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Resumo

O presente estudo se propõe a analisar a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, 

protagonizado por Lula, de operário da indústria da metalurgia a presidente da Repú‑

blica Federativa do Brasil. Circunscreve nesta etapa da investigação os modos de 

presença de Lula na Presidência e sua escolha peculiar de portar chapéus. À luz da 

gramática narrativa legada por Algirdas Julien Greimas, arcabouço teórico e meto‑

dológico da Semiótica Discursiva, e dos desdobramentos realizados por Eric Lan‑

dowski, esta investigação abarca um corpus de imagens fotográficas e videográficas 

de circulação midiática e tem como visada depreender a política do Lula com o qual 

o Brasil e o mundo se colocam face à face. Das quase quatro décadas que separam o 

ex ‑líder sindical do ex ‑presidente da República, tomadas sob a perspectiva do parla‑

tório do Planalto Lula é hoje um ato de fé. 

Palavras ‑chave: corpo, política, figuratividade, presença, visibilidade, regimes de 

interação e de sentido.
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«(...) e que ele pareça, ao ser visto e ouvido, todo pie‑

dade, todo fé, todo integridade, todo humanidade, todo 

religião – de resto, parecer possuir esta última quali‑

dade é o que há de mais necessário. Os homens em geral 

julgam mais com os olhos que com as mãos; porque 

todos são capazes de ver, mas poucos, de sentir; todos 

veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que 

você é; e estes poucos não ousam opor ‑se à opinião de 

muitos, que contam com a majestade do Estado para 

defendê ‑los; enfim, nas ações de todos os homens, espe‑

cialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem 

apelar, o que vale é o resultado final»1. 

MAQUIAVEL, O príncipe.

Esta é a narrativa de um sujeito que atravessou o nordeste até ao sudeste do Bra‑
sil: um caminho ordinário para muitos porque, a despeito das dimensões conti‑
nentais do país, é encetado pela desigualdade. Numa ponta, a vida miserável, na 
outra, a oportunidade da vida, sendo a única coisa que resta quando já não se tem 
quase nada. Como exemplo do que acontece nas narrativas dos contos maravilho‑
sos, esse percurso migratório também contempla a falta e não é a perda do sapati‑
nho de cristal ou transformações que não contam com o beijo de um príncipe que 
salva do sono da morte, mas antes a formação de um principado. 

O documentarista João Moreira Salles, em artigo2 publicado no dia 9 de março 
de 2016, cinco dias após a condução de Lula à Polícia Federal, assume um ponto 
de vista relevante quando escreve que: 

«(...) Elas [uma seleção de fotos] variam de lugar a lugar, mas o motivo se 
repete: Lula sobre galhadas de braços que se estendem para tocá ‑lo, como 
nas romarias. É a retórica do herói do povo, feliz junto aos seus, nos quais 
busca as energias para a luta política. Sem dúvida um contraponto legítimo 
à narrativa visual dos veículos da grande imprensa, nos quais Lula em 
geral aparece isolado (eis um uso político das fotografias e, como se verá, 

1 Maquiavel, N. (2010). O príncipe. Tradução Maurício Santana Dias. Prefácio Fernando Henrique 
Cardoso. Tradução dos apêndices Luiz A. de Araújo. São Paulo: Penguin Classics Companhia das 
Letras. p. 106 ‑107. 
2 Salles, J. Lula volta a Lula. Revista Piauí. Disponível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/questoes ‑da‑
‑politica/lula ‑volta ‑a ‑lula>. Acesso em: 14 mar. 2016. 
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das lentes), seja de cabeça baixa, seja de rosto crispado, a demonstrar raiva, 
quando não fúria»3. 

Sabe ‑se que esse querer ser visto de Lula sob a «(galhada de braços» constitui 
também uma escolha política, fazendo parte de um modo de presença contagioso 
e que, reiteradas vezes, o próprio, enquanto presidente da República, lançou mão 
não só desse artifício como de pequenos delitos4, cônscio de que os fotógrafos de 
plantão o flagrariam5. Dito de outra forma, o expediente habilidoso de sensibili‑
zar engendra uma estratégia manipulatória de Lula. 

Ainda dentre as imagens que compõem a matéria de Salles, há o excerto de 
um vídeo documental6 que dá conta da presença de Lula numa reunião sindical 
no Estádio da Vila Euclídes, em São Bernardo do Campo, em 1979. Ao analisar o 
fragmento este, o documentarista descreve: 

«(...) Os operários ocupam a praça à espera da fala do líder. Ele está lá, mas a 
massa não o vê. Surgirá, todos sabem, no terraço elevado que dá para a praça, 
espécie de parlatório improvisado onde outros sindicalistas já discursam. 
Lula aguarda a hora. Está recuado, a uns dez passos do guarda ‑corpo, 
invisível à multidão. A câmera de Adrian Cooper o mostra de corpo inteiro. 
Veste uma camisa estampada de manga comprida e fuma. Tenso, porque 
seria irresponsável não estar, e determinado, porque o desenlace dependerá 
dele, parece ter plena consciência de que este é um momento histórico do 
qual é ele o protagonista. 
Alguém lhe diz qualquer coisa ao pé do ouvido; Lula responde com duas ou 
três palavras. Outro vem com o braço estendido e o enlaça estreitamente; 
Lula inclina a cabeça e ouve uma recomendação que logo descarta com um 
meneio firme, afastando o braço do companheiro. Até o plano terminar, 
quase um minuto depois, ninguém mais lhe dirá coisa alguma. 
Aos 34 anos, Lula exala autoridade, não hierarquia. Num gesto que só 
pode existir entre iguais, alguém puxa sua mão e acende um cigarro no 
dele. Lula nem olha. Mantém os olhos fixos na direção de onde chega o 

3 Idem.
4 A expressão alude à tipologia construída por Eric Landowski em Flagrantes delitos e retratos. Trad. 
Dílson Ferreira da Cruz Jr.. GALAXIA. Programa de Pós ‑Graduação em Comunicação e Semiótica da 
PUC ‑SP, v. 8, p. 31 – 70. São Paulo: Educ, 2004. 
5 Idem.
6 ABC da greve. Direção: Leon Hirzman. Cinemateca brasileira: São Paulo, 1991. 1h24min., 35 mm, 
colorido (Eastmancolor). 
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rumor da multidão. Todos se agitam à volta dele, satélites sob efeito de seu 
campo gravitacional. Lula, ele próprio, não sai do lugar. Embora cercado de 
companheiros, nessa hora grave é um homem sozinho. Nada chama mais 
atenção do que isso7». 

