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A CRISE POLÍTICA 

NA ESFERA PÚBLICA MEDIATIZADA

Introdução 

O mês de junho de 2005 foi marcado denúncias de corrupção 
envolvendo fi guras do governo brasileiro, a direção do Partido dos 
Trabalhadores e parlamentares de outros partidos, dando origem a 
uma grave crise política. O processo foi desencadeado por uma reve-
lação divulgada no próprio âmbito mediático e que alcançou enorme 
repercussão pela imprensa e pela televisão. Este capítulo toma a crise 
e sua divulgação como um aspecto da esfera pública mediática, na 
qual transcorre o drama político. Wolton (1995) defende que a esfera 
pública contemporânea é instaurada pela comunicação mediática, a 
qual também constitui uma condição estrutural do funcionamento 
da democracia, que pressupõe um espaço para o debate dos grandes 
problemas do momento. 

Os meios e a crise 

No início de toda a série de acontecimentos do dominó político 
brasileiro de 2005 está uma reportagem da revista Veja, revelando o 
caso de um funcionário dos Correios, fi lmado ao receber uma quantia 
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em dinheiro, que citava o deputado federal Roberto Jefferson, pre-
sidente do PTB, como responsável pelo controle de um esquema de 
corrupção. Na sequência, a gravação do episódio foi mostrada em 
reportagem do Jornal nacional, de outros telejornais e apareceu em 
matérias de praticamente todos os jornais brasileiros. 

Pressionado pelo envolvimento de seu nome, o deputado Jeffer-
son solicitou entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, na qual declarou 
que dirigentes do PT realizavam uma distribuição mensal de somas 
em dinheiro para deputados do PP e do PL, partidos da chamada 
“base aliada” do governo, indicando como responsável pelo esque-
ma o ministro-chefe da Casa Civil. O teor da entrevista novamente 
foi difundido pelo noticiário dos telejornais, inclusive o JN, o que 
signifi ca amplifi car de cerca de centenas de milhares de leitores da 
Folha para várias dezenas de milhões de telespectadores brasileiros. 
Em reação à denúncia de Jefferson, a Câmara dos Deputados instalou 
uma comissão de ética para julgar o deputado por quebra do decoro 
parlamentar. Na comissão, Jefferson, em depoimento, reafi rmou a 
denúncia feita à Folha, acrescentou inúmeros pormenores da opera-
ção, indicando nomes, em uma fala de várias horas, transmitida ao 
vivo por alguns canais de televisão aberta e por assinatura. À noite, os 
telejornais tinham um tema amplifi cado, de conteúdo extremamente 
grave, dando envergadura inédita à crise política. O fato ganhara uma 
repercussão mediática enorme, tornando-se onipresente.

Como consequência desses acontecimentos, deu-se a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a 
fraude nos correios, origem de todo o processo. A CPI propiciou novo 
depoimento de Jefferson e, também, da ex-secretária do publicitário 
acusado de ser o operador fi nanceiro do esquema de corrupção, a qual 
confi rmaria as denúncias do deputado sobre distribuição de dinheiro 
a parlamentares. Posteriormente, outras CPIs foram instaladas: 
uma para investigar a distribuição de mesada aos deputados e outra 
sobre a questão dos jogos de bingo, envolvendo um ex-auxiliar do 
ministro-chefe da Casa Civil. 

Com a avalanche de novos fatos, novos depoimentos, novas de-
núncias, novos indícios, apreensões pela Polícia Federal de dinheiro 
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com ligação a políticos, a questão da corrupção tornou-se rapidamen-
te o tema mais destacado e mais longo dos telejornais, dos jornais 
e das revistas semanais, fi gurando invariavelmente em manchetes 
bombásticas e capas dramáticas. Na TV, além dos noticiários, o tema 
tornou-se objeto de programas voltados às donas-de-casa, talk-shows, 
entrevistas e humorísticos, ganhando diversos horários do dia e da 
noite, impondo-se pela onipresença como item prioritário da agen-
da pública. O exame sistemático do noticiário desse período ainda 
precisa ser feito em pormenor, mas aqui queremos sugerir algumas 
refl exões preliminares.

