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0. Introdu ção 
  
 O discurso relatado e suas variant es – direto, indireto, indireto livre – 
sempre foram rel evantes objetos de estudo nas áreas da gramática, do discurso e da 
literatura. Questões sob re a fun ção d essas variantes no discurso, a determin ação  da 
voz de quem reporta e de quem é reportado, a fidelidade do texto no discurso 
relatado são alguns dos  temas abord ados. 
 Para Bakhtin (1997:150), o discurso report ado deve ser visto em termos de 
u m contexto soci al mais amplo que d etermina a adoção d e u m estilo linear – co m 
claros li mites entre a voz do report ado e de quem reporta -  ou pictórico em que 
esses li mites não  são claros. Para Sternberg (1982:102), o  discurso direto nao 
representa fiel ment e as palav ras do falante si mpl esmente pelo fato de que 
reproduzir a citação de outro em outro contexto já rep res enta uma transformação. 
May es (1990:336) d escob riu que em conversação 50% das citações  não 
correspondiam a fatos reais e si m inventados pelo falante. Nos estudos sobre mídia, 
apesar da preocupacao d a área em forn ecer ao leitor u m relato fiel dos 
aconteci mentos, estudos mostram qu e o discu rso direto t ambém não corresponde à 
reprodução fiel da fonte da notícia (Fairclough, 1995 a e b; Maynard, 1997; Waugh, 
1995). 
 
1. Fundamentação  teóri ca  
 
 Segundo Fairclough (1995b: 47), a representação do discurso na mídia não 
é uma qu estão de reprodução fi el da fala do outro mas  de uma interpretação dessa 
fala. Na análise do discurso relatado na mídi a, ele observou qu e o discurso direto é 
geral mente empreg ado quando a fonte que vai ser citada ap resenta-se i mportante ou 
possui autoridade em algu ma área, ou quando o rel ator deseja manter-s e distante da 
font e da citação . Por outro lado , o uso do discurso indireto trans mite certa 
ambival ência do sentido report ado. Fairclough subdivide em qu atro tipos o discurso 
relatado na mídia: direto, indireto, ‘slipping’ e ‘unsignalled’ . O discurso direto e 
sua variação ‘slipping’ se enquadram na pri meira tend ência do dis curso relatado: o 
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limite cl aro entre a vo z de quem reporta e da voz de quem é repo rtado. Já o discurso 
indireto e ‘unsignalled’ se enquadram na segunda tendência que consiste em limites 
tênues ent re essas  duas vozes . 
 ‘Slipping’ vem do verbo ‘to slip’ em inglês, que signi fica esco rreg ar. Isso 
reflet e portanto qu e  u m discurso relatado  nesta forma, ‘escorrega’ do estilo direto 
para o  indireto. Já o discu rso rel atado tipo ‘unsignalled’ refere-s e ao  uso exato das 
palavras  do autor sem o uso de aspas . Logicamente esta variante do discurso 
relatado so mente é possível de se id en ficar se s e tiver a fonte da notícia p ara se 
comp ará-la co m a v ersão do jorn al (Fairclough, 1995b:57). 

Reconhecendo o poder da mídia em t rans mitir discursos, objetivamos 
analisar o rel ato da vitória de Lula nas el eições presidencais de 2002 tanto na mídia 
nacional (O dia, O est adão, Vej a on Line, Folha Brasil ) qu anto internacional (The 
New Yo rk Ti mes , Th e USA Today, El País e L e Monde)1  e s eu pap el na criação 
e/ou reforço de certos discursos sobre o presidente eleito. As seguintes perguntas 
fo ram feitas aos dados: 1) quais temas são fo calizados através dos discursos direto, 
indireto, ‘slipping’ e ‘unsignalled’?; 2) quais as modificaçõ es que ocorreram da 
font e da notícia p ara a notícia?; 3) qual o discurso construído pelos jornais naqu ele 
momento d a história sobre Lula? 
  
2. An álise 
 
 O discurso direto foi utilizado para colocar em evidên cia as fal as de Lula e 
dos brasileiros. A maioria das falas de Lula prov ém d e entrevistas e do discurso, 
proferido após a co municação o fi cial de sua vitória p elo TSE, no dia 27 de outubro 
de 2002. Este discurso foi tel evisionado ao  vivo. 
 Basicamente as palavras de Lula referem-s e à felicidade: 
 

“Brasil votou s em medo d e s er feliz” (Folha Brasil) 

à mudança: 

“Nós vamos con vocar toda a sociedade brasileira, 
todos os homens e mulheres de b em deste país, todos  
os empresários, todos os sindicalistas, todos os 
intelectuais, todos os trabalhadores rurais, toda a 
sociedade brasileira, enfim, para que a gente possa  
construir um país mais justo, mais fraterno e mais  
solidário”.  (Folha Brasil) 

e à esperança: 

“E mais importante, a esperança venceu o medo”, 
afirmou, numa referên cia ao mote do segundo turno  

                                                 
1  Todos os jornais foram obtidos via internet com exceção do The New York Times. 
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da campanha contra o adversário José Serra  
(PSDB). (O Estadão) 
 

Essas i magens s e repetem nos jorn ais analisados reforçando u ma 
representação positiva do presidente eleito. 

