papel político e políticos 

assumem um comportamento típico de celebridades. Mas nos impõe questões 

interessantes, com essa proposta de aproximação: tomada como factível, essa analogia 

altera a forma como nos relacionamos com a política e também como a política é 

retratada. 

Assumindo a pertinência da analogia proposta por Street (2003), sustenta-se que 

a maneira como a política é retratada, diante dessa aproximação, tem cada vez mais a ver 

com o entretenimento. Que a forma como a política é retratada e a aproximação entre 

política e cultura popular se alimentam. No entanto, o relevante não é estabelecer qual 

dos lados começou a influenciar qual, mas, sim, reconhecer as consequências dessa 

influência. Assim, o jornalismo se apropriou do que lhe era conveniente dessa 

aproximação, e a tem ressignificado de acordo com seus parâmetros e necessidades. 

Por isso, o entretenimento está presente, em maior ou menor grau, em todas as 

notícias veiculadas. E, tratando-se das notícias de política, esse entrelaçamento é 

relevante de ser investigado para que se possa (re)pensar quais são os compromissos que 

o jornalismo mantém com a democracia. Em outras palavras, a partir das formas 

identificadas nessa aproximação com os escândalos políticos, é preciso i) reconhecer que 

o apelo do entretenimento está presente no jornalismo, seja ele sério, light, sensacional 

ou de referência (e aqui depende das separações que o pesquisador acredita existir, 

embora tivemos advogado em prol de uma diluição desses engessamentos), e que; ii) no 

imbricamento do entretenimento com a política também se encontra terreno fértil para 

refletir qual o papel do jornalismo hoje. 
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Não parece ser produtivo continuar enxergando o jornalismo político só como um 

projeto informativo e enriquecedor de ideias, que é essencial para a ordem democrática, 

por partilhar ideias e discussões úteis para os cidadãos tomarem decisões políticas. Isso 

faz parte de uma mítica jornalística que, como vimos, ganhou força com a sua 

modernização, e se entranhou no próprio conceito de jornalismo – como é visto pelos 

seus profissionais, como é repassado para os estudantes e como é analisado pelos 

pesquisadores. 

O problema que se apresenta diante disso é que, por estar tão entranhada, essa 

percepção de que o jornalismo primordialmente serve a fins democráticos impede que se 

compreenda as particularidades dessa prática que não se encaixam nessa noção. Enquanto 

se olhar para a imprensa com essa mítica em torno de seu exercício, qualquer caminho 

que for julgado como desmoralizador desta imagem corre o risco de ser impropriamente 

analisado (Cf. CÂMARA, 2018).  

Tendo isso em vista, e pensando nas formas narrativas que foram identificadas 

nessas observações, pode-se vincular o fator de entretenimento das narrativas que são 

vistas como escândalos políticos midiáticos da seguinte maneira: 1) as narrativas 

escandalosas nesses jornais entretêm pelo dinamismo. O que a mentalidade escândalo 

pressupõe é que haja uma espera por acontecimentos e reveses que capturam a atenção e 

criam expectativas; 2) diante da importância dos personagens do que é posto como 

escândalo, há também uma genuína curiosidade em relação aos desdobramentos do 

escândalo. Presidentes, deputados, jornalistas, todos esses personagens têm que 

performar ações e enfrentar o julgamento da opinião pública, oferecendo um jogo de 

poder que estimula o espectador-leitor a acompanhá-lo; 3) ao envolver tomadas de 

decisão que se relacionam diretamente com o jogo democrático, as narrativas ditas 

escandalosas também entretêm através da simulação de participação democrática. 

Acompanhar seus desenlaces se torna acompanhar os próprios rumos da democracia. 

Mesmo que de forma distanciada e sem poder de interferência efetivo, há um convite 

tácito ao exercício cívico vindo das narrativas escandalosas. O ethos profissional do 

jornalismo “moderno” se encora com vigor neste último ponto. 

