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RESUMO: Neste trabalho, pretendemos analisar os discursos das revistas Veja, IstoÉ e Época 

publicadas em fevereiro e março de 2010, acerca do fenômeno político/midiático ─ o 

conhecido Caso Bancoop. Assim denominado pela mídia, o caso Bancoop refere-se a um 

suposto esquema de triangulação de recursos que teriam sido desviados da Cooperativa 

Habitacional dos Bancários de São Paulo, para a campanha de Luís Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, nas eleições de 2002, e a de Marta Suplicy ao governo de São 

Paulo em 2006, passando por contas pessoais de diretores daquela Cooperativa e de dirigentes 

petistas. Nosso objetivo é compreender os modos de investimento ideológico nos discursos da 

mídia, com vistas às disputas políticas, e, a partir daí, estimular o olhar crítico ao consumo de 

conteúdos midiáticos, com vistas ao exercício da cidadania e a participação política.  

 

Palavras-chaves: Escândalo midiatizado. Estratégia ideológica. Bancoop. Luta política.  

Introdução 

Neste trabalho, analisamos os discursos das revistas semanais de informação (Veja, 

IstoÉ e Época) acerca do fenômeno político/midiático ─ o conhecido Caso Bancoop. Assim 

denominado pela mídia, o caso Bancoop refere-se a um suposto esquema de triangulação de 

recursos que teriam sido desviados da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo 

para A suspeita seria de que parte deste teria ido para suposto “caixa dois” do Partido dos 

Trabalhadores, para financiar a campanha de Luís Inácio Lula da Silva à Presidência da 

República, nas eleições de 2002, e a de Marta Suplicy ao governo de São Paulo em 2006, 

passando por contas pessoais de diretores da referida cooperativa, e dirigentes petistas. Uma 

matéria da revista IstoÉ, edição de 24 de maio de 2006, deu origem a uma série de 

reportagens publicadas nesta própria revista, as quais acusam João Vaccari Neto, ex-

presidente da mencionada cooperativa, de estar envolvido no desvio de dinheiro.  

Nos meses de fevereiro e março de 2010, ano de eleições presidenciais, as denúncias 

voltam a fazer parte da agenda midiática. E o alvo, provavelmente, seria a candidatura de 

Dilma Rousseff à Presidência, com base no pressuposto do desgaste do PT que um escândalo 

midiatizado produziria. O assunto é retomado, desta vez, pelas revistas semanais, Veja 

(edições 2155, 2156 e 2157) e Época (edição 617), com repercussão nos telejornais da Rede 

Globo de Televisão. A revista IstoÉ publicou apenas uma notinha na edição 2105, de 27 de 
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março, em um gráfico no qual recupera as edições que tratam do caso, a pretexto de informar 

o indiciamento de Vaccari Neto pelo Ministério Público de São Paulo. Por sua vez, os 

acusados negam o desvio de dinheiro; contudo, não vamos entrar em detalhes sobre acusações 

nem defesas, menos ainda sobre a luta judicial, porque, a princípio, para este trabalho, isto 

não é o mais importante. Vamos considerar os aspectos discursivos midiáticos nos embates 

político/ideológicos, nos discursos das revistas semanais de informação na cobertura do 

referido acontecimento. Embora, a rigor, o caso, em si, diga respeito a uma investigação 

criminal, situada no campo dos discursos policiais, sua motivação e sua cobertura jornalística 

é eminentemente política, o que entrelaça modos de constituição dos diferentes campos: 

policial, político e midiático.  

Utilizamos o instrumental teórico metodológico da Análise de Discurso, a partir de 

autores como Verón (2005); Fairclough (1996, 1997, 1999, 2001); e Magalhães (2203). Além 

desses autores, recorremos a outros que, certamente, têm importante contribuição para a nossa 

análise como, por exemplo, Thompson (2002, 1998, 1995) e Bourdieu ( 

Em um primeiro momento, discorremos sobre o quadro teórico, tomando como lente 

os conceitos de escândalo, ideologia e campo (político). No segundo momento, tratamos da 

apresentação da descrição do objeto, o Caso Bancoop, e dos suportes midiáticos selecionados 

para a pesquisa, e, por fim, procedemos à análise. Queremos, deste modo, realizar nossa 

investigação e trabalhar os procedimentos analíticos conforme nos recomenda a Análise de 

discurso como a compreendemos. 