A difusão sistemática dos acontecimentos para a sociedade co-
locou-os totalmente fora de controle do governo ou dos partidos, 
levando à imprevisibilidade sobre os seus rumos e consequências. 
Além disso, a divulgação de revelações de bastidores, comentários off 
the record de políticos e autoridades, conversações de grupos, reuniões 
envolvendo lideranças, opiniões etc, agregou novas informações, de 
modo que o assunto se manteve “no ar” – e por mais tempo – nos 
telejornais ou no espaço editorial dos meios impressos. As manchetes, 
closes de personalidades em lágrimas ou com expressão de aparente 
desespero, capas dramáticas das revistas semanais atuaram com 
expressividade, criando intensidade, teatralidade, tensão, capazes 
de manter o tema na agenda e de interpretar retoricamente o mo-
mento. No telejornalismo, a “escalada” de notícias (expressão usada 
para a sequência de abertura do telejornal em que os apresentadores 
anunciam as reportagens) criava um efeito de urgência para as novas 
revelações. Esses elementos expressivos – além da gravidade própria 
dos fatos – colaboraram para tematizar de forma intensa os episódios, 
conferindo-lhes a aparência de fatos incontornáveis, clamando por 
encaminhamentos ou soluções. O problema não se limitou, portanto, 
aos círculos palacianos ou ao âmbito do congresso, sendo, desde o 
início, uma questão pública a desenrolar-se no campo mediático. As 
instâncias formais de poder tornaram-se, em certos momentos, reféns 
dos meios, forçadas a agir ou a posicionar-se devido à divulgação 
dada aos fatos pelo noticiário e à sua repercussão em outros gêneros 
e formatos mediáticos.
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Não tardaram os anúncios de demissões, exonerações de diretores 
de estatais, pedidos de afastamento de diretores do PT, a retomada 
do projeto de reforma política (em especial, o capítulo do fi nancia-
mento público das campanhas), a abertura de inquéritos policiais e 
uma minirreforma ministerial, com vistas a criar maior apoio político 
para o governo. São medidas que evidenciam a repercussão política 
e administrativa não apenas dos acontecimentos em si, mas de sua 
divulgação mediática, a qual pressionou de tal forma os responsáveis 
que tornou imperiosa, do ponto de vista político, a implementação 
de algumas mudanças. 

A rápida passagem pelos acontecimentos mostra uma variedade 
de tipos de ações da mídia, algumas das quais elencamos abaixo: 

•  As denúncias. A revelação de ilegalidades envolvendo auto-
ridades, documentadas por gravações, repercute no campo 
mediático e desencadeia processos de reação, forçando a tomada 
de medidas pelas autoridades responsáveis, no âmbito político, 
administrativo, jurídico e policial.

•  Entrevistas. Da mesma forma que as denúncias, entrevistas 
concedidas a um meio de comunicação, em que os entrevista-
dos trazem informações importantes e inéditas, têm efeitos em 
cadeia nos demais meios.

•  Investigações. Conduzidas por iniciativa dos meios noticiosos, 
as reportagens investigativas podem apurar dados novos, cruzar 
documentos, localizar testemunhas, fazer ilações e inferências 
que resultam em novas interpretações. Nesse caso, a imprensa 
age como uma instância de poder paralela às instâncias legais, 
as quais eventualmente são forçadas a tomar atitudes a respeito 
das revelações obtidas. Frequentemente, as matérias podem se 
tornar parte do próprio processo político, passando a integrar 
os acontecimentos e precipitando seus desdobramentos. 

•  As transmissões ao vivo. Tipo de ação peculiar à radiodifusão, 
em especial à televisão, as transmissões de sessões de órgãos 
parlamentares incumbidas de ouvir testemunhas e acusados 
(Comissão de Ética da Câmara, as CPIs) suscitam nos espec-
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tadores a sensação de serem testemunhas e participantes dos 
acontecimentos, que são convertidos em tema obrigatório das 
conversas do cotidiano. As transmissões amplifi cam o signifi ca-
do do assunto na agenda pública, aumentando sua importância, 
além de transferirem aos mesmos a coloração emocional própria 
dos debates. Também é inevitável que os acontecimentos sejam 
convertidos em espetáculo teatral, com personagens, confl itos, 
drama etc. Atores com maior talento destacam-se pelo histrio-
nismo; bons oradores, pela argumentação.

•  Vazamentos. A divulgação de conversas e acordos de bastidores 
entre autoridades, políticos ou lideranças tem o dom de abortar 
acertos convenientes a alguns atores políticos, mas prejudiciais 
aos demais ou ao andamento das apurações. 

•  A interpretação. A avaliação política, moral ou econômica dos 
fatos, em editoriais, colunas, comentários ou matérias assinadas 
na imprensa contribui para a construção dos seus signifi cados 
públicos, no contexto de uma disputa pelo sentido dos aconteci-
mentos, na perspectiva de jornalistas, especialistas, intelectuais 
ou lideranças.

•  A contextualização dos acontecimentos. As reportagens po-
dem conter retrospectivas, historiar os fatos, compará-los com 
momentos semelhantes no passado ou em outras sociedades, 
dando-lhes uma dimensão relativa.