Mas não parece haver nisso uma contradição. Ao contrário. O entretenimento seria 

visto, aqui, como uma maneira de angariar mais atenção e valor ao escândalo, e não para 

diminuir seu papel, como muitos advogam. E é exatamente nesse entendimento de 

entretenimento ampliado, que reconhece na disputa pelo equilíbrio democrático mais um 

elemento constitutivo do papel social do jornalismo – e não uma oposição – que poderiam 
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ser visíveis as formas narrativas que regem os escândalos políticos. Essas formas estão 

articuladas tanto com a noção de que as narrativas escandalosas são um arauto da 

engrenagem democrática, quanto com a ideia de que essas mesmas narrativas servem a 

propósitos de entretenimento. Não pode haver exclusão de uma dessas partes.  

Essas formas, como vimos, equilibram essas duas percepções das narrativas 

escandalosas. E não apenas isso: como elas regem os escândalos, dando-lhes um sentido 

específico – que diferenciam essas narrativas das outras –, essas formas são as 

responsáveis por instaurar a própria mentalidade escândalo. Ou seja, sem que essas 

formas narrativas estejam presentes, não há escândalo político, mesmo que todos os 

outros elementos de conteúdo se façam notar. Isso não denota apenas a força dessas 

formas narrativas, mas também indica a confirmação do que afirmamos no início deste 

trabalho: escândalos políticos não existem. Ao menos não em conteúdo (ou seu conteúdo 

não desempenha a importância que se atribui a ele). Escândalos só passam a existir – 

como uma narrativa de sentido próprio – na medida em que essas formas narrativas são 

inseridas pelo jornalismo nas descrições dos eventos.  

Obviamente, não se exclui dessa equação todos os outros elementos de conteúdo 

e forma aqui já pontuados. O que queremos dizer é que, os escândalos políticos que 

aparecem nos jornais, a partir do que eles consideram como tal, são narrativas sobre atos 

de corrupção envolvendo personagens do alto escalão do governo, com potencial de 

ligação com a figura mais importante do executivo, o presidente da República. Mas, 

mesmo essa definição, esse guia cognitivo, não garante que se possa identificar todas as 

narrativas escandalosas. Em dado momento, algumas narrativas com todas essas 

características vão surgir e não vão ser consideradas escândalos.  

É nesse ponto de interrogação que a mentalidade escândalo se faz clara. E também 

dá a ver as formas narrativas que constituem essa mentalidade; essas quatro polarizações 

que definem, dão sentido, guiam o olhar e mantêm equilibrados os dois papéis principais 

dos escândalos políticos, de entreter e expor malfeitos com vias de manutenção 

democrática.     
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escândalos são capazes de virar o jogo político de ponta cabeça. Expõem 

malfeitos, colocam em dúvida a credibilidade daqueles que se encontram em seu centro, 

reformulam tomadas de decisões, podendo, inclusive, redefinir rumos de um governo. O 

que seria, então, dos escândalos, se colocássemos em dúvida sua própria existência? 

Afinal, escândalos podem também ser narrativas caóticas, vazias de sentido. E, nesse 

caso, precisam ser minimamente organizadas para serem compreensíveis e se tornarem o 

furacão com poder de destruição, entretenimento e razão social que costumam ser vistos.  

Esta tese buscou trilhar esse segundo caminho, expondo a inadequação de se 

analisar os escândalos políticos como narrativas fechadas com sentido próprio. E, ao 

contrário do que se poderia pensar, partir da premissa da inexistência do escândalo é tão 

ou mais profícuo para se refletir a respeito de seu principal palco, o jornalismo, do que 

presumir sempre sua existência. No jornalismo, então, nosso ponto de partida e de 

chegada, os escândalos só têm sentido quando colocados em uma mentalidade específica, 

uma capacidade de julgar certos acontecimentos que faz com que estes sejam vistos como 

escândalos.  

