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RESUMO: Esta comunicação situa-se na Análise Crítica do Discurso (ACD) e tem por tema a relação texto e
contexto para a representação do escândalo em textos jornalísticos multimodais. Tem-se por objetivo geral contribuir
com os estudos do discurso jornalístico e por objetivos específicos: 1. examinar a seleção e a combinação de
expressões visuais e verbais, em textos jornalísticos brasileiros para representação do escândalo; 2. verificar os
contextos e suas funções, na produção/compreensão de textos multimodais (visual e verbal). O material analisado é
constituído de textos jornalísticos brasileiros multimodais impressos. As análises buscaram examinar as relações
cotextuais entre imagens, cores e expressões verbais, assim como os contextos de sua produção discursiva, para a
representação do escândalo, no texto. Entende-se que é necessário analisar de forma crítica as representações
ideológicas e culturais, para verificar os valores ideológicos contidos nelas, já que eles propiciam a manifestação de
crenças, relativas a questões sociais, na caracterização do escândalo. A mudança social ocorrida com o fenômeno da
globalização pôs em uso privilegiado os textos multimodais, principalmente os produzidos com o verbal e o visual
(imagens e cores). Assim, é importante investigar a produção desses textos. Kress e van Leeuwen (1996),
preocupados com a multimodalidade, ao tratarem da mudança social ocorrida, durante a globalização, definem o
texto multimodal como um produto do discurso, visto como uma ação, que combina o verbal com imagens e cores
em uma semiose. Conclui-se que os elementos selecionados pelo produtor participam de sistemas de conhecimento,
armazenados na memória social e individual, assim, considera-se que a ativação do armazenado nem sempre é
consciente, pois a ideologia do Poder, que tem acesso ao público, pelos discursos, passa a influenciar as pessoas,
levando-as a sustentar essa ideologia por sua reprodução textual, no e pelo discurso.

1. Apresentação

Essa comunicação está situada na área da Análise Crítica do Discurso em interface com a
Semiótica Social. Tem por tema as estratégias utilizadas pelos jornais paulistanos na construção
do escândalo nas notícias veiculadas pelo jornal-empresa que dá acesso ao público-leitor, a partir
dos textos curtos (as manchetes e charges). Para tanto, selecionamos exemplos atuais que
focalizan a construção social do problema da corrupção no governo e da violência a partir do
mensalão.

O Escândalo do Mensalão ou “esquema de compra de votos de parlamentares” é o nome
dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em
2005/2006. A expressão mensalão popularizada pelo então deputado federal Roberto Jefferson
em entrevista à Folha de S. Paulo com repercussão nacional, é uma variante da palavra
“mensalidade” usada para se referir a uma suposta “mesada” paga a deputados para votarem a
favor de projetos de interesse do Poder Executivo.

De acordo com Thompson (2002:43) os escândalos, em alguns casos, estão relacionados à
aplicação, ou à afirmação dos próprios valores e normas. Assim, temos a construção do escândalo
por meio da “denúncia” feita pelo Deputado Roberto Jefferson que, no decorrer das apurações,
incorporou em seu discurso um caráter moralizador, quando, na realidade, o que motivou a
denúncia foi a falta de repasse do total em dinheiro estipulado e acordado com o PT - partido do
governo.

A noção de violência está vinculada à noção de escândalo, para além do fato acontecido,
uma vez que, uma das estratégias do jornal para conseguir a adesão do público leitor é a
persuasão pelo impacto emocional e subjetivo.
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De acordo com Dias (2003:102), a noção jurídica de violência está ligada à idéia de força.
A caracterização dessa força como violência depende do ponto de vista pela qual se focaliza o
fato. Esse ponto vista é constituído por valores, crenças e princípios dos indivíduos em interação
social, os quais estabelecerão uma unidade na diversidade  e consequentes critérios avaliativos
utilizados pelos grupos sociais a que pertencem.

