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Luiz Inácio Lula da Silva: o Enigma do Presidente que Enfrentou a Corrupção em seu 
Governo sem se Manchar Diante do Povo1 
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RESUMO 

Pretende-se com este estudo entender de que forma o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
conseguiu driblar todos os obstáculos impostos pela mídia por meio das inúmeras denúncias de 
corrupção e de irregularidades presentes em seu governo, sem que Lula perdesse a confiança das 
grandes massas, que insistem em apoiá-lo incontestavelmente, segundo as pesquisas de intenção 
de voto. Qual é o segredo, quais são os atos que dão a Lula a legitimidade para estar a frente de 
seu povo, com grandes chances de se manter no poder pelos próximos quatro anos? 
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INTRODUÇÃO 

Desde o dia 6 de junho de 2005, o governo Lula começou a enfrentar a crise “que vem sendo 

descrita como ‘a maior em toda a história da República’” (ROSA, 2006). Nesta data foi publicada 

a entrevista de Roberto Jefferson, concedida à jornalista Renata Lo Prete, da Folha de São Paulo, 

em que o então deputado federal acusava o governo de exercer o famoso mensalão. Instaurava -se 

naquele momento o maior pesadelo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

A partir deste dia, uma enxurrada de acusações e de ataques ao governo começou a ser deflagrada 

pela imprensa e pela oposição. Denúncias de compra de votos, uso da máquina pública para fins 

pessoais, envolvimento de parlamentares em atos de corrupção, licitações forjadas, desvio de 

verbas, ministros de confiança do presidente tirados do cargo, lavagem de dinheiro...  

Mas Lula, contra a corrente dos fatos, não sofreu muitos arranhões em sua imagem. Os índices de 

aprovação do presidente refletem essa imunidade. A grande questão é: como o chefe de um 

governo que vive um quadro tão caótico consegue manter sua imagem sem um risco sequer? Esta 

é a dúvida que motivou a elaboração da presente pesquisa. 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Júnior 2006. 
2 Estudante do oitavo semestre de Jornalismo do Instituto de Educação Superior de Brasília. 
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A hipótese: Lula é um líder carismático; esta característica, aliada a outros fatores, propo rcionou 

a permanência dele no poder durante as sucessivas crises e proporcionará ao presidente grandes 

chances de garantir a reeleição.  

Os outros fatores: a blindagem de Lula proporcionada pelo núcleo duro do governo, praticamente 

destituído, para que o presidente não fosse diretamente atingido pelas denúncias; os improvisos e 

as metáforas que proporcionam ao presidente conversar de fo rma direta com as grandes massas e 

permitem à população identificar-se com o presidente, identificação essa retribuída em forma de 

confiança por parte do povo diante de seu líder; as benesses sociais como atenção atribuída aos 

necessitados que congregam o reduto eleitoral de Lula e, o último tema, a fraqueza do adversário 

Geraldo Alckmin. A falta de um combatente à altura é um impulso a mais para que Lula se 

mantenha à frente nas pesquisas eleitorais. Assim pretende-se desvendar qual o segredo do 

presidente, como ele conseguiu e consegue manter sua imagem intocada mesmo depois de tantos 

tropeços.  

1 TEORIA E MÉTODO 

Para desenvolver o tema deste trabalho foram aplicadas algumas teorias que explicam o percurso 

da formação da idéia até sua exteriorização pelo discurso proferido pelos vários sujeitos em 

questão e a análise das formações discursivas. 

O objeto principal do estudo é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porém foram analisados 

discursos não só de Lula para provar ou refutar a hipótese proposta, mas também de articulistas, 

veículos de comunicação, jornalistas, estudiosos e do povo sobre a figura do presidente. 

Mas como esses discursos variados são compostos? Como acontece a formação da concepção de 

sentido? Eduardo Guimarães (1995) em seu livro “Os limites do sentido: um estudo histórico e 

enunciativo da linguagem” defende que as condições discursivas da produção de sentido são 

indispensáveis para o entendimento do acontecimento enunciativo.  

Além da contextualização do sujeito, é importante ressaltar a importância do interdiscurso, do 

conjunto do dizível dos discursos, principalmente quando se fala de Lula, o presidente do Brasil 

advindo de uma infância pobre e sofrida que faz questão de manter a simplicidade da fala, nos 

silêncios ou na falta deles e nos improvisos provave lmente para interagir da melhor forma com o 

seu povo e garantir a identificação da platéia com o locutor, tão importante para a manutenção de 
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sua liderança diante de parte do Brasil em detrimento de seu maior adversário, porém inócuo, o 

candidato tucano Geraldo Alckmin. 