Cabe, nesse ponto, relembrar as palavras da historiadora Lilia Schwarcs, ao 

prefaciar a obra Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson: “nações são 

imaginadas, mas não é fácil imaginar. Não se imagina no vazio e com base em nada”. De 

forma semelhante, podemos pensar nas discussões que engendramos nessas páginas. Se 

supomos que escândalos políticos, em termos de narrativa com sentidos próprio, não 

existem, podemos supor também que eles são estimulados a serem imaginados, nas 

páginas dos jornais, constantemente. Mas eles não podem ser imaginados no vazio. É 

preciso que alguns elementos facilitem essa imaginação e, mais do que isso, façam com 

que a ideia de escândalo não se dissipe completamente, para, sempre que preciso, ela seja 

facilmente retomada.  

Aqui, esses elementos acompanham as narrativas jornalísticas, desde a 

constituição de um ethos profissional, passando pela estruturação de um lugar 

privilegiado para os escândalos políticos – em que o jornalismo ainda detém, também, o 

monopólio de sua narração –, e chegando ao agenciamento de formas narrativas 

específicas. Juntos, esses elementos nos ajudam a dar sentido ao caos narrativo que 

imaginamos ser o escândalo político. Juntos, ainda, esses elementos ampliam ou 

diminuem a maneira como imaginamos essas narrativas escandalosas, a maneira como 
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julgamos esses acontecimentos. Todos esses elementos, ainda, estão inscritos em um 

tempo, são demarcados por ele e ajuda a dar-lhe valor histórico. 

A isso chamamos “mentalidade escândalo”. Buscamos, então, explicitar algumas 

de suas principais estratégias narrativas, que identificamos como sendo “polarizações”. 

Pode-se dizer, então, que as narrativas de malfeitos políticos, no jornalismo, são 

constituídas por uma associação, um aglutinamento, de polarizações. E, admitindo como 

pertinente esse caminho interpretativo, tivemos a pretensão de traçar um panorama de 

análise para essas narrativas, já que as atuais aproximações tendem a se tornar 

inconsistentes, diante da própria inconsistência das narrativas escandalosas em 

estabelecerem sentido por si mesmas.  

Ao propor essa maneira de olhar, esperamos também ampliar a compreensão em 

torno do jornalismo brasileiro que se desenvolveu no Brasil, especialmente a partir da 

década de 1950, rodeado por míticas percepções de si e pretensões de construir fatos. E 

essa não é uma pretensão que pode ser usada impunemente. No século XIX, a noção de 

fato histórico estava atrelada ao entendimento positivista de que era possível acessar a 

Verdade dos fatos. Ao historiador, caberia apenas descrevê-los assim como aconteceram, 

sem que isso pudesse acarretar em qualquer tipo de desvio. Um fato histórico seria, nessa 

perspectiva, um fato político, pois a História política tradicional exercia um peso grande 

nessa concepção.  

“Primeiro, acerte os fatos; só então corra o risco de mergulhar nas areias 

movediças da interpretação. Esta é a derradeira sabedoria da escola empírica e do senso 

comum da História”, explica Carr (1996, p.38), como parte de uma crítica a essa visão, 

como se os Historiadores pudessem – e devessem – relatar da mesma maneira todos os 

acontecimentos, de forma a não se poder distinguir quem escreveu o quê, porque o relato 

seria o mesmo, já que a verdade dos fatos é una. Trajetória semelhante faz o jornalismo 

de ideal objetivo que floresce no século XIX e se consolida no Brasil no século XX.  

Além disso, pode-se dizer o mesmo dos escândalos políticos. As ações de 

transgressão que preenchem as narrativas escandalosas não são nada além de 

contravenções, até que se estruture de maneira tal, no jornalismo, que lhe é atribuído a 

característica e importância de ser um escândalo. E ele passa a importar. Muito. 