Recursos analíticos da Análise de Discurso 

A Análise de Discurso constitui aparato teórico metodológico utilizado para pesquisas 

na área dos estudos de linguagem; e, por ser habitual no campo científico, apresenta-se como 

um tecido bastante esgarçado, haja vista que são diversas as matrizes teóricas que sustentam 

vertentes diferenciadas, como são também muitas as possibilidades de produção de sentidos 

para cada uma das categorias à disposição dos pesquisadores. Por isto buscamos 

desconsiderar certas visadas que, a nosso ver, de tão repetidas tornaram-se aceitas como 

verdades, e com as quais não comungamos. Entendemos, por exemplo, que não existe o que 

se tem chamado de AD francesa ou “de linha francesa”, do modo generalista como tem sido 

referida. Este é um tema que nos poderia conduzir a uma longa discussão, no entanto, vamos 

apresentar apenas dois argumentos que se nos parecem necessários: 1) há tantas e tão 

diferentes matrizes teóricas na França a respeito da Análise de Discurso, que não teríamos 
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como optar por uma e excluir as outras que são igualmente francesas. Além disto, há em 

outros países autores diferentes trabalhando com AD e utilizando reflexões metodológicas 

fundamentadas, ao mesmo tempo, em autores franceses e de outras origens. Sob este ponto de 

vista, nosso entendimento se aproxima da concepção de Norman Fairclough (1999), que 

reúne, na fundamentação do método que utiliza, autores como Bakhtin, Foucault, Bourdieu, 

Gramsci e Habermas dentre outros, e estabelece com estes visadas críticas de distanciamento, 

aproximação e de apropriação. Portanto, não referimos a nenhuma “análise de discurso 

francesa”, embora utilizemos autores franceses e reconheçamos a importância do que alguns 

produziram e ainda produzem em língua francesa. Do mesmo modo, não referimos a uma 

“análise crítica dos discursos”, não obstante utilizemos também categorias interpretativas 

desenvolvidas por autores que participam desta visada teórica. Menos ainda, queremos nos 

filiar a este ou àquele autor. Não cremos poder interpretar, por apropriação, o verdadeiro 

pensamento do outro, uma vez que partimos sempre de uma aproximação interpretativa que, 

na maioria das vezes, busca ajustar-se aos nossos desejos e as nossas necessidades de 

pesquisa. Temos por objetivo analisar discursos e, neste sentido, recorremos a vários autores, 

desde que os conceitos por eles forjados se deem conta do que desejamos analisar. Evitamos 

também referências a um discurso único, totalizante (análise do discurso), “[...] não só para 

dar conta da ideia da sua multiplicidade, como também para fugir das grandes categorias 

abstratas à maneira do estruturalismo, onde o conceito originariamente se forjou (PINTO, 

1999, p. 16)”. Preferimos, então, usar “Análise de Discurso” que, entendemos, define melhor 

a pluralidade das produções discursivas tratadas em nossa análise.  

Do ponto de visto metodológico, procuramos ajustar as matérias sob nossa análise em 

quadros específicos para cada suporte, tomando cada um a partir de uma síntese que, a rigor, 

singulariza a estratégia enunciativa de cada revista, ao tempo em que a remete à prática 

ideológica que a unifica. Neste sentido, apresentamos cada edição em sequências discursivas 

(SD). Marcamos por números crescentes, por matéria, e, em itálico, o eixo de produção e 

sustentação dos sentidos que constituem as estratégias ideológicas de luta política. É 

importante considerar que as referidas estratégias se apresentam na produção de escândalos 

midiatizados (discutiremos mais adiante) sustentados por investimentos ideológicos. 

Começamos, então, por discutir alguns conceitos que consideramos fundamentais, 

tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista pragmático, da análise que 

empreendemos, como, por exemplo, o conceito de escândalo, considerando que a mídia 

constrói os acontecimentos que analisamos ─ neste caso na perspectiva deste conceito à luz 

da teoria de Thompson. 
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Escândalo: acontecimento midiatizado 

Para Thompson, escândalo refere primeiramente a ações, acontecimentos ou 

circunstâncias em que: 

1) haja a transgressão de valores, normas ou códigos morais;  

2) envolvam segredo ou ocultação, embora de conhecimento de indivíduos não 

participantes;  

3) por não participarem, as desaprovam e podem sentir-se ofendidos e, por vezes, as 

denunciam publicamente;  

4) a revelação e condenação das ações e acontecimentos danosos a sociedade podem 

prejudicar a reputação dos indivíduos participantes (THOMPSON, 2002, p. 40). 

A mídia tem-se debruçado recorrentemente a este tipo de denúncia, especialmente se 

os participantes se localizam no rol das celebridades ou dos políticos. 

Como acontecimento midiatizado, o escândalo tem uma ambivalência: é, em si 

mesmo, um fato escandaloso e, ao mesmo tempo, um fato peculiar, porque é ressemantizado 

pelos discursos midiáticos. Ou seja, o fato produzido por um desvio de conduta de um ente 

público já é, por si, o que se poderia considerar um escândalo localizado; na conceituação de 

Thompson (2002, p. 90) é algo socialmente deplorável.  

E uma vez que este fato ocupa a pauta da imprensa, que é midiatizado, toma outra 

dimensão, porque adquire características próprias dos discursos da mídia, tais como: 

1) amplifica a publicização; 

2) repete à exaustão e ostensivamente as informações em edições e suportes diferentes;  

3) revela, a cada nova edição, dados novos que fortalecem e alimentam o escândalo de 

forma cumulativa; 

4) pauta outros suportes midiáticos concorrentes que, por sua vez, reproduzem o 

mesmo conteúdo em suas diversas edições, durante certo tempo, acrescentando cada 

um suas próprias informações, em um processo exaustivo.  

