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1. Introdução 

 

O ato de argumentar é uma prática social que pode ser comum a todas as pessoas com as 

quais nos deparamos no dia-a-dia, de modo que a retórica ou a dialética, segundo 

Aristóteles, não correspondem a um meio científico em particular. Sendo assim, todas as 

pessoas (comuns), de alguma forma, tentam arguir, sustentar, defender-se ou acusar, 

construindo um processo, que, desde os tempos mais remotos, percorre as relações da 

vida humana – a argumentação. 

 

Os estudos sistematizados sobre a argumentação vêm sendo realizados desde a 

Antiguidade Clássica, tendo em conta a retórica aristotélica, até aos linguistas do séc. XX 

e ainda por linguistas atuais1 cujos estudos sobre o assunto conferem os que se designam 

por “Nova Retórica” ou apenas aqueles estudos retomados da retórica. Alguns autores 

reataram os estudos da argumentação sob diferentes perspetivas teóricas e que serão 

devidamente abordados, aqui, de maneira que serão priorizados aqueles cuja proposta 

teórica mais se coaduna com o objetivo desta dissertação de mestrado que é o de 

evidenciar alguns recursos linguístico-discursivos em textos de cunho político cujos 

enunciados traduzem a intenção de persuadir o outro a uma determinada ideia.  

 

Em virtude do que foi falado anteriormente, é importante ressaltar que esta dissertação 

surgiu, primeiramente, com a necessidade de elencar recursos verbais de argumentação 

na entrevista política2, mas também com o propósito de verificar semelhantes 

mecanismos linguísticos em outro gênero, embora possam assumir intenções distintas 

quanto à persuasão. Este trabalho, portanto, tem como objetivo evidenciar determinados 

recursos linguístico-discursivos como estratégias argumentativas em um corpus 

constituído de dois gêneros de texto: a entrevista política (doravante EP) e o discurso de 

posse presidencial (doravante DPP), no âmbito da Análise do Discurso, mas também com 

base na Análise textual dos discursos desenvolvida por Jean-Michel Adam.  

  

                                                           
1 Cf. Perelman & Olbrechts-Tyteca [(1958) 2005], Ascombre & Ducrot (1988), Ducrot (2004), Carel 

(2005), Ruth Amossy (2000, 2002), Marques (2007), Pinto (2010), dentre outros.  
 
2 No tocante às Ciências da Linguagem ou mesmo à Análise do Discurso, não se pôde observar algum 

trabalho investigativo, relacionado a esse objeto de estudo, em Portugal. 
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Uma vez que os gêneros de texto3, aqui estudados, serão analisados sob uma perspectiva 

da língua e do discurso, serão também abordadas as formas de argumentar retoricamente 

representadas pela construção do ethos que será analisado a partir de uma relação direta 

com a identidade social e discursiva dos atores políticos. Em função dos efeitos que serão 

provocados no interlocutor/enunciatário4 do discurso, ter-se-á, ainda, em consideração, o 

que Aristóteles considera como pathos.  

 

No desenvolvimento do trabalho serão ressaltados sinteticamente os estudos 

sistematizados de Aristóteles (2005) e depois procurar-se-ão destacar outros estudos de 

relevância, como os de Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958] 2005), os de Toulmin 

([1958] 2006), os quais serão apenas referenciados, bem como aqueles que, de alguma 

forma, se aproximam da perspectiva de análise desta dissertação, nomeadamente os 

estudos de Ascombre & Ducrot (1988), Ducrot (2004) e Carel (2005). Outras teorias são 

essencialmente fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, de modo que serão 

destacadas as de Charaudeau (2009), Maingueneau (2005), Adam (1999, 2010, 2011) e, 

ainda, serão referidos alguns estudos também importantes como os de Amossy (2000) e 

Marques (2007, 2009), que englobam estudos voltados para o texto e também para o 

contexto, correlacionados, por sua vez, à argumentação na língua e à argumentação no 

discurso. 

 

O corpus deste trabalho tem, também, como perspectivas de análise alguns elementos 

relevantes da Análise textual dos discursos proposta por Adam ([2008] 2011), como por 

exemplo, a responsabilidade enunciativa (as vozes do texto) que serão possivelmente 

identificáveis por meio dos aspectos verbais dos enunciados. 

 

Em função dos objetivos desta dissertação, que acredito servirem de contribuições para o 

meio acadêmico, têm-se, aqui, algumas questões de investigação que servirão de 

                                                           
3 A expressão gêneros de texto foi considerada para os nossos estudos, no que se refere a EP e ao DPP, e 

não gêneros de discurso, embora não seja parte dos objetivos deste trabalho abordar questões sobre a 

complexidade dos gêneros (cf. Coutinho, 2003). Portanto, far-se-á sempre referência a gêneros de texto, 

não porque as análises microlinguísticas sejam as mais relevantes, mas porque aquilo que será analisado, a 

priori, são as marcas linguísticas devidamente organizadas num texto, sem nos descurarmos, é claro, das 

análises de ordem macrolinguísticas (ou discursivas).  

 
4 No tocante, às pessoas do discurso, isto é, aos interactantes serão considerados com sentidos equivalentes, 

de maneira que o termo locutor corresponderá a enunciador e o termo interlocutor corresponderá a 

enunciatário, sem discriminação teórica.  
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referências para a análise do corpus: de que modo serão construídos o ethos e o pathos, 

tendo em conta a identidade social e discursiva das personagens políticas dos respectivos 

gêneros de texto? Com que finalidades persuasivas determinadas unidades da língua, 

como os pronomes pessoais ou pronomes possessivos, por exemplo, são construídos nos 

enunciados da EP e do DPP? De que forma os pronomes – eu/nós – marcam uma oposição 

estratégica de intenções políticas nos enunciados dos respectivos gêneros textuais? O 

DPP terá como funções prioritárias as de emocionar, bem como as de responsabilizar o 

enunciatário às suas ideias políticas? Poderão ser atestadas mais diferenças e/ou mais 

semelhanças linguístico-discursivas nos enunciados proferidos pelos políticos de sexos 

distintos? Essas questões de investigação fazem parte, portanto, daquilo que se pretende 

alcançar, como objetivos deste trabalho, ainda que, eventualmente, fiquem outras por 

responder, mediante complexidade que possa vir a surgir no corpus analisado. 
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Capítulo I: Argumentação retórica e estudos relacionados 

 

Neste capítulo, tentar-se-á, de forma sucinta, mostrar os estudos sistematizados de 

Aristóteles sobre a argumentação retórica, outrora iniciados por outros estudiosos gregos, 

embora não sejam estes evidenciados nos nossos estudos. Ainda serão destacados os 

estudos retomados da Antiguidade Clássica que, de alguma forma, servirão de contributo 

para a análise do corpus deste trabalho, na medida em que levantam questões relacionadas 

à persuasão.   

 

I.1. Os princípios da retórica aristotélica 

 

A Retórica de Aristóteles não é o produto da mera idealização de princípios nascidos por 

ele e por ele convencionados para persuadir e convencer outras pessoas. É, sim, o produto 

da experiência consumada de hábeis oradores, a elaboração resultante da análise de suas 

estratégias, a codificação de preceitos nascidos da experiência com o objetivo de ajudar 

outros a exercitarem-se corretamente nas técnicas de persuasão.  

              Edward Corbett (1971, p. 9) 

 

Por serem considerados de grande importância para os estudos atuais da argumentação, 

os estudos sobre retórica5, sistematizados na Antiguidade Clássica por Aristóteles (384-

322 a. C), merecem um ponto de destaque neste trabalho que tem como objetivo analisar 

recursos verbais de argumentação política com a finalidade de persuadir. 

 

Para Aristóteles (2005: 1355b), a retórica é a “capacidade de descobrir o que é adequado 

a cada caso com o fim de persuadir”. Terá, portanto, o seu fundamento, como arte, numa 

comunicação entre partes que intencionam persuadir o outro. Na verdade, existe outra 

função de relevância, no tocante à retórica que é a de encontrar meios de que o falante de 

uma língua dispõe para o fazer em situações distintas, no ato de argumentar, que era 

usado, na Antiguidade Clássica, somente no contexto judicial, em arengas públicas. Com 

essas premissas são necessárias algumas provas para se chegar à persuasão, de modo que, 

                                                           
5 A retórica, na realidade, nasceu com os Sofistas no século V a. C, como disciplina consciente de sua ação 

na construção da vida social (cf. Aristóteles, 2005). 
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para Aristóteles, exclusivamente a retórica tem a função de persuadir, o que não é 

perceptível em outras artes. Nas palavras do autor tem-se, portanto: 

 

Cada uma das outras [artes] apenas é instrutiva e persuasiva nas áreas da sua competência; 

como, por exemplo, a medicina sobre a saúde e a doença, a geometria sobre as variações 

que afetam as grandezas (…). Mas a retórica parece ter, como arte de persuadir, a 

faculdade de descobrir os meios de persuasão sobre qualquer questão dada no discurso. 

(Aristóteles, 2005 – grifo meu, p. 96) 

 

 

Ainda para o autor, os seus precursores baseavam-se em estudos sobre a arte retórica de 

forma incompleta, uma vez que não se preocupavam com os entimemas, que são para ele 

“o corpo de prova” (cf. Aristóteles, 2005: 1354a). Entimema tem como definição para o 

autor, um silogismo retórico, isto é, uma forma argumentativa pela dedução e são os 

veículos por excelência da argumentação, nas quais suas premissas são constituídas pelo 

que ele chama de topoï. Estes são considerados nomeadamente, os lugares específicos 

(relacionados aos gêneros do discurso: o judicial, o deliberativo e o epidíctico6) e os 

lugares comuns (que são aplicáveis aos três gêneros acima, como possível/impossível; 

real/irreal; mais ou menos).  

 

É importante salientar, ainda, que na obra Retórica de Aristóteles, dividida em Livro I 

(centra-se no emissor do discurso), Livro II (centra-se no receptor do discurso) e Livro 

III (centra-se no próprio discurso), há uma preocupação em analisar a argumentação como 

retórica da prova, do raciocínio (lógica) e do entimema (silogismo retórico). Vejamos, a 

seguir, o que diz Adam (2010) sobre esta questão dos entimemas e sobre os modos de 

textualização: 

 

Na minha perspectiva teórica, as duas formas de provas que Aristóteles considera como 

comuns aos três grandes gêneros oratórios, a saber, o exemplo-paradigma e o silogismo-

entimema, correspondem aos dois grandes modos de textualização: a argumentação e a 

narração. (p. 127) 

                                                           
6 Aristóteles determinou o ato da argumentação como ato institucional, de modo que dividiu em três 

categorias: o judicial (relativo ao discurso judicial), o deliberativo (relativo ao discurso político) e o 

epidíctico (relacionado às virtudes do orador).   
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Com efeito, para Aristóteles, o entimema é determinado como a forma dedutiva de 

argumentação retórica e ainda vale salientar que, para ele, o exemplo (também uma forma 

de prova aristotélica) faz parte de uma espécie de sustentação argumentativa, onde o 

orador se fundamenta em narrações, nomeadamente os exemplos históricos ou factuais e 

ainda os exemplos inventados ou ficcionais (podem ser parábolas ou fábulas). Com o 

objetivo de construir as provas de persuasão, através de um caráter moral (o ethos7) da 

forma como se dispõe o receptor do discurso (o pathos) e da forma como é produzido 

esse discurso (logos), o autor ressalta que “persuadimos pelo discurso, quando mostramos 

a verdade ou o que parece verdade (verossimilhança), a partir do que é persuasivo em 

cada caso particular” (cf. Aristóteles, 2005: 1356a). Por esta razão, ele dividiu em partes 

o discurso argumentativo: a inventio que consiste na arte de encontrar os argumentos, a 

dispositio que consiste na arte de ordenar esses argumentos e a elocutio que tem como 

preocupação a estética da fala.  

 

É importante salientar que, até os estudos desse autor, os princípios da retórica 

argumentativa só eram aplicáveis ao gênero judiciário, e, portanto, a partir de seus estudos 

foram sendo aplicáveis a todos os lugares (topoï) onde fossem necessários o uso do 

argumento, afinal, é legítimo observarmos, no meio social, que “todas as pessoas de 

alguma maneira participam de uma e de outra, pois todas elas tentam em certa medida 

questionar e sustentar um argumento, defender-se ou acusar” (cf. Aristóteles, 2005: 

1354a). Indo mais além, dentro do que se propõe neste trabalho, “ver-se-á que as formas 

modernas da argumentação política, a despeito das mudanças da materialidade discursiva 

e das condições midiáticas da comunicação, dão continuidade às grandes categorias 

repertoriadas pela tradição retórica e pela teoria da argumentação” (cf. Adam, 2010: 128). 

 

Levando ainda em consideração o tema desta dissertação pode-se perceber que todas 

essas teorias antigas8, e ainda aquelas que serão analisadas, na visão de outros autores, 

                                                           
7 Tanto a questão do ethos, quanto a questão do pathos, serão vistos, de forma mais detalhada, no capítulo 

II.  

 
8 Não serão referidas todas as teorias da Antiguidade Clássica sobre a retórica argumentativa, para este 

trabalho, de modo que não há uma intenção de se elaborar um tratado ou um estudo que exija um 

aprofundamento maior, senão o de abordar algumas questões sobre a argumentação aristotélica, como 

fundamento para as teorias mais atuais e, consequentemente, para exemplificar alguns aspectos que 

julgamos necessários para o corpus de análise desta dissertação. 
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formam uma espécie de ideias retomadas e/ou complementares, quando se pensa numa 

sequência gradativa dos estudos relacionados à argumentação.  

 

I.2. Alguns estudos retomados da Antiguidade Clássica 

 

Os estudos sistematizados sobre a retórica argumentativa (também conhecida como teoria 

da argumentação persuasiva) de Aristóteles, serviram de base para outros autores que 

viessem a se preocupar com o assunto. Por esta razão, serão evidenciados os estudos da 

“Nova Retórica”, criados e sustentados teoricamente por dois autores do meio francófono, 

nomeadamente Perelman & Olbrechts-Tyteca [(1958) 2005].  

 

Os autores abordam questões bastante densas sobre estudos relacionados à 

argumentação/persuasão, na obra intitulada Tratado da argumentação: a nova retórica9, 

mas não podem ser considerados estudos de cariz linguístico propriamente, porque “os 

caminhos explorados” pelos autores apresentam a particularidade de se enraizarem num 

pensamento filosófico retomado de Aristóteles, embora desbravando novos rumos (cf. 

Coelho, 2005 – prefácio a edição brasileira). Isto significa dizer que os princípios 

teóricos sobre persuasão de Perelman & Olbrechts-Tyteca servirão de contributo para este 

trabalho, na medida em que os textos, futuramente analisados, serão constituídos por 

aquilo que de fato caracteriza o objetivo desta dissertação, que consiste em elencar 

recursos verbais com a intenção de persuadir. 

 

Igualmente a esses estudos supracitados, surgiram na mesma época, os de Toulmin [(1958 

(2004)]10 que se diferenciavam daqueles desenvolvidos pela filosofia da lógica de 

Descartes, embora tenha ele considerado que a argumentação não devesse ser totalmente 

separada da lógica.  Para o autor, os diferentes “usos” do argumento poderão estar 

definidos no valor do “predicado”. Por exemplo, se eu digo que um programa televisivo 

é “bom”, a mesma palavra “bom” poderá ter outra função, unida a outro sujeito (Este 

relógio é bom). Um determinado programa poderá ser “bom”, porque possui bons 

                                                           
9 Esta obra foi publicada originalmente em francês com o título Traité de l’argumentation: la nouvelle 

rhétorique, na Bélgica em 1958, no mesmo ano em que Toulmin publica The Uses of Argument. 

 
10 Os estudos deste autor surgiram no ano de 1958 e para referenciá-lo usamos aqui a mesma obra, mas cujo 

ano é o de 2004.  
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profissionais, por exemplo, mas um “relógio” poderá admitir um mesmo predicado com 

outra funcionalidade, se assim podemos dizer. Por esta razão, Plantin (1990) em um 

estudo sobre o assunto tenta definir o título da obra de Toulmin, “Os usos do argumento”, 

por “Funções e funcionamento da argumentação”.  

 

Consoante a este tipo de abordagem teórica, pode-se concluir que o autor considerava os 

aspectos contextuais do enunciado e, embora esse tipo de abordagem esteja, de certa 

forma, ligado a perspectiva da nossa análise, não será considerado, neste capítulo, uma 

vez que tentaremos dar maior relevância aos estudos voltados ao modo intencional do 

enunciado por um determinado locutor, ressaltando a estreita interação entre o produtor 

e o receptor da mensagem como estudam Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005).  