Falar implica a seleção de certas entidades lingüísticas e sua combinação em unidades lingüísticas de 
mais alto grau de complexidade [...] O engenheiro de comunicações aproxima-se de modo mais 
adequado da essência do ato da fala quando sustenta que, na troca ótima de informação, o que fala e o 
que ouve têm a sua disposição mais ou menos o mesmo ‘fichário de representações pré-fabricadas’: o 
destinatário da mensagem verbal escolhe uma destas ‘possibilidades pré-concebidas’ e impõe-se que o 
destinatário faça uma escolha idêntica no mesmo repertório de ‘possibilidades já previstas e preparadas’ 
Assim, para ser eficiente, o ato da fala exige o uso de um código comum por seus participantes [...] Sem 
tal equivalência, a mensagem se torna infrutífera – mesmo quando atinge o receptor, não o afeta 
(JAKOBSON, 1974, p. 37-41). 

Ou na análise das condições discursivas da produção de sentido dos jornalistas, dos articulistas e 

estudiosos, a maioria pertencente às elites, algumas vezes com pensamentos e contextos opostos 

ao de Lula e, portanto, com visão crítica sobre o modo de agir do presidente, sendo talvez este 

seu grande segredo para se manter na liderança das pesquisas eleitorais mesmo após tantas 

denúncias. 

Assim a formação da enunciação dos sujeitos acaba por influir no enunciado, na fala e na ação do 

presidente, na escrita dos estudiosos ou na linha editorial de um veículo de comunicação. E 

qualquer desses atos ao serem recebidos pode produzir uma conversa, uma interlocução e uma 

reação enunciativa, seja com os leitores, seja com os ouvintes. “[...] o que escreve se enuncia ao 

escrever e, no interior de sua escrita, ele faz os ind ivíduos se enunciarem” (BENVENISTE, 1989, 

p. 90). 

Tanto os discursos proferidos ou escritos pelos sujeitos já citados juntamente com as reações do 

povo - agora mais do que isso, os e leitores afinal 2006 é ano de eleições - diante dos atos, falas e 

ações do presidente ou na reação e nas opiniões emitidas pelos especialistas serão estudadas. 

Para isso será utilizada a hermenêutica e a análise do discurso como procedimentos 

metodológicos na etapa empírica da pesquisa. A hermenêutica como teoria nada mais é que arte 

de interpretação, da leitura, da decifração do texto, que pode ser visto como uma ação ou uma 

fala. 

O ponto de partida do uso desta teoria é chamado por John B. Thompson em seu livro “Ideologia 

e cultura moderna” de a interpretação da doxa, “uma interpretação das opiniões, crenças e 

compreensões que são sustentadas e partilhadas pelas pessoas que constituem o mundo social”, 

ou seja, a interpretação do contexto em que o objeto de estudo está inserido, tido pelo autor como 
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uma “condição hermenêutica fundamental da pesquisa sócio -histórica, especificamente, que o 

campo-objeto de nossa investigação é também um campo-sujeito em que as formas simbólicas 

são pré- interpretadas pelos sujeitos que constituem esse campo” (THOMPSON, 2000, p. 364). 

Mas apenas a interpretação da doxa não é suficiente, segundo Thompson, para se alcançar uma 

definição mais apurada. Há de se envolver a constituição das formações simbólicas do objeto de 

estudo, como elas estão estruturadas e a análise sócio-histórica na qual ele está inserido, que são 

aspectos importantes para o entendimento substancioso da pesquisa em questão.  

Para sanar este espaço em branco da pesquisa metodológica, Thompson (2000) sugere o uso de 

outras técnicas que compõem a hermenêutica de profundidade, que acaba por levar a uma série 

de procedimentos metodológicos, dentre eles a análise formal ou discursiva. 

O uso desta teoria da interpretação surgiu da necessidade de uma metodologia que amparasse a 

outra ferramenta utilizada na pesquisa, que é a análise do discurso. O motivo é simples: quando 

um pesquisador se debruça sobre o seu objeto de estudo, a sua leitura é diferente de qua lquer 

outra leitura feita por qualquer outra pessoa. Assim como a formação pessoal de Lula influi na 

composição da sua fala, a formação pessoal e o estado momentâneo do pesquisador influem na 

interpretação sobre determinado objeto. 

Para aplicar a análise do discurso ao longo da pesquisa optou-se por utilizar a técnica da massa 

folheada ou as seis leituras interpretativas, desenvolvida por Sérgio Porto (1999, p. 75) e 

apresentada no livro “Sexo, afeto e era tecnológica”. 

Os espaços vazios da etapa inicial da análise do discurso são, passo a passo, preenchidos por 

ditos, não-ditos e interditos ao longo da execução de diversas leituras, entre elas a de 

acontecimento, a mais relevante para o presente trabalho. Nos entremeios dos discursos 

estudados descobre-se desde o que poderia ser dito até o significado do que foi proferido por 

meio das seis leituras que, embora independentes, acabam por se completarem expondo 

significações não identificáveis em uma leitura comum. 