Para que se sustente, faz-se necessário que o escândalo tenha repercussão nos diversos 

meios de imprensa, e, portanto, na sociedade. É essencial que tenha consequência: 

constrangimento público, indiciamentos, prisões etc.  

O peso subjetivo do escândalo se dá em decorrência do desgaste que sofre a imagem 

dos envolvidos. Quanto mais o indivíduo carece de credibilidade mais estragos o escândalo 

pode produzir em sua imagem. Para o político, então, que tem como principal capital 
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simbólico a sua credibilidade, o escândalo pode significar o fim de uma vida de investimentos 

pessoais, de uma carreira política promissora.  

Campo político: o lugar das lutas ideológicas 

Seguindo a noção de Thompson, entendemos o escândalo político como fatos 

ocorridos no interior do campo político. Para falar de campo político, precisamos entender o 

que seja campo que, segundo Bourdieu, diz respeito a 

uma rede de relações objetivas (de dominação ou de subordinação, de 

complementaridade ou de antagonismo etc.) entre posições [...]. Cada 
posição é objetivamente definida por sua relação objetiva com outras 

posições ou, em outros termos, pelo sistema das propriedades pertinentes, 

isto é, eficientes, que permitam situá-la com relação a todas as outras na 
estrutura da distribuição global das propriedades. Todas as posições 

dependem, em sua própria existência e nas determinações que impõem aos 

seus ocupantes, de sua situação atual e potencial na estrutura do campo, ou 
seja, na estrutura da distribuição das espécies de capital (ou de poder) cuja 

posse comanda a obtenção dos lucros específicos [...] postos no campo. 

(BOURDIEU, 1996, 261). 

Não obstante, apesar de que os campos se intersectarem uns aos outros 

constantemente, é preciso que tenham autonomia, embora não estabeleçam fronteiras rígidas 

nem estáveis, conforme dito anteriormente. Na maior parte das vezes, a estratégia de 

preservação de um campo e, consequentemente, da manutenção de sua autonomia se dá, 

exatamente, pelo nível de opacidade com que se protege contra a invasão de indivíduos não 

iniciados. Para adentrar por um campo, existe a necessidade de submeter-se a seus ritos de 

passagem; caso contrário, submete-se o recurso ao instrumento fiscalizador e punitivo dos 

campos jurídico e militar.  

Uma das propriedades mais características de um campo é o grau no qual 
seus limites dinâmicos, que se estendem tão longe quanto se estende o poder 

de seus efeitos, são convertidos em uma fronteira jurídica, protegida por um 

direito de entrada explicitamente codificado, tal como a posse de títulos 
escolares, o êxito em um concurso etc., ou por medidas de exclusão e de 

discriminação tais como as leis que visam assegurar um numerus clausus. 

Um alto grau de codificação da entrada no jogo vai de par com a existência 
de uma regra do jogo explícita e de um consenso mínimo sobre essa regra; 

ao contrário, a um grau de codificação fraco correspondem estados dos 

campos em que a regra do jogo está em jogo no jogo (BOURDIEU, 1996, 

256). 

As lutas internas e as disputas externas ao campo põem em evidência movimentos de 

proteção e vigília, mas também buscam adesão àquilo que o campo oferece como distinção e 
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vantagem para novos iniciados. Há disputas, mas há também investimentos no sentido da 

conquista de novos membros para manter-se e ampliar seus domínios.  

Características do campo político 

Dentre os diversos campos sociais, o campo político é aquele que tem a função de 

organizar a sociedade e o Estado, garante o direito de cidadania, constitui a ordem das 

representações e produz instrumentos e leis de regulação social. Neste aspecto, é, 

essencialmente, um lugar de tensão, segundo afirma Bourdieu (1989, p. 165): 

O campo político, entendido ao mesmo tempo como campo de forças e como 

campo das lutas que têm em vista transformar a relação de forças que 
confere a este campo a sua estrutura em dado momento, não é um império: 

os efeitos das necessidades externas fazem-se sentir nele por intermédio 

sobretudo da relação que os mandantes, em consequência da sua distância 

diferencial em relação aos instrumentos de produção política, mantêm com 
os seus mandatários e da relação que estes últimos, em função das suas 

atitudes, mantêm com as suas organizações.  

É também o lugar, por excelência, de exercício de poder. O lugar das relações entre 

mandantes e mandatários, de representantes e representados, enfim, das disputas simbólicas.  

O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre o agentes 

nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, 

análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos 
comuns, reduzidos ao estatuto de «consumidores», devem escolher, com 

probabilidades de mal-entendido tanto maiores quanto mais afastados estão 

do lugar de produção (Id. ibid.). 

A estrutura hierarquizada do campo político confunde-se com a distribuição dos 

poderes institucionais da sociedade, de tal modo que a elite política seja, ao mesmo tempo, 

representação da elite social, tenha a mesma conformação e possa de alguma forma defender 

interesses diferentes. Por isto mesmo este apontamento de Bourdieu para a menção a 

“cidadãos comuns” é como um estatuto de redução no condicionamento social, do seu 

afastamento dos centros de decisão política e da posse dos meios de produção de bens.  