Nesse contexto, temos a construção do campo semântico da violência constituído por
lexicalizações como: poupa. derruba, decapitam. E também de forma reduzida, os gestos
representados nas fotos que reforçam e/ou se opoem à ideia veiculada pelo texto jornalístico. Os
gestos adquirem função de interjeição, informação de base cultural, um uso do brasileiro para
estabelecer sentido, é uma maneira de estabelecer diálogo quando o interlocutor apresenta uma
discordância com o locutor. De modo geral, num contexto zero, descontextualizado, tem um
efeito de sentido, mas no uso efetivo adquire função de interjeição (pois adquire outra função).

Thompson (2002:40) traz uma definição prática, em que escândalo “se refere a ações ou
acontecimentos que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de outros e
que são suficientemente sérios para provocar uma resposta pública”. Alguma forma de
transgressão é condição do escândalo. Assim o escândalo se refere primariamente a ações,
acontecimentos ou circunstâncias.

O escândalo que implica ações ou acontecimento são aqueles que transgridem ou
contradizem valores, normas ou códigos morais. Para o autor, os valores ou normas devem ter
determinado um grau de moral, ou seja, na relação entre o individual e o social, no interstício
entre o cultural e o ideológico, há uma dialética perpassada pela moral.

A mídia, de modo geral, tem grande acesso ao público e dessa forma exerce um papel na
construção social da opinião, sendo assim, é necessário entender as estratégias utilizadas pela
mídia para a construção dessa opinião. O texto jornalístico, a partir da intenção argumentativa,
tem por objetivo conduzir a leitura do público-leitor, fazendo com que ele se identifique com o
ponto de vista do enunciador. Durante o processamento da informação recebida no uso efetivo da
língua, dependendo da focalização do fato no mundo, ocorre apagamento do processo histórico
(discurso modificado). Dessa forma, a representação do fato traz características sociais e
ideológicas que influenciam a formação da opinião.

Nesse sentido, segundo Van Dijk (1997), as opiniões devem ser compreendidas na relação
entre as Categorias Cognição, Sociedade e Discurso, pois as opiniões são construídas na
dimensão cognitiva, por meio da interação social dos participantes, suas ações e funções.

2. Sociedade, Cognição e Discurso

Tem-se por pressuposto de que há uma interação entre o individual e o social, pois, este,
guia o individual, mas o individual modifica o social. Tal pressuposto é base da Análise Crítica
do Discurso, em quaisquer de suas vertentes. Sendo assim, entende-se que há uma inter-relação
entre as categorias analíticas Sociedade, Cognição e Discurso, pois cada uma dessas categorias se
define pelas demais. A Sociedade é vista como um conjunto de grupos sociais, sendo que, cada
qual é um agrupamento de pessoas que têm os mesmos objetivos, interesses e propósitos e, por
essa razão, focalizam o que acontece no mundo, a partir do mesmo ponto de vista; isso resulta em
uma forma de avaliação (positiva/negativa) contida na representação mental como forma de
conhecimento, que é construída socialmente. A Cognição refere-se às representações mentais-
tipos e gêneros de discurso que atuam na interação do individual (evento discursivo particular) e
o social (cognições sociais intra, inter e extragrupo social). Todas as formas de conhecimento,
seja individual ou grupal são expressas em textos, no e pelo Discurso. Assim, os conhecimentos
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sociais são modificados embora contenham raízes históricas, de forma que o velho (já sabido)
guia a construção do novo (informação nova) e este modifica o velho.

Para Van Dijk (2000) a interação entre jornal-empresa e público-leitor implica a noção de
contexto ( global e local), para se entender as notícias como discurso, ou seja, o discurso da
notícia é uma prática discursiva sócio-interacional que constrói as notícias, para serem publicadas
no veículo jornal.