 

Ao destacarmos todas essas questões, vale ressaltar que as principais características que 

distam os estudos aristotélicos daqueles estudados, a partir do séc. XX, por Perelman & 

Olbrechts-Tyteca [(1958) 2005], por exemplo, é o fato de esses autores utilizarem como 

parte do desenvolvimento de seus estudos, o discurso escrito, o que de fato constitui a 

proposta de análise do corpus desta dissertação (cf. capítulo III).   

 

Os autores, na verdade, restabelecem os princípios da teoria da retórica grega (por este 

motivo, “Nova Retórica”), a partir da qual eles se propõe a analisar também as provas 

dialéticas. Plantin (1990)11 destaca as três fontes de estudos atuais do discurso sobre a 

argumentação: os de Perelman & Olbrechts-Tyteca ([1958] 2011) e os de Toulmin 

([1958] 2006), que valorizam os estudos da escrita, outrora desconsiderados pelos estudos 

da Grécia antiga, e ainda têm-se os estudos de Ascombre & Ducrot (1988) que, em sua 

obra L’argumentation dans la langue, buscam ressaltar que a atividade linguística deverá 

ser uma atividade intencional por parte do locutor de um enunciado.  

 

Ascombre & Ducrot (1988), na verdade, propõem uma ideia de semântica enunciativa 

intencional, tratada por eles próprios de pragmática. Vejamos o que diz Plantin (1990) 

sobre esse tipo de reflexão teórica: 

 

                                                           
11 Cf. Ensaios sobre a argumentação, obra de Plantin traduzida do francês para o espanhol por Patricia 

Supisiche. 
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La semántica intencional define el sentido de un enunciado en referencia a las intenciones 

manifestadas abiertamente (linguisticamente) por el locutor. Estas intenciones 

proclamadas son presentadas como las que motivan la producción hic et nunc de ese 

enunciado particular, es decir, su enunciación. Esta semántica enunciativa es para mejor 

título, llamada pragmática, porque tradicionalmente la pragmática toma a su cargo el 

análisis de la enunciación entendida como el estudio de las relaciones del enunciado con 

las circunstancias pertinentes que rodean su producción (p. 15) 

 

Para o estudo desta dissertação, por exemplo, a carga semântica presente nos enunciados 

que, aqui, serão analisados, denotam a mais profunda relação de intenções e inferências 

por parte do enunciador e do enunciatário, respectivamente. E qual seria o principal 

objetivo desta dissertação, senão aquele que vai de encontro às questões linguístico-

discursivas, que acabam por determinar os recursos da língua refletidos em todas as 

possíveis inferências em função da própria língua ou ainda as inferências circunstanciais 

(contextuais) do enunciado de um texto? 

 

Embora os estudos de Toulmin (2006) e de Ascombre & Ducrot (1988) fossem apenas 

referenciados, abordar-se-ão sucintamente, a seguir, alguns aspectos sobre o tratado da 

argumentação de Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005) que se coadunam, por sua vez, 

com as questões inerentes ao locutor e interlocutor de um determinado discurso. 

 

I.2.1. Sobre “O Tratado da argumentação” de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

 

Tratar-se-ão, nesta abordagem, alguns aspectos de relevância para os nossos estudos, 

tendo em conta o ponto cerne da questão: o ato de persuadir/convencer através dos 

recursos existentes na língua12. Pergunta-se, neste contexto, o que os autores 

referenciados, neste tópico de desenvolvimento, procuram atestar num denso tratado 

sobre a argumentação. Uma vez que retomam o pensamento dos autores gregos e latinos, 

Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005) tratam o seguinte: 

 

                                                           
12 Vale salientar, aqui, que serão analisados os recursos argumentativos da língua numa perspectiva da 

linguagem escrita, mas tentando perceber as intenções (implícitas) presentes no que, outrora, já fora dito 

pelas personagens políticas, no âmbito oral (na EP) e pensando também no que foi, primeiramente escrito, 

e depois falado, no que toca ao DPP. 
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(…) Os lógicos e filósofos modernos se desinteressaram completamente pelo assunto da 

retórica, e é por esta razão que nosso tratado se relaciona sobretudo com as preocupações 

do Renascimento e, consequentemente, com as dos autores gregos e latinos, que 

estudaram a arte de persuadir e de convencer, a técnica da deliberação e da discussão 

tratada por Aristóteles como dialética. É por esta razão também que o apresentamos 

como uma nova retórica (p. 5 – grifo meu). 

 

Os estudos de Perelman & Olbrechts-Tyteca, na verdade, propõem a valorização do 

produtor/receptor da mensagem, no próprio ato de argumentar, sendo, por este motivo, 

um aspecto desenvolvido por eles como o contato dos espíritos. Para os autores, assumir 

o próprio ato de argumentar, por parte do locutor, é, na realidade, uma forma de 

“persuadir, pensar nos argumentos que podem influenciar seu interlocutor, preocupar-se 

com ele, interessar-se por seu estado de espírito” (cf. Perelman & Olbrechts-Tyteca, 2005: 

18).  

 

A retórica perelmeniana evidencia, na verdade, as orientações tomadas pelas ciências da 

linguagem, de modo que os estudos realizados no Tratado da argumentação permite-nos 

compreender uma orientação mais voltada para o progresso da linguística do discurso e 

suas vertentes enunciativo-pragmáticas (cf. Amossy, 2002: 1). Com isto se confirma a 

questão da interação verbal entre locutor e alocutário evidenciada por Perelman como o 

contato dos espíritos, já supramencionado. Na obra L’argumentation dans le discours, 

Amossy (2000) também é de comum acordo no fato de haver interações verbais entre 

aquele que produz a mensagem e o que recebe, quer seja no âmbito da escrita, quer seja 

no âmbito da oralidade. 

 

Sobre a questão do ato de persuadir, Amossy (2000) ressalta um aspecto importante que 

poderá nos servir de apoio teórico para a análise do corpus deste trabalho: persuadir 

programadamente ou não, através dos recursos da língua. A autora observa o seguinte: 

 

(…) o discurso comporta como qualidade intrínseca a capacidade de agir sobre o outro, 

de influenciá-lo. Sem dúvida, é preciso manter a distinção entre a estratégia de persuasão 

programada e a tendência de todo discurso de orientar as maneiras de ver do(s) 

interlocutor(es) (p. 122). 
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Ela, portanto, evidencia uma questão bastante pertinente: quer seja um discurso que fora 

programado previamente (um discurso de posse, um cartaz publicitário), quer seja um 

que se tenha de improvisar (as respostas a uma entrevista, por exemplo), o mesmo poderá 

induzir “a fala a um lugar social e a instâncias institucionais, recusando assim a divisão 

texto/contexto” (cf. Amossy 2000: 123), e, numa outra perspectiva de análise, só será 

possível compreendermos um discurso na perspectiva de um “uso real da linguagem por 

locutores reais em situações reais” (cf. Van Dijk 1985: 2).  
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Capítulo II 

Argumentar: aspectos da língua e do discurso 

 

Como foi ressaltado em todo o capítulo I, alguns estudos sobre a argumentação desde as 

questões da retórica aristotélica até aqueles estudos que enfatizaram o ato de persuadir, 

em função do texto escrito, serviram de base teórica para que outros estudiosos da 

atualidade percorressem o tema, porém sob outras perspectivas de análise que, por sua 

vez, detêm questões ainda mais aproximadas ao que se propôs analisar, nesta dissertação. 

Em virtude disto, será importante salientar alguns estudos que tratam a questão da carga 

semântica presente nos enunciados, bem como os estudos nos quais são desenvolvidas a 

argumentação na língua e a argumentação no discurso, levando-nos a entender a relação 

existente entre os aspectos microlinguísticos e aqueles que percorrem o contexto 

representados pelos aspectos macrolinguísticos. 

 

II.1. Os estudos de Ducrot e Carel – o ato de argumentar 

 

Com estudos mais atuais de Ducrot (2004) e Carel (2001, 2005), o sentido da 

argumentação foi tomado pela correlação semântica entre o argumento e a conclusão de 

um segmento linguístico, sendo assim, “o ato de argumentar era considerado justificativo 

e, por conseguinte, poderia ser subdividido em duas partes independentes e 

complementares: um segmento com o papel de argumento (A) e um outro atuando como 

conclusão (C)” (cf. Pinto, 2010: 67). Relativo a essas questões, ainda mais detalhadas por 

Amossy (2006: 125), Ducrot diz que os encadeamentos conclusivos do discurso não 

podem ser considerados meios diretos de persuasão, nem mesmo meios parciais. Vejamos 

a sua proposta nas sequências enunciativas abaixo: 

 

(A) Paulo costuma comer muito doce.  

(C)  Paulo é obeso. 

 

Segundo o autor, a conclusão (C) estará sempre incluída em (A), ao nível semântico, (A 

logo/portanto C), sendo que o fato de “Paulo ser obeso” só poderá ser possível mediante 

a razão de ele ter o costume de comer muito doce. Mas poderia haver outras conclusões 

como “Paulo tem colesterol alto” ou “Paulo é diabético”. Em outros termos, “há 
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encadeamentos argumentativos na própria significação das palavras e dos enunciados de 

que é feito o discurso13” (cf. Ducrot, 2004: 28), mas ainda assim para o autor, “tudo é 

interpretado de antemão, na língua, e o raciocínio conclusivo, suscetível de convencer ao 

fazer partilhar um raciocínio, é apenas uma ilusão/um engodo” (cf. Amossy, 2007: 125).  

 

É importante lembrar, aqui, que foram os trabalhos precursores de Marion Carel que 

fizeram Ducrot acreditar na indissociabilidade semântica entre o argumento e a 

conclusão, de modo que só com os trabalhos de Ducrot, a conclusão (C) não dependia 

semanticamente do argumento (A). Embora seja considerado para os dois autores o 

consenso de que haja um sentido único para duas proposições enunciativas, o autor ainda 

trabalha com os termos argumento e conclusão, ao passo que Carel utiliza somente o 

termo argumento, uma vez que aquilo que se conclui a partir de um enunciado (ex.: Paulo 

é obeso) é, de forma lógica, inserido no primeiro (Paulo costuma comer muito doce). 

 

É mister considerarmos que para Ducrot aquilo que constituirá a fala do locutor do 

discurso existe na verdade em função do seu próprio ethos e não em função do raciocínio 

de ideias propriamente dito (o logos). Todo interpretante de uma determinada mensagem 

proferida, quer ao nível da escrita, quer ao nível da oralidade, processará um raciocínio 

de ideias, quando da transmissão dessas ideias. Em virtude disto poderíamos questionar: 

por que pensarmos somente na legitimidade institucional (cf. Amossy, 2007: 127) 

conferida à fala de um determinado locutor, onde o ethos (a imagem transmitida pelo 

orador) se sobrepõe ao logos (raciocínio argumentativo do orador), segundo pensamento 

de Ducrot? O logos seria apenas uma ilusão ou engodo como ressalta Bourdieu (1982) e 

o próprio Ducrot, por exemplo? Vejamos o que diz Amossy (2007) a respeito desta 

questão: 

 

Invocando a retórica no sentido de arte de persuadir tal como ela se desenvolveu de 

Aristóteles a Perelman, ela concede um lugar central ao logos em sua relação com o ethos 

e com o pathos. Ela mantém, portanto, no centro do dispositivo comunicacional a força 

conferida à fala pelo raciocínio e a faculdade de exercer influência fazendo com que ele 

seja compartilhado, sendo, por esta razão, o processo argumentativo através do 

                                                           
13 Ducrot nega a existência de uma argumentação racional, no discurso. 
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raciocínio articulado, uma real condição de existência entre locutor e receptor da 

mensagem (p. 127 – grifo meu). 

 

É legítimo salientar, portanto, que para Ducrot não há poder de fala sem as condições 

determinadas pelas instituições, mas na linha teórica aristotélica, perelmeniana e de 

Amossy, por exemplo, percebe-se que aquilo que constituirá a fala de um locutor será, na 

verdade, o ponto cerne deste discurso, sendo este uma produção de raciocínio que parte 

da argumentação na língua (no âmbito microlinguístico) e se desenvolve, também, através 

da argumentação no discurso (no âmbito macrolinguístico).  

 

II.2. A questão da pragmática integrada 

 

No âmbito do enunciado, discute-se a questão da pragmática integrada ao discurso, com 

seus respectivos locutores, que na verdade, parte de uma teoria desenvolvida por 

Ascombre & Ducrot que reflete uma certa associação aos atos de linguagem elaborados 

por Austin e Searle14. Portanto, vejamos esta questão nas seguintes palavras dos dois 

autores, nomeadamente, Ascombre & Ducrot (1988): 

 

Enfin, au dernier niveau, pragmatique, en prend on considération le fait que l’emploi 

d’une phrase est un phénomène interindividuel, un événement dans l’histoire des relations 

entre plusieurs individus: le locuteur l’emploie parce que la situation où il se trouve face 

aux personnes qui l’entourent (destinataires et auditeurs)… Les questions, à poser, en 

pragmatique, pourraient donc être: Tel énoncé est-il approprié à telle situation? Serait-il, 

au contraire, hors de propos? Quels actes de parole permet-il d’accomplir (assertation, 

interrogation, ordre…etc.)? Quelle réaction exige-t-il du destinataire? Une réponse, 

comme le questions? Une action, comme les ordres? (p. 16).  

                                                           
14 Os atos de linguagem, segundo Austin e Searle, consistem no ato locutório (corresponde ao enunciado), 

ilocutório (corresponde à intenção comunicativa) e perlocutório (corresponde aos efeitos dados pelo 

enunciado). 
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Os autores compreendem, em sua obra L’argumentation dans la langue15 que a atividade 

linguística é, na verdade, uma atividade intencional por parte de quem fala. Na verdade 

há um debate entre alguns autores: de um lado, tem-se Ducrot que assume uma pragmática 

integrada ao sistema da língua, à qual se correlaciona a sintaxe, a semântica e a pragmática 

(cf. Ascombre & Ducrot, 1988: 17) e há “aqueles que desejam manter uma separação 

entre semântica e pragmática, sendo esta última reduzida a uma descrição dos 

procedimentos não linguísticos que permitem, num segundo momento, a interpretação 

dos enunciados em contexto” (cf. Charaudeau & Maingueneau, 2012: 394). 

 

Para os estudos desta dissertação, tentar-se-á focar o enunciado, analisado no âmbito dos 

respectivos gêneros de texto como entende Maingueneau (1996), sem nos descurarmos 

dos aspectos contextuais que envolvem os locutores, tendo em conta as cargas semânticas 

dos enunciados que são, por sua vez, construídos no âmbito da sintaxe. Embora não seja 

evidenciado, neste trabalho, as questões de maior complexidade que envolvem a 

disciplina pragmática, não poderíamos deixar de referenciá-la ao menos no sentido de nos 

preocuparmos com os valores contextuais do discurso. 

 

II.3. A argumentação na língua e a argumentação no discurso 

 

Como foi visto, o processo do ato de argumentar dá-se, para Ducrot (2004) pelo 

encadeamento específico de proposições enunciadas que culminarão numa determinada 

conclusão e não pelo sentido amplo como arte de persuadir, e por este motivo, a 

argumentação faz parte de um ato de língua e não de discurso, como já foi salientado em 

outro ponto. Evidenciando, aqui, o pensamento teórico de Ducrot/Ascombre, 

“l’argumentation, telle que nous la concevons, satisfait pour sa part aux deux conditions. 

Pour nous en effet, un locuteur fait une argumentation lorsqu’il présente un énoncé E1 

(ou un ensemble d’enoncés) comme destiné à en faire admettre un autre (ou ensemble 

d’autres) E2 (cf. Ascombre & Ducrot, 1988: 8). Se temos, portanto, um enunciado “Faz 

frio, fica em casa”, a conclusão (C) “fica em casa”, estará sempre incluída em (A) “Faz 

frio”, ao nível semântico, o que nos leva a crer que os encadeamentos argumentativos são 

meramente linguísticos. 