Embora nos fundamentemos no conceito de Bourdieu, não podemos nos ater a uma 

concepção de cunho unicamente sociológico, o campo de que tratamos deve ser pensado sob a 

ótica da Análise de Discurso, nos moldes em que trabalha Maingueneau (2010, p. 50), onde o 

campo é “[...] considerado como um espaço no interior do qual interagem diferentes 

‘posicionamentos’, fontes de enunciados que devem assumir os embates impostos pela 

natureza do campo, definindo e legitimando seu próprio lugar de enunciação.” Deste modo, 
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doravante, estaremos tratando de campo, mesmo quando nos referirmos a Bourdieu, àquilo 

que diz respeito a sua semiose; ou seja, ao universo de produção, circulação e consumo de 

sentidos que Pinto (1999) denomina de mercado simbólico. 

As estratégias ideológicas discursivas 

Desenvolvemos a nossa análise tomando os discursos das revistas semanais, no recorte 

em que trabalhamos, como ideologicamente orientados, tendo em vista as disputas eleitorais 

na campanha à Presidência da República de 2010. As ideologias assentam-se e sustentam 

práticas discursivas que naturalizam as relações de poder por um lado, de tal modo a tentar 

impedir que grupos de poder permaneçam hegemônicos; por outro, que se intensifiquem as 

lutas simbólicas no sentido das disputas por hegemonia. Isto significa que as ideologias 

compõem o tecido social em seus diversos níveis e em suas diversas posições. Os sentidos 

circulantes e em disputa ofertam em essência os engendramentos ideológicos que produzem. 

A este respeito Fairclough (2001, p.117) afirma:  

As bases teóricas que tenho em mente são três importantes asserções sobre 
ideologia. Primeiro, a asserção de que ela tem existência material nas 

práticas das instituições, que abre o caminho para investigar as práticas 

discursivas, como formas materiais de ideologia. Segundo, a asserção de que 
a ideologia ‘interpela os sujeitos’, que conduz à concepção de que um dos 

mais significativos ‘efeitos ideológicos’ que os linguistas ignoram no 

discurso (ALLHUSSER, 1971, n. 16, p.161), é a constituição dos sujeitos. 
Terceiro, a asserção de que os ‘aparelhos ideológicos de estado’ (instituições 

tais como a educação ou a mídia) são ambos locais e marcos delimitadores 

na luta de classe, que apontam para a luta no discurso e subjacente a ele 

como foco para uma análise de discurso orientada ideologicamente. 

Nesta perspectiva, entendemos a mídia, como aparelho ideológico em sua lógica de 

produção. Produz e reproduz ideologia na defesa da iniciativa privada e do mercado. Para 

Fairclough, as ideologias são significações como construções da realidade, do mundo físico, 

por meio das relações sociais em que as identidades se forjam. Do mesmo modo, “são 

construídas em várias dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que 

contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações de dominação” 

(2001, p. 117). Para este autor, as ideologias que constituem as práticas discursivas atuam 

para a naturalização e a transformação dos fenômenos da luta social em senso comum, 

estabilizando os sentidos de “verdade” e atenuando as tensões. No entanto, entende que a 

transformação “aponta a luta ideológica como dimensão da prática discursiva, uma luta para 
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remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas construídas no contexto da 

reestruturação ou da transformação das relações de dominação” (idem).  

Não há discurso desinteressado, como não há discurso inocente. Todos os discursos 

pleiteiam, em última instância, conquistar a adesão do outro (PINTO, 1999). E conquistar a 

adesão não significa apenas ter o outro como aliado, mas persuadir o outro a concordar com a 

visão a respeito do mundo, das coisas e das relações, a associar-se à perspectiva de manter ou 

mudar o status quo. O exercício de poder nas sociedades modernas está cada vez mais 

baseado na ideologia e, mais particularmente, através do trabalho ideológico, no território da 

linguagem. Esta é o principal instrumento e lugar de trabalho das ideologias. Ideologias 

entendidas aqui como o meio por excelência de produção de consenso (FAIRCLOUGH, 

1996).  

A mídia não apenas funciona como um espaço de visibilidade dos embates sociais 

como também ela própria atua como agente ideológico, porque está nas mãos de grupos 

empresariais que pertencem e conformam uma elite política, com interesses bastantes 

demarcados socialmente nas disputas por hegemonia. O período eleitoral representa, por 

assim dizer, o momento em que os lugares de poder estão em jogo. E a mídia participa e 

defende seus interesses dos grupos políticos a que pertence, com base nas candidaturas com as 

quais se afina ideologicamente. E, mais do que isto, esta participação significa a produção de 

discursos de qualificação de tais candidaturas, e a desqualificação dos adversários a elas, a 

pretexto de informar jornalisticamente à sociedade os fatos políticos de atualidade. 

As estratégias enunciativas de Veja 

Edição SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS 

Vj2155 
10.03.10 

Título: O pré-mensalão do PT (Editorial) 

 

SD1 – (...) esse caso vinha sendo esquadrinhado pelo promotor José Carlos Blat desde 
junho de 2007. Ele envolve desvio de dinheiro dos cooperados e de fundos de pensão de 

empresas estatais injetado na cooperativa. Os recursos originalmente destinados à 

aquisição de casas próprias para os cooperados foram desviados de forma cruel e 
criminosa. Diversas particularidades dão ao episódio a dimensão de escândalo político 

nacional. 