2 LULA, WEBER E O CARISMA 

Não há um carismático puro a não ser na obra de Max Weber. O detentor do carisma puro nunca 

existirá fisicamente, a não ser nas páginas dos textos do sociólogo. O que Weber descreve ponto 

a ponto, detalhe por detalhe nada mais é que um líder carismático perfeito, algo criado pela mente 

e impossível de ser incorporado integralmente por alguém, inclusive por Lula. 
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É um tipo ideal, portanto inexistente. Um líder para ser considerado carismático deve ter traços 

desta característica, porém nenhum líder é detentor de apenas um tipo de dominação. Fazem parte 

dele também os outros tipos de dominação, a racional- legal e a tradicional. O líder carismático é 

resultado de uma consonância entre os tipos de dominação, com traços mais fortes e evidentes da 

carismática. “Em sua forma genuína, a dominação carismática é de caráter especificamente 

extracotidiano” (WEBER, 1996, p. 161), ou seja, inexistente no dia-a-dia. 

De acordo com Weber, a pureza do carisma só existe no momento do nascimento, sendo, em 

seguida, incorporada ao líder outros tipos de dominação. “A dominação carismática, que, por 

assim dizer, somente in statu nascendi existiu em pureza típico ideal, tem de modificar 

substanc ialmente seu caráter: tradicionaliza-se ou racionaliza-se (legaliza-se), ou ambas as coisas, 

em vários aspectos” (WEBER, 1996, p. 161-162). Diante do exposto acima, deduz-se que Lula é 

uma mistura dos três tipos de dominação estudados por Weber. Essa mescla, propiciada pelas 

regras pré-existentes na sociedade em que o líder surge, é chamada na obra do sociólogo de 

“rotinização do carisma”. 

Marcada pela legalidade, a dominação racional é caracterizada pela impessoalidade. É baseada 

única e exclusivamente na meritocracia, no concurso, na competência, no provar ser melhor. A 

vigência da legitimidade de caráter racional, segundo Weber: “baseada na crença na legitimidade 

das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão 

nomeados para exercer a dominação legal” (WEBER, 1996, p. 141). 

Em contrapartida, a dominação tradicional é caracterizada pelo pessoalismo. Agir utilizando um 

bem público em pro l de benefícios individuais, como acontece quando se exerce o nepotismo ou 

a corrupção, é traço presente na dominação tradicional. “Denominamos uma dominação 

tradicional quando sua legitimidade repousa na crença na santidade de ordens e poderes 

senhoriais tradicionais” (WEBER, 1996, p.148). Ao contrário da dominação racional, “não se 

obedece a estatutos, mas à pessoa indicada pela tradição ou pelo senhor tradicionalmente 

determinado”.  

A existência desses tipos de dominação no governo Lula é clara. Por mais que os integrantes do 

núcleo duro não tenham passado por um concurso – eles alcançaram tal posto por se tratarem de 

homens de confiança de Lula, portanto a causa da nomeação é a relação pessoal de confiança do 

presidente com Dirceu, Palocci e outros (essa  característica pertence à dominação tradicional: “O 

quadro administrativo típico pode ser recrutado a partir de relações pessoais de confiança – 
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‘favoritos’ independentes, de todas as espécies” (WEBER, 1996, p.149)) – eles seguem uma série 

de normas e trâmites legais para exercício do papel atribuído a eles no governo. Normas essas 

caracterizadas pela dominação racional- legal. 

Porém, mesmo em um exemplo em que a dominação racional é presente, há clara convivência 

com a dominação carismática. “Funcionários eleitos, legítimos em virtude da confiança dos 

dominados, e, por isso, destituíveis pela declaração de desconfiança destes, são típicos em 

‘democracias’ de determinada natureza” (WEBER, 1996, p. 176). Dirceu, Palocci, Gushiken e 

tantos outros foram indicados pelo presidente por serem considerados por ele, e por conseqüência 

pelo povo, homens de confiança. No entanto, foram destituídos ou rebaixados dos cargos por ter 

gerado desconfiança no eleitorado. Por conta da pressão das denúncias freqüentes, Lula se viu 

obrigado a aceitar a destituição dos mesmos antes que o povo o condenasse por mantê- los no 

governo. 

A própria adequação de Lula na última candidatura aos moldes pré-existentes, ou seja, de 

redenção às alianças partidárias que proporcionaram a sua vitória e de ceder aqui e acolá em vez 

de enfrentar a eleição só são traços de que outros tipos de dominação além da carismática fazem 

parte de sua formação como líder político. 

Antes mesmo de assumir a presidência, o candidato teve de se adequar às formas já existentes 

para poder ter ao menos chances de ser um candidato competitivo.  

Em outros momentos a característica carismática de Lula e do PT foi bem mais evidente. Os 

ideais eram seguidos à risca, sem haver chances de revogação da ideologia adotada pelo partido, 

considerado revolucionário e eternamente oposicionista – excetuado o atual momento.  