                                                           
15 Esta obra é uma compilação dos estudos efetuados pelos dois autores, Ascombre & Ducrot. 

 



16 
 

Vale dizer, aqui, que os estudos de Ascombre & Ducrot (1988) contribuíram para os 

conceitos da argumentação na língua, teoria que “propõe uma reconstrução linguística 

dos conceitos fundamentais da argumentação” (…) pensando “na ótica argumentativa dos 

interlocutores” (cf. Plantin, 1990: 1). Resta concluir que a argumentação16 não pode ser 

entendida como uma parte separada da interação e “enquanto lógica dos sujeitos, a 

interação comunicativa impõe a presença do EU e de um TU, assume-se dialógica”. (cf. 

Marques, 2007: 103 – grifo meu) e para Volochinov (1981) todo discurso é 

essencialmente dialógico, como se poderá perceber nos gêneros de texto deste trabalho 

(cf. cap. III), embora não seja ponto de abordagem desta dissertação, desenvolver o tema 

“dialogismo” (cf. Charaudeau & Maingueneau, 2012: 160). 

 

Se para Ascombre & Ducrot o objeto de análise, quanto à argumentação racional, é o 

enunciado e não o discurso, pode-se concluir que não haverá construção do raciocínio 

(logos) com intenção persuasiva, num processo argumentativo da língua, e a “questão, 

portanto, no que diz respeito ao impacto de um dado discurso, não é de ver por quais 

processos linguageiros ele consegue agir sobre o auditório; o que mais importa é saber 

qual é a situação do orador e a legitimidade institucional conferida à sua fala, que levará 

à construção do ethos” (cf. Amossy, 2007: 127 – destaque meu).  

 

Antes de se fazer referência à questão da argumentação no discurso propriamente, vale 

referenciar, aqui, as duas vertentes ou perspectivas linguísticas17 destacadas por Marques 

(2007: 100): uma que aborda a importância de analisarmos o discurso como 

“argumentação generalizada, inerente à própria atividade verbal” e a outra é pensarmos a 

argumentação como modo de organização do discurso, incluindo “a classificação 

tipológica de discursos / textos argumentativos”. Para os nossos estudos, estes aspectos 

de abordagem teórica são relevantes, uma vez que nos textos18 de tipo político que serão 

                                                           
16 Segundo Marques (2007: 103), o lugar da argumentação nas Ciências da Linguagem é uma questão muito 

complexa, pois para Ascombre & Ducrot, como se sabe, o desenvolvimento da TAL (Teoria da 

argumentação na língua) limita-se a uma perspectiva de microanálise, apenas.  

 
17 A autora Amossy (2007) destaca a importância de observarmos a natureza da argumentação como 

argumentatividade generalizada, que por sua vez tem a ver com as funções da linguagem, e também como 

um modo de organização do discurso que, na verdade, está relacionada aos tipos de discurso (político, 

filosófico, etc.) e que serão evidenciados na análise do corpus.   

 
18 Adotar-se-á o termo “texto” como equivalente ao termo “discurso” sem levarmos em consideração a 

distinção teórica.    
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analisados, a posteriori (cf. cap. III), será verificável uma organização textual/discursiva 

que, por sua vez, nos levará à compreensão do discurso argumentativo.  

 

Sobre a importância da argumentatividade no discurso, devemos ter como fator de 

relevância a relação existente entre os aspectos da argumentação na língua, na medida em 

que há convergências entre os dois modelos teóricos, segundo a autora Marques (2007) 

que ressalta o seguinte: 

 

Integrando conceitos elaborados no âmbito da TAL (teoria da argumentação na 

língua), a teoria da argumentação no discurso propõe uma abordagem da argumentação 

numa perspetiva da macroanálise que toma em consideração necessariamente o 

contributo de uma microanálise, nomeadamente o valor argumentativo das unidades 

linguísticas do discurso, que congregam, portanto, os aspectos inerentes ao código 

linguístico, possivelmente associados a questões de ordem macrolinguísticas (p. 104 

– grifo meu). 

 

A autora trata, na realidade, o que Jean Michel Adam desenvolve teoricamente, sob a 

perspectiva da Linguística textual dos discursos. O autor refere-se “aos encadeamentos 

de proposições no sistema que constitui a unidade de TEXTO” e à própria Análise dos 

discursos, quando se refere ao modo como “as situações de interação nos lugares sociais, 

nas línguas e nos gêneros dados, impõem aos enunciados” (cf. Adam, 2011: 44). 

 

II.4. Análise textual dos discursos 

 

É importante perceber, a princípio, a relação entre a linguística textual e a Análise do 

discurso, uma vez que, para Adam ambas se desenvolveram de modo autónomo, mas 

também se complementam de alguma forma. Vale lembrar que, no meio francófono19, 

tenta-se estabelecer uma linha divisória entre “análise do discurso” e “análise de 

discurso”, e, segundo Charaudeau & Maingueneau (2012: 45), não houve imposição nesta 

proposta de separar os dois conceitos. Em contrapartida, Adam (1999: 40) obtém êxito ao 

definir as duas como sendo, respectivamente, uma análise “à diversidade das práticas 

                                                           
19 Faz-se referência, aqui, aos países de língua francesa que tiveram influência dos estudos sobre a Análise 

do discurso em França.  

 



18 
 

discursivas humanas” e a outra como “uma teoria geral da discursividade”. Tudo isso foi 

ressaltado para definir, um dos propósitos deste trabalho, que será, sob uma perspectiva 

da Análise do discurso, o de salvaguardar as questões de ordem discursivas e/ou 

ideológicas20 como aspectos a serem considerados no texto político argumentativo.  

 

Sob a perspectiva analítica da Linguística Textual dos Discursos, será importante 

considerar o fato de a linguística textual ter como função na análise do discurso, a de 

“teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados” (cf. Adam 2011: 63) em todo o 

plano de texto. Segundo Adam (2010: 152), existem ainda os principais níveis de análise 

propostos pela Análise Textual dos Discursos, e que são eles: 

 

a) um nível sequencial-composicional em que os enunciados se organizam em 

períodos, que comporão, por sua vez, as sequências; 

b) um nível enunciativo, baseado na noção de responsabilidade enunciativa; 

c) um nível semântico, fundamentado na noção de representação discursiva e noções 

conexas; 

d) um nível argumentativo, fundamentado nos atos de discurso que, por sua vez, 

contribuirão para a orientação argumentativa do texto.  

 

Em virtude da proposta de análise argumentativa deste trabalho, esses elementos da 

Linguística Textual dos Discursos desenvolvidos por Adam, servir-nos-ão de base teórica 

importante no que se refere às questões que envolvem o enunciado de um determinado 

plano de texto. Quanto à orientação argumentativa do texto, não se poderia deixar de 

referenciar, também, o que Adam considerou como sequências prototípicas que serão 

referidas a seguir. 

 

II.4.1. As sequências prototípicas 

 

Entender a razão pela qual as sequências prototípicas abordadas por Adam (1992) tornam-

se, aqui, importantes, é construirmos a ideia de que todo gênero de texto suscite ao menos 

                                                           
20 Com o surgimento da Análise do discurso na década de 60, uma das questões que se puseram em causa 

para análise de um determinado discurso era a relação entre o aspecto ideológico e o linguístico, uma vez 

que o primeiro refere-se à influência da filosofia. 
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uma dessas sequências21 num determinado plano textual. Significa dizer que nos textos, 

que serão estudados neste trabalho, por exemplo, será verificada uma sequência 

argumentativa e/ou sequência narrativa encaixadas, como modos textuais que permitirão 

ao locutor a elaboração de suas estratégias linguísticas com o intuito de persuadir o 

receptor da mensagem a uma determinada ideia. Vejamos, portanto, uma caracterização 

muito breve de cada uma das sequências prototípicas: 

 

(i) A sequência narrativa 

 

O ponto central sobre a constituição desta sequência é que para existir uma narrativa é 

necessário haver uma organização fundamentada por um enredo onde haja clímax para, 

então, sequenciar os acontecimentos de modo a constituir uma história com início, meio 

e fim. Neste trabalho, será importante, como já foi salvaguardado, observarmos algum 

tipo de sequência encaixada, segundo o que trata Adam (2010), e isto significa dizer que 

um determinado enunciador, por meio de sua expressão verbal poderá usar, 

eventualmente, um exemplo inventado ou factual (circunstancial) para sustentar seus 

argumentos quanto aos seus objetivos políticos. 

 

Segundo Adam, esta sequência possui cinco momentos distintos, nomeadamente a 

situação inicial, a complicação, as ações, a resolução e a situação final22, embora essas 

fases possam vir limitadas em um determinada história.  

 

(ii) A sequência descritiva 

 

Esta sequência é composta, basicamente, de quatro fases: a ancoragem (o tema da 

descrição é fundamentado a um tema-título), a aspectualização (os aspectos do tema-

título são enumerados), o relacionamento (os elementos descritos são correlacionados por 

analogia ou metáfora) e, por fim, segundo Adam (1992), tem-se o encaixamento, pelo 

qual qualquer parte selecionada poderá ser escolhida como base para uma nova sequência 

e, portanto, ser admitido um novo-tema-título. 

                                                           
21 Segundo Miranda (2007), as sequências prototípicas não são todas elas obrigatórias num plano de texto. 

 
22 Por não serem de relevância para o corpus deste trabalho, não serão caracterizadas as fases citadas. 

 



20 
 

(iii) A sequência argumentativa 

 

Esta sequência muito se enquadra ao corpus de análise deste trabalho, de modo que está 

fundamentada naquilo que Aristóteles denominou de exemplo ou paradigma e silogismo-

entimema, que por sua vez correspondem, para Adam (2010), aos dois grandes modos de 

textualização: a argumentação e a narração. Isto significa que para Adam (1992), a 

sequência argumentativa é caracterizada por uma relação existente entre os argumentos – 

dados – e conclusão. 

 

O autor ainda afirma: “todo enunciado possui um valor argumentativo, mesmo uma 

simples descrição desprovida de conectores argumentativos” (cf. Adam 2011: 122) e, por 

isto, podem-se fazer inferências de um simples outdoor publicitário, por exemplo, no qual 

poderá haver ausência de coesão, implicando uma possível coerência na 

interpretação/inferência do receptor da mensagem. Vejamos um exemplo de orientação 

argumentativa em um texto aparentemente desconexo, que o próprio autor evidencia (cf. 

Adam 2011: 122):  

 

“Quadro verdejante 

Rochedo nítido e maciço 

O Passo do Urso 

Tem tudo para agradar” 

 

Embora não haja conectores neste excerto, o autor apresenta a possibilidade de, já nos 

três adjetivos, haver uma orientação, diretamente ao leitor, de sentir o desejo de estar 

neste lugar (O Passo do Urso), de modo que o predicado verbal final, segundo Adam, 

deixa implícito o lugar do destinatário.  

 

 

 (iv) A sequência explicativa 

 

Esta sequência serve para demonstrar num texto a capacidade de esclarecer sobre as 

razões pelas quais foram suscitadas numa afirmação anterior. São divididas, segundo 
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Adam, em quatro fases: a constatação inicial, a problematização, a resolução e a 

conclusão-avaliação.  

 

Seria importante ressaltar aquilo que Adam (2010) propõe como relação entre o fato de 

narrar para explicar a verdade e o ethos, uma vez que para o autor, o propósito 

argumentativo de um discurso poderá ser evidenciado pela explicação de uma ideia, 

através de exemplos que ajudarão na construção de uma imagem positiva ou negativa do 

enunciador.  

 

(v) A sequência dialogal 

 

Esta sequência só poderá ser atestada numa organização interativa em que haja 

efetivamente um diálogo com seus respetivos interactantes, segundo Adam (1992), e para 

o contexto deste trabalho, portanto, a sequência dialogal traz sua devida importância para 

o gênero entrevista, uma vez que ela se constitui basicamente de um diálogo entre dois 

interactantes. E embora, o gênero discurso de posse, por exemplo, não tenha uma estrutura 

dialogal tal como a entrevista, segundo Volochinov (1981: 292), “o discurso de um 

orador, o curso de um professor (…) são monológicos apenas em sua forma exterior, mas, 

em sua estrutura interna, semântica e estilística, eles são, com efeito essencialmente 

dialógicos”.  

 

II.4.2. A responsabilidade enunciativa – um modo de persuadir 

 

Segundo Adam (2010: 153), a noção de responsabilidade enunciativa (doravante RE) 

evidencia algumas controvérsias entre diferentes autores. Para Rabatel (2009), aos 

enunciadores segundos, admite-se um determinado ponto de vista, mesmo que não 

tenham dito nada ou até mesmo se não estiverem na origem do enunciado, já para Ducrot 

(1972), assumir uma responsabilidade enunciativa é falar, é dizer. Ao serem observadas 

essas linhas de pensamento, será preciso definirmos qual o momento ou em qual situação 

linguística, um determinado locutor responsabiliza o outro em detrimento de suas 

intenções políticas. Isto significa dizer que um enunciador poderá se respaldar na fala de 

outros para se beneficiar politicamente, num discurso. 
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O certo é que, num determinado enunciado, a forma como um locutor responsabiliza o 

outro nada mais é do que um modo de persuasão. Mas qual seria a origem do 

entendimento da persuasão, elemento de análise tão relevante para este trabalho? 

Vejamos o que diz Danblon (2005) a respeito desta questão tão antiga, baseada no 

pensamento dos Gorgias:  

 

A visão de persuasão dos Gorgias levanta uma questão fundamental da retórica: a 

persuasão utiliza as emoções humanas para alcançar seus fins e a adesão de um auditório 

que não é necessariamente (…) uma indicação da legitimidade desses argumentos e 

também dos raciocínios que pressupõem o logos e que vão sendo apresentados ao 

longo do discurso pelo orador (cap. 2 – grifo meu). 

 

Foi pertinente colocar aqui esta questão da persuasão para distingui-la do ato de 

convencer. Ao contrário deste, a persuasão implica diferentes processos do logos 

(produção do discurso) como a decodificação, a compreensão, a interpretação de um 

determinado discurso utilizados para se chegar ao interlocutor, a partir de um determinado 

ato de discurso, afinal, “persuadimos (…) pelo discurso, quando mostramos a verdade ou 

o que parece verdade, a partir do que é persuasivo em cada caso particular” (cf. 

Aristóteles, 2005: 1356a).  

 

O ato de convencer poderá implicar apenas uma construção da linguagem não-verbal, por 

exemplo, ao passo que o ato de persuadir implicará meios artísticos pela construção 

retórica, admitindo não toda a comunicação, mas uma construção linguística mais bem 

elaborada, afinal “para se falar bem, é necessário pensar bem (…) e o pensar bem 

pressupõe, não só ter ideias e tê-las lógica e esteticamente arrumadas, mas também ter 

um estilo de vida, um viver em conformidade com o que se crê” (cf. Alexandre Júnior, 

2005: 25). A ideia corrobora perfeitamente os aspectos que serão futuramente analisados, 

no tocante à construção verbal dos enunciadores políticos. 

 

Tendo em conta o que foi dito acima, sobre o modo de persuadir, Adam destaca o fato de 

o grau de responsabilidade enunciativa, numa proposição enunciada, ser marcado por um 

grande número de unidades da língua. Estas, por sua vez, poderão ser muitas, e por esta 
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razão, o autor destaca apenas oito categorias23, nomeadamente (1) os índices de pessoas; 

(2) os deíticos espaciais; (3) os tempos verbais; (4) as modalidades; (5) os diferentes tipos 

de representação da fala; (6) as indicações de quadros mediadores; (7) os fenómenos de 

modalização autonímicas e (8) as indicações de um suporte de percepções e de 

pensamentos relatados. Algumas destas categorias servirão, portanto, para identificar a 

forma como os enunciados são proferidos pelos enunciadores políticos dos respectivos 

gêneros de texto desta dissertação, como será visto mais à frente. 

 

Para além da questão da RE, Adam (2010: 161) evidencia um outro fator presente na 

estruturação sequencial de um texto – uma sequência narrativa encaixada –, onde narrar 

para explicar a verdade poderá ser uma forte intenção persuasiva de um determinado 

enunciador. Para Aristóteles, como já fora destacado no capítulo I, esta questão da 

narrativa encaixada consiste no que ele próprio considerou como exemplo. 

 

II.5. A construção do ethos e do pathos 

 

Alguns autores, como Maingueneau (2005) e o próprio Adam (2010, 2011) têm ressaltado 

dentro de seus objetos de análise, atualmente, alguns elementos já tratados na Antiguidade 

Clássica, como é o caso do ethos. Aristóteles ressalta, no âmbito da retórica, que o ethos 

é a imagem que o orador transpõe de si para o discurso, mas também salienta outro 

aspecto correlacionado – o pathos – que se refere, por sua vez, às emoções suscitadas 

pelo discurso junto ao auditório, concluindo, portanto, que esses dois elementos do 

discurso só poderiam ser representados no âmbito da oralidade24 fazendo parte das três 

provas retóricas do argumento, com o objetivo de desenvolver a persuasão.  