 

SD2 – Como mostra a reportagem que começa na página 70, o inquérito indica que parte 
dos recursos desviados ilegalmente abasteceu a campanha presidencial de Lula em 2002. 

 

SD3 – É possível, ainda, que uma porção da bolada apreendida com os famosos 
"aloprados" - aquela que seria utilizada para pagar o dossiê fajuto contra José Serra em 

2006 - tenha sua origem nos cofres da Bancoop. 

 
SD4 – Para o Ministério Público, o esquema traz digitais amadorísticas, pré-mensalão, 
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antes de os petistas ‘profissionalizarem’ seu caixa dois com a ajuda do notório Marcos 

Valério. 

 

SD5 – Às vésperas de uma eleição presidencial das mais decisivas para os rumos do país, 
em relação à qual o Tribunal Superior Eleitoral acaba de dar mais transparência às 

contribuições financeiras para as campanhas, é espantoso constatar que pessoas 

apontadas no inquérito como suspeitas do desvio de dinheiro da Bancoop continuem a 
ocupar lugar de destaque nos escalões do PT. 

 

SD6 – Entre elas estão Ricardo Berzoini, ex-presidente do partido, e João Vaccari, 
escolhido pelo presidente Lula para ser tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff. É de 

perguntar se, com personagens dessa estirpe à solta e em cargos decisivos no campo 

petista, existe a mínima possibilidade de a campanha presidencial de 2010 ser financiada 

de maneira limpa. 
 

VJ2155 

10.03.10 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Título (Matéria): A casa caiu 

 

SD1 – O Ministério Público quebra sigilo da Bancoop e descobre que dirigentes da 
Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo lesaram milhares de associados, 

para montar um esquema de desvio de dinheiro que abasteceu a campanha de Lula em 

2002 e encheu os bolsos de dirigentes do PT. Eles sacaram ao menos 31 milhões de reais 
na boca do caixa 

 

SD2 – Vaccari acaba de ser nomeado o novo tesoureiro do PT e, como tal, deve cuidar 
das finanças da campanha eleitoral de Dilma Rousseff à Presidência. 

 

SD3 – Em depoimento ao MP, Roberto afirmou que Malheiro, o ex-presidente morto da 

Bancoop, entregava envelopes de dinheiro diretamente a Vaccari, então presidente do 
Sindicato dos Bancários e indicado como o responsável pelo recolhimento da caixinha de 

campanha de Lula.  

 
SD4 –indicar pessoalmente alguém com o prontuário de João Vaccari para tomar conta 

das finanças do PT e da campanha eleitoral de Dilma Rousseff, o presidente Lula sinaliza 

que, ao contrário do resto do Brasil, não está nem um pouco empenhado em colaborar na 
faxina.   

 

SD5 – Outro frequente agraciado com cheques da Bancoop tornou-se nacionalmente 

conhecido na esteira de um dos últimos escândalos que envolveram o partido. Freud 
"Aloprado" Godoy – ex-segurança das campanhas do presidente Lula, homem "da 

cozinha" do PT e um dos pivôs do caso da compra do falso dossiê contra tucanos na 

campanha de 2006 esquema. 
 

 

 
Vj 2156 

24.03.10 

 
 

 

 
 

 

 

 

A CONEXÃO BANCOOP/MENSALÃO 

 

Títul: Ele cobra 12% de comissão para o partido 
 

SD1 – (...) uma testemunha-chave da Justiça revela como o tesoureiro Vaccari desviava 

dinheiro grosso para o mensalão. 
 

SD2 – O novo tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, é uma peça mais fundamental do que 

parece nos esquemas de arrecadação financeira do partido. Investigado pelo promotor 

José Carlos Blat por suspeita de estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e   
formação de quadrilha no caso dos desvios da Cooperativa Habitacional dos Bancários de 

São Paulo (Bancoop), Vaccari é também personagem, ainda oculto, do maior e mais 
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escandaloso caso de corrupção da história recente do Brasil: o mensalão - o milionário 
esquema de desvio de dinheiro público usado para abastecer campanhas eleitorais do PT 

e corromper parlamentares no Congresso. 

 
SD3 – De acordo com o relato do corretor, Delúbio indicou João Vaccari para abrir-lhe 

algumas portas. Para marcar a primeira conversa com Vaccari, Funaro ligou para o celular 

do sindicalista. O encontro, com a presença do deputado Costa Neto, deu-se na sede da 
Bancoop em São Paulo, na Rua Líbero Badaró. Na conversa, Vaccari contou que cabia a 

ele intermediar operações junto aos maiores fundos de pensão - desde que o interessado 

pagasse um ‘porcentual para o partido (PT)’, taxa que variava entre 6% e 15%, 

dependendo do tipo de negócio, dos valores envolvidos e do prazo. E foi didático: Funaro 
e Valdemar deveriam conseguir um parceiro e uma proposta de investimento. Em seguida, 

ele se encarregaria de determinar qual fundo de pensão se encaixaria na operação 

desejada.  
 