Lula tinha chances reais de vencer Fernando Collor em 1989, mas, como se sabe, de novo perdeu. Hoje, 
acredita que poderia ter evitado a derrota se não houvesse cometido o que considera seu maior erro 
político: a recusa em aceitar o apoio do então presidenciável Ulysses Guimarães na reta final da 
campanha. O deputado Waldir Pires, candidato do PMDB à Vice-Presidência, chegou a procurá-lo mais 
de uma vez com um apelo: ‘O doutor Ulysses só quer subir no seu pala nque’. Lula recusou (OYAMA, 
2006). 

Por mais que Ulysses Guimarães fizesse parte de um partido de esquerda, este não pertencia ao 

mesmo veio ideológico do PT e isso impedia Lula e os petistas de aceitarem o apoio do então 

adversário.  

Ele temia ser identificado com aquilo que considerava a velha esquerda brasileira. Até hoje se arrepende 
da decisão’, afirma José Dirceu, presidente do PT e deputado federal. A diferença entre os votos do 
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petista e os conquistados por Collor foi praticamente igual àquela obtida no primeiro turno pelo PMDB 
que Lula havia esnobado (OYAMA, 2006). 

Porém esse radicalismo não os levou a lugar algum. Lula continuou o eterno candidato, sem 

conseguir chegar ao seu objetivo final, a presidência da República. Após três tentativas de se 

eleger que resultaram em derrota, Lula e o PT decidiram se adequar ao sistema e cederam em 

aspectos importantes. “Ele (Lula) jamais se esqueceu do episódio. Tanto que, nesta campanha, 

usou-o como argumento definitivo para convencer setores resistentes do PT a aderir à aliança do 

partido com o PL” (OYAMA, 2006). 

A aliança feita com os empresários brasileiros, representados pela figura do então candidato à 

vice-presidência da República, José Alencar, é outro bom exemplo da combinação dos tipos de 

dominação presentes na figura de Lula. Quando, na história do Partido dos Trabalhadores e na 

história de Lula, alguém previu que eles algum dia pudessem cogitar a idéia de se aliar com fortes 

representantes da elite brasileira?  

O fato é que houve a percepção de que o PT pelo PT e Lula somente por Lula provavelmente não 

conseguiriam sozinhos alcançar a presidência. Uma regra sutil, fruto da sociedade brasileira de 

que, sem um mínimo apoio da elite, talvez não seja possível um partido como o PT por si só 

alcançar o poder. E esse aprendizado surgiu com a experiência de três candidaturas consecutivas, 

falhas e derrotadas nas urnas. 

A análise do cientista político e professor da Universidade de Glasgow, Peter Flynn, explica bem 

esta parte da trajetória petista. 

A ‘virada política’ do PT tem como marco a derrota para a eleição presidencial de 1994. A partir desse 
momento, há o fortalecimento da corrente Articulação e da figura de José Dirceu, que se instala na 
presidência do partido. Ali os rumos mudam, de fato. A estratégia de construir alianças para ganhar 
eleições guiaria a campanha presidencial de 1998, e, apesar da derrota de Lula, o mesmo direcionamento 
levaria o partido a conquistas importantes nas eleições municipais de 2000. Finalmente, chegou-se à 
vitória tão esperada em 2002, quando já se oferecia uma imagem completamente renovada de Lula e do 
partido (GREENHALGH, 2006). 

Mas mesmo com toda a combinação de tipos de dominação Luiz Inácio Lula da Silva se mostra 

em suas atitudes, prioritariamente, detentor da característica carismática. Essa prevalência do 

carisma o torna essencialmente um líder carismático para teoria de Max Weber. “No caso da 

dominação carismática, obedece-se ao líder carismaticamente qualificado como tal, em virtude de 

confiança pessoal em revelação, heroísmo ou exemplaridade dentro do âmbito da crença nesse 

seu carisma” (WEBER, 1996, p. 141). 
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Assim o povo é o responsável por Lula ser um carismático. É o reconhecimento do eleitorado 

perante seu líder que o transforma em um político detentor de carisma. Seguindo os ensinamentos 

do sociólogo, não basta para um líder carismático apenas o carisma para se manter no poder. Tem 

de haver o reconhecimento desta característica por parte de seus adeptos, de seus seguidores, que 

acaba por produzir um efeito legitimador, construído graças à relação de confiança do líder com 

seus dominados. 

Sobre a validade do carisma decide o livre reconhecimento deste pelos dominados, consolidado em 
virtude de provas – originariamente, em virtude de milagres – e oriundo da entrega à revelação, da 
veneração de heróis ou da confiança no líder. Mas esse reconhecimento (em caso de carisma genuíno) 
não é a razão da legitimidade; constitui, antes, um dever das pessoas chamadas a reconhecer essa 
qualidade, em virtude de vocação e provas. Psicologicamente, esse ‘reconhecimento’ é uma entrega 
crente e inteiramente pessoal nascida do entusiasmo ou da miséria e esperança (WEBER, 1996, p. 159). 