Para o autor (1997) o discurso da notícia é institucionalizado e relativo à ideologia da
empresa-jornal que tem por objetivo construir a opinião para seus leitores, de forma a dominar as
suas mentes. Como todo discurso institucionalizado, o discurso da notícia compreende a relação
das categorias discursivas: Poder, Controle e Acesso.

Esta comunicação está delimitada às categorias Controle (redação final) e Acesso (veículo
jornal) e trata das estratégias utilizadas pela redação do jornal, embora se saiba que a ideologia do
Poder, que é o jornal-empresa, atua sobre o Controle da redação para que o texto enunciado tenha
Acesso ao público.

As categorias Poder, Controle e Acesso objetivam construir as opiniões dos leitores. Uma
opinião é uma forma de conhecimento avaliativa, que não pode ser tratada como verdade, na
medida em que não pode ser conferida no mundo. Logo, o leitor que não é expectador do evento
noticioso torna-se obrigado a aceitar a notícia que dá Acesso a ele.

A notícia como discurso jornalístico participa como um dos discursos da mídia. Segundo
Van Dijk (1980), a fabricação da notícia ocorre em várias etapas. Compreendo um contexto local
e um global. O contexto global é definido por seus participantes que são agrupados pelas
categorias Poder, Controle e Acesso.

O contexto local é definido por atores, pessoas, que são responsáveis pela fabricação da
notícia, as quais são guiadas por uma determinada escala de valores ideológicos do Poder.

Para Charaudeau (2006: 19) “as mídias não transmitem o que ocorre na realidade social,
elas impõem o que constroem do espaço público.” Segundo o autor, mesmo a imagem tem um
caráter de produzir efeitos de sentidos no interlocutor.

Segundo Thompson (2002), escândalo é um evento midiático, em que a mídia cria um
novo fato, assim, é um fenômeno social que pode trazer sérias consequências, tanto para o âmbito
particular quanto social. Assim, a mudança social traz mudança no discurso, assim os textos
multimodais passam a ser privilegiados, na medida em que inter-relacionam o linguístico e as
imagens.

Desse modo, com a globalização, os textos multimodais se inter-relacionam de maneiras
diversificadas, uma vez que as representações verbais e visuais podem estabelecer equivalência,
completude ou ainda contradição. Assim, Kress e van Leeuwen (1996) definem o texto multimodal
como um produto do discurso, visto como uma ação, que combina o verbal com imagens e cores em
uma semiose.  Para tanto, há uma natureza simbólica nas representações existentes nesses textos,
decorrentes de relações providas pelos recursos semióticos que precisam ser investigadas.

Extraídos do jornal paulistano Folha de S.Paulo (FSP),  apresentamos exemplos de que a
linguagem das negociações entre redator/leitor é realizada a partir de uma interação que busca
construir um acordo de forma a recorrer aos conhecimentos sociais comuns entre eles. As
análises realizadas seguiram um procedimento teórico-analítico e estão delimitadas às estratégias
utilizadas pela redação dos jornais selecionados.

O método adotado para a análise dos textos teve como ponto de partida a seleção lexical
utilizada nas manchetes e para os segmentos selecionados e inter-relacionados.

A seleção lexical é um recurso de grande importância, pois, é através dela que se
estabelecem as oposições, os jogos de palavras, as metáforas, o paralelismo rítmico, etc. Existem
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palavras que, colocadas estrategicamente no texto, trazem consigo uma carga poderosa de
implícitos.

A análise apresentada tem como principal pressuposto o marco das cognições sociais.
Segundo Silveira (2000), o marco das cogniçoes sociais é um conjunto de conhecimentos que
estabelecem parâmetros avaliativos para os seres e suas ações no mundo, a partir do que é
contemporaneamente vivenciado modificando a experiência do já vivido anteriormente.

Durante a interação comunicativa, considerar-se a orientação argumentativa para
reformulação do marco de cognição social, sendo assim, a refutação é uma estratégia importante
pois na mudança de orientação argumentativa estabelece meios de inclusão de argumentos por
meio da aceitabilidade ou rejeição.