Não é só porque ele é capaz de destruir reputações, ou porque manipula poderes 

simbólicos fundamentais para o bom funcionamento do jogo político. O escândalo é 

considerado essencial porque acabou virando o grande porta-voz do modelo do 

jornalismo liberal, mesmo sendo a explicitação da falácia desse modelo.  
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Da maneira como enxergamos, é por isso que o escândalo pode ser tão usado para 

deteriorar a imagem de um partido inteiro e seus principais nomes, como aconteceu com 

o PT – porque pode, livremente, abrir mão de todas as prerrogativas do que o jornalismo 

diz ser – imparcial, objetivo, defensor de direitos, todas as bandeiras liberais – para contar 

uma história com todos os recursos que diz nunca usar. A questão, então, não é 

necessariamente a parcialidade da imprensa, porque sempre soubemos que era impossível 

de ser alcançada, mas, sim o uso do escândalo como via para consolidar esse discurso 

falacioso. O próprio escândalo é um exemplo da incompatibilidade deste ideal com a vida 

real. E tem legitimado esse lugar de fala privilegiado do jornalismo.  

 A deterioração da imagem do partido e de suas figuras mais proeminentes não 

poderia ser alcançada seguindo a pretensão de modelo seco e direto das notícias. Não 

seria possível narrar essa odisseia de grande derrocada moral de um partido inteiro 

partindo de um pressuposto de jornalismo objetivo. Há, então, uma incompatibilidade 

latente entre o engessamento preconizado pelo “ideal da informação”, como diria 

Schudson (1981), e as narrativas de escândalos. E é no centro dessa incompatibilidade 

que é possível pensar como a exposição massiva de um partido pôde levar a todas as 

consequências apontadas nas análises recentes: quebra do “contrato” do jornalismo com 

o compromisso democrático e a polarização dos debates, em especial.   

Como vimos também, para ser considerado o pilar da democracia, o jornalismo 

precisou passar por uma diversidade de manobras narrativas, empresariais e políticas. Seu 

produto final – que teve sua utilidade alinhada com o compromisso democrático – é 

exatamente o modelo de jornalismo que estamos habituados, intrinsecamente ligado ao 

neoliberalismo como conduta econômica e como estilo de vida.  

Dessa perspectiva, o ideal objetivo se destaca como linha matriz e estabelece que 

todo jornalismo que se distancia dessa fórmula atenta não só à “correta” prática 

jornalística, mas também à própria democracia que este tipo de jornalismo diz resguardar. 

Nesse contexto, fizemos o esforço de apontar para uma interpretação que tensiona os 

escândalos políticos como uma bandeira de legitimidade moral do próprio jornalismo. 

Afinal, é provável que a explicitação de escândalos, no jornalismo, se ancore no ideal de 

manutenção democrática para que sua vida útil seja ampliada e não tão contestada.  

Por fim, buscamos ilustrar, com exemplos de narrativas identificadas como 

escândalos políticos como tudo isso é feito. Para instaurar a mentalidade escândalo, 

narrativamente, pontuamos, é preciso que o jornalismo estabeleça algumas bases de 

argumentação que sirvam de norte para o caos. Ou seja, a mentalidade é acionada sob 
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uma falsa demanda de ordem. Falsa, porque o escândalo não é ordem, é caos: 

institucional, moral e, a parte que nos cabe, narrativo.  

Nas análises que propomos, inclusive, pudemos demonstrar que o caos narrativo 

do escândalo não é dissipado; pois não tem como, já que são muitas variáveis, muitas 

estórias dentro de estórias, imbricadas em tempo e espaço distintos. Tentar organizar tudo 

isso e colocar em uma narrativa linear é improvável, então. O que o jornalismo faz é 

determinar pontos de sustentação, que, já antecipamos, demos enfoque especial ao que 

identificamos por polarizações.  