 

Vale dizer, aqui, que não há dissociabilidade entre as duas provas de persuasão referidas 

– o ethos e o pathos –. Em outras palavras, a forma como se conduz um determinado 

discurso, está relacionada, necessariamente, à forma como ele é recebido. Sobre a 

construção do ethos, especialmente, na perspectiva de análise deste trabalho, será 

                                                           
23 Para a análise do corpus deste trabalho, não serão completamente evidenciadas as oito categorias 

detalhadas por Adam (2011: 117).  
 
24 Vale lembrar que os textos do corpus que, aqui, serão analisados no capítulo III em algum momento se 

desenvolveram na oralidade.  
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compreendida no âmbito do texto (levando em consideração os enunciados), mas também 

no âmbito contextual (situacional), uma vez que os aspetos sócio-político-culturais serão 

levados em conta para que as intenções persuasivas de um determinado locutor do 

enunciado sejam devidamente percebidas. Seria importante entendermos, portanto, 

algumas noções teóricas a respeito do ethos, como será visto a seguir.   

 

II.5.1. O ethos sob a perspectiva da retórica e da Análise do Discurso 

 

Considerada sob diferentes perspectivas teóricas, será evidenciado, aqui, primeiramente, 

a questão do ethos sob à visão aristotélica, fonte teórica inicial no desenvolvimento desta 

dissertação. Neste sentido, observemos como Charaudeau & Maingueneau (2012) 

definem o ethos numa relação com a retórica: 

 

O ethos faz parte com o logos e o pathos, da trilogia aristotélica dos meios de prova (…) 

 e trata-se,  através dos estudos de Aristóteles, da imagem de si que o orador produz em 

seu discurso, e não de sua pessoa real, adquirindo, portanto, um duplo sentido: por um 

lado designa as virtudes morais que garantem a credibilidade do orador (…); por outro, 

um fator ligado às dimensões sociais desse orador que está relacionado à forma como 

ele tenta persuadir o interlocutor, em virtude do seu estatuto moral e também social 

(p. 220 – grifo meu). 

 

Sob esta perspectiva da retórica, é importante considerarmos que a identidade social (cf. 

ponto II.6) do locutor, num determinado discurso, é vista como uma questão chave para 

identificar a forma como ele se expõe aos outros, mas, por outro lado, como um 

determinado interlocutor o vê nesta espécie de demonstração do eu. Maingueneau (2005) 

retomou e elaborou o ethos retórico, que, em Análise do Discurso, deverá ser considerado 

pelo autor como uma manifestação da posição social, mas também pelo que ele traduz na 

“voz” e no “corpo” (cf. Charaudeau & Maingueneau, 2012: 220). Já para Adam (2010), 

o ethos poderá se basear na construção de um exemplo factual (circunstancial) ou 

inventado, como modo de persuasão para se tentar explicar a verdade. Em virtude de 

todas estas questões, será pensado, aqui, como modo de reflexão teórica, o fato de se 

construir uma imagem de si através do que Patrick Charaudeau denominou de identidade 

social e identidade discursiva.   
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II.6. A identidade social e a identidade discursiva 

 

É importante ressaltar que a palavra identidade é relativa aos aspectos sociais e também 

discursivos, e por isso, há dois termos: identidade social e identidade discursiva, como 

salienta Charaudeau (2009). O autor enfatiza a importância da identidade social e 

discursiva como sendo justificadas pela relação existente entre as ciências sociais e 

humanas, de modo que, “não há sociologia, nem psicologia social nem antropologia que 

não levem em conta os mecanismos linguageiros” (cf. Charaudeau, 2009: 309).  

 

Uma outra questão levantada pelo autor é a de que o discurso pressupõe a língua e não o 

contrário, o que seria mais óbvio no senso comum, de modo que é através da língua que 

se elabora um determinado discurso. Mas quando pensamos que para se materializar a 

língua, quer ao nível da escrita, quer ao nível da oralidade, é preciso, antes de tudo, 

elaborarmos aquilo que será enunciado, ao nível dos argumentos, conclui-se, portanto, 

que o discurso pressupõe a língua.  

 

Em função da retórica aristotélica, pode-se dizer que seria necessário uma prévia 

organização de ideias para que possam ser devidamente materializadas no discurso e, 

segundo Adam (1999: 109), “La théorie moderne de l’argumentation a parfois eu 

tendence à previlégier le seul pôle du logos (exercice de la raison) aussi bien dans 

l’inventio (n) – recherche des arguments – que dans la dispositio (n) – leur mise en ordre 

– et dans l’élocutio(n) – leur mise mots. Na realidade, o discurso só poderá existir 

mediante a construção racional de ideias que, por sua vez, serão organizadas com o fim 

de se pronunciarem as palavras, através da língua.  

 

Diante do que foi ressaltado, vale refletirmos no fato da imagem de um locutor ser 

construída em função daquilo que se é proferido, num dado discurso. Por isso é 

importante destacarmos, também, o modo como o ethos desse locutor poderá ser 

construído: se será intencionalmente ou não. 

 

II.6.1. O ethos – um modo de persuadir intencionalmente 

 

O ethos existe muito mais pela construção intencional de um determinado locutor no 

espaço em que vive e/ ou no lugar em que se pretende estar, num dado momento, do que 
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pela caráter real existente em cada locutor do discurso25, afinal, para o próprio Aristóteles 

o orador transmite uma imagem que lhe possa transmitir credibilidade, através de uma 

espécie de caráter (ethos) improvisado pelo discurso que “deixa a impressão de o orador 

ser digno de fé” (cf. Aristóteles, 2005: 1356a). Para o autor, portanto, a credibilidade da 

fala de um determinado orador dependerá exclusivamente do discurso pelo qual ele 

tentará persuadir. Sendo assim, a construção do ethos dá-se pelas próprias intenções 

daquilo que se pretende alcançar no alocutário (pathos).  

 

Em detrimento do que foi mencionado acima, lança-se, aqui, uma questão: o ethos de um 

determinado locutor é construído a partir das circunstâncias nas quais ele se insere, num 

dado momento? Charaudeau (2009: 309) diz que a existência de um sujeito é construída 

através da identidade discursiva e também da identidade social e, é claro, por esta razão, 

os interlocutores de um determinado discurso partilham saberes e crenças comuns para 

interpretarem um dado discurso. Na realidade, cada espaço, cada lugar ou cada 

circunstância são fortes cenários para que se construam a identidade social e discursiva 

intencionalmente, ainda que sejam falsas.  

 

Será observado, portanto, nos textos desta dissertação de mestrado, o modo como cada 

político intenciona, de forma estratégica, usar diversos recursos linguístico-discursivos 

que poderão ser perfeitamente identificáveis no âmbito do texto escrito, tendo em conta 

uma partilha do mesmo sistema de saberes e crenças entre o produtor26 e o receptor da 

mensagem. Ainda que alguns aspectos contextuais/discursivos não sejam, a priori, 

verificados nas proposições de um determinado enunciado, ver-se-á o por que a questão 

dos implícitos é precisamente importante de ser abordada no corpo desta dissertação. 

 

 

II.6.2. A questão dos implícitos 

 

Em virtude do que foi falado no ponto anterior, é importante pensarmos num fator de 

relevância, em textos que circulam no meio social (no nosso caso, textos de tipo político), 

                                                           
25 Não se nega, por isto, o fato de poder existir, eventualmente, uma construção genuína do ethos. 

 
26 O produtor da mensagem poderá ser identificando como locutor/enunciador e o receptor, como 

interlocutor/enunciatário. A dualidade dos termos serão consideradas, neste trabalho, sem qualquer 

distinção teórica, como já foi, outrora, ressaltado.   
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e que são perfeitamente passíveis de interpretação por parte do receptor da mensagem. 

Trata-se, aqui, dos conteúdos implícitos, que para Ducrot (1972: 173), são divididos em 

pressuposto e subentendido, através dos quais se poderão desenvolver algum tipo de 

inferência no enunciado. Este tipo de inferência ou trabalho interpretativo, consoante o 

pensamento da autora Kerbrat-Orecchioni (1996, cap. 4), consiste em combinar as 

informações extraídas do enunciado com determinados elementos contextuais e, por esta 

razão, para se conseguir uma representação semântico-pragmática coerente do enunciado, 

por parte do destinatário, é necessária a intervenção da lógica natural e das máximas 

conversacionais, que, segundo Grice (1979, apud Charaudeau & Maingueneau, 2012), 

“todo ser racional implicado em uma troca comunicativa age de acordo com um princípio 

muito geral, dito princípio de cooperação. 

 

Na verdade, a linguagem humana é o lugar de sua transformação no mundo ao nível 

discursivo, que se faz por meio de interações sociais, constituição de identidades e 

negociação de sentidos do texto e tudo isso com a participação ativa dos interlocutores. 

Nesse sentido, todo processo de leitura pressupõe uma troca de informações, uma 

interação por intermédio de operações estratégicas usadas para a decifração de conteúdos 

subentendidos.  

 

Consideremos, aqui, o autor Oswald Ducrot que tratou a questão do implícito, na medida 

em que é necessário entender que quase sempre, por detrás de um determinado código 

linguístico, segundo ele, poderá haver significações muitas vezes não ditas pelo locutor 

do discurso. Será possível para o locutor reduzir sua responsabilidade sobre aquilo que 

de fato quererá dizer. Por esta razão, “le problème général de l'implicite (…) est de savoir 

comment on peut dire quelque chose sans accepter pour autant la responsabilité de l'avoir 

dit, ce qui revient à bénéficier à la fois de l'efficacité de parole et de l'innocence du 

silence” (cf. Ducrot, 1972: 12).  

 

Quando se tenta dizer algo, mas implicitamente, pode-se afirmar que um determinado 

locutor tentará, através de um enunciado, dizer algo que possa beneficiá-lo, e isto inclui, 

ancorar-se na fala do outro (cf. polifonia – Ducrot, 1972). Em outros termos, pode-se 

afirmar que um determinado produtor da mensagem poderá usar, como estratégia 

argumentativa, a recorrência à fala de outros em favor de suas próprias ideias, revelando 

aquilo que se chama implícito. 
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Capítulo III: Análise do corpus 

 

Para a análise do corpus desta dissertação de mestrado, foram escolhidos dois gêneros de 

texto dentro dos quais estão destacados nomeadamente quatro (4) entrevistas (de épocas 

distintas) e dois (2) discursos de posse, no contexto da esfera política, sendo que para a 

variedade do Português Brasileiro, têm-se duas entrevistas (com um político do sexo 

feminino e outro do sexo masculino) e um discurso de posse presidencial. Foi, assim, 

designada a mesma metodologia para a variedade do Português Europeu. A escolha de 

um maior número de entrevistas políticas (4) consistiu no fato de se poder atestar, com 

mais propriedade, as questões de investigação neste gênero de texto tão pouco estudado 

no âmbito da Análise do Discurso.  

 

Neste capítulo, portanto, mostrar-se-ão alguns mecanismos linguísticos27 e discursivos 

usados estrategicamente em dois gêneros distintos, através dos quais se poderão perceber 

as intenções explícitas e também implícitas28 dos respectivos enunciadores políticos, que, 

programadamente ou não, terão sempre como objetivo o de tentar persuadir o enunciatário 

a uma determinada ideia. Embora haja políticos de ambos os sexos e ainda de variedade 

de línguas distintas, serão verificados semelhantes elementos argumentativos como 

recursos estratégicos de persuasão.  

 

III.1. Análise da EP com a presidente Dilma Rousseff 

 

Antes de iniciar a análise da entrevista propriamente dita, considera-se importante 

desenvolver uma breve biografia sobre a presidente Dilma Rousseff. A trajetória política 

da Presidente Dilma Rousseff (doravante DR) iniciou-se em sua cidade natal – Belo 

Horizonte –, quando foi Secretária Municipal da Fazenda e, na verdade, foi a primeira 

mulher secretária de Fazenda, primeira chefe da Casa Civil e primeira Presidente da 

República do Brasil pelo PT (Partido dos Trabalhadores), desde o ano de 2011 até a 

                                                           
27 Vale salientar, aqui, que serão analisados os recursos argumentativos da língua numa perspectiva da 

linguagem escrita, tentando perceber as intenções (explícitas ou implícitas) presentes no que, outrora, já 

fora dito pelas personagens políticas, no âmbito da oralidade (no tocante a EP) e pensando também no que 

foi, primeiramente escrito, e depois falado, quanto ao DPP. 

 
28 As intenções implícitas serão identificadas através do uso de elementos linguísticos (unidades da língua) 

que serão devidamente interpretados juntamente com os aspectos contextuais, no discurso/texto. 
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atualidade29. Sucedendo o presidente Luís Inácio Lula da Silva a quem trata por 

companheiro de luta, a presidente Dilma está inserida, atualmente, numa esfera política e 

econômica bastante conturbada. A entrevista que será explorada, no âmbito textual e 

também contextual, foi realizada no gabinete do Palácio do Planalto em Brasília, pelo que 

foi extraída de um blog da Revista Veja, representada, por sua vez, pelo jornalista Ricardo 

Setti.  

 

III.1.1. Responsabilizar o outro pelo discurso 

 

Como foi ressaltado no enquadramento teórico (cf. II.3.2), um determinado locutor 

poderá proferir um enunciado sustentado em algo que outros enunciadores tenham dito e 

que será posto em evidência como base argumentativa para se tentar persuadir o 

interlocutor do discurso. Ressaltam-se, aqui, alguns exemplos, da entrevista com a 

presidente Dilma Rousseff, tendo em conta alguns discursos: 

 

Discurso político: fala do Deputado Miro Teixeira 

 

RV [intervenção RV1] 

P1 O que a senhora achou do discurso do ex-presidente Fernando Collor 

alertando-a de que ele perdeu o cargo por falta de sustentação no Congresso? 

 

DR [intervenção DR1] 

R1 Não li o discurso. Mas vocês souberam do discurso do Miro? O deputado Miro 

Teixeira, no dia seguinte ao discurso de Collor, recolocou a questão nos eixos 

lembrando que não existe comparação possível entre os governos Collor e Dilma. 

 

Percebe-se na sequência dialogal, acima, que a presidente DR ressalta uma possível 

imagem de política idônea sob a fala de um deputado (a voz do outro), o que teoricamente 

traduz o que Adam (2011: 115) chamou de mediação epistêmica. A presidente usa um 

enunciado do Deputado Miro Teixeira, como recurso de autoridade para construir uma 

imagem de política honesta e que jamais poderá ser comparada a do ex-presidente Collor 

de Melo. O segmento “lembrando que” inicia um enunciado cujo ponto de vista é de 

                                                           
29 Segundo site da UOL Educação, ela filiou-se ao PT, desde o ano de 2001. 
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alguém que não está presente, mas que afinal, tem sua opinião expressa pelo locutor 

original do enunciado, a presidente DR. De certa forma, é como se ela também expusesse 

seu próprio ponto de vista, mas que foi expresso originalmente por outrem, porque, na 

realidade, é a enunciadora quem necessita argumentar e, por esta razão, ela quebra a sua 

sequência enunciativa, em função de um discurso indireto  (“…lembrando que não existe 

comparação possível entre os governos Collor e Dilma”).  

 

Uma vez que o ex-presidente Fernando Collor sofreu um impeachment30 no período em 

que governava o Brasil, a presidente DR acautelou-se em não permitir que sua imagem 

presidencial fosse comparada com a dele, por ter sido vítima de graves denúncias a 

escândalos políticos. Não seria lícito para a presidente DR, transmitir um ethos político 

cuja idoneidade moral pudesse estar manchada e, por isso, fundamentou-se em uma “voz” 

de credibilidade, em função da pergunta do locutor (entrevistador). 

 

Discurso filosófico: o pensamento de Montesquieu  

 

Ver-se-á, nesta seção, como a Chefe de Governo DR sustenta sua fala num discurso 

filosófico, representado por um nome de referência na história da política e da filosofia – 

Montesquieu –. À presidente foi-lhe perguntado o seguinte: 

 

RV [intervenção RV2] 

P2 A senhora consumiu boa parte do primeiro ano do seu governo resolvendo 

crises provocadas por denúncias de corrupção. Agiu com presteza e demitiu 

quem estava comprometido. É difícil encontrar auxiliares honestos?  