Essa pequena narrativa realizada por Lula guarda a compleição de um rito de 
passagem. No deixar de ser um corpo presente entre os seus companheiros do 
sindicato, no sair da introspecção e no se colocar na instância do eu ‑tu com os ope‑
rários grevistas está contido o mise en scène de Lula. Um corpo político que surge 
na tribuna como uma entidade espera o instante em que é fortemente aclamado 
e começa a discursar para a multidão. Ora, esta vivência não sela uma espécie de 
fratura8? 

1. O PLANALTO COMO PARLATÓRIO

Ao tomar posse como presidente da República no dia 1o de janeiro de 2003, Luiz 
Inácio Lula da Silva estava concretizando o que cerca de 53 milhões de brasileiros 
sancionaram nas urnas. A imagem do ex operário recebendo das mãos do soció‑
logo Fernando Henrique Cardoso a faixa presidencial na cerimônia de transmis‑
são do cargo vai se constituir emblemática. No entanto, é apenas um dos muitos 
ornamentos que vão compor o discurso midiático como síntese desse dia de gló‑
ria. Destaca ‑se que a expressão ornamento aqui tem fundamento em Fiorin, que, 
ao escrever sobre «A dimensão figurativa na retórica», ensina que: 

«(...) o sentido inicial de ornatus em retórica não era ‘enfeite’, mas ‘bem 
argumentado’, ‘bem equipado para exercer sua função’, o que quer dizer que 
não há uma cisão entre argumentação e figuras, pois estas exercem sempre 
um papel argumentativo. O ornatos no dizer de Vieira é a ordem das estrelas, 
‘mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça favor’ (= enfeite). A 
Retórica a Herênio diz que a ornamentação serve para realçar, enriquecer 
aquilo que se expõe (Exornatio est, qua utimur rei honestandae et conlucupletandae 
causa, confirmata argumentatione (n, 28, p. 118). Não podemos esquecer ‑nos de 
que a palavra argumento é formada com a raiz argu ‑, que significa ‘fazer 

7 Salles, J. (2002). Lula volta a Lula. Revista Piauí. Disponível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/
questoes ‑da ‑politica/lula ‑volta ‑a ‑lula>. Acesso em: 14 mar. 2016.
8 Greimas, A. (2002). Da imperfeição (A. C. de Oliveira, trad.). São Paulo: Hacker editores.
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brilhar, cintilar’ e que está presente nas palavras portuguesas argênteo, 
argentário, argente, argentar, argentaria, argentífero, todas provindas do 
latim argentum, ‘prata’. O argumento é o que realça, o que faz brilhar uma 
ideia.9» (Fiorin, 2014, p. 27)

A chegada de Lula ao Palácio do Planalto coroa um percurso figurativo que 
guarda na subjacência vários papéis actanciais. O menino pobre é o migrante 
nordestino filho de mãe de oito filhos que tem de prover sozinha a subsistên‑
cia da família, que o pai abandonou. O rapaz que adquire formação profissional 
e ingressa no serviço da indústria é o operário que tem a mão mutilada numa 
prensa mecânica e, ao receber atendimento médico só horas depois do acidente, 
é um «um peão metalúrgico fedendo a graxa» 10 que tem o dedo inteiro arran‑
cado pelo médico. O jovem que se enamora e se casa, mas que perde a mulher e o 
primeiro filho no parto é o viúvo porque «ela morreu como morre (sic) milhares 
de brasileiros hoje por...» 11. Ao examinar, ainda que brevemente, o excerto de um 
discurso de cunho publicitário12 do Lula candidato à Presidência da República, menos 
importante do que precisar quando Luiz Inácio se tornou Lula, e essa transmuta‑
ção talvez seja mesmo da ordem de um dito espírito de liderança e carisma que 
o conduziram de membro do sindicato à consagração como dirigente sindical, 
é o fato de se deparar face à face com as marcas de sua maturidade política. O 
processo de transformação do líder sindical em líder partidário culmina no Lula 
que se dá a ver agora: de cabelo e barba grisalhos e bem aparados, de impostação 
serena, de gestos comedidos, que se articulam ora com olhos marejados, ora com 
uma inclinação de cabeça que alude ao acanhamento ou a um sorriso largo de 
regozijo, à medida que ele enceta uma espécie de depoimento na condição de 
filho de uma heroína nordestina desterrada e afirma: «eu fui o primeiro filho da 
minha mãe a ter uma profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter 
uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro»13. Nesse viés, Lula, a despeito de todas 
as vicissitudes, sempre prodígio, vai se construindo como o primeiro operário, 
filho do Brasil, que é sujeito qualificado para assumir o posto mais alto do país 

9 Fiorin, J. (2014). Figuras de retórica. São Paulo: Contexto.
10 Youtube. Lula explica como perdeu o dedo. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=FtxPLVpkhac>. Acesso em: 21 jan, 2017.
11 Youtube. A vida de Lula. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HKuUUcysT_g>. 
Acesso em: 21 jan, 2017. 
12 Idem.
13 Youtube. A vida de Lula. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HKuUUcysT_g>. 
Acesso em: 21 jan, 2017. 
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porque a sua trajetória até então dá prova disso. De certo modo é o «menino pobre 
que, com trabalho ingente, torna ‑se muito rico»14 e, longe de parecer o «sapo barbudo» 
das candidaturas anteriores, mas também sem qualquer pretensão de ser prín‑
cipe, Lula é a cara do Brasil justamente porque contrasta e assemelha ‑se. E é essa 
narrativa que é reiterada quando Lula, presidente eleito, ao tomar posse no Con‑
gresso Nacional, conclui a sua fala afirmando categoricamente: 

«O que nós estamos vivendo hoje, neste momento, meus companheiros e 
minhas companheiras, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, pode 
ser resumido em poucas palavras: hoje é o dia do reencontro do Brasil 
consigo mesmo. Agradeço a Deus por chegar até aonde cheguei. Sou agora 
o servidor público número um do meu país. Peço a Deus sabedoria para 
governar, discernimento para julgar, serenidade para administrar, coragem 
para decidir e um coração do tamanho do Brasil para me sentir unido a cada 
cidadão e cidadã deste país no dia ‑a ‑dia dos próximos quatro anos. Viva o 
povo brasileiro!»15. 