Esses gêneros e formatos jornalísticos mostram que, muito mais 
que meros canais de informações de outras arenas, os meios são pro-
tagonistas ativos da esfera pública contemporânea. Como ambiente 
e arena do debate público, legitimando vozes em diferentes posições 
sociais, os meios pressionam as instâncias do Estado obrigando-as 
a abandonarem as tendências corporativas e a se explicarem direta-
mente à opinião pública, coibindo acordos e acomodações em circuito 
fechado, bem como as saídas astuciosas, baseadas em tecnicalismos 
processuais. 

Observa-se, por fi m, que, na crise, o jornalismo alcança maior 
evidência do que na normalidade, devido ao aumento da imprevisi-
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bilidade dos acontecimentos, à situação de instabilidade das forças 
políticas, à percepção de mudança iminente, ao risco aumentado (por 
exemplo, na economia), à transição que se anuncia para uma nova 
ordem. É também saliente na crise o clima psicológico generalizado 
de decepção, o desejo de revanche contra maus políticos, a satisfação 
de ver delitos punidos. Por último, mas não menos importante, há o 
inevitável caráter de espetáculo, de teatro, do autêntico reality show 
proporcionado pelos interrogatórios, pelas discussões e depoimentos 
transmitidos diariamente ao vivo pelas CPIs. Essa abordagem espe-
tacular está presente também na narrativa dos noticiários de TV, na 
reverberação das manchetes dos jornais e das capas chamativas das 
revistas semanais. 

Discussão

Os meios de comunicação integram, ao lado do Estado e da opi-
nião pública, o próprio campo da política contemporânea. Na crise, 
são os responsáveis pela divulgação dos desvios e pela manutenção 
em evidência dos seus desdobramentos, agendando-os de forma 
sistemática, a ponto de evidenciarem a necessidade de reafi rmação 
das normas sociais e dos princípios republicanos. Esta ação pode 
aparecer sob a forma da simples convocação para depor, da publi-
cidade dada aos depoimentos, ou por meio da punição efetiva dos 
responsáveis, com seu afastamento de funções públicas, exoneração, 
cassação de mandatos, perda de direitos políticos e de status social, 
condenação judicial. 

Importante para esse resultado é a consonância geral do discurso 
a respeito da orientação delituosa dos fatos denunciados. Não há 
uma voz discordante em todo o espectro mediático de que desvios 
graves vinham acontecendo e que não devem ser exclusividade do PT 
ou dos partidos da “base aliada”, mas algo que impregna a política 
brasileira. Também é uma reclamação geral – na imprensa e fora 
dela – que é preciso averiguar, punir e, sobretudo, sanear a política 
e a administração pública brasileira. Essa unanimidade é legitimada 
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pelo fato de que a corrupção é um tipo de uma privatização da coisa 
pública, que não benefi cia senão os próprios praticantes. No campo 
empresarial, a corrupção foi apontada em diversos momentos como 
sendo uma forma de concorrência desleal. Para todos os demais 
cidadãos – pobres ou ricos – a corrupção signifi ca em todo o mundo 
menos recursos públicos para investimentos, obras, projetos sociais, 
fi nanciamentos que possam promover o bem comum, o interesse 
público, o desenvolvimento econômico e social. 

Dessa percepção do caráter injusto e antissocial da corrupção 
provavelmente advém o ímpeto com que a imprensa se dedicou à 
ampla cobertura dos fatos e mesmo a sua convergência valorativa a 
respeito deles. O fato de os meios constituírem um amplo setor da 
iniciativa privada, portanto, destacado de uma subordinação ime-
diata do Estado, confere a eles uma relativa liberdade de atuação. 
Além disso, é exatamente esse tipo de independência que os leitores 
esperam da imprensa em geral e, em particular, dos jornalistas como 
profi ssionais. Dessa maneira, da situação peculiar da imprensa – uma 
quase instituição pública não-estatal – advém o seu papel nesse 
processo. Adicione-se que essa quase instituição não é centraliza-
da, mas plural, ligada a grupos distintos, o que permite a ação de 
pesos e contrapesos, controlando excessos possíveis de um ou outro 
veículo. 

Apesar de que não se trata de uma imprensa com perspectiva 
popular (uma vez que é propriedade de grupos econômicos priva-
dos), ela pode defender alguns valores que interessam à maioria da 
sociedade, independentemente das classes sociais, como a lisura na 
administração pública. No entanto, não é frequente no jornalismo 
alcançar esse denominador comum com o conjunto da sociedade. Há 
temas com implicações imediatas para as maiorias, como educação, 
emprego, saúde, habitação, sobre quais a cobertura da imprensa é 
bastante parcimoniosa e muitas situações injustas e desumanas, de 
caráter crônico, não suscitam clamor mediático equivalente ao dos 
casos de corrupção ou desonestidade administrativa. Essa situação 
é indicativa de um viés na esfera pública mediática, cujas peculiari-
dades ainda é preciso analisar.
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