Lula tem o dom de suprir as esperanças das grandes massas. Essa sensibilidade talvez tenha sido 

produto exatamente da origem pobre dele. Ele capta as insatisfações materiais e imateriais, 

oferece um plano de governo que vai mudar a vida de todos, devolve os anseios da população, do 

povo esperançoso em uma nova racionalização e apresenta um plano para tudo mudar para 

melhor, ou seja, ele é visto e considerado o salvador da pátria.  

O mundo voltou a acreditar no Brasil. Foi um remédio amargo, eu sei que foi. Mas para mudar o país de 
verdade, muitas vezes o remédio amargo é a única alternativa. Agora, é seguir em frente, com cuidado, 
sem otimismo exagerado, com os pés no chão, mas com a certeza de que dias melhores virão (SILVA, 
2006). 

Como locutor do recado acima, Lula transmite a segurança e o otimismo que o povo precisa. “O 

mundo vo ltou a acreditar no Brasil”, significa que ainda há esperança no país e ele é o líder 

esperado para mudar o quadro caótico vivido pelos brasileiros. E prevê “[...] com certeza dias 

melhores virão” caracterizando-se assim o salvador, tão esperado pelos sedentos por mudança. 

(SILVA, 2006). 

O profeta genuíno, bem como o príncipe guerreiro genuíno e todo líder genuíno em geral, anuncia, cria, 
exige mandamentos novos – no sentido originário do carisma: em virtude de revelação, do oráculo, da 
inspiração, ou então de sua vontade criadora concreta, reconhecida, devido a sua origem, pela 
comunidade religiosa, guerreira, de partido ou outra qualquer (WEBER, 1996, p. 160). 

Após três tentativas de se eleger, Lula conseguiu votos suficientes para assumir a presidência da 

República nas eleições de 2002. A causa da vitória é atribuída à ânsia do povo por mudanças, à 

sede pelo diferente, à esperança de que dias melhores virão. Foi um resultado da manifestação 

mudancista do eleitorado. As propostas de Lula chamaram a atenção, a sua vontade de fazer algo 
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pelo país prevaleceu e a população confiou o voto a alguém que tentou insistentemente subir ao 

posto de presidente da República. 

A maioria de suas propostas mudancistas era de investir grande parte das forças de seu governo 

no povo. E as massas acreditaram na promessa, afinal Lula tem legitimidade para querer diminuir 

as desigualdades sociais presentes no país. Essa “vontade criadora concreta” é reconhecida pelo 

eleitorado graças a essa legitimidade atribuída a Lula devido a sua trajetória pessoal de vida. 

Lula é, antes de ser presidente, um homem do povo: passou fome, frio, foi um trabalhador sofrido 

que perdeu um dos dedos em acidente de trabalho, lutou nos palanques sindicalistas e alcançou a 

política até conseguir atingir seu objetivo maior, o Palácio do Planalto e, como tal, entende 

melhor a pobreza, a desnutrição, a fome, o frio. “Lula tem uma origem não pobre, mas lascada, 

miserabilíssima, com alguns fatos que aumentam ainda mais a confusão que foi o início da sua 

vida, como o pai ter largado a mãe dele para ficar com outra, a fome que ele passou várias vezes” 

(BERNARDO KUCINSKI, em entrevista). 

A vontade de Lula provocar uma mudança no Brasil era tanta que, ao longo dos 45 minutos do 

seu discurso de posse, declamado no Congresso Nacional, o então recém-empossado presidente 

empregou o termo mudança por 14 vezes. A importância dada à questão social, enfatizada 

durante a campanha, também teve destaque no discurso. Lula disse 13 vezes a palavra fome.  

Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação, 
desemprego e fome; diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença 
perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades [...], a sociedade brasileira escolheu 
mudar e começou, ela mesma, a promover a mudança necessária (BRASIL, 2006). 

Em um país em que a elite sempre predominou detentora do poder, para grande parte da 

população ter um líder oriundo do povo já é considerado, consciente ou inconscientemente, uma 

vitória representativa. “O povo vê Lula como um igual, alguém que pertence à grande massa e 

que conseguiu chegar lá em cima. É uma exceção, mas que prova ao povo que o pobre também 

pode vencer na vida” (BERNARDO KUCINSKI, em entrevista). 

E mesmo detentor de tanto poder, Lula não descarta sua origem humilde e mantém os traços que 

compuseram sua imagem para as grandes massas.  

É impossível não se empolgar com o presidente. Conversa fácil, olho no olho, uma metáfora atrás da 
outra, Lula faz questão de ser autêntico. A Presidência pouco mudou seu jeito de ser. Ele ainda é, no 
trato com as pessoas, o mesmo de sempre – aquele boa-praça que fala dando tapinhas no braço do 
interlocutor, segurando a lapela do terno alheio para reforçar uma opinião e dono de uma franqueza que 
desarma qualquer um (FALCÃO, 2006). 
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Essa mudança cultural, de um líder popular ocupar a cadeira presidencial, seria uma importante 

prova de que as propostas feitas por Lula podem ser realizadas. E as provas, para um líder 

carismático, são indispensáveis para que ele continue tendo o reconhecimento do eleitorado. Esse 

reconhecimento, conseqüência dos atentados que o líder fornece a seu povo, é o que o mantém no 

poder. O povo é que tem o poder de mantê-lo como representante da população. Nas palavras de 

Weber, a característica carismática assim como as provas produzidas são “avaliadas pelos 

carismaticamente dominados – os adeptos” (WEBER, 1996, p. 159), ou seja, só há validade do 

carisma e conseqüentemente manutenção do poder se os adeptos de um líder reconhecê- lo como 

tal. E este reconhecimento só existirá se este mesmo líder produzir provas. 