É nesse aqui e agora que o Lula líder sindical e o Lula líder partidário dão lugar ao 
Lula líder de governo. Uma liderança que, ao assumir seu lugar de fala, instaura na 
relação entre o governante e os governados a presença de um Deus que medeia, 
um destinador maior ao qual se atribui a graça de ter alcançado a glória e no qual 
se deposita a esperança de descrever uma trajetória exitosa. Lula, então, alude 
à profecia do retorno, afinal «é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo», 
do Brasil que é ele, Lula, do Brasil que é o povo brasileiro – um só corpo pre‑
sente nesse «o que nós estamos vivendo hoje, neste momento»! E, de novo, Lula é um 
filho prodígio, «o servidor número um» do país que retorna, ou, em outras palavras, 
aquele que volta, em nome de uma entidade superior, para promover a salvação. 
Esse ato enunciativo pode ser melhor compreendido quando se recorre à Lan‑
dowski, que é quem ensina, ao postular um «princípio explicativo, que permita escla‑
recer em termos racionais o que, efetivamente, nos ‘leva’ à confiança ou à esperança, ‘mais 
do que a lógica nos autoriza’», que: 

14 Fiorin, J. Elementos de análise do discurso, p. 22.
15 Excerto do discurso proferido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao tomar posse do primeiro 
mandato (2003  –  2007) no Congresso Nacional, no dia 1o de janeiro de 2003. Fonte: <http://www.
biblioteca.presidencia.gov.br/ex ‑presidentes/luiz ‑inacio ‑lula ‑da ‑silva/discursos/1o ‑ mandato/pdfs‑
‑2003/1o ‑semestre/01 ‑01 ‑2003 ‑pronunciamento ‑do ‑presidente ‑da ‑republica ‑luiz ‑inacio ‑ lula ‑da ‑silva‑
‑na ‑sessao ‑solene ‑de ‑posse ‑no ‑congresso ‑nacional/view>. Acesso em: 03 fev, 2011. 
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«Três actantes nela se acham envolvidos: a) o objeto sobre o qual repousa o 
‘crer’ (ou a ‘dúvida’): problema da verossimilhança; b) um primeiro sujeito, 
que, encarregando ‑se do exercício de um fazer ‘persuasivo’, deve ao mesmo 
tempo, enquanto enunciador, ‘querer’ e ‘poder ser acreditado’: problema de 
credibilidade; c) enfim, um enunciatário, sujeito do fazer ‘interpretativo’, 
igualmente dotado de uma competência, pois, para crer, é preciso ainda o 
‘querer’ e o ‘poder’: problema de credulidade (não emprestando aqui, é claro, 
nenhuma nuança depreciativa a esse metatermo)16.» (Landowski, 1992, p. 155)

Independente da figura do salvador, o Lula governante provou ser um sujeito 
competente para exercer um mandato de quatro anos, realizando uma perfor‑
mance tão bem sucedida que, candidato à reeleição, foi reconduzido ao cargo para 
um segundo mandato. Se os oito anos do seu governo contaram com crescimento 
econômico e reformas sociais importantes, é inegável que as investigações do 
Mensalão17, ainda no primeiro mandato, sem atingir diretamente o presidente, 
derrubaram homens fortes de seu governo. Contudo, não afetaram o seu capital 
político, de modo que a figura magnânima de Lula não só cumpriu um segundo 
mandato como elegeu Dilma Rousseff, a primeira mulher a ocupar a Presidência 
da República do Brasil que, na sequência, também foi reeleita para um segundo 
mandato. 

É obvio que a década que o Partido dos Trabalhados se manteve à frente do 
governo não pode ser reduzida apenas à figura de Lula, quer seja tomada sob a 
pecha do populismo, como insistem os seus opositores, ou promotora de trans‑
formações sociais imprescindíveis, como proclamam os seus simpatizantes. Con‑
tudo, saltam à vista a figura singular do Lula governante e o modo como ele se 
dá a ver no governo e, por isso, este é o escopo que este artigo circunscreve nos 
parágrafos subsequentes. 

16 Landowski, E. (1992). A sociedade refletida: ensaios de sociossemiótica (E. Brandão, trad.). Revisão Lineide 
do Lago Salvador Mosca, Irenilde Pereira dos Santos. São Paulo: EDUC/Pontes.
17 Mensalão é o nome dado ao escândalo de corrupção política mediante compra de votos de 
parlamentares no Congresso Nacional do Brasil, que ocorreu entre 2005 e 2006. O caso teve como 
protagonistas alguns integrantes do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, membros 
do Partido dos Trabalhadores (PT), Popular Socialista (PPS), Trabalhista Brasileiro (PTB), República 
(PR), Socialista Brasileiro (PSB), Republicano Progressista (PRP), e Progressista (PP).[1][2], sendo objeto 
da ação penal de número 470, movida pelo Ministério Público no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A2ndalo_do_Mensal%C3%A3o>. Acesso em: 24 jan, 2017. 
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1.1. A política com o chapéu do outro

No exercício do seu governo, Lula fará uma escolha bastante peculiar: o chapéu. 
E parece que o presidente é o tipo de sujeito que só faz escolhas relevantes. Por 
exemplo, para assinar o termo de posse do seu primeiro mandato ele não levou 
sua própria caneta, tomou emprestada a do presidente do Congresso Nacio‑
nal, que, em seguida, dando conta do quanto o objeto havia sido ressignificado 
naquele ato, ofereceu ‑o de presente a Lula. É plausível ponderar que por um des‑
cuido ou tomado pela emoção do ritual Lula tenha se esquecido de levar sua pró‑
pria caneta. Ora, sim, é possível, ainda que o ato de tomar posse da Presidência 
da República não seja experiência dada como ordinária na vida de ninguém, e 
que, a priori, se não é notado, não é importante, ou seja, se não é percebido não é 
valor. No entanto, concernente à indumentária, Greimas é quem ensina que «(...) 
Vestir ‑se é coisa séria e toda a inteligência sintagmática é empregada neste ato: eis uma 
sequência de vida ‘vivida’ como uma sucessão ininterrupta de escolhas e que conduz pouco 
a pouco à construção de um objeto de valor»18, daí o relevo de se examinar o quanto o 
chapéu significa nas escolhas de Lula. 