Quanto à representação dos brasileiros, a maioria deles foi membros do PT 
ou de si mpatizantes. O USA Today, seção dinhei ro constitui-se em u ma exceção 
pois neste jornal pessoas do mercado finan ceiro fo ram reportadas mani festando, não 
sua oposição , mas caut ela em rel ação ao  novo governo. De modo  geral, os jornais 
mostraram toda u ma população apoiando o novo presidente. Dessa forma, u m 
estado de unanimidad e, união e converg ência de idéias, desejos e aspirações , e 
conseqüentemente a ausência de conflitos, é veicul ada tanto na mídia n acional  
quanto internacional. 

 
 (Carolina Figueiredo - professora, The New Yor k Times) 
“It’s time to give Lula a chance, because th e current  
approach clearly is not  wor king” 

 
Assi m os jornais i mpressos pro mov em uma caracterização positiva do 

presidente eleito via reprodu ção direta da voz dos brasileiros e do próprio 
presidente, que no discurso do dia 27/10/02 se associou a otimis mo, força e 
mudan ça. Isso constitui a pri meira característica do que mais tarde d eno min aremos 
de discurso  da celebração. 
 Enquanto o discurso direto referiu-se ao mo mento presente, con ferindo 
dramaticidad e aos fatos (Waugh,1995:108), o discurso indireto repo rtou eventos do 
passado (radicalis mo do PT) ou futuros (p ro messas , sugestões, expectativas sobre o 
novo governo ), distanciando-os  dos leitores. 
 

Lula e o PT, por seu  lado, prom eteram arqui var seu  
tradicional fascínio pelo projeto anticapitalista que 
acompanhou a história do partido desde sua fundação, duas 
décadas atrás. (Veja on line) 

 
 Dessa forma, temos aqui outra característica do discurso d a celebração: o 
uso  do discurso  indireto p ara ofuscar o  que não era co mp atível co m o  tom de 
celebração do mo mento – pro messas , problemas, expect ativas. Nos d ados, fo ram 
localizados 59  casos d e discu rso direto e 24 d e discurso indireto . 
 A variação ‘slipping’ do discurso relatado permitiu u ma modi ficação  da 
palavra do presidente. Sentidos foram ora o mitidos ora acrescent ados mostrando 
como a mídia manipula a fonte da noticia e que mesmo o uso de aspas nao signifi ca 
reprodução fiel da p alavra do  outro. Vej a como  as  seguintes palavras de Lula  
 

E  farei o  que estiver  ao alcan ce do presidente da República  
do Brasil para que a paz seja uma conquista definitiva do 
nosso continente ( ...) nós vamos convo car toda a sociedade 
brasileira, todos os homens e mulheres de bem deste país, 
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todos os empresários, todos os sindicalistas, todos os 
intelectuais, todos os trabalhadores rurais, toda a sociedade 
brasileira, enfim, para que a gente possa construir um país 
mais justo, mais fraterno e mais solidário (...). 

 
fo ram report adas em Th e New York  Times: 
 

He said that as president he would “do everything within 
my reach to bring peace to our continent” and “build a 
country that has more justice, brotherhood and  solidarity”2. 

 
e em Le Monde: 
 

Elu avec plus de 60%  des voix, le candidat du Parti des  
travailleurs a appele les Bresiliens `a “construire un pays 
solidaire” et assuré que “la partie difficile com men ce 
maintenant” (Le Mond e). 

  
 Enquanto a versão de The New York Ti mes coloca somente Lula co mo 
agente dos verbos pro mover e construir; no original, a ên fase se localiza no sujeito 
coletivo (Lula e toda a sociedad e brasileira, Lula e todo o continente) para tal. Já Le 
Monde o mite certos adjetivos (fraterno, justo) e o  adv érbio d e intensidad e mais.   

A voz de quem reporta pod e estar também pres ente no uso  da pontuação. 
No exemplo que se segue observa-se que o jo rnal ligou dois diferent es enunciados, 
feitos em mo mentos  distintos através  de u m sinal d e o missão. 
 

(…) tout en felicitant “ le peuple pour l’extraordinaire 
spectacle démocratique qu’il vient de donner.( ...) Le chemin  
vers la présidence a ét é dur, mais ce que nous a vons fait 
jusqu’ à présent a été plus facile qu e ce qui nous reste à  
faire. La partie difficile commence maintenant”. (Le 
Monde) 
 

Enquanto a pri mei ra parte da citação refere-se ao discurso de do mingo à 
noite, aludindo à felicidad e, a s egunda p arte refere-se às di ficuld ades. Assim Le 
Monde co mpõ e no uso de ‘slipping’ um tom diferente da celebração do discurso de 
domingo, inserindo u m cont eúdo pouquíssimo abordado naqu ele mo mento:  
problemas. No discurso p ro ferido no dia 27/10/03 à noite a palavra p roblema foi  
proferida u ma única v ez. O fato de que L e Mond e inseriu ess a citação pode indicar 
u ma visão mais i mp arci al do jornal sobre as elei ções no Brasil. Enquanto os jornais 