SD4 – "Se algo acontecer comigo, esse material virá a público e a República cairá", ele 

disse a amigos. 

 
SD5 – Funaro dizia a verdade. Seus depoimentos, portanto, ganharam em credibilidade. 

Foram aceitos pela criteriosa Procuradoria-Geral da República como provas fundamentais 

para incriminar a quadrilha do mensalão.  
 

SD6 – Cheques à moda petista. VEJA obteve imagens de cheques que mostram a 

suspeitíssima movimentação bancária da Bancoop.  
 

SD7 – O empreiteiro conta como emitiu notas frias a pedido dos diretores da cooperativa, 

e ouviu que o dinheiro desviado seria destinado às campanhas de Lula à Presidência, em 

2002, e de Marta Suplicy à prefeitura de São Paulo, em 2004. 

 

 
 

 

 
Vj2157 

24.03.10 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Título: O PT continua dando de ombros... 

  

SD1 – Na noite da última terça-feira, o lobista e deputado cassado José Dirceu, acusado 
pela Procuradoria-Geral da República de comandar a “organização criminosa” do 

mensalão, réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção ativa e formação de 

quadrilha, celebrou seus 64 anos numa alegre festa em Brasília. Dirceu, o perseguido, 

aproveitou a tertúlia para anunciar sua enigmática convicção de que será absolvido no 
STF – e propôs um brinde especial ao novo tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, 

apontado como um dos operadores do mensalão petista e, também, como responsável por 

desfalques milionários na Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, a 
Bancoop. "Vamos defender nossos amigos dessas denúncias infundadas", arengou o 

petista, observado de perto pelo presidente do Senado, José Sarney, e pelo senador Renan 

Calheiros, ambos do PMDB, políticos retos que, como Dirceu, conhecem bem esse tipo de 
“denúncia infundada”. 

 

SD2 – As declarações no convescote de Dirceu demonstram que o PT resolveu aplicar no 

caso de Vaccari a mesma tática belicosa que adota desde o começo do governo Lula 
sempre que surgem evidências de malfeitorias cometidas pelos companheiros. É uma 

estratégia rudimentar, na qual o partido se defende tão somente atacando os autores das 

denúncias – ou, ainda, o mensageiro delas: "a mídia golpista". Essa atitude prepotente, de 
desprezo aos demais protagonistas do jogo democrático, serve ao propósito político de 

interditar o debate e a validade de quaisquer investigações, ignorando, assim, a 

substância objetiva das provas apresentadas ao público. 

 
SD3 – NEM AÍ - O tesoureiro do PT, João Vaccari, não se deu ao trabalho de responder 

às denúncias.  
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SD4 – Apesar da soberba petista, a oposição conseguiu, na semana passada, aprovar a 

convocação de Vaccari para depor numa CPI do Senado. 

 

 Os discursos de Veja tratam de escandalizar o público tomando um caso sabidamente 

requentado, já batido na mídia, questionando o porquê de os personagens deste caso ainda 

ocuparem posições de destaque no PT, embora, sequer tais personagens tenham ido a 

julgamento, portanto, sobre os quais o pese qualquer condenação. Os discursos de Veja, 

parecem querer fazer crer que “ser apontado em um inquérito”, equivalha a uma sentença de 

culpa, conforme observamos na SD5 (Vj2155/10.03.10): “às vésperas de uma eleição 

presidencial das mais decisivas para os rumos do país, [...], é espantoso constatar que 

pessoas apontadas no inquérito como suspeitas do desvio de dinheiro da Bancoop continuem 

a ocupar lugar de destaque nos escalões do PT” Veja não esconde os investimentos 

ideológicos da luta política que trava contra a eleição de Dilma, nomina os tais personagens 

que constam no inquérito e mira Vaccari Neto, conforme podemos ver na SD6 

(Vj2155/10.03.10) “Ricardo Berzoini, ex-presidente do partido, e João Vaccari, escolhido 

pelo presidente Lula para ser tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff”. Sob esta mesma 

estratégia, arremata com a dúvida de que a campanha do PT em 2010 tenha a mínima chance 

ser financiada de maneira limpa. Ou seja, antes mesmo da campanha ser deflagrada é posta sob 

suspeição, o que significa por também sob suspeita a eleição de Dilma Rousseff, então, ainda uma 

possibilidade, sequer uma probabilidade. 

É visível a excessiva adjetivação com que as matérias de Veja marcam a sua 

discursividade, para desqualificar o PT, em especial, Lula e, por via de consequência a 

candidatura de Dilma. A mira é sempre alguém do partido ligado ao então presidente Lula e, 

de modo claro, se tem relação com a condução da campanha de Dilma Rousseff. Neste 

sentido, execra Zé Dirceu a quem acusa de comandar uma organização criminosa, referindo-

se ao episodio ocorrido durante o governo Lula, que ficou conhecido como o Mensalão. 