Ante qualquer contraponto que se apresente, vale rememorar as figuras 
de Juscelino Kubitschek e de Getúlio Vargas, dois exemplos de presidentes da 
República brasileiros que não só portaram chapéu como podem ser lembrados 
por usá ‑lo. O gesto de Juscelino acenando com o chapéu está intimamente rela‑
cionado com os valores de otimismo e de esperança da política dos «anos doura‑
dos» no qual ele queria inscrever o seu governo, por sua vez, Getúlio, erguendo 
o chapéu para saudar o povo reiterava a marca de uma espécie de deferência, 
do político que tira o chapéu para aqueles que governa – eis o governo do povo. 
Colocado em relação, no que concerne à apreensão de uma marca distintiva 
do Lula governante, há pelo menos duas variantes a considerar: não se trata da 
forma como ele acena ou ergue o chapéu, porque não é desse modo que ele se 
dá a ver, mas o ato mesmo de portá ‑lo, e, ademais, o que está em jogo não é o 
chapéu, mas os chapéus de Lula. 

A fim de estabelecer um ponto de partida para a análise, tem ‑se a perspec‑
tiva de uma grade de significação dada pela cultura, a partir da qual é possível a 
apreensão desse aparato: o chapéu, de um ponto de vista simbólico. Ao examinar 
o objeto na sua forma dicionarizada, tem ‑se que: 

18 Greimas, A. (2002). Op. cit.



DOS MODOS DE APARECER À MANEIRA DE SER

MODAS, MODOS, MANEIRAS  |  413

«(…) O papel desempenhado pelo chapéu parece corresponder ao da coroa*, 
signo do poder, da soberania, sobretudo quando se tratava antigamente, de 
um tricórnio (v. chifre*). (...) O chapéu, em sua qualidade de peça que cobre a 
cabeça do chefe (fr. couvre ‑chef = ‘chapéu’, trad. Literal: cobre ‑cabeça), simboliza 
também a cabeça e o pensamento. É, ainda, símbolo de identificação; como 
tal, assume toda a sua relevância no romance de Meyrink, O Golem*: o herói 
tem os pensamentos e empreende os projetos cujo chapéu está usando. 
Mudar de chapéu é mudar de ideias, ter uma outra visão do mundo (Jung). 
‘Usar o chapéu’ significa, em francês coloquial (porter le chapeau), assumir 
uma responsabilidade, mesmo por uma ação que não se tenha cometido19.» 
(Chevalier, 2005, p. 232)

Publicadas na mídia impressa de grande circulação e/ou nos principais sites de 
notícias brasileiros, as fotografias a seguir compõem um corpo de imagens que 
dão conta de um Lula presidente e, em algumas circunstâncias, já ex presidente, 
que escolhe usar chapéus. Algumas dessas imagens foram captadas pelo fotó‑
grafo oficial de Lula, outras, por profissionais que fazem a cobertura fotojornalís‑
tica da Presidência da República. Há pertinência em pensar que se é o fotógrafo 
do presidente o que se tem é a imagem de como o Lula quer ser visto, contudo, 
não é menos plausível que a forma de se dar a ver também passa pela escolha do 
próprio. É sabido que a estratégia do corpo político de Lula 20

contempla um fazer 
manipulatório, que visa promover um efeito de sentido de ruptura com vistas a 
uma interação sensível. Por isso, é importante destacar que não há qualquer tipo 
de flagrante na captura dessas fotografias. Pelo contrário, há uma flagrante cos‑
meticidade que perpassa todas elas. 

19 Chevalier, J. (2005). Dicionário de símbolos: (mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). 
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, com a colaboração de: André Barbault... [et al.]; coordenação Carlos 
Sussekind; tradução Vera da Costa e Silva... [et al.]. 19a ed.. Rio de Janeiro: José Olympio.
20 Guimarães, M. (2012). O político nos corpos da política. 190 f. Tese (Doutorado em 
Comunicação)  –  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 
<https://tede2.pucsp.br/handle/handle/4381>. Acesso em: 28 out. 2016. 
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FIGURA1 – O líder de governo 
De um lado, o Planalto, o lugar de consagração do político; do outro, a política do parlatório: 

Lula agora é uma estrela de magnitude aparente e de chapéu. 
Fonte: 1a. Ricardo Stuckert/PR. 1b. Dida Sampaio/AE. 1c. Roberto Stuckert Filho. 1d. Fabio ‑Motta ‑AE. 1e. 

Ricardo Stuckert. 1f. Ricardo Stuckert. 1h. Marcelo Sayao/EF. 1i. Ricardo Stuckert/Instituto Lula. 1j. Ailton 
de Freitas/ O Globo. 

O prisma de visão aqui assumido é o do analista e tem como ancilar o artigo 
Flagrantes delitos e retratos21, no qual Eric Landowski, ao analisar uma seleção de 
imagens do território publicitário e político, coletadas do discurso midiático, con‑
strói uma tipologia que dá conta de quatro dimensões do retrato, a saber: mimé‑
tica, hermenêutica, cosmética e estética. Parte ‑se da premissa, e sempre de acordo 

21 Landowski, E. (2004). Flagrantes delitos e retratos. Trad. Dílson Ferreira da Cruz Jr.. GALAXIA. 
Programa de Pós ‑Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC ‑SP, v. 8, p. 31 – 70. São Paulo: Educ.
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com o que ensina este semioticista, que se o retrato na sua «dimensão mimética» 
é da ordem da identificação, do «reconhecimento», ao passo que na «dimensão 
hermenêutica» contempla um «flagrante delito», que é o escopo de um fazer 
interpretativo ou da «busca de conhecimento», enquanto que na dimensão esté‑
tica destaca a poética da imagem, a priori, é na «dimensão cosmética», que se 
distingue por «efeitos de ‘desconhecimento’», que as imagens do corpo político 
de Lula, circunscritas das figuras 1a a 1j, ambas inclusive, podem ser categoriza‑
das. Sob esta premissa, a escolha do adereço, o chapéu, e também da vestimenta, 
visam que tipo de ocultação? 