Os adeptos que reconhecem o carisma de Lula são seus fiéis eleitores que, mesmo após as 

seguidas denúncias de corrupção contra seu governo, insistem em não deixar de acreditar no 

poder salvador do presidente. O fim é a destinação do voto ao líder.  

O reconhecimento da força do carisma ultrapassa as fronteiras do Brasil. “Eu não tenho dúvida 

do carisma de Lula, um político que se comunica bem em todos os níveis, de Norte a Sul, do 

sertão ao Nordeste, do Fórum Soc ial ao Fórum Econômico de Davos. Agora, se carisma vai ser 

suficiente (para Lula garantir a reeleição), essa é outra conversa” (GREENHALGH, 2006), 

acredita o cientista e professor emérito da Universidade de Glasgow, Peter Flynn. 

Talvez insuficiente, mas sem dúvida um grande passo. Para suprir as demais necessidades para o 

presidente garantir a permanência na liderança do país, alia-se outros auxílios, entre eles a 

blindagem proporcionada durante as denúncias de corrupção principalmente pelos integrantes do 

núcleo duro do governo José Dirceu, Antônio Palocci e Luiz Gushiken. Considerados o tripé que 

sustentou o governo Lula por um tempo, eles perderam seus postos no governo, um a um, por 

causa da intensa crise que se instaurou na Esplanada dos Ministérios a partir de 2005. De 

sustentáculos os três ex-ministros tornaram-se o escudo do presidente, que apesar da corrupção 

descoberta, nenhuma das denúncias o atingiram diretamente. 

Fator relevante, as benesses sociais são o diferencial de Lula diante da população brasileira 

carente. Aumento no repasse de verbas a entidades sociais como o Movimento dos Sem Terra, 

investimentos nos programas Fome Zero e Bolsa Família, entrega de moradias às comunidades 

mais necessitadas e a presença em inúmeras inaugurações faz com que a imagem de Lula seja 
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fortalecida. O reflexo da distribuição de renda promovida pelo governo está no aumento dos 

gastos públicos, mas também na opinião do eleitorado frente às melhorias. 

O presidente Lula está ampliando os gastos do governo de forma irreversível. Dados do Tesouro 
Nacional mostram que as despesas aumentaram 14,5% nos três primeiros meses do ano, não por causa 
de obras. O que está pesando sobre o caixa federal são os gastos com a Previdência e os programas 
assistenciais (OTTA, 2006). 

O programa, que atende a aproximadamente 9 milhões de família em todo o país, é uma das 

ações que refletem positivamente no cenário eleitoral da reeleição de Lula; por causa da sua 

história de vida, da criança que passou fome e que, hoje como presidente, faz questão de dar o 

mínimo para a população do Brasil.  

Na última pesquisa disponível, realizada pelo instituto Datafolha, o presidente Lula aparecia com 39% 
das intenções de voto no eleitorado em geral. Mas, entre os que recebem benefícios do programa ou 
conhecem algum beneficiado, o apoio ao presidente dava considerável salto de 9 pontos porcentuais, 
chegando assim a 48%. Isso explica em parte a elevada popularidade de Lula no Nordeste, uma região 
intensamente contemplada pelos benefícios do Bolsa Família (PERES, 2006).  

Esse potencial de associação do programa faz com que ele reflita em votos para Lula. “‘As 

pesquisas qualitativas indicam que as pessoas não só recebem o dinheiro como também 

identificam o programa com o governo e retribuem com votos’, analisa o sociólogo Mauro 

Paulino, diretor do Datafolha. ‘Isso foi decisivo para aumentar o impacto eleitoral do Bolsa 

Família’” (PERES, 2006). 

Marca registrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a informalidade está presente em todos 

(ou em quase todos) os discursos. Ao subir no palanque, raras são as vezes que ele recorre 

integralmente ao texto emitido por sua assessoria. Lula transparece o sentimento de estar mais à 

vontade com seu próprio repertório do que com o ditado por terceiros. 

Os improvisos, considerados pela elite brasileira como gafes, são vistas pela população de baixa 

renda como algo honesto, sem pretensões. É uma forma de Lula se manter próximo à linguagem 

do povo e mostrar que ele continua o mesmo de antes, apesar de ter alcançado o poder.   