Percebe-se que o objetivo é ligar o caso Bancoop ao que teve grande repercussão midiática e 

que configura memória recente de cunho negativo. Esta estratégia pode ser percebida em 

várias das SDs expostas anteriormente. Quando recorre ao crédito da justiça dizendo, por 

exemplo, na SD4 (Vj2155/10.03.10), onde diz que “Para o Ministério Público, o esquema traz 

digitais amadorísticas, pré-mensalão”. O uso de imagens de capa ou internas manipuladas 

graficamente é também um recurso bastante recorrente para se apoiar no imaginário da 

imagem como prova de verdade amplamente utilizada no jornalismo, para além de outros 

recursos de linguagem neste sentido. 
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As estratégias enunciativas da IstoÉ 

Chama-nos a atenção o fato de que, no mesmo período, para a revista IstoÉ, não seja o 

Caso Bacoop que tem destaque na pauta dos escândalos políticos, mas o envolvimento do ex-

prefeito de Belo Horizonte e coordenador da campanha de Dilma Rousseff, Ferando Pimentel 

que, segundo declara a revista, estaria envolvido com o Mensalão. IstoÉ publica em mais de 

uma edição no período recortado para esta pesquisa a tal envolvimento. Faz acusações 

seríssimas, apresenta documentação, engendra estratégia muito semelhante à de Veja, só que 

quase ignora o Caso Bancoop e centra a atenção em Pimentel. Mas a motivação, ao que tudo 

indica, é a mesma, a de mostrar o caso como um escândalo em que o PT e seus dirigentes 

estão envolvidos, embora cite também, no decorrer das matérias, os mensalões do PSDB e do 

Democratas, além de jogar suspeita sobre o coordenador da campanha de Dilma Rousseff, 

lançando, em consequência, dúvidas também sobre a idoneidade acerca das companhias de 

Dilma e de sua campanha. Porém, como o foco desta pesquisa é o Bancoop, não vamos 

utilizar os discursos de IstoÉ, acerca de Pimentel. A revista está incluída na pesquisa porque 

teria iniciado a série de denúncias acerca do desvio de dinheiro da Cooperativa dos Bancários 

de São Paulo, numa edição de 2006, conforme já nos referimos anteriormente. 

As Estratégias enunciativas da revista Época 

EDIÇÃO SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS 

 

ÉPOCA617 

15/03/2010 

 

Título: Os esqueletos do PT 
A bancarrota de Cooperativa habitacional tira tesoureiro do partido da campanha 

de Dilma Rousseff 

 
SD1 – Dilma Rousseff assumiu a candidatura do PT ao Palácio do Planalto há 

duas semanas. Mesmo nesse curto período, ela e o partido foram obrigados a 

defender José Dirceu, seu antecessor na Casa Civil, Fernando Pimentel, ex-prefeito 
de Belo Horizonte, e o sindicalista João Vaccari Neto das acusações de tráfico de 

influência, desvio irregular de recursos e gestão fraudulenta, respectivamente. Os 

três integram a cúpula do partido ou o comando da campanha de Dilma. 

 
SD2 – O caso mais recente é o de Vaccari, escolhido tesoureiro do PT com a 

bênção de Lula. Até o começo da semana passada, ele era cotado para comandar 

também as finanças da campanha de Dilma. Hoje, está fora dos planos para a 
arrecadação de recursos. 

 

SD3 – O estrago político, no entanto, já está consumado. O bombardeio recente, 

com base em suspeitas que datam do período anterior à indicação de Dilma ao 
posto de pré-candidata, suscitou no núcleo mais próximo da chefe da Casa Civil 

dúvidas e temores: quantos esqueletos do PT podem ser retirados do armário para 

assustar o eleitor até o final da campanha? A julgar pela vida pregressa do PT e 
pelos problemas da oposição, que acompanha a alta de Dilma nas pesquisas, as 
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projeções são sombrias para ela. 

  

SD4 – Com tantas suspeitas, surgiu entre os petistas a ideia de buscar alguém fora 

do partido para comandar a arrecadação da campanha. Diante do bom 
relacionamento desenvolvido pelo governo Lula com as grandes empresas 

nacionais, a maior credencial do escolhido para a missão será a capacidade de 

manter distância dos escândalos insepultos do PT. 

 

A revista Época segue a mesma lógica argumentativa de desqualificar os petistas 

como condutores da campanha eleitoral de Dilma Rousseff (SDs1, 2 e 3); chega mesmo a 

anunciar que “surgiu entre os petistas a ideia de buscar alguém fora do partido para 

comandar a arrecadação da campanha”(SD4), o que é significativo, pois de dentro do PT não 

teria ninguém honesto o suficiente para tal função. Só que esta concepção é atribuída aos 

próprios membros do PT, o que retiraria da revista a responsabilidade acusatória e difamante. 

Ao atribuir a Lula a escolha de Vaccari Neto, a revista deixa em aberto a possibilidade de 

vínculos entre um e outro, inclusive, nos desvios de que Vaccari é acusado. 

Considerações finais 

Entendemos que a atualização das denúncias que resultam do escândalo do Caso 

Bancoop faz parte de uma estratégia organizada pela mídia com objetivos políticos: ─ 

objetivo último de inviabilizar a eleição de Dilma Roussef à Presidência da República. 