O cangaceiro, o boiadeiro, o petroleiro, o chefe da tribo, o campesino, o pan‑
taneiro, o caipira, o turista e o mafioso são algumas das variações figurativas 
que revestem um mesmo sujeito: Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe ‑se que ele já foi 
menino pobre, líder sindical, líder político e chegou à Presidência da República. 
Na condição de líder de governo, assume um novo lugar de fala e não se trata 
mais da tribuna do sindicado, tampouco do palanque partidário. Ao chegar ao 
Planalto, Lula fará do posto mais alto da República o seu parlatório. Enunciador 
competente, à medida que vai modulando o seu discurso verbal de acordo com o 
seu enunciatário, observa ‑se que não é diferente com o modo como Lula articula 
a sua visibilidade. 

Reconhecer o presidente não basta: é preciso deparar ‑se com o chefe do can‑
gaço ou o chefe da boiada (Figuras 1a e 1b). De um lado, o Lampião e sua Maria 
Bonita, de outro, o boiadeiro que, ladeado por seus caboclos, se dá a ver enlevado 
diante do que vê – a visão do gado? E, salvo o cromatismo que confere um tom de 
«céu de brigadeiro» ao momento político, não é muito diferente substituir o cha‑
péu pelo cocar (Figura 1c), as reses pela tribo e, em lugar de Maria Bonita, o caci‑
que e sua eleita, Dilma Rousseff. Na orientação da «flauta mágica» empunhada 
por Virgulino, está lá, com o capacete da Petrobrás, reiterado no bolso do macacão: 
o «Presidente Lula» (Figura 1d). Ele, desta vez não é apreendido numa relação vis 
à vis. Porém, faz ver quem tem o Petróleo nas mãos e, com estas, vai gravando a 
marca dessa pujança e reiterando que tem o poder. 

É inescapável observar a presença de Lula, quer seja na moldura de um rosto 
teso (Figura 1e) ou de um sorriso largo (Figura 1f). A figura do líder campesino, 
vestindo a camisa vermelha do líder partidário, a despeito de toda gravidade que 
a expressão fisionômica possa sugerir ao discurso que não se ouve, é motivo de 
idolatria da audiência que fotografa, e é mais, é de tirar o chapéu. De outra parte, 
ver ‑se surpreendido por esse tipo de «Crocodilo Dandee» pantaneiro que vem no 
primeiro vagão como motorneiro do trem do desenvolvimento e extravasando 
otimismo. Dois modos de presença que se constrõem figurativamente como um 
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modo de governar e, de novo, reiteram o momento político. Da mesma forma, 
Brasília é uma festa e dá lugar ao grande arraial da Presidência (Figura 1g), que 
em matizes cor de rosa vai sendo conduzida pelo cavalheiro e sua dama que vão 
puxando a quadrilha, e agora é uma espécie de «la vie en rose» que dá o tom à polí‑
tica. Se a festa não é na capital, vê ‑se o turista (1h), num modo de presença que 
vem de alhures. Poderia ser o presidente da República e a primeira dama, mas o 
ritmo é outro e Lula o acompanha no batuque da mão. Então, poderia ser o Pierro 
e a sua Colombina, mas não, familiarizados aos palanques sabem que esse é pro‑
fano, nesse lugar Lula e Dona Marisa são estrangeiros. 

O Lula presidente da República vai se dar a ver como chefe de Estado, cumprindo 
a normativa vestimentar do paletó e da gravata, normalmente quando do encon‑
tro com outros chefes de Estado. De modo recorrente, na sua relação com o povo, 
quem vai ser visto é um líder do povo, saído do seu seio e à imagem e semelhança 
do mesmo. Em suma, trata ‑se de um corpo em dois retratos oficiais, que dispos‑
tos em relação desvelam o homem da política e a política do homem da política 
ou a manutenção versus a mudança, o que desvela um sentido de descontinuidade 
na manifestação e, possivelmente, de continuidade na imanência. No postulado 
de Landowski, o conceito de cosmetização da imagem do sujeito vai ao encontro 
das normatizações sociais, num arranjo que visa tornar a aparência do sujeito 
retratado convergente ao estatuto que ele ocupa na sociedade. Pelo que, com os 
retratos aqui elencados não é diferente, uma vez que eles são da ordem da figu‑
ração de um governante «homem do povo» e, a preposição de Landowski sobre a 
função de cosmeticidade do retrato oficial é que: 

«(...) ele trabalha o ‘perfil’ do sujeito retratado — o engrandece, o ‘embeleza’ 
se quisermos, ou antes o normaliza — de maneira a tornar sua aparência 
tão conforme quanto possível a um cânone de representação da função ou 
do estatuto que ele assume na sociedade. Ao impor assim ao indivíduo um 
modelo identitário pré concebido, espécie de traje prêt ‑à ‑porter no interior 
do qual ele deverá se deixar moldar, tal regime iconográfico reserva, por 
definição, um lugar apenas marginal para a exploração das singularidades 
individuais. É preciso de fato apagar tudo o que possa destoar na pessoa para 
que o personagem, elemento de uma classe — política, social, profissional 
ou outra —, possa entrar na galeria dos retratos que celebrará ‘oficialmente’ 
sua memória (ou, em outra escala, segundo a tradição das boas famílias, 
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no álbum ou nos porta ‑retratos decorativos nos ambientes da sala).22» 
(Landowski, 2004, p. 48)

O caminhante que começou como migrante no pau de arara ancorou ‑se no 
parachoque de um Fusca nos tempos do sindicalismo, tornou ‑se estelar no palan‑
que do partido e ganhou magnitude aparente no Planalto Central e fez deste o 
seu lugar de fala, é surpreendido pelo inesperado. Quando Lula foi diagnosticado 
com um tumor na laringe e optou por se submeter ao tratamento com quimiote‑
rapia para combater a doença, o que estava em jogo não era só o risco de perder 
a voz, mas a perda de pelos do corpo como resultado da ação medicamentosa. É 
indiscutível que a ausência do cabelo, da barba e do bigode significaria a destitui‑
ção de suas marcas identitárias, independente da figuratividade que o revestisse. 
Dito de outra forma, a perda do «clichê antropométrico»23, marca distintiva em 
todos os púlpitos a despeito de como estivesse ornamentado, poderia corroborar 
um «flagrante delito», uma outra possibilidade, na qual a visão do homem debili‑
tado pudesse suplantar o líder vigoroso, talvez o peso da compaixão na idolatria. 