                                                 
2  Há outras mudancas nesta citação: would  em vez de will devido ao uso do discurso 
indireto e my reach   em vez de reach of the president of Brazil. O efeitos causados são 
respectivamente: 1) um tom menos assertivo da promessa, 2) um tom mais individualista ao 
discurso. 
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brasileiros an alisados estavam mais envolvidos co m a celebração, Le Mond e tinha 
em mente também os desafios e probl emas do  país. 
 ‘Slipping’, semelh antemente ao discurso direto, enfatizou a voz de Lula.  
As partes em ‘slipping’ referem-se a promessas , ao seu elogio ao povo, a sua 
vitória. Quando os problemas fo ram mencionados , isso ocorreu atraves da ligação 
de dois enunciados produzidos em mo mentos diferentes . Enfi m, as aspas sao 
utilizadas fund amental mente para ên fase e não para reprodução fi el da palavra do 
outro,  indicando a voz do jornal que determina estrat egicament e onde elas serão 
inseridas. Foram encontrados 28 casos de ‘slipping’ nos dados. 
 Quanto ao tipo ‘unsignalled’, so ment e quatro  exemplos fo ram 
identificados nos dados, dos qu ais reproduzi mos dois: 

 
Em seu primeiro pronunciamento como  presidente eleito, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ontem que o Brasil 
está mudando em paz. (O Estadão) 

 
Eleito diz que não vai governar só  com  o P T e será o  
presidente dos 175 milhões de brasileiros. (O Estadão).  
Essa frase era  manchete do jornal. 

 
 O que se encontra sublinhado são as palavras do presidente reproduzidas 
na íntegra, porém sem asp as. Aqui se observa o efeito oposto do discurso direto: o 
apagamento da voz do p residente imiscuído no discurso de quem reporta.  
 Esta variação do discurso reportado referiu-se tamb ém à mudança, à 
esperança, à g rand e respons abilidade de gov ernar  e à  justiça do novo governo. 
‘Unsignalled’, juntamente com o discurso indireto, distacia a notícia do  leitor 
enquanto que  o uso de aspas, seja no discurso direto ou ‘slipping’, aproxi ma-os. 
Entretanto isso nao  afeta o discurso  da celeb ração pois estes mes mos t emas fo ram 
também relatados e em maior nú mero através do discurso direto (58 casos de 
discurso direto  contra 4  de ‘unsignalled’).  
 
3. Conclusão 
 
 Esta análise mostrou co mo o discurso  rel atado n as suas qu atro 
modalidad es (direto, indireto, ‘slipping’ e ‘unsignalled’) por jornais brasileiros  e 
internacionais rep resentam a manipulação do red ator da notícia sobre a sua fonte. 
Essa manipulação ocorreu atrav és dos verbos de relato, d a seleção d e onde colocar 
as aspas e da pontuação . Foi observado que o discurso direto e ‘slipping’ conferiram 
dramaticidad e ao relato p romov endo u ma caracterizacao positiva do presidente 
pelos eleitores e por ele mes mo .  Já o discurso indireto e ‘unsignalled’ ofuscaram os 
problemas, pro messas  e desafios  do novo gov erno . Além disso, ess es dois últi mos 
modos também contribuíram p ara a repercussão do discurso sobre Lula po rém 
menos  en faticament e.  
 O discurso d a celeb ração qu e caracteriza a fala do p residente eleito e dos 
eleitores destacados nos jornais utilizam-se das modalidad es do discurso relatado 
para enfatizar o  que é pertinent e ou o fuscar o  que nao  é àqu ele momento . 
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 Concluí mos portanto qu e a mídi a possui u m papel importante na 
construção e tras missão de certos discursos sobre o presidente eleito. Através do 
discurso direto e ‘slipping’ os jornais colocaram em evidênci a a vo z de Lula, onde 
foi possível ele se caracterizar positivamente, e dos b rasileiros, mostrando o  apoio 
integral da socied ade a ele. Portanto, o relato da vitória de Lula pelos jornais 
compõ e o discurso da celebração caract erizado pela presença da vo z do presidente e 
dos eleitores, da trans missão de u ma caracterização positiva dele e o apagamento de 
problemas, pro messas  e exp ectativas . 
 
RESUMO: Este artigo analisa o uso do discurso reportado  em jorn ais brasileiros  e 
internacionais no relato da vitória de Lula em 27 de outubro de 2002. O discurso 
reportado ajudou a co mpor u m discurso da celebração em que mud ança e felicid ade 
fo ram en fatizadas enquanto que p roblemas, promessas e exp ectativas fo ram 
ofus cados. 
 
PALAVRAS-CHA VE: análise d e mídia; discu rso relatado; a vitória de Lula; 
Fairclough; discurso d a celeb ração 
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