3. Discussão e Resultados Obtidos

Os resultados obtidos indicam que os conhecimentos avaliativos são formados na inter-
relação entre o individual e o social, reproduzida no e pelo discurso, e pela cognição social,
guiado pela cultura do grupo social no qual está inserido, apesar da diversidade e variabilidade
dos valores e normas que regem a conduta dos indivíduos em contextos específicos.

De acordo com Thompson (2002), as normas que regem transações financeiras são
também propensas ao escândalo, especialmente quando as transgressões envolvem séria
desonestidade e corrupção, por exemplo, no caso do “Escândalo do Mensalão”:

A título de exemplificação, alguns enunciados referentes aos  episódios do “Escândalo do
Mensalão”:

Manchete: PT dava mesadas de 30 mil a parlamentares, diz Jefferson (FSP 04/07/2005)
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Para além da manchete, temos a imagem utilizada pelo jornal para representar  o evento
como uma denúncia. Jefferson com as mãos junto à cabeça com um quadro circular ao redor da
cabeça, representando uma auréola, no remete ao contexto religioso, de fé.

Pela perspectiva da multimodalidade, as categorias de análise para a imagens propõem
verificar a utilização do espaço como intencional, ou seja, as categorias mais utilizadas são: alto e
baixo, respectivamente a projeção do ideal e real e lado esquerdo e direito, respectivamente dado
e novo, que projetam a ideia de conhecido e novidade em realçao à informação veiculada.

Nesse caso, temos a foto de Jefferson centralizada e mais alta, representando o ideal nesse
contexto político, que é a denúncia e logo abaixo temos a foto do jogador da seleção brasileira,
Ronaldinho sinalizando os gols que foram efetuados com os dedos levantados. Assim, temos a
ideia idealizada que é a denúncia realizada por uma pessoa “boa” e a seguir a ideia relacionada à
realidade que é o desempenho do Brasil na área dos esportes.

Entende-se que a transgressão com os valores morais e culturais como a noção de
religiosidade pode ser tratada como violencia, na medida em que, rompe com os valores e as
cognições sociais do público-leitor ao vincular o ato político e a representação religiosa da
santidade.

Para Thompson (2002), existem escândalos que são transgressões de segunda ordem,
onde o foco inicial da atenção se desdobra desviando o foco para outro lugar. Como por exemplo:

Manchete: Jefferson poupa Lula e culpa Dirceu - FSP 15/06/2005
Manchete: Presos decapitam cinco em rebelião
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A manchete, ao designar poupa e considerando a imagem de Jefferson representando uma
arma, retoma a ideia de que o político está “mirando” o alvo a ser atingido, no caso derruba José
Dirceu. Já na manchete abaixo: “Presos decapitam cinco em rebelião” temos como um
progressão temática construída a partir do tema da notícia, representado de forma diferente, com
avaliação diferente, pois se refere a mesma noção de violência em comparação com o gesto da
arma e a possibilidade de poupar uns e não outros, ou seja, a  noção de que a corrupção tanto para
um quanto para o outro é a mesma, com projeção de graus diferentes para as consequências.

Thompson (2002:45) destaca uma outra característica do escândalo que se refere às ações
ou acontecimentos que implicam um grau de ocultamento. Para se tornar um escândalo, uma ação
ou acontecimento devem se tornar conhecidos de outros, ou outras pessoas devem acreditar firme
e plausivelmente que existam. Diferente da corrupção e do suborno, que podem existir (muitas
vezes existem de fato) quando outros não sabem a respeito deles, o escândalo é sempre, um caso
“público”.