Dentre as escolhas importantes de Lula está a de posar para o retrato em que 
aparece sentado, já totalmente sem cabelo e tendo Marisa Letícia em pé, com o 
corpo curvado às suas costas, raspando ‑lhe a barba e depois, vê ‑se, será o bigode 
(Figura 1i). Dona Marisa é a companheira de uma vida, ela sempre aparece ao 
lado de Lula na sua trajetória política. Contudo, aqui há um movimento de maior 
aproximação. Há um corpo que acolhe e outro que se deixa acolher, não chegando 
a ser uma madona, longe de ser uma Pietá, mas sem dúvida nenhuma a parceria 
exemplar na militância, agora, contra o câncer. Não é exatamente resignação: a 
entrega de Lula não é da ordem da submissão ou da decadência física, já que o 
efeito de sentido produzido remete à cumplicidade. O predomínio dos tecidos 
brancos, que revestem os corpos como um manto, dá a ver um fazer juntos: é 
a união na luta contra o câncer, daí o símbolo de um alvo estampado no peito 
de Dona Marisa, companheira número um, de novo, a militante. Observa ‑se que 
toda carga cromática contida no conjunto de imagens analisadas até então, deu 
lugar à ausência de cor e é ela que marca a passagem, a transformação de Lula. Ao 
expor ‑se vulnerável em «praça pública», ao desvelar ‑se numa união de forças que 
se engaja no combate à doença, Lula não olha diretamente para ninguém e, do 

22 LANDOWSKI, Eric. Op. cit.
23 Expressão cunhada por Eric Landowski ao reiterar a dimensão mimética do retrato em Flagrantes 
delitos e retratos. Trad. Dílson Ferreira da Cruz Jr.. GALAXIA. Programa de Pós ‑Graduação em 
Comunicação e Semiótica da PUC ‑SP, v. 8, p. 31 – 70. São Paulo: Educ, 2004. 
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mesmo modo, longe de qualquer submissão, entrega ‑se a cumplicidade do olhar 
do observador como quem conclama o outro ao engajamento, e esse é o alvo. 

Ao descer a rampa no Palácio do Planalto (Figura 1j), tendo Dilma Rousseff 
um passo à sua frente com o corpo inclinado e o rosto voltado na sua direção, 
e um séquito as suas costas, Lula não tem mais a barba e o bigode, tampouco, o 
cargo de presidente da República – Dilma é a sua eleita e, observe ‑se aqui, ela já o 
era quando Lula era visto como o chefe da tribo (Figura 1c). Entretanto, é notório 
que é ele a presença central do cortejo e que é para ele que todos estão olhando. 
Olham ‑no aqueles que o seguem, os que estão postados embaixo da rampa e que 
podem ser vistos através do guarda corpo e, óbvio, aqueles que o vêem daqui. 
Importa essa observação quando se tem em conta que Lula aparece com o terno e 
o chapéu pretos, ou seja, na figura de «Dom Corleone» e, no gesto de quem alisa 
o lóbulo da orelha com a mão direita, mantém a outra no bolso à esquerda, se dá 
a ver um corpo que sugere a malemolência e a altivez que só podem ser do chefe 
da máfia. Considerando que por direito Lula não é mais o líder de governo, como 
«padrinho» ele de fato faz ver que o é e, neste caso, a questão que se coloca: é para 
o povo que ele articula este discurso? 

A flagrante cosmeticidade com a qual Lula se dá a ver desvela que não é pre‑
ciso reconhecê ‑lo em todas essas suas figuratividades para poder reconhecer ‑se, 
como um enunciatário para o qual ele se constrói. O par pressuposto do ato enun‑
ciativo, ainda meio obsedado pelo objeto que Lula empunha como uma flauta 
mágica (Figura 1a), de repente se descobre sujeito saído do transe do discurso das 
imagens ao se deparar com Lula carregando o estandarte de São Pedro (Figura 
1g) e ele, Pedro, apontando para o céu. Tratam ‑se de dois ícones «religiosos» em 
presença? Talvez o santo, guardião das portas do céu, guarde também o segredo 
que permite desvelar uma outra possibilidade. Tomada do seu conjunto, a ima‑
gem do caipira, que é o modo de presença no qual Lula aparece dando o ritmo da 
dança na festa junina, talvez seja a única imagem em o presidente parece o que 
efetivamente é e, por isso, digna de confiança, afinal, sabe ‑se, a ocasião comporta 
esse querer e poder vestir ‑se à caráter. O «à caráter», então, seria da ordem de um 
dizer verdadeiro à medida que constitui uma oposição às figuras do cangaceiro, 
do boiadeiro, do cacique, do petroleiro, do campesino, do pantaneiro ou do turista 
da Sapucaí, ocasiões em que a presença de Lula comportaria, se não o figurino de 
um chefe de Estado, a etiqueta de um líder de governo, contudo, o que está em 
jogo é questão de fé. 

Na perspectiva do conjunto de imagens, na maioria das vezes Lula não é quem 
parece ser. Por exemplo, parecer um operário da Petrobrás quando se é o presi‑
dente da República. No entanto, é ao deparar ‑se com o Lula na desconstrução da 
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sua imagem em ato (Figura 1i) que é possível ter em conta que nesse momento 
ele publicita a sua imagem porque não parece quem é, afinal, Lula é, no mínimo, o 
presidente da República vestido de caipira. Daí que, é factível apostar em algo que 
talvez esteja oculto, quando Lula não parecendo ser o chefe da tribo ou o chefe da 
máfia o é, pois, mesmo não sendo mais o presidente da República, dá a ver que 
não deixou de ser o líder do governo. E, nas duas ocasiões, o modo de olhar de 
Dilma Rousseff é o gesto da asserção à esse contexto político. 