 

DR [intervenção DR2] 

R2 A questão não deve ser colocada dessa forma. Os processos do governo é que 

precisam ser de tal forma claros e os resultados da avaliação tão lógicos que não 

sobrem espaços para as fraquezas dos indivíduos.  

                                                           
30 O ex-presidente, Fernando Collor de Melo, foi eleito no ano de 1990 e por graves acusações de corrupção 

e nepotismo, em sua gestão governamental, foi demitido das funções presidenciais através de um 

impeachment histórico impulsionado pelos próprios cidadãos brasileiros.  
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Montesquieu ensinou que as instituições é que devem ser virtuosas. Nenhuma 

pessoa que é chamada para o governo pode achar que haverá algum tipo de 

complacência. Nós temos de ser o mais avesso possível aos malfeitores. Não vou 

transigir. 

 

Observa-se, nos enunciados, que a interlocutora (entrevistada) reporta-se a um discurso 

filosófico (“Montesquieu ensinou que as instituições é que devem ser virtuosas”) a fim 

de sustentar a ideia de uma imagem política ilibada, um ethos bastante pertinente para a 

presidente, uma vez que os seus companheiros de partido (o PT), juntamente com outros, 

sofreram graves acusações, no que se refere à corrupção. Ainda é possível dizer que a 

presidente Dilma Rousseff recategoriza o efeito de sentido dessa proposição-enunciado 

do Montesquieu para fazer valer a idoneidade do seu governo, uma instituição 

pressupostamente virtuosa, assim como aquelas referidas pelo filósofo. 

 

III.1.2. Implícito: o escândalo do Mensalão 

 

Ainda na pergunta anterior, pode-se também atestar uma intenção persuasiva por detrás 

do enunciado explícito, porém com uma forma de dizer implicitamente por parte do 

locutor (entrevistador) representado pela Revista Veja. Vale ressaltar que, de alguma 

forma o locutor tenta, sutilmente, alcançar algum tipo de provocação no que toca ao 

interlocutor (entrevistado), mas também pretende levar um outro interlocutor (o leitor da 

revista) a refletir sobre uma questão de ordem política: o escândalo de corrupção que 

envolveu o Partido dos Trabalhadores (PT). Ao questionar a presidente DR sobre o fato 

de ser ou não difícil encontrar políticos honestos (“É difícil encontrar auxiliares 

honestos?”), o locutor da sequência enunciativa, na realidade, procura referir-se aos 

graves escândalos do Mensalão31 cujos acusados foram também políticos do mesmo 

partido da então presidente da República.  

 

Consoante o que foi ressaltado, pode-se concluir que a dificuldade de se encontrar 

“auxiliares honestos” (expressão referida na própria pergunta), só corrobora o fato de que 

                                                           
31 O Mensalão é um nome dado ao escândalo de corrupção política que tinha seu fundamento na compra de 

votos envolvendo políticos do Congresso Nacional brasileiro no período em que governou o presidente 

Luís Inácio Lula da Silva. 
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a Chefe de Governo não poderia contar com seus próprios “companheiros32” de partido, 

uma vez serem eles acusados de corrupção, situação política que, certamente, prejudicaria 

a imagem da presidente que, em outro enunciado da entrevista, tenta deixar clara a sua 

indignação aos atos corruptos (“Nenhuma pessoa que é chamada para o governo pode 

achar que vai haver algum tipo de complacência… não vou transigir”). É também bastante 

evidente, nas respostas da entrevista com a presidente Dilma, que o uso do discurso 

indireto com a evidência dos pronomes nós/eu (“ Nós temos de ser o mais avesso 

possível…não vou…”) também se concretiza num objetivo de intenções opostas, na 

medida em que deixa claro que ela, juntamente com sua equipe de governo, não irá 

admitir atos corruptos (“Nós temos de ser o mais avesso possível aos malfeitores”), mas 

também deixa evidente que a sua autoridade como Chefe de governo, supera a autoridade 

coletiva, de maneira que finaliza sua resposta dizendo: “Não vou transigir”.  

 

III.1.3. A oposição de intenções entre os pronomes eu/nós 

 

Nas entrevistas políticas, de um modo geral, pode-se perceber como mecanismo 

estratégico de persuasão a forma como são usados os pronomes33 eu e nós, de maneira 

que são eles, ora representados pelo próprio enunciador político (eu), ora representados 

por um conjunto de pessoas (nós): o locutor (eu) juntamente com mais um enunciador do 

discurso, que poderá ser tanto o governo do qual a figura política faz parte, como também 

poderá ser a coligação partidário-política.  

 

Mas qual seria a verdadeira intenção de expor o “eu” em detrimento do “nós”? Diante 

disto, o que serão observados, na realidade, são dois governos distintos quando se 

evidencia o eu/nós. Isto implica dizer que há um “eu” que governa, mediante um 

enunciado proferido e também um “nós” que governa, representado por outras vozes34 do 

texto.   

 

                                                           
32 Expressão usada pelos integrantes do PT, quando se referem aos seus parceiros da mesma coligação 

política. 

 
33 Faz-se lembrar, aqui, que os pronomes em questão são parte das oito grandes categorias gramaticais 

teorizadas por Adam (2011: 117).  

 
34 Faz-se referência, aqui, ao que Adam (2010: 153) considera por responsabilidade enunciativa ou como 

ele próprio ressalta, “as vozes do texto”. 
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Vejamos, portanto, algumas proposições retiradas da EP com a presidente Dilma 

Rousseff que ratificam, por sua vez, a questão supramencionada: 

 

RV [Intervenção RV3] 

P3 Mas atrair dinheiro de fora não é bom em qualquer circunstância? 

 

 DR [intervenção DR3] 

R3 (…) O Brasil está em uma situação em que podemos dizer aos países ricos que 

não queremos o dinheiro deles. Não queremos pagar os juros de 13% por 

empréstimos que eles nos oferecem (…). 

 

Eu disse isto com toda a clareza a chanceler Ângela Merkel durante minha visita 

a Alemanha (…). Eu quis deixar claro que o Brasil não quer mais ser visto como 

destinação de capital especulativo ou apenas como mercado consumidor dos 

produtos que eles exportam.  

 

O uso dos pronomes eu/nós na sequência dialogal, acima, indica o modo de intenções da 

enunciadora. Quando a presidente refere-se à taxa de juros relativa aos empréstimos que 

o Brasil faz aos países ricos (“Não queremos pagar os juros de 13% …”), percebe-se uma 

intenção ao usar o pronome “nós” que é a de agregar a todos os que governam e que por 

sua vez não estão satisfeitos com os juros que são impostos por empréstimos ao Brasil. 

Na verdade, a presidente Dilma Rousseff protege-se ao pronunciar uma declaração que 

implica uma forte resistência aos países que costumam ajudar a nação brasileira com 

empréstimos (“…não queremos pagar as exorbitantes taxas de permanência desses 

empréstimos”).  

 

A enunciadora, isenta-se do uso do pronome “eu” em função do uso do pronome “nós” 

(“podemos…queremos…”) expondo, portanto, uma opinião coletiva. Sendo assim, 

resguarda-se de opiniões diretas a sua figura política, que, outrora, foi alvo de duras 

críticas, quando esteve na Alemanha35 e pronunciou-se de forma pessoal, e, por esta razão, 

ela própria enuncia: “Aqui se noticiou que eu estava querendo dar lições à Alemanha…”. 

                                                           
35 Quando a presidente Dilma Rousseff esteve na Alemanha, tentou deixar claro que o Brasil não poderia 

ser mais visto como destinação de capital especulativo ou apenas como mercado consumidor dos produtos 

que eles exportam (cf. Anexo 1).  
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III.2. Análise da entrevista com o presidente Cavaco Silva 

 

Conforme dados do site da presidência36, o atual presidente da república de Portugal, 

Aníbal Cavaco Silva (doravante CS), nasceu em 15 de julho de 1939, é economista, 

professor universitário e Chefe de Estado da república portuguesa desde o ano de 2006 

até os dias atuais. Foi a figura política que mais tempo esteve na liderança do governo do 

país desde 25 de abril, tendo, portanto, sido eleito como presidente da república no ano 

de 2006 e sendo reeleito do ano de 201137. A entrevista que nos servirá de objeto de 

análise foi realizada pelo Jornal Expresso (doravante JE) que acompanhou, no dia 23 de 

outubro de 2010, a vida do presidente no Palácio de Belém, com o intuito de entender 

como ele fazia a avaliação sobre a política do país. 

 

III.2.1. As vozes do texto e a construção do ethos  

 

Assim como foi ressaltado na entrevista anterior, um enunciador político procura 

sustentar sua imagem através de algum discurso, quer seja ele religioso, filosófico ou até 

um discurso político. Parece que a construção do ethos de uma determinada figura política 

poderá se valer da idoneidade de outros que não se pronunciam no discurso, ou seja, os 

enunciados não são assumidos pelo próprio enunciador do discurso. Vejamos, a seguir, a 

sequência de perguntas e respostas que ressaltam a questão das vozes presentes no texto:   

 

 

JE [intervenção JE1] 

P1 Diz que é a última reserva em caso de crise grave. A crise que vivemos é 

realmente grave?  

 

CS [intervenção CS1] 

R1 O meu antecessor usou esta expressão e penso que Mário Soares também. 

Resulta das funções institucionais do PR. Ele é a última válvula de segurança de 

                                                           
36 Cf. mais detalhes em www.presidência.pt. 

 
37 O ano de 2011 refere-se ao da posse cujo discurso do presidente, em questão, será analisado mais à frente 

no ponto III.6. 

 

http://www.presidência.pt/
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funcionamento do sistema. Vivemos uma situação particularmente complexa, e 

mesmo grave.  

 

É importante ressaltar, aqui, que o enunciador, representado pela figura do presidente CS, 

convoca outras vozes no texto, na medida em que intenciona mostrar um ethos 

fundamentado nas opiniões (pontos de vista) de outros políticos que já passaram pelo 

governo (“o meu antecessor usou esta expressão e penso que Mário Soares também”). Na 

realidade, a situação de crise na qual se encontra o governo (“vivemos uma 

situação…mesmo grave”) não poderia estar sob responsabilidade somente do atual 

presidente da República, senão de outros que atuaram na presidência: seu antecessor 

(Jorge Sampaio) e Mário Soares38, como ele próprio cita.  

 

Na pergunta seguinte do Jornal Expresso tem-se uma resposta cujo implícito é deduzido 

pela voz do outro, convocada pelo enunciador.  

 

JE [Intervenção JE]  

P2 Não crise? 

 

 CS [intervenção CS2] 

R2 Não estamos a viver uma crise política, ela pode surgir, mas temos um 

Governo que tem a confiança na AR.  

 

Desta forma o presidente CS prevê uma possível estabilidade no contexto político do seu 

governo mediante a própria Assembleia da República que, certamente, detém a maioria 

do partido do governo (o PSD), afinal, nela é depositada toda a confiança, conforme disse 

o próprio presidente.  

 

Vejamos numa outra sequência de perguntas e respostas, a forma como o presidente CS 

responsabiliza o outro com o objetivo de persuadir o seu interlocutor quanto a ideia que 

intenciona transmitir, procurando, portanto, mostrar uma imagem política de maior 

                                                           
38 O político Jorge Sampaio atuou na presidência da república portuguesa no período que se estendeu de 

1996 a 2006 e Mário Soares, também presidente da república, governou entre os anos de 1986 a 1996.  

  

 



36 
 

credibilidade. Foi-lhe afirmado, o seguinte, a respeito de uma possível dissolução da 

Assembleia da República: 

 

JE [intervenção JE2] 

P2 Jorge Sampaio dissolveu a AR. 

 

CS [intervenção CS2]   

R2 E Mário Soares e Eanes. Sou o único PR que nunca dissolveu a AR. Sou 

defensor da estabilidade política. Não como um fim, mas uma condição de 

governabilidade para que o país possa enfrentar os seus problemas. Por isso faço 

muitos apelos para que os partidos evitem as querelas artificiais. Tenho-me 

empenhado muito a que haja um espírito de abertura ao consenso, ao diálogo (…). 

Empenho-me muito para que o ambiente seja mais distendido. Devo dizer-lhe que 

me surpreende o tom dos nossos debates quinzenais. No meu tempo não era assim. 

É um tom de crispação que para um observador externo é demasiado. Nós 

precisamos de serenidade no país e os agentes políticos devem dar o exemplo.  

 

Uma das questões que se propôs analisar no corpo deste trabalho foi a questão do 

implícito e como se pôde perceber é algo cuja inferência textual se faz nas entrelinhas, a 

partir daquilo que é dito (no âmbito da argumentação na língua) pensando também nas 

questões de ordem macrolinguísticas, traduzidas no âmbito da argumentação no discurso. 

Vale dizer que para se fazer inferências a partir da língua, identificando o implícito, é 

pressuposto haver microunidades que o próprio Adam (2011) teorizou como as oito 

grandes categorias gramaticais, embora não sejam elas discriminadas no seu todo, num 

determinado gênero de texto. 

 

O presidente CS tenta evidenciar um ethos de figura política serena (“) e porque não dizer, 

equilibrada, uma vez que aquilo que se ouve na Assembleia da República possui um “tom 

demasiado” para um observador externo (“Devo dizer que me surpreende o tom dos 

nossos debates quinzenais… é um tom de uma crispação que para um observador externo 

é demasiado). Na realidade o enunciador deixa-se perceber, através do uso do pronome 

“eu” (“Sou defensor…tenho-me empenhado…”), a intenção de manter a “ordem” com 

sua identidade social e discursiva, afinal, no tempo dele não era assim, como ele próprio 

ressalta, pois os ânimos dos agentes políticos da Assembleia da República não traduzem 
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o decoro e serenidade que o próprio presidente procura salvaguardar. Aliás, para o 

presidente CS é preciso que haja serenidade no país, e, por esta razão, ele diz que “Nós 

precisamos…”. E, na realidade, quem deverá proporcionar esta virtude são os próprios 

representantes dos partidos da nação (“…e os agentes políticos devem dar o exemplo”), 

de modo que a própria figura presidencial muito se esforça para que haja a ordem na 

Assembleia, quando diz “Tenho-me empenhado muito a que haja o espírito de abertura 

ao consenso, ao diálogo”.  

 

III.2.2. O uso estratégico do eu/nós 

 

Como se sabe, há uma oposição de intenções por meio do uso dos pronomes “eu” e “nós”, 

de modo que o enunciador procura alternar sua posição entre aquilo que justifica sua 

opinião e ideias pessoais e aquilo que justifica a opinião e ideias pertinentes a um conjunto 

de pessoas fundamentadas numa instituição que poderá ser o próprio governo, por 

exemplo. Na sequência de pergunta-resposta abaixo, poder-se-á observar esta questão 

supramencionada: 

 

JE [intervenção JE3] 

P3 Neste seu fim de mandato, o que guarda de mais gratificante? 

 

CS [intervenção CS3]  

R3 É muito gratificante a proximidade que tenho mantido com os portugueses. 

Estive em cerca de 200 conselhos. Falei com muita gente, empresários, 

trabalhadores, cientistas, voluntários, organizações de solidariedade social, 

universidades. Encontramos pelo país fora jovens empresários, empreendedores, 

que já pensam no mundo global, que já não estão a espera do subsídio, do encosto 

do Estado (…). Eu chego a casa bastante satisfeito, só que depois penso: ‘já 

encontrei 50, precisávamos de cinco mil’. Nas universidades há uma atitude 

diferente (…). E uma nova atitude por parte dos autarcas que estão a dar o seu 

contributo para que a recuperação possa ocorrer e o desemprego possa ser menor. 

 

O presidente CS evidencia o uso do pronome “eu” nas proposições enunciadas (“É muito 

gratificante a proximidade que tenho mantido com os portugueses … falei com muita 

gente, empresários, trabalhadores, cientistas, voluntários …”) onde fica clara a intenção 
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de mostrar a imagem de um político que se preocupa com os seus eleitores e também que 

propõe gerir o país de forma mais aproximada do povo, afinal, ele não só visitou “200 

concelhos”, como também falou diretamente com as pessoas, nomeadamente 

empresários, trabalhadores, etc.  