Manchete: ‘Mensalão’ derruba José Dirceu

O escândalo não pressupõe apenas certo grau de conhecimento público, ele também
pressupõe certo grau de desaprovação pública. O conhecimento da ação por parte do interlocutor
coincide ou se sobrepõe, à sua desaprovação; julgamentos epistêmicos e avaliativos se
incorporam às respostas de alguns indivíduos que ficam sabendo da transgressão. Em alguns
casos, ficam ofendidos e até chocados.
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As respostas dos outros, numa visão pragmática, constituem uma atuação
performativa,conforme os atos de fala de Austin.  O escândalo é construído tanto pela resposta
dos outros como pelo próprio ato de transgressão.

As formas de expressão, os atos de fala, aqui se referem a categoria Comentários do
esquema da notícia proposto por Van Dijk (2000) uma vez que não são todos os atos de fala que
tem efeito performático adequado aos objetivos ideológicos da empresa-jornal.

Manchete: Qual é a culpa do Genoíno? FSP 24/11/2013

O gesto pode ser representado como resistência e orgulho de quem não tem nada a temer
referente aos atos cometidos. Ao fazer referência à culpa atribuída ao político envolvido no caso
do Mensalão, fica implícito que inocente ele não é.

A título de exemplificação temos:
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Esta manchete “Cachoeira se cala e CPI mira Delta” traz implícito o instituído
socialmente como conhecimento prévio, ou seja, o contraventor se nega a dar informações que
comprovariam o seu envolvimento na corrupção no governo responsável pela gestão pública.
Ocorre a refutação a partir da base referencial quando recupera os sentidos mais imediatos e
opõe-se construindo uma nova lexia. Assim temos a reconstrução da noção de “calar” como se
fosse “falar” na medida em que a representação estabelecida pela foto traz a ideia de que ele tem
algo a dizer, mas não quer tornar público naquele momento.  Aquilo que é público é o “que se
refere ou é destinado ao povo, à coletividade (1975).

Dessa forma, o que se destina ao povo, à coletividade é o não dizer, rompendo com a idéia
de credibilidade para todos. Ao romper com a idéia de credibilidade, ou seja, todos estão
envolvidos, temos a representação da charge, por meio do gesto que representa a indignação.
Essa emoção é construída com o objetivo de buscar uma reação de rejeição ao fato, assim temos
o que Michaud (2001) trata como estados de violência e atos de violência, na medida em que
vivemos um estado de violência por conta da corrupção generalizada e temos alguns atos de
violência que são pontuados, destacados no decorrer dos eventos.

De acordo com Thompson (2002), o escândalo pode se rerefir a ações ou acontedimentos
que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de outros e são
suficientemente sérios para provocar uma resposta pública. Como por exemplo:
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Cachoeira fica calado em CPI
Por Cartunista Alpino | Blog do Alpino – qua, 23 de mai de 2012

'Ele pode não falar nunca', afirma advogado de Cachoeira

Os gestos adquirem função de interjeição, informação de base cultural, um uso do
brasileiro para estabelecer sentido, é uma maneira de estabelecer diálogo quando o interlocutor
apresenta uma discordância com o locutor.

O escândalo nesse exemplo advém da construção de um discurso que Thompson chama
de infamante, para expressar diferentes graus de desaprovação, desde uma leve repreensão e
espanto até o ultraje sem limites.

Em síntese, constata-se que a Folha de S. Paulo tem como estratégia jornalística
caracterizar alguns movimentos sociais por uma designação mais hierarquizada, uma vez que o
público-leitor, no centro dos conflitos sociais, precisa de uma ordem no caos dos acontecimentos
e o jornal presta esse serviço.

Na perspectiva do discurso jornalístico o Poder da empresa-jornal guia as ações do
Controle de forma a permear os diferentes textos publicados relativos à narrativa diária de um fato
noticioso. Assim, os textos multimodais jornalísticos são construídos como um mosaico de
citações intertextuais, ou seja, decorrem da absorção e transformação de outros textos.

Conclui-se que existem entre a designação e o referente designado, implícitos culturais,
que são modificados pelos conceitos ideológicos e/ou culturais, para construir simbolicamente, os
conhecimentos de mundo que são re-elaborados e passam a construir novos significados.
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