Na recorrente empreitada de assemelhar ‑se ao homem do povo, sertanista, 
operário ou campesino, encontra ‑se a negação de parecer o chefe de Estado e, aí, 
a estratégia de Lula estabelece a relação fiduciária. Sobre isso importa recorrer ao 
postulado de Landowski que explica que: 

«(...) Apostar sobre a existência de Deus talvez não pertença a uma estrutura 
absolutamente diferente. A expectativa, a demanda – acompanhada então 
pela ‘prece’ – vai de par, aqui também, com a construção (ex nihilo?) do 
Sujeito que a satisfará. Mas poder ‑se ‑á objetar que se trata de caso limite. No 
entanto, os mesmos dispositivos parecem também agir em todas as espécies 
de situações que nada têm de ‘metafísicas’. Para ir ao mais banal, se eu (S2), 
que necessito de um serviço qualquer, peço a alguém (S1) que o preste – 
confiando nele para que a coisa seja feita –, não só estabeleço entre nós dois 
uma relação destinador ‑mandante/sujeito mandatado (para a execução de 
um programa determinado), mas ao mesmo tempo, para que eu me fie, é 
preciso que eu tenha certa ‘representação’ positiva daquele a quem me dirijo: 
é preciso que meu parceiro, S1, se me apareça notadamente, ao mesmo tempo, 
como capaz de realizar o que lhe peço e como desejoso de fazê ‑lo ‘por mim’ (em 
outra palavra, como ‘devotado’) – isto é, mais uma vez, em termos semióticos, 
como um sujeito competente. Ora, é claro, essa ‘representação’, esse simulacro 
do sujeito, só eu posso construir, ainda que o ‘fazer interpretativo’ que exerço 
antes de tomar a minha decisão – isto é, apostar ou não na credibilidade 
de S1 – tome por base e, em certo sentido, sancione o ‘discurso persuasivo’ 
(verbal ou outro) que me dirige (explicitamente ou não).24»(Landowski, 1992, 
pp. 157 ‑158)

Ao passo que a cosmeticidade do retrato produz o «efeito de não reconheci‑
mento», e de fato, as imagens examinadas em seu conjunto ou isoladamente, 

24 Landowski, E. (1992). Op. cit., 1992.
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tornam mais coerente acreditar que se está em presença de um elenco em desfile, 
em vez de se tratar do governo de um país. Greimas salienta que: 

«(...) a figuratividade não é uma simples ornamentação das coisas, ela é 
esta tela do parecer cuja virtude consiste em entreabrir, em deixar entrever, 
graças ou por causa de sua imperfeição, como que uma possibilidade de 
além (do) sentido. Os humores do sujeito reencontram então, a imanência 
do sensível.»25

Pois é ao retomar a dupla presença do sagrado (Figura 1g), instaurada em dois 
modos distintos, que é possível vislumbrar uma senda para a imperfeição. Há um 
lapso de tempo no retrato da dança conduzida por Lula e dona Marisa. O momento 
em que eles são vistos com o olhar desviado para a esquerda é a oportunidade de a 
presença de São Pedro emoldurada no retrato indicar ao enunciatário uma outra 
direção e ele orienta olhar para o alto. A ruptura na figuratividade deixa ver nessa 
contradição o niilismo, que numa acepção nietzschiana, é a invenção do ideal. Dito 
de outro modo, a invenção de um mundo inteligível para negar o sensível, do céu 
para negar terra, de um lado de lá para negar o de cá porque o mundo real não 
vale nada. Se o niilista nesta perspectiva é aquele que inventa o valor superior, 
transcendente, examinado sob a lógica da veridicção, Lula é «O Golem». É um 
corpo político que ao colocar «chapéu do outro» e se dirigir ao povo, valendo ‑se 
da identificação, se articula num ato de fé e faz de qualquer lugar o seu parlató‑
rio, porque a questão é sempre de credulidade. Fiar ‑se no discurso da trajetória 
tramada em percalços e exemplos de superação, e entretecida por um modo de 
presença que se constrói para ser vista como a de um igual, constitui um «(...) ato 
de adesão pelo qual os sujeitos, identificando ‑se com os simulacros que lhe são propostos, 
passam a confiar nos mesmos que, sob a roupagem de ‘promessas’, na realidade moldam o 
‘desejo’ deles» 26 (Landowski, 1992, p. 157). Posto isso, quando Lula volta ao Palácio 
do Planalto, já não mais na condição de presidente da República, mas assumida‑
mente na figura de chefe da máfia, ele está também assumindo o seu lugar no 
mundo. É, novamente, o reencontro do Brasil consigo mesmo ou a perpetuação 
de um projeto de poder? 

25 Greimas, A. (2002). Op. cit.
26 Landowski, E. (1992). Op. cit.
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1.2. Sob a galhada de braços, Lula finca as raízes do seu corpo político

Ainda que se queira objetar que Lula é um corpo político que lança mão de orna‑
mentos para se dar a ver como um governante do povo, é límpido que a sua atua‑
ção não se limita à contemplação como um corpo ‑objeto. É na visibilidade de sua 
relação com o povo (Figuras 2a a 2f) que está manifesto o corpo ‑sujeito de um polí‑
tico que exacerba êxtase. Se antes o que regia era a intencionalidade de parecer 
um igual, agora, suprimidas as distâncias, o chão é o parlatório e o que rege a 
relação entre o governante e os governados é da ordem da sensibilidade. O espec‑
tador, mesmo o mais cético em relação ao modo de se vestir e de portar o cha‑
péu, que se veem preservados como escolhas de Lula, não ignora a manifestação 
que beira à catarse. A comoção, que na sua etimologia guarda esse «mover em 
conjunto», longe de desconstruir as ilusões metafísicas, ratifica o niilismo numa 
espécie de liturgia posta em cena pela presença do corpo político de Lula. O que se 
observa não é mais o homem do povo no governo, mas um fazer juntos, o homem 
e o povo no governo: o corpo do político dá lugar à política do corpo, o cognoscível 
dá lugar ao sensível. 