 

Em contrapartida, o presidente, logo a seguir, evidencia o uso do “nós” (“Encontramos 

pelo país fora jovens empresários, empreendedores…”) com o objetivo de ressaltar que 

uma equipe do governo, e não somente ele, (“Encontramos”…”) percebeu uma nova 

mentalidade por parte de jovens empresários. Esta “nova mentalidade”, segundo o que 

deixa implícito o enunciador, pressupõe uma ausência de comodismo por parte desses 

jovens39, afinal, eles “já não estão a espera do subsídio, do encosto do Estado, e partem 

para uma aventura bem pensada”. Quando o enunciador declara uma sentença deste teor 

discursivo, percebe-se a preferência pelo uso do “nós” (“Encontramos…”) como recurso 

linguístico estratégico, uma vez que responsabiliza não somente a figura presidencial (ele 

próprio), no que toca ao encontro com esses jovens, mas também o coletivo representado 

pela equipe do governo.  

 

Dizer (com o uso do “eu”) que os jovens “já não estão a espera do subsídio, do encosto 

do Estado” poderia comprometer a imagem política de um presidente que guarda como 

algo de mais gratificante, no fim do seu mandato, a sua proximidade com os seus 

eleitores40 (“É muito gratificante a proximidade que tenho mantido com os portugueses”).  

 

III.3. Análise da entrevista com o presidente Jucelino Kubitschek  

 

Segundo o site da UOL Educação, o presidente Jucelino Kubitschek (1909 – 1976) nasceu 

no estado de Minas Gerais e governou a nação brasileira num período que se estendeu 

entre 1956 e 1961, época em que o país viveu um momento de notável desenvolvimento 

económico e estabilidade política. Com um estilo de governo inovador na política 

brasileira, Juscelino construiu em torno de si uma imagem de simpatia e confiança, pois 

                                                           
39 Fica implícito, aqui, o fato de esses jovens estarem desempregados, de modo que estão arriscando uma 

carreira empreendedora, como empresários.  

 
40 É importante recordar, aqui, que a data desta entrevista (23-10-2010) precede as presidenciais de 2011, 

fato importante, na medida em que cada palavra pronunciada poderia comprometer a imagem do candidato.  
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foi o presidente responsável pela construção da nova capital federal – Brasília –, o que 

promoveu o desenvolvimento no interior do país. Vale ressaltar que, na análise desta 

entrevista, realizada pela Revista Cruzeiro, o discurso e os elementos usados são bastante 

semelhantes àqueles apresentados nas outras, embora tenha sido realizada numa época 

mais longínqua. Isto nos faz concluir que, embora o contexto histórico dos atores políticos 

possam vir a ser distanciados, os recursos linguísticos e/ou discursivos poderão ser 

relativamente os mesmos. 

 

III.3.1. A construção do ethos através da responsabilidade enunciativa  

 

No que toca a questão da responsabilidade enunciativa, tentar-se-ão analisar os textos, na 

perspetiva dos estudos de Adam (2011), que relaciona a RE às vozes do texto, tendo em 

conta, portanto, algumas unidades da língua, como foi ressaltado no enquadramento 

teórico. Assumindo isto, vejamos como um determinado tipo de discurso41 poderá 

evidenciar uma responsabilidade enunciativa numa determinada sequência de 

enunciados: 

 

Discurso religioso: o Bispo Dom Helder Câmara, texto do livro de Mateus e o próprio 

Deus 

 

Ao ser questionado sobre sua popularidade no governo, o Presidente JK recorre à 

estratégia de usar uma figura religiosa, nomeadamente Dom Helder Câmara, bem como 

à estratégia de ancorar-se numa referência bíblica, a fim de construir uma imagem (um 

ethos) de político sério e idôneo, por estar atento aos princípios religiosos. 

 

Carlos Castelo Branco [intervenção CCB2]  

P2 Esperava chegar ao seu governo com a popularidade de que desfruta 

hoje? 

 

Jucelino Kubitschek [intervenção JK2]  

                                                           
41 Como foi visto no ponto II.3, a autora Marques (2007) ressalta a importância da classificação tipológica 

do discurso. 
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R2 Muita gente não esperava, pois a crença comum era a de que os frutos da minha 

obra viriam após o término do meu mandato. Eu, entretanto, esperava que 

acontecesse o que está acontecendo: o Brasil há muitos anos esperava por obras 

de estatura, que iniciassem sua libertação econômica, e o povo brasileiro está 

orgulhoso desses empreendimentos. Dom Hélder Câmara, numa conversa íntima, 

disse-me outro dia que Deus abençoava minha obra, pois eu mesmo estava 

colhendo os frutos da árvore que plantei.  

 

Pode-se destacar, nesta sequência dialogal, uma voz presente no texto: a do povo (“e o 

povo brasileiro está orgulhoso desses empreendimentos.”) representada, 

generalizadamente, pelo país (“o Brasil há muitos anos esperava por obras de estatura”). 

Uma vez que o “povo brasileiro” está orgulhoso com as obras de sua gestão política e o 

Brasil há muitos anos esperava por elas, todo o país, consequentemente, está satisfeito42. 

Aqui, poderá ser ressaltada uma questão retomada por Aristóteles (2005) – o silogismo-

entimema – onde se parte de premissas para se chegar à conclusão, de modo que,  o povo 

brasileiro está orgulhoso com as obras / o Brasil há muitos anos esperava pelas obras 

de estatura, logo todo o país está orgulhoso das obras do governo do presidente JK. 

  

No que se refere à questão do discurso religioso, percebe-se que o Presidente JK salienta, 

em sua resposta, três elementos importantes como vozes enunciadas: o Bispo da época, 

Dom Helder Câmara, o livro de Mateus das Sagradas Escrituras e o próprio Deus. O Chefe 

de Governo diz, portanto, através de um exemplo narrativo factual: “Dom Helder Câmara, 

numa conversa íntima, disse-me, outro dia que (...) estava colhendo os frutos da árvore 

que plantei”. Nesta sequência tem-se, na verdade, uma paráfrase de um texto bíblico do 

livro de São Mateus das Sagradas Escrituras que diz: “Assim, toda árvore boa dá bons 

frutos e toda árvore má dá maus frutos”.  

 

O interlocutor (entrevistado) evidencia, portanto, através do discurso religioso, sustentado 

na fala de um Bispo, um ethos baseado na construção de uma imagem de político 

merecedor de credibilidade por respeitar os princípios religiosos (aspecto bastante 

pertinente num país de maioria católica), mas também de um político que tem a proteção 

                                                           
42 Quase no fim do seu mandato (1960), o Brasil enfrentava, na verdade, uma grave crise social e económica 

com crescimento da inflação e da dívida externa. 
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divina, afinal o próprio Deus abençoava sua obra. Pode-se ainda concluir que o uso do 

tempo verbal no pretérito imperfeito do indicativo, indica claramente uma intenção do 

enunciador de mostrar a constância da suposta proteção divina, uma vez que Deus não 

abençoou ou não abençoaria, mas abençoava sua obra (uma ação contínua). 

 

III.3.2. A responsabilidade enunciativa e o uso dos deíticos (meu/seu/sua) 

 

Uma outra questão presente, nos enunciados, e que pode ser analisada como estratégia 

enunciativa de argumentação é o uso dos índices de pessoas, nomeadamente os pronomes 

pessoais ou os pronomes possessivos que evidenciarão as vozes do texto. 

 

Quando ao Presidente JK lhe é perguntado sobre um possível sucessor do seu governo é 

possível verificarmos os referidos elementos linguísticos, acima, supramencionados: 

 

Carlos Castelo Branco [intervenção CCB3] 

P3 Acha que o Marechal Lott está em condições de prosseguir no mesmo 

ritmo a obra do seu governo? 

 

Jucelino Kubitschek [intervenção JK3] 

R3 Não tenho a menor dúvida. O Marechal conhece todos os detalhes do meu 

governo, no qual colaborou com uma palavra sensata em todos os momentos. Não 

foi ele somente o consolidador da ordem pública e das instituições, mas um 

excelente companheiro nessa luta pelo desenvolvimento nacional. Sua probidade, 

seu entusiasmo pelo Brasil, o fundamento nacionalista da sua consciência, 

fizeram com que durante quatro anos combatesse pelos mesmos propósitos. Estou 

certo de que o Marechal Lott dará ao Brasil dias tranquilos e horas solares do seu 

progresso.  

 

Percebe-se nas proposições acima que o Presidente JK usa o pronome possessivo meu 

para denotar a cumplicidade com o seu possível sucessor (“o Marechal conhece todos os 

detalhes do meu governo”) e ainda – diz o Chefe de Estado – que “sua probidade, seu 

entusiasmo pelo Brasil, o fundamento nacionalista da sua consciência” contribuíram para 

o mesmo propósito político do país. Na verdade, o uso do pronome possessivo seu, 
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juntamente com os respetivos substantivos, que podem ser considerados como lexemas 

axiológicos, segundo Adam (2011: 118), surgem estrategicamente com o objetivo de 

evidenciar o outro (o Marechal Lott) como uma figura política que representará muito 

bem o país, uma vez que participou do governo do Chefe de Estado. Aliás, uma gestão 

com o Marechal Lott não poderia, na visão do presidente, ser ruim, uma vez que foram 

companheiros de “luta pelo desenvolvimento nacional”.  

 

III.4. Análise da entrevista com Maria de Lourdes Pintassilgo  

 

Segundo site Expresso.pt, Maria de Lourdes Pintassilgo (1930-2004) foi uma Engenheira 

química, dirigente eclesial e política da República Portuguesa, sendo também a primeira 

mulher a desempenhar o cargo de primeira-ministra que, afinal, perdurou por alguns 

meses apenas (julho de 1979 a janeiro de 1980). A experiência cristã43, empenhos sociais, 

cívicos e políticos (já desde a década de 70) fizeram de Maria de Lourdes Pintassilgo 

(doravante LP) uma prestigiada intelectual católica, com uma carreira política meritória, 

quer ao nível nacional, quer ao nível internacional. Em 1986 concorreu às presidenciais 

como candidata independente e bastante prestigiada num regime democrático português 

(embora não tenha alcançado vitória), de modo que nesse contexto sociopolítico 

participou de uma entrevista realizada pelo Jornal Expresso (doravante JE) que, por sua 

vez, será analisada a seguir. 

III.4.1. Construir um ethos em função das identidades   

 

Nas sequências a seguir, ver-se-á que a presidente Lourdes Pintassilgo tenta sustentar sua 

imagem política em função da sua identidade sociodiscursiva. Para isto ela evidencia, nas 

proposições enunciadas, alguns discursos inerentes ao seu status quo, bem como serão 

percebidas as unidades linguísticas que nos ajudarão, por sua vez, a fazermos as 

inferências, ao nível macrolinguístico, da sequência textual a seguir: 

 

Discurso intelectual: o domínio cultural 

JE [intervenção JE1] 

                                                           
43 Maria de Lurdes Pintassilgo Participou de movimentos importantes da Igreja Católica, dentre eles, a 

Juventude Universitária Católica (JUC/F). 
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P1 De toda a maneira, dada a sua característica fundamental de “intelectual” 

e não de “política”, podia admitir-se um outro tipo de participação sua na 

vida portuguesa. O único nível para se participar não é ser presidente da 

Republica. Porque é que não se tem sentido essa participação a outros níveis, 

desde que deixou de ser primeira-ministra até hoje? 

 

LP [intervenção MLP1] 

R1 Bom, desde que deixei de ser primeira-ministra, a minha participação tem sido 

sobretudo no domínio cultural, como expressão da minha qualidade de… – tenho 

um certo pudor em dizer isto – “intelectual”. No entanto, esta questão é uma 

questão vital no mundo de hoje. Hoje é cada vez mais claro que os intelectuais 

não podem permanecer numa torre de marfim (…) Em segundo lugar, eu entendo 

que estamos num período da história do mundo em que a política deve ser cada 

vez menos uma política profissionalizada, isto é, uma política de carreira, feita só 

por aqueles que ingressam jovens na política e vão subindo os vários degraus. A 

política, para dar conta da realidade, tem necessariamente que ir buscar os homens 

e as mulheres onde eles estão.  

 

É perceptível, nas proposições enunciadas, acima, a tendência sutil, por parte da 

enunciadora LP, em se ancorar num discurso intelectual para tentar convencer o seu 

interlocutor a suas ideias políticas, construindo assim um ethos, em detrimento da sua 

identidade sociodiscursiva. Em outras palavras, a enunciadora faz questão de enfatizar o 

fato de ela ser uma política intelectualizada, atuante no âmbito cultural, embora 

demonstre uma certa modéstia ao se pronunciar (…“tenho um certo pudor em dizer isto 

– intelectual”).  

 

Para LP, inclusive, a participação do meio intelectual na política é um fato cada vez mais 

necessário (“Hoje é cada vez mais claro que os intelectuais não podem permanecer numa 

torre de marfim”) e isto não se faz, segundo ela, convocando para o meio político somente 

aqueles que têm carreira política, mas sim todos aqueles (“…homens e mulheres onde 

eles estão”) que se propõem a dar conta da realidade do meio social no qual estão 

inseridos, afinal, ela entende também que todos estão envolvidos num contexto histórico 

em que a política não deve ser uma política de carreira, mas sim aquela que é servida por 

todos quantos se inserem na realidade sociopolítica do país.  
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Em virtude disto, percebe-se que a enunciadora convoca também outras vozes (“homens 

e mulheres”) deixando explícito o seu próprio ethos de figura intelectual e, acima de tudo, 

de “mulher” ativa no âmbito da política (diga-se de passagem, a primeira mulher a 

ingressar na história política de Portugal, como primeira-ministra, e primeira mulher a 

concorrer às eleições presidenciais). A palavra “mulher” carrega, por sua vez, uma carga 

semântica de total importância nesse contexto em que LP a inclui em sua sequência-

resposta como interlocutora. 

 

Discurso democrático: os gastos excessivos com a publicidade  

 

Quando lhe foi perguntado sobre a propaganda política com cartazes que poderiam conter 

a figura da candidata, LP tenta demonstrar uma imagem (ethos) que permeia a sua 

identidade social, isto é, de uma mulher intelectual, mas também de política 

extremamente preocupada com a condição social do povo, evidenciando o seu caráter 

democrático.  

 

JE [intervenção JE2] 

P2 Não gostaria de ter um cartaz seu? 

 

LP [intervenção LP2] 

R2 E vou ter, na altura própria, quando começar a campanha. Antes disso entendo 

que é uma agressão à população em geral a multiplicação de cartazes. Em segundo 

lugar, confesso que para mim é escandaloso o gasto de verbas extremamente 

vultosos em propaganda deste tipo, quando as carências dos portugueses são tão 

grandes. Se, de facto, os candidatos conhecem como vivem mais de 40 mil 

famílias em Portugal, que estão ao nível da pobreza absoluta, tenho dificuldades 

em entender que nos venham falar da fome e da miséria.  

 

Tendo em conta o contexto sociopolítico no qual LP estava inserida, em Portugal, vale 

ressaltar que parecia necessário o enfoque sobre as questões de cunho democrático, afinal, 

o país, já caminhava, desde a revolução de 25 de Abril de 1974, numa esfera política de 

democracia, após tantos anos de ditadura44 e, por isso, a enunciadora enfatiza, nesta 

                                                           
44 Faz-se referência, aqui, aos 48 anos de um governo fascista e ditatorial liderado por António de Oliveira 

Salazar. 
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sequência-resposta, a importância de se fazer democracia e esta faz-se com ações relativas 

às condições do povo, afinal, para ela os gastos com os cartazes eleitorais é um ato 

escandaloso (“…para mim é escandaloso o gasto de verbas extremamente vultosos em 

propagandas”). A forma como LP evidencia seu enunciado, confirma-nos, portanto, a 

existência de uma identidade discursiva, a qual revela uma mulher que articula sobre os 

problemas inerentes aos cidadãos, implicando um ethos bastante pertinente para uma 

figura política que, juntamente com outros, inaugura uma democracia mais ativa no país. 

 

Pode-se perceber, com mais ênfase, na sequência seguinte, a forma como a candidata LP 

tenta persuadir o seu interlocutor, na medida em que seu discurso está fundamentado 

nessas questões de ordem democrática. 

 

JE [intervenção JE3] 

P3 – Mas não acha que isso é um custo que se paga nos países democráticos 

para toda a gente saber tudo, ver as propagandas todas, ter os panfletos 

todos, ver as caras todas, olhar para as pessoas todas. 