Ao explorar essa percepção, da mentalidade escândalo como uma capacidade de 

julgar que é acionada por recursos narrativos que têm a ver com o “anti-jornalismo” 

liberal – o caos, a subjetividade e o escárnio –, buscamos por uma categoria de análise 

que desse conta de iluminar a argumentação. O mar de lama, nesse contexto, exemplifica 

essa mentalidade. Essa clareza da sua condição de exemplo se dá, essencialmente, porque 

o “mar de lama” é uma categoria que não diz nada, até que se injete significado nela.  

Foi isso que aconteceu com Vargas, cuja significação foi transplantada para Lula 

e o PT, à época do Mensalão. Mas, sozinha, a categoria mar de lama é apenas uma 

expressão imprecisa. Tão vaga e vasta quanto uma tentativa de definição de escândalos 

políticos. Ou de seu papel na legitimação do fazer jornalístico. É preciso que a 

mentalidade escândalo esteja instaurada para que ela faça sentido. 

Fizemos, então, o que acreditamos ser um movimento contrário ao que vinha 

sendo feito nas análises sobre escândalos políticos; ao invés de buscar sentido nos 

escândalos, esvaziar esses episódios. Retiramos os seus sentidos, tanto quanto nossa 

própria limitação foi capaz. E, a partir daí, tentamos compreender quais são as 

sustentações narrativas que tanto potencializam a reincidência de escândalos políticos no 

jornalismo, colocando-os como a base da experiência política que é narrada e como 

estratégia de sucessivas ressignificações do próprio exercício jornalístico – cuja relação 

com a democracia se torna vital para manutenção de seu poder simbólico e capital 

político, não cansamos de pontuar. Tudo isso, amarrado por um fio quase imperceptível 

que, se observarmos atentamente, só está retendo as projeções que lhe são impostas.   

Em outras palavras, não há nada nessas narrativas escandalosas, nos jornais, que 

as diferencie das narrativas sobre políticas que não são enquadradas como escândalos. 

Não há nada nessas narrativas que indiquem para uma essência do escândalo político. Ou 

seja, não há narrativa que, por si só, seja escandalosa. Elas precisam de um contexto para 

existir e fazer sentido e, não apenas isso, dependem de uma série de fatores que não têm 



240  

a ver com conteúdo. Mais especificamente, o que queremos dizer é que escândalos são 

impossíveis de serem pré-determinados simplesmente porque eles não existem fora de 

um esquema apropriado. Não são apenas personagens específicos performando ações 

específicas – de malfeitos – que fazem um escândalo político. Escândalos aparecem do 

caos narrativo e sempre em perspectiva com outros acontecimentos. Eles são tanto uma 

questão de forma quanto de conteúdo. 

Mas, ainda assim, as narrativas escandalosas são analisadas como se tivessem 

pleno domínio sobre sua atuação e consequências – em certa medida, até dependem disso 

para sobreviver. Como isso é possível? Parece oportuno relembrar uma crítica recebida 

pelo livro de Fleck, citado no início de nossa exposição, quando disseram “mas como este 

livro pode ser? Um fato é um fato”. Este trabalho teve neste tipo de questionamento uma 

pretensão. Se, ao ser lido, alguém pensar que questionar a existência de escândalos 

políticos é um exercício profícuo, mesmo sem concordar com uma linha sequer que foi 

escrita aqui, a presente tese terá atingido um de seus principais objetivos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – CARTA À SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

"À SOCIEDADE BRASILEIRA 

O PT, PSB, PMDB, PCdoB, PDT e PRB, representados pelos seus presidentes nacionais, 

repudiam de forma veemente a ação de dirigentes do PSDB, DEM e PPS que, em nota, 

tentaram comprometer a honra e a dignidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Valendo-se de fantasiosa matéria veiculada pela Revista Veja, pretendem transformar em 

verdade o amontoado de invencionices colecionado a partir de fontes sem identificação. 

As forças conservadoras revelam-se dispostas a qualquer aventura. Não hesitam em 

recorrer a práticas golpistas, à calúnia e à difamação, à denúncia sem prova. 