O presidente sabe que sua maneira humilde, porém eficiente, de se comunicar com grande pa rte 

da população é incompreendida e criticada por parte da elite, mas isso não o abala.  

Muitas vezes criticado pelo excesso de metáforas e pela linguagem próxima de um cidadão do povo, ele 
não está preocupado com essas vozes discordantes. ‘No Brasil, nós temos uma parte da sociedade 
colonizada intelectualmente. É possível que um ou outro intelectual não goste do jeito que eu falo, mas, 
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entre ser aplaudido por um intelectual ou entendido pela sociedade, eu fico com a sociedade’, diz. Em 
sua simplicidade, o presidente não deixa de ter razão (FALCÃO, 2006). 

Apesar de ironizar, os representantes da classe dominante se sentem obrigados a reconhecer o 

dom da oratória do presidente. “Usando seus improvisos para apresentar-se toda a noite no 

noticiário como bonachão e entendedor dos sofrimentos do pobre, continua muito popular” 

(UNGER, 2006). 

A prova de que a escolha de Lula é a mais coerente são os resultados das pesquisas eleitorais que 

mostram o favoritismo ao presidente na sua corrida pela reeleição.  

Entre mortos e feridos, a cada fala espontânea ressurge o líder operário, o líder popular, dizendo muita 
besteira no varejo, mas geralmente acertando no atacado. Percebe-se que é um homem que está falando, 
um homem sofrido e vivido. Se comete erros, são erros de circunstância e de informação, não de 
essência. Quando lê textos escritos por seus assessores, a prime ira impressão que dá é a de que não sabe 
o que está lendo. Esforça-se para pronunciar bem as palavras, destacar as frases, dar conta do recado e 
do protocolo. É fácil perceber que, durante a leitura, seu pensamento e sua vontade estão longe dali. Se 
receber um aparte inesperado, não saberá responder. Em trechos mais técnicos, é fácil ler em seus olhos 
e na empostação de sua voz a pergunta que ele próprio faz a si próprio: ‘Que diabo será isso?’. Nos 
improvisos, temos o homem tal como ele é, com algumas tiradas geniais, outras nem tanto. Nem sempre 
pode ser sincero, mas se esforça para isso. Apesar de criar casos aqui e ali, creio que o saldo lhe é 
favorável (CONY, 2006). 

Essa preferência pelas origens é evidente quando ele, diante de uma câmera de televisão ou em 

cima de um palanque, faz questão de sempre lembrar de suas origens e de se colocar no mesmo 

patamar que as massas. “Lula disse que ‘lutou a vida inteira’ com ‘milhões de companheiros por 

este país’ pela justiça social e pela ética, valores que, segundo ele, são ‘fundamentais na 

construção da família brasileira que é a base de uma nação’” (GUIBU, 2006), disse em discurso 

proferido aos moradores de Vitória da Conquista (BA), nos dias que precederam o início da crise 

do mensalão. Estudantes presentes no evento gritavam “‘Lula é meu amigo, mexeu com ele, 

mexeu comigo’. Em resposta, o presidente respondeu: ‘Se mexerem com vocês, também mexerão 

comigo” (GUIBU, 2006). A reciprocidade apresentada por Lula tem como resultado uma 

proximidade com a população que, aliando a outros motivos, acaba por legitimá- lo como o líder 

escolhido pelo povo para continuar no poder, segundo as pesquisas eleitorais. 

A comunicação direta que ele mantém com o povo faz dele um político bem sucedido. Ao contrário do 
que alguns formadores de opinião dizem, os erros de português acabam fazendo com que o povo se 
identifique ainda mais com ele. O povo vê Lula como um igual, alguém que pertence à grande massa e 
que conseguiu chegar lá em cima. É uma exceção, mas que prova ao povo que o pobre também pode 
vencer na vida. E se ele mesmo no topo continua falando errado, significa que ele não mudou, significa 
que ele continua o mesmo e isso causa um sentimento de orgulho na população [...] A força de Lula é a 
comunicação direta que ele trava com os eleitores (KUCINSKI, em entrevista). 
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Aliando os fatores citados ao fato de o presidente não ter um adversário à altura, Lula está 

conseguindo se manter na liderança das próximas eleições. Para Weber, um líder carismático só 

pode ser substituído por outro líder detentor de carisma. “Quando a determinada diretiva se opõe 

outra concorrente, dada por outra pessoa com a pretensão de validade carismática, temos uma 

luta pela liderança que só pode ser decidida por meios mágicos ou pelo reconhecimento 

(obrigatório) por parte da comunidade” (WEBER, 1996, p.160). Esse reconhecimento do povo 

de acordo com a reinterpretação antiautoritária do carisma de Weber é realizado por meio de 

eleição. “O senhor é agora um líder livremente eleito” (WEBER, 1996, p. 176). Ele foi 

livremente eleito e pode vir a ser novamente. Até o momento, segundo as intenções de voto, a 

comunidade se mantém ao lado de Lula. 