 

LP [intervenção LP3] 

R3 Esse custo não. E já que falamos na democracia de outros países, temos que 

dizer que é evidentemente indispensável dar o máximo de informação (…) os 

países democráticos não poluem nem estragam a sua propriedade, nomeadamente 

os prédios, o aspecto das ruas, com cartazes colados em todas as paredes e em 

todas as alturas das paredes. O que fazem os países democráticos é determinar 

painéis de afixação, de fotografias e, eventualmente, de palavras ou “slogans”, que 

têm o seu local próprio e que não agridem a população. 

 

LP evidencia a sua identidade social como intelectual informada (“O que fazem os países 

democráticos é determinar painéis de afixação…”) que raciocina mediante um contexto 

sociocultural de um povo (“Mas os países democráticos não poluem nem estragam a sua 

propriedade…”) que, por sua vez, não poderá ser agredido com a poluição visual e com 

a degradação do seu patrimônio. A democracia, segundo ela, jamais poderá ser realizada, 

ao nível eleitoral, com gastos abusivos de propagandas, senão com informações 

devidamente apropriadas.  
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No tocante às unidades da língua, tendo em conta o discurso indireto, LP usa a 

proposição-enunciado (“…os países democráticos não poluem nem estragam sua 

propriedade…”) para se ancorar num conjunto de nações que age politicamente correto, 

afinal, o país do qual ela é candidata, Portugal, deveria espelhar-se naqueles cujas ações 

não são antidemocráticas.   

 

Discurso religioso: transformar a sociedade  

 

Uma outra forma de responsabilizar o outro em favor da construção da imagem política, 

é usando o discurso religioso e, embora LP tente deixar claro que não se candidatou à 

presidência da república, devido ao fato de ela ser católica, ela também deixa claro o fato 

de ser importante a transformação da sociedade por meio da participação do cristão no 

setor público. Observemos a sequência, abaixo: 

 

JE [intervenção JE4] 

P4 – A sua candidatura tem alguma coisa a ver com a ideia de “missão”, no 

sentido em que esta palavra é entendida pelos católicos. Pensa que a sua 

condição de católica contribuiu de forma importante para a decisão de se 

candidatar à presidência? 

 

LP [intervenção LP4] 

R4 – Contribuiu na motivação mais profunda. Isto é: há uma tarefa a cumprir, há 

um serviço dos outros: essa tarefa assumo-a com gosto e o serviço dos outros é 

um desafio. Transporto, portanto, para a sociedade o interesse que tenho nas 

relações interpessoais. Agora, dizer isto não é o mesmo que dizer que é por ser 

católica que me candidato. Quero tornar isto muito claro. Mas também reafirmo 

esse sentido de empenhamento do cristão nas coisas públicas e em toda a 

transformação da sociedade, que é parte do meu percurso como católica. 

 

Quando o entrevistador evidencia, na pergunta, o fato de a candidatura de LP ter algum 

tipo de relação com a sua condição de católica, ela tenta persuadi-lo com uma resposta 

onde deixa clara a sua contribuição social, através dos movimentos católicos, na medida 

em que realizou tarefas voltadas para o próximo (“…há um serviço dos outros: essa tarefa 

assumo-a com gosto”). Mas de qualquer forma, LP também não descarta a relação entre 
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ser católico e as questões públicas (“Mas também reafirmo esse sentido do 

empenhamento do cristão nas coisas públicas e em toda a transformação da sociedade, 

que é parte do meu percurso como católica”). Na verdade, segundo ela, essa participação 

do cristão no meio social, pressupõe uma transformação da sociedade como todo, uma 

vez que as ações cristãs nas questões de ordem pública são o fundamento do 

desenvolvimento social. O que está implícito na proposição acima, também, é exatamente 

o fato de que a religião católica exerceu, desde sempre, forte influência na vida 

sociocultural da nação portuguesa. 

 

III.5. Análise do discurso de posse do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (Lula)  

 

O ex-presidente brasileiro Luís Inácio Lula da Silva, mais conhecido por Lula, nasceu em 

Caetés, estado do Pernambuco, no ano de 1945, vindo ele de uma família extremamente 

humilde. É político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico e por liderar greves na década de 70 

e 80, foi preso sob o regime militar da época. Segundo site do Instituto Lula, ainda jovem 

foi torneiro mecânico e logo ingressou em movimentos sindicalistas dos quais foi ele 

presidente já aos 30 anos de idade. Depois de liberto de uma prisão devido a sua 

participação a movimentos grevistas, ele retoma às atividades sindicais e políticas e 

funda, por sua vez, o Partido dos Trabalhadores (PT), o mais importante partido político 

da redemocratização. A partir da década de 1990, Lula, resolve se candidatar à 

presidência da República do Brasil, e, após três campanhas eleitorais frustradas, foi 

finalmente eleito em 27 de novembro de 2002. Neste contexto político, Lula pronunciou-

se, através de um discurso de posse, no dia 01 de janeiro de 2003, discurso este que será, 

aqui, ressaltado sob semelhantes perspectivas de análise, às quais foram submetidas, 

também, as entrevistas políticas.  

 

III.5.1. Mudança… a esperança finalmente venceu o medo: a construção de um 

discurso de posse 

 

Vejamos, primeiramente, de forma mais completa, o excerto do discurso que ressalta a 

questão da “mudança” para que se possam explorar as marcas linguísticas em função 

também das questões de ordem contextuais (situacionais): 



48 
 

“Mudança”: esta é a palavra-chave, esta foi a grande mensagem da sociedade 

brasileira nas eleições de outubro. A esperança, finalmente, venceu o medo e a 

sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. 

 

Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu 

estagnação, desemprego e fome; diante do fracasso de uma cultura do 

individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo (…) do desrespeito 

aos mais velhos e do desalento dos mais jovens; diante do impasse econômico, 

social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela 

mesma, a promover a mudança necessária (…). Foi para isso que o povo brasileiro 

me elegeu Presidente da República: para mudar. 

 

Uma das questões que foram observadas no início do discurso do presidente Lula foi a 

enfática demonstração enunciativa da escolha de “mudança” de governo pelo povo 

brasileiro. O enunciador evidencia uma espécie de mote (intencionalmente) na forma de 

um substantivo – “mudança” – com o intuito de fazer o enunciatário recordar o antigo 

modelo político que atrasou o crescimento social do país (“…um modelo que em vez de 

gerar crescimento, produziu estagnação, desemprego e fome...”). O presidente 

intenciona, portanto, persuadir o receptor da mensagem a perceber que tomou a decisão 

política mais sensata, afinal, foi por esta razão que o povo brasileiro o elegeu presidente 

da república: porque a sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela mesma, a 

promover a mudança necessária. 

 

Mas por que a palavra “mudança” carrega, assim, um valor semântico tão profundo no 

discurso do presidente Lula? Na verdade, consoante o período a seguir, o povo conseguiu 

vencer o medo, em favor da esperança (“A esperança, finalmente, venceu o medo e a 

sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos.”). Há, nessas 

proposições enunciadas, um implícito que traduz um contexto político no que toca à vida 

do presidente Lula, de maneira que após passar por três derrotas eleitorais, venceu as 

eleições presidenciais do ano de 2002, o que de fato marcou um momento histórico na 

vida do povo brasileiro. Não obstante a sua filosofia política de teor comunista (o que 

sempre provocou “medo” na sociedade), o presidente Lula muda o seu discurso político45, 

                                                           
45 Após as referidas três derrotas eleitorais, Lula opta por mudar o seu discurso (considerado como radical) 

para um discurso mais moderado, o que proporcionou-lhe um ethos político mais condizente com as 
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em toda a sua campanha, para conquistar a confiança dos eleitores. Seria necessário 

construir um novo ethos político, em função da sua nova identidade social e discursiva 

para que essa nova imagem não causasse mais medo à sociedade brasileira, senão vontade 

de mudar para se ter esperança. 

 

III.5.2. Uma nova identidade discursiva em função de um novo ethos: o Fome Zero 

e a reforma agrária 

 

Um dos maiores pilares das campanhas políticas do presidente Lula foi, de fato, o 

programa Fome Zero e a questão da reforma agrária no Brasil. Em todas as suas 

campanhas presidenciais anteriores, o seu discurso era envolto na questão da divisão de 

terras para quem precisasse plantar e desenvolver uma agricultura de subsistência. Na 

realidade, nunca foi um projeto político46 apreciado pelos latifundiários que, 

assombravam-se com a possibilidade de ter parte de suas propriedades tomadas pelo 

governo para serem concedidas aos pequenos agricultores.  

 

Em virtude do contexto político supracitado, vejamos, no próprio discurso de posse do 

então presidente, a forma como ele mudou o seu discurso sobre a questão da reforma 

agrária, em função de um ethos que tenta evidenciar um político de palavras mais 

moderadas, diferentemente daquele homem sindicalista de outros tempos cujo discurso 

era de teor mais agressivo: 

 

(…) Essa é uma história antiga. O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das 

plantações de cana-de-açúcar nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a 

fome; proclamou a independência nacional e aboliu a escravidão, mas não venceu 

a fome; conheceu a riqueza das jazidas de ouro, em Minas Gerais, e da produção 

de café, no Vale do Paraíba, mas não venceu a fome; industrializou-se e forjou um 

notável e diversificado parque produtivo, mas não venceu a fome. Isso não pode 

continuar assim.  

                                                           
espectativas da sociedade brasileira, na época, conquistando, portanto a confiança da classe média e do 

empresariado. 

 
46 Este projeto relativo à reforma agrária surgiu em 1984 com o MST – Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – através do qual foi questionado o fato de o Brasil possuir tantos latifúndios cujas posses 

eram destinadas a um pequeno grupo de poderosos como era no Brasil-colônia. 
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Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, 

teremos motivos de sobra para nos cobrirmos de vergonha. Por isso, defini entre 

as prioridades de meu Governo um programa de segurança alimentar que leva o 

nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a 

eleição, se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade 

de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. 

 

O primeiro ponto a ser considerado, consoante a nossa perspetiva de análise, é o fato de 

o enunciador, a priori, levantar uma questão de origem histórica (Essa é uma história 

antiga. O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das plantações de cana-de-açúcar 

nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a fome). Há aqui, uma intenção 

persuasiva no sentido de mostrar que, desde o princípio da história agrária do Brasil, ainda 

que, com um grande desenvolvimento no que toca à agricultura, não se pôde vencer fome. 

Portanto o problema maior do país, segundo o presidente Lula (ele deixa implícito), não 

é o fato de se ter ou não riquezas, mas é o fato de saber ou não distribuí-las, algo que ele 

próprio não terá problemas em equacionar, uma vez que definiu como prioridade em seu 

governo erradicar a fome no país, através de um programa chamado Fome Zero. Aliás, 

para o presidente Lula, se todos os brasileiros, ao final do seu mandato, tiverem a 

possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terá ele cumprido a missão de 

sua vida.  

 

III.5.3. A responsabilidade enunciativa – o povo também governa 

 

Um dos modos de argumentação com o objetivo de persuadir, num discurso de posse 

presidencial, é a produção de enunciados nos quais estejam evidenciadas outras vozes que 

não interagem no processo discursivo, mas que são convocadas a participar 

ideologicamente das intenções do enunciador político. Vejamos, portanto, a questão da 

responsabilidade enunciativa nas sequências a seguir: 

 

(…) carecemos de um autêntico pacto social pelas mudanças (…) O pacto social 

será igualmente decisivo para viabilizar as reformas que a sociedade brasileira 

reclama e que eu me comprometi a fazer: a reforma da Previdência, a reforma 

tributária, a reforma política e da legislação trabalhista, além da própria reforma 

agrária (…) Estamos em um momento …em que o Presidente da República tem 
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consigo, ao seu lado, a vontade nacional. O empresariado, os partidos políticos, as 

Forças Armadas e os trabalhadores estão unidos. Os homens, as mulheres, os mais 

jovens, estão imanados em um mesmo propósito de contribuir para que o país 

cumpra o seu destino histórico de prosperidade e justiça. 

 

Observemos como a intenção persuasiva do enunciador político não é outra, senão a de 

convocar a sociedade para, juntamente com ele, assumir a responsabilidade de 

desenvolver os projetos governamentais, projetos estes que são reivindicados pela própria 

sociedade e que ele, como líder político, comprometeu-se a fazer. Há, ainda, um momento 

em que o presidente Lula detalha quem fará o tal pacto social rumo ao desenvolvimento: 

o empresariado, os partidos políticos, as Forças Armadas e os trabalhadores. Para além 

das organizações do Estado, aqui citadas, o presidente ainda convoca o próprio povo, 

nomeadamente os homens, as mulheres, os mais jovens no sentido de que estes também 

deverão assumir a responsabilidade de desenvolver as propostas governamentais, afinal, 

a tão sonhada “mudança”, que desde o princípio serviu de mote em seu discurso, só 

poderá ser concretizada com este pacto social o qual é considerado pelo enunciador como 

decisivo para a viabilização das reformas (O pacto social será igualmente decisivo para 

viabilizar as reformas que a sociedade brasileira reclama e que eu me comprometi a 

fazer). 

 

III.5.4. O pathos – como emocionar o outro 

 

No que se refere ao discurso de posse, no geral, podem-se perceber elementos 

linguísticos, no âmbito de todo o plano textual, que implicam de fato a vontade de se 

mostrar para o outro, através do espírito humano. Em função disto, a questão do contato 

dos espíritos, teorizado por Perelman & Olbrecht-Tyteca (2005: 18), que diz que o locutor 

“admite que deve persuadir, pensar nos argumentos, que podem influenciar seu 

interlocutor”, é bastante pertinente para a análise deste gênero de texto, uma vez que, um 

discurso de posse é, na sua essência, uma forma de persuadir o outro através da emoção 

(pathos) condicionada às questões situacionais nas quais se encontram inseridos os 

interlocutores. 
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Já no fim de todo o seu discurso, o presidente Lula estabelece novamente uma forte 

relação afetivo-emocional, por meio do qual o povo brasileiro é tratado por “irmão”, e é, 

por sua vez, convocado a interagir com o que é dito, por meio da emoção traduzida nas 

questões de ordem linguístico-discursivas: 

 

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 onde 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! 

 

O enunciador convoca o povo a sentir grande proximidade para com ele, na medida em 

que usa, por exemplo, deíticos espaciais, temporais ou pessoais, nomeadamente alguns 

determinantes (meus companheiros…minhas irmãs), grupos nominais (…cidadão e 

cidadã deste país…), bem como advérbios ou locuções adverbiais (…o que nós estamos 

vivendo hoje, neste momento…). É preciso suscitar as emoções, evidenciando, por 

exemplo, o uso de lexemas afetivos (…irmãos…companheiros). O locutor propõe unir-

se ao povo (…para me sentir unido a cada cidadão), e, sendo assim, será necessário o 

uso de um recurso linguístico (uma metáfora) que o eleve a uma categoria máxima de 

cidadão que, por sua vez, passará a governar o país (sou agora o servidor público número 

um do meu país). E conforme ressaltou o próprio presidente Lula, para que ele possa 

governar este país, ao lado de cada cidadão brasileiro, será necessário um coração do 

tamanho do Brasil.  

 

Uma questão que merece destaque é o fato de Lula fazer parte da classe trabalhadora47, 

afinal ele próprio considera-se um servidor público (embora destaque ser o número um). 

Ele deixa explícito que é a categoria máxima do povo e implícito que todo o povo, 

                                                           
47 No tempo em que foi sindicalista e mesmo em seu plano de governo, Lula assumiu como um de seus 

maiores objetivos o de lutar pela classe trabalhadora do Brasil.  
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inclusive ele, por ter chegado onde chegou, merece congratulações. Por esta razão finaliza 

o seu discurso de forma emocionada48: viva o povo brasileiro!  

 

III.6. Análise do discurso de posse do presidente Cavaco Silva 

 

Segue para este discurso de posse, proferido no dia 09 de março de 2011 na Assembleia 

da República de Portugal, a mesma contextualização histórica e política da entrevista 

analisada com o presidente Cavaco Silva (cf. ponto III.3). Como texto escrito, este 

discurso foi extraído do site da presidência da república de Portugal e serão, aqui, 

evidenciadas questões cuja proposta analítica é também bastante semelhante a dos outros 

textos apresentados neste trabalho.  