O gesto é fruto do desespero diante das derrotas seguidamente infligidas a eles pelo 

eleitorado brasileiro. Impotentes, tentam fazer política à margem do processo eleitoral, 

base e fundamento da democracia representativa, que não hesitam em golpear sempre que 

seus interesses são contrariados. 

Assim foi em 1954, quando inventaram um "mar de lama" para afastar Getúlio Vargas. 

Assim foi em 1964, quando derrubaram Jango para levar o País a 21 anos de ditadura. O 

que querem agora é barrar e reverter o processo de mudanças iniciado por Lula, que 

colocou o Brasil na rota do desenvolvimento com distribuição de renda, incorporando à 

cidadania milhões de brasileiros marginalizados, e buscou inserção soberana na cena 

global, após anos de submissão a interesses externos. 

Os partidos da oposição tentam apenas confundir a opinião pública. Quando pressionam 

a mais alta Corte do País, o STF, estão preocupados em fazer da ação penal 470 um 

julgamento político, para golpear a democracia e reverter as conquistas que marcaram a 

gestão do presidente Lula. 

A mesquinharia será, mais uma vez, rejeitada pelo povo. 

Rui Falcão, PT 

Eduardo Campos, PSB 

Valdir Raupp, PMDB 

Renato Rabelo, PCdoB 

Carlos Lupi, PDT 

Marcos Pereira, PRB. 

Brasília, 20 de setembro de 2012" 
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ANEXO B - OS ESCÂNDALOS DO PT DESDE O INÍCIO DA ERA LULA E O 

TERREMOTO COM A LAVA-JATO 

 

Vídeo de Waldomiro Diniz cobrando propina para campanha, em 2004, inicia abalos no 

partido. Palocci foi demitido por duas vezes, no governo Lula e na gestão de Dilma 

 

Um vídeo com Waldomiro Diniz, então assessor da Presidência para assuntos 

parlamentares, deu início, em fevereiro de 2004, à série de escândalos envolvendo o 

Partido dos Trabalhadores após Luiz Inácio Lula da Silva assumir a Presidência da 

República, no ano anterior. Waldomiro foi afastado do cargo depois da divulgação de 

imagens em que aparece cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha 

eleitoral do partido, em 2002, quando era presidente da Loterj - Loteria do Estado do Rio 

de Janeiro. No decorrer do processo, descobriu-se que ele também era ligado ao bicheiro 

Carlinhos Cachoeira, empresário preso por acusações de envolvimento no crime 

organizado e corrupção. Cachoeira foi condenado a 39 anos de prisão por corrupção ativa 

no dia 7 de dezembro de 2012. Atualmente o bicheiro encontra-se em prisão domiciliar. 

   Pouco mais de um ano depois, em 15 de junho de 2005, o deputado Roberto 

Jefferson (PTB-RJ), da base aliada do governo, detalhou, no Conselho de Ética da 

Câmara, em depoimento transmitido ao vivo pela TV, o esquema de corrupção que 

consistia na compra de votos comandado pelo governo do PT, o mensalão. Ele acusou, 

entre outros altos dirigentes petistas, o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. 

Deputados eram periodicamente pagos com dinheiro público, desviado com a ajuda do 

ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e do operador, o publicitário Marcos Valério. 

  Dirceu foi demitido da Casa Civil em 21 de junho, mas continuou sua vida pública 

como deputado federal (PT-SP). No entanto, em 30 de novembro, a Câmara dos 

Deputados cassou o seu mandato por quebra de decoro, com 293 votos a favor e 193 

contra. 

