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Expectativa 

 

 

Questão 1 

Muitas vidas foram poupadas graças a mentiras contadas/arrancadas sob tortura; seres frágeis 

foram salvos de humilhações/traumas que lhes teriam sido psicologicamente f atais; muitos 

amigos, irmãos e parentes foram protegidos por terem negado atos que haviam praticado.  

 

Questão 2 

Para contar uma mentira, é preciso enunciar o contrário daquilo que se sabe ou se pensa; estar 

consciente desse fato, o que faz dele/o que o torna um ato voluntário; e dar ao interlocutor sinais 

que o levem a crer que aquilo que se enuncia/o que é dito é idêntico àquilo que se sabe ou se 

pensa, [o que distingue a mentira da ironia.]  

 

Questão 3 

A estratégia da imprecisão/do flou consiste em fazer declarações suficientemente genéricas, 

rebuscadas e por vezes ambíguas, para que seja difícil incriminar seu autor ou acusá -lo de 

mentir deliberadamente. 

No caso da estratégia do silêncio, trata-se de guardar segredo/manter sigilo em relação ao que 

se fez. 

A estratégia da razão suprema ocorre sempre que o político apela para o que se costuma chamar 

de razão de Estado. A mentira pública é então justificada, porque trata -se de salvar, indo de 

encontro à/contrariando a opinião geral, aquilo que é bom para a naç ão.  

Quando recorre à estratégia da denegação/negação, o político envolvido em casos denunciados 

pelas mídias, ou investigados pela justiça, nega seu envolvimento. Na hipótese de ser provada 

sua implicação, negar equivale a mentir, proferindo o que se cham a um falso testemunho. Essa 

estratégia vem quase sempre completar uma estratégia de desvio da verdade: a um desvio 

inicial, segue-se, para reforçá-lo, o recurso à denegação. 

 

Questão 4 

A denegação consiste em produzir um falso testemunho. Através dessa est ratégia discursiva, o 

político envolvido em casos denunciados pelas mídias, ou investigados pela justiça, nega seu 

envolvimento. Na hipótese de ser provada sua implicação, negar equivale a mentir, produzindo o 

que se chama um falso testemunho, em que há pr imeiramente um desvio da verdade e, em 

seguida, para reforçá-lo, recurso à denegação. 

A mentira de Estado, sobretudo quando serve, não a causa /os interesses do povo, mas de uma 

pessoa ou de um grupo particular, compromete a relação de confiança que deve e xistir  entre os 

cidadãos e seus representantes. Exemplo disso foi a mentira que George Bush contou sobre as 

armas de destruição em massa, para justificar a guerra do Iraque e sua posição de poder.  

 

Questão 5 

Todo político sabe que é impossível para ele dizer tudo, a qualquer momento, e dizer as coisas 

exatamente como ele pensa ou realiza, pois suas palavras não devem entravar/dificultar/obstruir 

sua ação. Ele precisa tirar proveito de/utilizar/usar estratégias discursivas para não perder sua 

credibilidade. Desse ponto de vista, o político não pode falhar: em todas as circunstâncias, 

permanecer digno de crédito. Poderíamos mesmo dizer com algum cinismo que o político não 

tem que dizer a verdade, mas parecer dizer a verdade.  