Atemo-nos a análise dos discursos produzidos pelas revistas aqui em pauta, e de como tais 

discursos se constituem em instrumentos ideológicos com vistas à formação de uma opinião 

pública antiLula, antiDilma e antiPT. Mesmo sabendo-se que Vaccari teria um vínculo com a 

campanha de Dilma Rousseff, porque ele ocuparia a Tesouraria da campanha, pela 

recorrência ao uso da imagem da candidata nas matérias sem que ela própria estivesse 

implicada no caso, e, também, a insistência em questionar os rumos da campanha e de 

insinuar fracassos da candidatura, tudo isso representa índice significativo do que estamos a 

afirmar. Veja, inclusive, chega a se incluir, discursivamente, entre os adversários de Dilma. 

Mais do que isto, como referi na Introdução, o escândalo aqui em foco é apenas parte 

desta estratégia. Há, a partir de certa altura dos acontecimentos, uma vinculação, como 

também ocorre com as denúncias a respeito de Fernando Pimentel e o escândalo do Mensalão.  

De um ponto de vista mais exato, diríamos que a quantidade de matérias e sua 

extensão, o tom agressivo e acusatório que encontramos em Veja, nos leva a concluir que esta 

revista toma a frente de outras na ação do embate ideológico, sem nenhuma cautela com 

relação à linha jornalística que adota. É notória a decepção quando percebe que as denúncias 
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por ela publicadas não alcançam o resultado que esperava. O fato de considerar uma soberba a 

postura indiferente do Partido dos Trabalhadores parece-nos revelar certa fragilidade, ou 

“imaturidade” política, antes de comprometimento editorial. Em uma mesma edição, Veja 

publica uma longa matéria sobre o caso Banccop, inclusive, com chamada de capa. Além 

desta, publica também matérias acerca das relações do Brasil com a Venezuela, com Cuba, 

aponta possibilidade de o Brasil ter vínculo com as FARC (grupo guerrilheiro colombiano) 

etc. Um material discursivo, pesado, de artilharia ideológica contra o PT e Lula, com vistas, 

ao comprometimento da candidatura Dilma Rousseff.  

A revista IstoÉ cumpre este papel de modo menos enfático. Também ataca, e enfileira-

se a outros meios de comunicação engajados em jogar dúvida sobre a candidatura de Dilma 

Rousseff, principalmente, quando procura alcançar Fernando Pimentel, coordenador da 

campanha de Dilma, mas, ao mesmo tempo, refere-se também ao Mensalão do PSDB, em 

Minas Gerais, ao mensalão do Democratas, em Brasília e não parece fazer campanha por José 

Serra. Parece-nos apresentar uma discursividade mais afeita ao que seria a imparcialidade 

jornalística, embora não incorramos na ingenuidade de afirmar que a revista consiga tal nível 

de neutralidade. Por sua vez, IstoÉ aponta coisas que nem Veja nem Época apontam acerca 

dos partidos de oposição. Encontramos em uma de suas edições apenas um infográfico com 

um texto bem resumido sobre o Caso Bancoop, embora indique neste gráfico que foi quem 

primeiro denunciou o Caso Bancoop, que tem tratado deste tema em outras edições, e fornece 

datas e outras referências. 

A revista Época, em sua matéria acerca do Caso Bancoop e nas edições veiculadas no 

período definido como recorte temporal desta pesquisa, assume a postura de opinar sobre os 

escândalos, com a mesma visada ideológica, inclusive, com opiniões negativas a respeito do 

PT, de Lula e, da dúvida, acerca da capacidade de Dilma, apresentada como uma candidata 

despreparada, uma criação do presidente Lula. No entanto, também não tem a mesma 

contundência de Veja. A novidade, conforme dito anteriormente, é que Época trata como 

envolvidos no mesmo pacote de escândalos: José Dirceu, João Vaccari Neto e Fernando 

Pimentel. Trata-os como responsáveis por colocar o PT em um lugar de suspeição. Com todos 

eles articulando ações condenáveis, é possível que a candidatura de Dilma Rousseff não se 

sustente. 

Esta é uma temática que ainda tem muito a ser dita. De todo modo, esperamos que a 

leitura deste artigo provoque críticas e novas análises, o que, certamente, contribuirá para 

maior reflexão a respeito do jornalismo que a mídia produz e, acima de tudo, sobre os 

engendramentos ideológicos acionados a pretexto de produzir informação. 
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Alguns pontos nos chamam a atenção na análise das matérias enunciativas de Época, 

primeiro a consistência da informação de que o próprio presidente Lula teria comprado um 

apartamento pela Bancoop e ainda não o recebeu. Veja faz referência a este fato, porém, de 

modo passageiro, e não o esclarece. Outro dado diz respeito ao fato de que a justiça de São 

Paulo, como informa Época, exigiu que o promotor Blat apresentasse provas mais concretas 

para justificar o bloqueio dos bens da Bancoop e a quebra de sigilo bancário e fiscal de 

Vaccari. Este é um dado apagado das matérias da revista Veja. 
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