Em 29 de setembro de 2006, um novo escândalo iria abalar o PT: a Polícia Federal 

prendeu dois integrantes do partido (chamados posteriormente, de "aloprados" por Lula) 

com R$ 1,7 milhão, que tentavam negociar um falso dossiê que ligava José Serra e 

Geraldo Alckmin — candidatos tucanos ao governo de São Paulo e à Presidência, 

respectivamente — ao Escândalo dos Sanguessugas. Esta operação da Polícia Federal, 

deflagrada em 4 de maio de 2006, investigava fraude em licitação de compra de 

ambulâncias para municípios e pôs na cadeia os deputados Bispo Rodrigues (PFL-RJ) e 

Ronivon Santiago (PP-AC). 
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Um dos “aloprados” era Hamilton Lacerda, ex-assessor de Aloizio Mercadante, 

do PT, também candidato ao governo de São Paulo. A PF apreendeu ainda com os petistas 

R$ 1,7 milhão em notas de real e dólar, cujas imagens foram vazadas em 29 de setembro 

para a imprensa, a dois dias das eleições. 

Em junho de 2011, no primeiro ano do mandato da presidente Dilma Rousseff, 

houve a primeira turbulência no governo. Pela segunda vez, Antonio Palocci foi demitido 

do cargo de ministro: então chefe da Casa Civil, dessa vez, saiu sob suspeita de 

enriquecimento ilícito e tráfico de influência como consultor, no período em que era 

deputado. Em 27 de março de 2006, Palocci havia sido demitido da Fazenda após ter sido 

acusado pelo presidente da Caixa Econômica, Jorge Mattoso, de participação na quebra 

ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Envolvido na Lava-Jato, Palocci 

é suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro e foi preso em setembro de 2016, na 35ª 

fase da operação. 

Ainda em 2011, Dilma iniciou uma “faxina” nos ministérios que seguiu até 2012. 

Perderam o cargo sob suspeita de malfeitos os ministros Wagner Rossi (Agricultura), 

Orlando Silva (Esporte), Pedro Novais (Turismo) e Mário Negromonte (Cidades). 

Em 29 de agosto de 2012, oito anos após a explosão do escândalo do mensalão, o 

deputado federal João Paulo Cunha, presidente da Câmara entre 2003 e 2005, foi o 

primeiro petista condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, o ministro 

Cezar Peluso sugeriu a aplicação da pena de 6 anos de prisão em regime semiaberto ao 

deputado, pelos crimes de corrupção e peculato. 

Pouco depois, em 22 de outubro do mesmo ano, José Dirceu, José Genoino e 

Delúbio Soares, todos integrantes da cúpula do PT, foram condenados pelo por corrupção 

ativa e formação de quadrilha. Em agosto de 2014, Genoino pediu progressão de regime 

e passou a cumprir a pena em casa, assim como Delúbio e Dirceu. 

Mas todos os escândalos até então descobertos seriam ofuscados pela Operação 

Lava-jato, deflagrada em 17 de março de 2014, tendo à frente o juiz Sérgio Moro, a 

Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Suas investigações, desdobradas em fases, 

levaram à descoberta do maior escândalo de corrupção do país, com o foco inicial no 

desvio de recursos da Petrobras. Cerca de R$ 2,9 bilhões já foram recuperados. 

Incentivados pela delação premiada, réus disseram que parte da propina do esquema ia 

para o PT. 

Acusado de receber propina de contratos da Petrobras para o PT, em doações 

oficiais e em espécie, o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto foi preso, na 10ª fase 
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da operação, em abril de 2015, e condenado a dez anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, 

em setembro. Na 23ª fase da Operação Lava-Jato, chamada de Acarajé, o marqueteiro das 

campanhas de Dilma e Lula, João Santana, foi preso junto com a sua mulher, Mônica 

Moura, em 22 de março de 2016. Eles são acusados de receber propina no exterior, 

repassada pela Odebrecht, uma das empreiteiras envolvidas no escândalo. 

Poucos dias depois, chegaram à imprensa acusações do ex-líder do governo, 

senador Delcídio Amaral, contra Dilma e Lula no escândalo da Petrobras. Em sua delação 

premiada, o senador disse que ambos teriam atuado para atrapalhar as investigações da 

Lava-Jato. Delcídio havia sido preso em flagrante, em dezembro de 2015, ao tentar 

comprar o silêncio do delator Nestor Cerveró, executivo da Petrobras entre 1975 e 2014. 