«Enquanto do lado esquerdo do ‘palco’ (Figura 2b), próximo ao centro e para 
cima, o segurança do presidente Lula tenta ordenar a encenação que se desen‑
rola, uma mão estendida, no canto inferior direito, aguarda o momento de poder 
tocar o presidente. De um lado o corpo de Lula, do outro, o corpo do povo; no 
centro, orquestrando a cena, como extensão dessa pequena multidão, o corpo de 
um menino liga um lado e outro lado, eliminando a distância entre o que está em 
cima, o poder, e o que está embaixo, o povo. O presidente tem o corpo banhado 
e a face brilhante de suor, por isso carrega um lenço branco numa das mãos, o 
que se torna desnecessário à medida que as pessoas vão se ungindo dessa pre‑
sença ‘milagrosa’. Ele mesmo, Lula, nordestino e operário como eles, se dá a ver 
na política do político cujo corpo é parte do povo, e nessa imagem produz, em 
ato, a síntese do seu discurso de posse: ‘o reencontro do Brasil consigo mesmo’. Hábil 
em conduzir o espetáculo, no caso do presidente, parece que é preciso mais para 
uma boa ‘representação’, por isso, o que se observa é a imersão do ator, que se dá 
a ver em êxtase, contagiado e contagiando; numa relação em que o corpo de Lula 
e do menino se ajustam num fazer recíproco para formar o corpo da política27.» 
(Guimarães, 2012, pp. 161 ‑162). 

27 Guimarães, M. (2012). Op. cit..
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FIGURA 2 – Governante e governados  
Sob a «galhada de braços»: Lula é uma árvore de tronco robusto e raízes profundas. 

Fonte: 2a ‑2f. Ricardo Stuckert. 

São braços estendidos e palmas de mãos que se oferecem reciprocamente 
numa espécie de dança, um espetáculo cuja encenação desvela a devoção. 
Devoção de Lula, o governante, devoção do povo, os governados, o simulacro do 
reencontro do Brasil consigo mesmo. De fato, «momento de graça em que o fazer 
político alcança a dimensão poética»28 (Landowski, 2004, p. 64), em uma seleção 
de imagens que dão o contorno do corpo político de Lula e desvelam a sua estra‑
tégia política sensível: «eis [mais] um uso político das fotografias e, como se verá, 
das lentes». E parece remota qualquer expectativa de: 

«Quando os brasileiros puderem ser mais informados; quando puderem ser 
mais críticos das políticas postas em prática do que do folclore dos fatos diversos 
da vida cotidiana; quando puderem pôr mais em perspectiva os acontecimentos 

28 Landowski, E. (2004). Op. cit.
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e cobrar mais a coerência da ação do que fazer julgamentos de intenção, mais 
capacitados vão estar para o exercício da cidadania29». 

porque a figuratividade neste caso ao mesmo tempo em que reitera uma dita 
«sacralização», deixa entrever que na política do corpo de Lula a «galhada de bra‑
ços» é a compleição da copa de uma árvore que se sustenta em raízes profundas. 
Não é simples ornamentação: é argumento. 
	

FIGURA 3 – Governante, governados e o outro  
Na interação com o outro: Lula e um outro.
Fonte: 41. Agência JB. 3b ‑3c. Ricardo Stuckert/PR. 

Há pertinência em afirmar, ao menos neste estágio da investigação, que está 
comprometida em avançar nos desdobramentos propostos no intróito, que Lula, 
sob o prisma de visão do parlatório do Planalto é uma estrela de magnitude 
aparente. Isto equivale a dizer que ele é um astro percebido visualmente na sua 
forma a olho nu, porque, nesta condição, a percepção do brilho de uma estrela 
está intimamente relacionada à distância que a separa do olhar do observador. 
Deste modo, tal figura de linguagem cumpre seu lugar de «ornamentação», ou 
argumentação, no que tange ao discurso colocado em circulação pelo corpo sen‑
sível de Lula. De volta ao conjunto de imagens, o ponto inicial é o corpo revestido, 
no qual a perda da «antropometria» é concomitante ao apagamento dos traços 
distintivos da indumentária – o chapéu inclusive. Em contrapartida, tem ‑se um 
corpo fantasiado, mas verossímil, dado o ambiente da festa junina. Há ainda 
um corpo paramentado que, senão burlesco, ao menos ardil. Finalmente, existe 
um corpo mascarado, presente na figura do mafioso, ainda que se trate de uma 
questão de ponto de vista: um protagonismo desvelado que oculta a dimensão do 
poder de Lula, exemplo do que acontece com o chefe da máfia 

Lula sabe como ninguém lançar mão do «poucos tocam aquilo que você é» – 
embora, como visto, não seja exatamente da ordem do ser, mas do parecer. Natu‑

29 Excerto do discurso proferido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ao tomar posse do 
primeiro mandato (de 1995 a 1999) no Congresso Nacional, no dia 1o de janeiro de 1995. Fonte: http://
www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex ‑presidentes/fernando ‑henrique ‑cardoso/discursos ‑de ‑posse/discurso ‑de‑
‑posse ‑1o ‑mandato/view. Acesso em 03 de fevereiro de 2011.
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reza humana ou anos à frente da política sindical e da política partidária? Durante 
a cerimônia de posse, no espaço público, na relação intersubjetiva a instalação do 
outro, Lula é um corpo político que se coloca face a face com o povo, enquanto 
FHC reprova ‑ o com o olhar (Figura 3a). Contudo, o simulacro de Lula em relação 
com povo (Figura 3b) é reiterado até debaixo d’água, no que poderia se dizer da 
ordem da intimidade, do privado. No entanto, é na triangulação de um flagrante 
simulado (Figura 3c) que Lula, não mais em relação com o outro, deixa o outro 
ver o outro Lula. Corpo objeto do uso político das lentes fotográficas, mas não só: 
corpo canastrão, cuja inaptidão se desvela em mero espetáculo, mas nem tanto, 
antes, corpo político que, paramentado para o outro – e com o outro – investe ‑se 
de poder. Eis a política de Lula num ato de fé. 
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