Lula é carismático. E isso é percebido na evidência dos fatos. Ele fascina, seduz as pessoas. Ele é 
sincero, muito humano, ele não gosta de demitir, não gosta de mudanças, procura sempre perguntar da 
sua família [...] Tem capacidade de liderança, a força interior. Em seus discursos ele transmite paixão, 
vontade de fazer, de realizar, ao contrário, por exemplo de Fernando Henrique Cardoso e de Alckmin, 
que não têm calor humano, parece uma estátua ou um livro falando. (KUCINSKI, em entrevista). 

A falta de calor de Alckmin no trato com o público lembrada pelo professor Bernardo Kucinski 

pode vir a ser um empecilho para ele e uma fo rça a mais para Lula garantir mais um mandato. 

Em pesquisa encomendada pela revista Exame ao Instituto Vox Populi, publicada em 19 de 

outubro do ano passado, Alckmin é identificado como o candidato preferido dos empresários. 

Porém essa predileção pelas elites revela um ponto fraco: a falta de carisma do ex-governador de 

São Paulo. 

Seus críticos dizem ainda que o governador de São Paulo é pouco conhecido no resto do Brasil e que 
também lhe falta uma personalidade mais vibrante para bater Lula num eventual confronto eleitoral. Na 
pesquisa entre empresários e executivos, essa ausência de carisma foi -- de certa forma -- dimensionada. 
Apenas 7% dos que escolheram Alckmin como o melhor candidato apontaram essa característica. Entre 
todos os nomes apresentados, o governador seria o menos carismático. Essa limitação não fez diferença 
num eleitorado formado por presidentes de empresa ou grandes executivos, mas certamente trará mais 
dificuldades numa eleição nacional (LIMA, 2006). 

Em contrapartida, Lula é considerado pelo povo o “nosso guia”. 

Participei de pesquisas que analisaram qualitativamente durante o mês de março a visão que a população 
tem dos governantes e dos participantes do governo. O resultado foi resumidamente o seguinte: a 
maioria definiu os ministros de Lula como traidores, os dirigentes do Partido dos Trabalhadores de 
ladrões e o presidente Lula de “o nosso guia”. E essa posição do povo acabará por se refletir nas urnas 
(WALDER DE GÓIS, em entrevista). 

CONCLUSÃO 
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Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino, de menino que vendia amendoim e laranja no 
cais de Santos, que se tornou torneiro mecânico e líder sind ical, que um dia fundou o Partido dos 
Trabalhadores e acreditou no que estava fazendo, que agora assume o posto de supremo mandatário da 
nação, vejo e sei, com toda a clareza e com toda a convicção, que nós podemos muito mais (SILVA, 
2003). 

O trecho proferido durante o discurso de posse no Congresso Nacional resume em poucas 

palavras a trajetória de Lula. Trajetória essa que deu e ainda dá legitimidade para o presidente 

diante da população brasileira, por causa da identificação que grande parte dela tem com a vida e 

as palavras de Lula. 

Eleito com 62% da preferência do eleitorado em 2002, o equivalente a 53 milhões de votos, o ex-

operário Lula venceu barreiras e preconceitos ao ascender ao mais alto cargo do Brasil, o de 

representante da nação. Agora o presidente tem grandes chances de se reeleger, graças ao cenário 

político vivido pelo governo petista ao longo de três anos e alguns meses no poder. Cenário esse 

composto por inúmeros escândalos de corrupção entre eles deposição de parlamentares, 

afastamento de ministros, compra de deputados, lavagem de dinheiro e indiciamentos. 

Mas a conjuntura se adequou às situações negativas vividas pelo governo, para que Luiz Inácio 

Lula da Silva continuasse firme no posto de presidente da República. Com essa adequação veio a 

blindagem de Lula, que foi mantido em detrimento de outros que circulavam à sua volta e que 

acabaram afastados do poder. 

Assim, livre de provas que o incriminem e garantido sempre alguém que assuma a culpa dos 

erros do governo, o presidente mantém a sua popularidade em alta, apaixonando o povo com seu 

carisma aliado às feituras sociais e aos discursos de linguagem fácil que o aproximam cada vez 

mais do seu eleitorado. Sem contar a falta de um combatente à altura, já que Alckmin se mostra 

cada vez mais insosso nas pesquisas de opinião.     

Se de fato o presidente garantir sua permanência no poder, será uma vitória do carisma de um 

líder aliado a uma série de manobras ou a aceitação da corrupção. “No passado, eu achava que o 

governo Lula não ia chegar ao fim [...] A corrupção, hoje, no Brasil, não é motivo para demitir ou 

cassar alguém. O Brasil está aprendendo a conviver com ela” (SKIDMORE, 2006). 

Mas o que acontecerá no dia 1º de outubro, no caso das eleições serem decididas no primeiro 

turno, ou no dia 29 de outubro, se houver necessidade de segundo turno, se o jogo de advinha 

será confirmado ou rechaçado, só o discurso das urnas dirá. 
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