Na 24ª fase da operação, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo da 

Polícia Federal. Em 4 de março de 2016, ele foi levado, coercitivamente, de seu 

apartamento em São Bernardo do Campo (SP) para prestar depoimento numa sala da PF 

no aeroporto de Congonhas. Sua relação com empreiteiras é investigada. Filhos de Lula 

e o braço-direito Paulo Okamoto também são alvos da operação. 

No dia 14 de setembro de 2016 O GLOBO noticiou que Lula era o 'comandante 

máximo' do esquema: "a Lava-Jato denunciou à Justiça o ex-presidente Lula sob a 

acusação de ser o “comandante máximo” do esquema de corrupção na Petrobras e, em 

troca, receber R$ 3,7 milhões da OAS em “propinas dissimuladas” por meio das obras no 

tríplex de Guarujá e da armazenagem de bens. O procurador Deltan Dallagnol disse que 

Lula era “o grande general” do que chamou de “propinocracia”, instalada, segundo ele, 

com o objetivo de manter a governabilidade, perpetuar o PT no poder e enriquecer agentes 

públicos. Para o procurador, Lula, chamado também de “maestro da orquestra criminosa”, 

é o elo entre personagens do escândalo atual e do mensalão. O ex-presidente reagiu com 

veemência e, por meio de seu advogado, acusou a Lava-Jato de fazer um “deplorável 

espetáculo de verborragia” e “truque de ilusionismo” com o objetivo de tirá-lo do jogo 

eleitoral. Também foram denunciados a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o presidente 

do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e cinco ex-executivos da OAS". No dia 20 de setembro 

de 2016, o juiz Sergio Moro aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réu, da 

Lava-Jato pela 2ª vez, o ex-presidente Lula. A mulher dele Marisa Letícia, e outras seis 

pessoas, também foram denúnciadas, no caso do tríplex de Guarujá. 

Dois dias depois, Guido Mantega, ministro da Fazenda dos governos Lula e 

Dilma, foi preso e depois solto por ordem do juiz Sergio Moro. Mantega estava 
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acompanhando a esposa numa cirurgia. Moro disse que desconhecia o fato e mandou 

soltar o ex-ministro seis horas depois. 

Em 12 de julho de 2017, o juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Lula a nove 

anos e seis meses de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do 

Guarujá. Segundo a sentença, de primeira instância, o petista poderia fazer apelação da 

medida em liberdade. Para a defesa de Lula, a decisão judicial tem conotação política e 

"envergonha o Brasil". Lula recorreu da condenação de Moro no TRF-4, que, por 3 votos 

a 0, aumentou a pena, em 24 de janeiro de 2018. Os desembargadores João Pedro Gebran 

Neto (relator), Leandro Paulsen e Victor Laus elevaram a sentença para 12 anos e um 

mês. A defesa de Lula vai recorrer e tentar evitar que ele fique inelegível. A Lei da Ficha 

Limpa impede que condenados em segunda instância concorram em eleições. Em nota, o 

PT disse que Lula foi vítima de uma "farsa judicial" e que seu nome será registrado no 

TSE. O ex-presidente ainda responde a outros oito processos. 

No dia 27 de julho, a PF prendeu o ex-presidente do Banco do Brasil e ex-

presidente da Petrobras Aldemir Bendine. Ele é suspeito de prática dos crimes de 

corrupção e lavagem de dinheiro e foi preso durante a 42ª fase da Lava-Jato, batizada de 

Cobra,em uma referência ao codinome dado a Bendine nas tabelas de pagamentos de 

propina da Odebrecht. A operação foi realizada um dia antes de uma viagem de Bendine 

para Portugal. Bendine, primeiro ex-presidente da Petrobras a ser preso pela Lava-Jato, 

tem dupla cidadania, brasileira e italiana. 

 

 

 