 

III.6.1. A responsabilidade enunciativa: quando as instituições e o povo governam 

 

Tal como na sua entrevista, também analisada no corpo desta dissertação, o presidente 

Cavaco Silva, em seu discurso de posse, ressalta uma relevante preocupação com o apoio 

dos seus adversários políticos, representados por diferentes partidos e que representam 

uma parte da Assembleia da República. Observemos a seguir algumas proposições 

enunciadas que traduzem esta questão: 

 

Assumo perante vós, Senhores deputados, o firme propósito de colaborar com a 

Assembleia da República, na certeza de que o momento que o país atravessa exige 

uma especial cooperação entre as diversas instituições democráticas.   

 

(…) Pela minha parte, pode contar o Governo com uma magistratura ativa e 

firmemente empenhada na salvaguarda dos superiores interesses nacionais. 

 

Nas proposições, acima, pode-se perceber a evidência de outras vozes no texto: os 

Senhores Deputados, a Assembleia da República e o próprio Governo. Na medida em que 

o presidente Cavaco Silva convoca os deputados a cooperarem com o governo (…o 

momento em que o país atravessa exige especial cooperação…), ele, de certa maneira 

                                                           
48 No final do seu discurso de posse, no dia 01 de janeiro de 2003, Luís Inácio Lula da Silva, excede-se 

em lágrimas, juntamente com milhões de brasileiros.  
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tem a preocupação em responsabilizar, de forma distinta, aqueles que, por sua vez, 

compõem a Assembleia da República, e, por este motivo, enuncia: “…especial 

cooperação”. 

 

Ainda, quando Cavaco Silva diz …Pela minha parte, o uso do determinante consiste em 

resguardar a figura presidencial que muito se mostra disposto a governar da melhor forma 

possível e, desse modo, ele protege-se. Aliás, ele próprio evidencia isto de forma muita 

clara, quando faz uso, por exemplo, de um advérbio de opinião49 para enfatizar que que 

ele não está somente empenhado em resolver os problemas da nação, mas firmemente 

empenhado. O enunciador, logo no início, destaca um lexema afetivo (…sincero 

propósito) com o intuito de ressaltar, de forma contundente, o fato de ele assumir (Assumo 

perante vós…), perante os deputados, a responsabilidade de colaborar com Assembleia 

da República, uma atitude que, aliás, não deve ser única da figura presidencial, senão das 

diversas instituições democráticas, conforme enunciado proferido por Cavaco Silva. 

 

Vale dizer, aqui, que o uso da modalidade, nomeadamente o advérbio de opinião, foi uma 

questão de ordem microlinguística enfocada, no início do discurso do presidente Cavaco 

Silva e, portanto, observemos a questão na sequência enunciativa seguinte: 

 

Enquanto Presidente da República cumprirei escrupulosamente os 

compromissos que assumi perante os portugueses no meu manifesto-eleitoral (…) 

serei rigorosamente imparcial no tratamento das diversas forças políticas. 

 

Observa-se que o presidente faz uso de alguns advérbios com o intuito de reforçar seus 

recursos estratégicos de argumentação política. Quando ele diz, por exemplo, que 

pretende cumprir os compromissos os quais assumiu, deixa clara a intenção de que ele 

não os cumprirá de qualquer maneira, senão escrupulosamente. Pode-se dizer que, ao usar 

esta categoria gramatical, o enunciador intenciona construir um ethos de homem íntegro 

e honesto, porque o que se deixa implícito, na realidade, é o fato de existirem políticos 

que até podem responsabilizar-se com os compromissos socioeconômicos de um país, 

mas não escrupulosamente, como faz questão de evidenciar o presidente da nação 

portuguesa, Cavaco Silva. 

                                                           
49 Cf. Adam (2011: 118), onde é desenvolvida teoricamente a questão das modalidades. 
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Mais à frente, o presidente ainda deixa clara a intenção de lembrar o povo que deve 

assumir também o compromisso de sanar as dificuldades da nação portuguesa50. Essas 

dificuldades, consoante aquilo que evidencia em seu discurso, são traduzidas pela crítica 

situação socioeconômica pela qual atravessa o país. Vejamos a sequência enunciativa a 

seguir: 

 

Como sempre tenho afirmado: só um diagnóstico correto e um discurso de verdade 

sobre a natureza e a dimensão dos problemas econômicos e sociais que Portugal 

enfrenta permitirão uma resposta adequada, quer pelos poderes públicos, quer 

pelos agentes económicos e sociais e pelos cidadãos em geral. A informação 

objetiva sobre a situação econômica e social do país é um bem público que 

beneficia a sociedade no seu conjunto, porque estimula comportamentos 

favoráveis à resolução das dificuldades.  

 

Nessa sequência, o enunciador convoca as instituições, bem como o próprio povo, a fim 

de assumirem uma posição de cumplicidade com a situação socioeconômica do país, 

afinal, ela é um bem público e que, por sua vez, beneficia a sociedade que, segundo o 

presidente, assumirá um comportamento favorável à resolução das dificuldades do país. 

Conforme a proposição enunciada, a sociedade no seu conjunto, ou seja, todas as 

instituições, inclusive o povo, terão direito às informações relativas aos problemas da 

nação, entretanto, terão de assumir um “comportamento” que determina a participação 

ativa junto às questões críticas inerentes ao governo. Deixa-se, aqui, implícita a questão 

do Orçamento do Estado que comprometeria, mais tarde, os vencimentos do povo 

português numa ação de “cortes salariais”, em função das altas taxas tributárias. 

 

III.6.2. Narrar para explicar a verdade: um discurso programado, um ethos 

transparente 

 

Uma das questões ressaltadas no enquadramento teórico foram os exemplos factuais ou 

ficcionais que, na verdade, são para Aristóteles, narrativas usadas como estratégias 

argumentativas de persuasão no auditório.  

                                                           
50 Desde a gestão de governo do ex-presidente Sócrates e no contexto político da gestão do próprio 

presidente Cavaco Silva, Portugal enfrenta uma forte crise econômica, envolvendo escândalos de corrupção 

entre políticos, empresários e instituições bancárias.  
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Poucos meses antes do seu discurso de posse, foi realizada com o presidente CS uma 

entrevista (também objeto de estudo desta dissertação), na qual o enunciador destaca o 

fato de ser ele uma figura política verdadeira e digna de credibilidade. Aliás, ver-se-á que 

o enunciador não só pronunciou num dado momento, em seu discurso, palavras 

semelhantes, em função do que já havia dito outrora na entrevista, bem como nos revela 

um discurso indubitavelmente programado. Seria viável, portanto, revermos as 

sequências da entrevista cujo teor linguístico-discursivo do enunciado proferido por CS 

merece comparação com o outro gênero de texto: 

 

JE [intervenção JE1]   

 P1 O senhor falou que é preciso falar a verdade… 

 

 CS [intervenção CS1] 

R1 (…) Uma das razões por que o povo português aceita a minha proximidade é 

precisamente porque me atribui credibilidade e falar a verdade (…) A verdade é 

geradora de confiança, induz comportamentos por parte dos cidadãos que ajudam 

a resolver os problemas (…) Por isto que os economistas dizem que a informação 

é um bem público, que deve ser fornecida nas quantidades possíveis aos cidadãos 

para que eles possam decidir bem. 

 

O enunciador deixa clara a sua intenção de evidenciar um ethos de político idôneo, 

transparente, ou melhor, de um governante merecedor de toda a credibilidade possível, 

uma vez que procura “falar a verdade”. O enunciador constrói um ethos exatamente na 

medida em que ressaltou Aristóteles (2005, 1355b) quando diz que “persuade-se pelo 

caráter, quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador 

ser digno de fé”. 

 

Em seu discurso de posse, CS tenta explicar a situação crítica do país no tocante às 

questões de ordem socioeconômicas e, por este motivo, repete a mesma ideia, por meio 

de algumas proposições enunciadas, o que nos fará concluir que parte do discurso de 

posse tenha sido meramente programado, em função do que, outrora disse o presidente 

na entrevista do dia 23 de outubro de 2010. Observemos a seguir um excerto do discurso: 
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Como sempre tenho afirmado: só um diagnóstico correto e um discurso de verdade 

sobre a natureza e a dimensão dos problemas econômicos e sociais que Portugal 

enfrenta permitirão uma resposta adequada, quer pelos poderes públicos, quer 

pelos agentes econômicos e sociais e pelos cidadãos em geral. A informação 

objetiva sobre a situação econômica e social do país é um bem público que 

beneficia a sociedade no seu conjunto, porque estimula comportamentos 

favoráveis à resolução das dificuldades.  

 

Se compararmos o que pronunciou o presidente CS na entrevista e no discurso de posse, 

ver-se-á que um mesmo enunciado foi dito em ambos os gêneros de texto com a intenção 

de conciliar as mesmas ideias políticas. O fato que pareceu bastante relevante não foi 

somente o uso de mesmas ideias, mas sim o uso de semelhantes recursos verbais com o 

intuito de persuadir o enunciatário. Vejamos, portanto, a título de comparação, as 

proposições usadas em ambos os textos: 

 

 

a) entrevista 

 

Por isso os economistas dizem que a informação é um bem público que deve ser 

fornecida nas quantidades possíveis aos cidadãos para que eles possam decidir 

bem (…) de forma que ajude a resolver os problemas nacionais. 

 

b) discurso de posse 

 

A informação objetiva sobre a situação econômica e social do país é um bem 

público que beneficia a sociedade no seu conjunto, porque estimula 

comportamentos favoráveis à resolução das dificuldades.  

 

Pode-se perceber que o enunciador usa outras vozes para sustentar sua ideia de modo a 

tentar persuadir o receptor da mensagem. Quando o presidente CS reporta sua fala aos 

“economistas”, de modo que estes afirmam que a informação é um bem público e que 

dever ser fornecida, ele, na verdade, sustenta uma ideia que não é alheia aos economistas 

no geral, pois ele também se enquadra na classe dos economistas, afinal é a sua formação 

acadêmica. No fundo, o enunciador se reporta a um discurso indireto (…os economistas 
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dizem…), na entrevista, para responsabilizar um ato de fala de outro enunciador, mas para 

sustentar uma ideia que, na realidade, também é sua. Em virtude disto, em seu discurso 

de posse, ele ratifica suas intenções políticas a partir de uma narrativa a respeito da grave 

situação socioeconômica do país, destacando um discurso economista. Vejamos o 

enunciado, abaixo: 

 

Acredito que conseguiremos ultrapassar os problemas atuais se formos capazes de 

dar uma resposta verdadeiramente coletiva aos desafios (…) o que exige 

transparência… 

 

Nos últimos dez anos, a economia portuguesa cresceu a uma taxa anual de apenas 

0,7% (…) O Rendimento Nacional Bruto per capita, em termos reais, cresceu 

apenas 0,1% ao ano (…) Nestes dez anos, a taxa de desemprego subiu de 4% para 

um valor de 11%. 

 

Pode-se perceber que o presidente Cavaco Silva usou uma espécie de narrativa dos 

problemas socioeconômicos do país, tendo ele a intenção de mostrar um ethos de político 

transparente e verdadeiro perante a nação portuguesa, assim como fez em sua entrevista. 

O uso do exemplo factual confirma, portanto, um ethos de um presidente que sempre 

procura transmitir os problemas do país tais como eles são. E como ressaltou, na 

entrevista, sobre as “informações públicas” serem fornecidas aos cidadãos, estes deverão 

assumir a responsabilidade, juntamente com o governo, de resolver as situações críticas 

as quais atravessa o país.    
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Conclusão 

 

Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida com o objetivo de descrever alguns 

elementos linguístico-discursivos como recursos estratégicos de argumentação no âmbito 

de um corpus constituído de dois gêneros de texto, nomeadamente a entrevista política 

(EP) e o discurso de posse presidencial (DDP). As descrições sobre a argumentação, como 

foi visto, vêm sendo analisadas sob diferentes perspectivas, ao longo da história da língua. 

Este trabalho fundamentou-se nos estudos sobre retórica argumentativa de Aristóteles 

(2005), ressaltando as três provas de argumentação – ethos, pathos e logos – e o exemplo 

paradigma. Ainda foram abordados alguns autores cujos estudos foram retomados da 

Antiguidade Clássica, nomeadamente Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005), Toulmin 

(2006) e Ascombre & Ducrot (1972, 1988).   

 

Com o objetivo também de ressaltar questões ao nível semântico e pragmático, foram 

abordadas questões teóricas de autores como Ducrot (2004) e Carel (2005) cuja base 

analítica dos enunciados baseia-se nos argumentos e na conclusão. Com a necessidade de 

se perceber os aspectos voltados para argumentação na língua e para a argumentação no 

discurso, procuraram-se referir os estudos de Amossy (2000, 2007), bem como alguns 

estudos de Marques (2007) que, por sua vez, também levantam propostas investigativas 

ao nível da argumentação retórica os quais propus realizar no corpo deste trabalho. 

 

Foram ressaltados os estudos relacionados à Análise textual dos discursos de Adam 

(2010, 2011), e, por esta razão, este trabalho consistiu no fato de desenvolver questões de 

ordem microlinguísticas (as unidades da língua), bem como as questões de ordem 

macrolinguísticas (contextuais) e foram evidenciadas as sequências prototípicas 

estudadas por Adam (1992) como apoio teórico para o nosso corpus de análise.  

 

Uma vez que os textos foram descritos numa perspectiva linguístico-discursiva, abordou-

se, nas construções dos enunciados do corpus, a questão da responsabilidade enunciativa 

teorizada por Adam (2010), assim como a forma de argumentar retoricamente, 

ressaltando o que já na Antiguidade Clássica eram denominados de ethos e pathos. Por 

se tratar, aqui, a questão do ethos, procurou-se também rever os estudos de Charaudeau 
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(2009) que propõe afirmar que o discurso pressupõe a língua, baseado na construção das 

identidades: social e discursiva. 

 

O sentido do ato de argumentar e persuadir, atestado na entrevista política e no discurso 

de posse presidencial, foi, portanto, analisado em função de elementos textuais e também 

contextuais, a partir dos quais puderam ser atestadas algumas semelhanças de análise, 

ainda que se propunham analisar dois gêneros textuais distintos. Quer na EP, quer no 

DPP, foi verificada a arte retórica, no sentido em que Aristóteles se propôs a ensinar, isto 

é, a retórica como “capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de 

persuadir” (Aristóteles 2005, 1355b) e ainda a retórica como arte de persuadir o outro de 

forma eloquente, sendo que, para cada gênero, houve uma forma específica de cada 

político posicionar-se perante o receptor da mensagem.  

 

Foram abordados textos de épocas distas, mas também de variedades de línguas diferentes 

(Português Brasileiro e Português Europeu), com políticos de ambos os sexos, e, embora 

houvesse essas variantes nos respectivos gêneros, houve, por sua vez, semelhanças 

significativas em todo o processo crítico-analítico do corpus deste trabalho. Isto implica 

dizer que, indiscriminadamente, puderam ser atestadas bastantes semelhanças analíticas, 

na EP, bem como no DPP, independente das variantes que os cercaram. Pôde-se perceber, 

portanto, em ambos os gêneros de texto, significativas semelhanças quanto ao uso 

estratégico dos pronomes pessoais “eu/nós”, quanto à construção do ethos, quer fosse 

pelo ato de responsabilizar o outro, ressaltando as vozes do texto, quer fosse pelo uso de 

exemplos como modo intencional de explicar a verdade em benefício da construção da 

imagem política, e, por fim, em relação ao DPP que, para além destes aspectos, percebeu-

se uma forte intenção de emocionar o enunciatário, através da construção do pathos, em 

função de recursos linguísticos (lexemas afetivos e metáforas, por exemplo) e uma forma 

persuasiva que foi atestada como forte característica de um discurso de posse: o de 

convocar o povo a governar as dificuldades da nação, através de um método estrategista 

sob a forma da emoção (como usou o presidente Lula) ou através do uso da transparência 

política, como demonstrou o presidente CS.   

 

Conforme ao que foi supracitado, poderíamos afirmar que em todos os textos de tipo 

político podem ser verificadas semelhantes perspectivas de análise? Será que as intenções 

persuasivas de uma determinada figura política independerá, por exemplo, do gênero de 
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texto no qual ela estará inserida? Neste trabalho usaram-se dois gêneros de texto, apenas, 

e não obstante a longa caminhada investigativa à qual tentarei embrenhar-me, deixo estas, 

dentre outras questões para um outro trabalho cujos questionamentos poderão ser de 

maior complexidade, em função de textos que circulam no meio social e que, por sua vez, 

se inserem perfeitamente no âmbito deste elemento fundamental na história da vida 

humana – a argumentação.  
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ANEXOS 1 (EP) 
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ANEXOS 2 (DPP) 
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