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Em tudo dai graças, porque esta é a vontade 

de Deus em Cristo Jesus para convosco (I Tes 

5, 18). 

 

O homem não possui território interior 

soberano, ele está inteiramente e sempre numa 

fronteira; olhando no interior de si, ele olha 

nos olhos do outro ou através dos olhos do 

outro (TODOROV 1981 apud AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 18). 



RESUMO 

Esta dissertação insere-se nos estudos da Análise Textual dos Discursos (ATD), 

postulada por Adam (2011) e desenvolvida no Brasil por estudiosos da Linguística do 

Texto, entre eles, Rodrigues (2010); Rodrigues; Passeggi; Silva Neto; Fernandes de 

Sousa; Soares (2010); Rodrigues; Fernandes (2013). Interessa-nos identificar, descrever, 

analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e sua articulação com as emoções. 

Nesse sentido, a partir da discussão sobre as modalidades linguísticas, dispomo-nos a 

compreender e relacionar esses fenômenos materializados nos discursos políticos de 

posse do ex-presidente Lula (2003 e 2007) e da presidente Dilma Rousseff (2011). Para 

tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, de natureza interpretativista, e utilizamos o 

método indutivo. Nesse sentido, além de Adam (2011), nossa pesquisa é orientada pelos 

estudos de Rabatel (2006, 2008, 2009, 2010), Guentchéva (1994), Authier-Revuz 

(2004), Charaudeau (2007, 2011), Plantin (2010, 2012) e Micheli (2008, 2010), entre 

outros. No que diz respeito à modalidade linguística, pontuamos as discussões propostas 

por Bessa Neves (2012) acerca dos valores modais. Os resultados caracterizam os 

discursos políticos de posse de presidentes do Partido dos Trabalhadores – PT e 

apontam para a assunção da responsabilidade enunciativa, evidenciada pelos três 

valores modais, epistêmico, deôntico e apreciativo. Emoções de coragem, determinação, 

comprometimento e empenho, por exemplo, são instauradas por lexemas avaliativos e 

apreciativos. Por fim, a análise constata que os enunciados, marcados pela emoção, são 

determinantes para assunção da RE.     

Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Responsabilidade Enunciativa. 

Emoções. 

 

 

 



ABSTRACT 

This paper integrates the study of Textual Analysis of Discourses, postulated by Adam 

(2011) and developed by Brazilian scholars of Text Linguistics, such as Rodrigues 

(2010); Rodrigues; Passeggi; Silva Neto; Fernandes de Sousa; Soares (2010); 

Rodrigues; Fernandes (2013). We were interested in identifying, describing, analyzing 

and interpreting the utterance responsibility and its relationship with emotions. In that 

way, from Linguistic Modality, we were able to understand and to relate these 

phenomena to Lula (2003 and 2007) and Dilma Rousseff (2011)’s inaugural political 

speech. Therefore, we did a qualitative and interpretative research, and we used an 

inductive approach. In face of this study, besides Adam (2011), our referential was 

Rabatel (2006, 2008, 2009, 2010), Guentchéva (1994), Authier-Revuz (2004), 

Charaudeau (2007, 2011), Plantin (2010, 2012) e Micheli (2008, 2010), etc. Concerning 

Linguistic Modality, we focused on a discussion proposed by Bessa Neves (2012) about 

modal values. The results characterize inaugural political speech of presidents, 

belonging to Partido dos Trabalhadores - PT, and they point to assumption of 

utterances, shown through three modal values, epistemic, deontic and appreciative. 

Emotions of courage, determination and commitment, for example, they are approved 

from evaluative and appreciative lexemes. In conclusion, the analysis notes that 

utterances marked through emotions are decisive for assumption of RE.  

 

Key-words: Textual Analysis of Discourses. Utterance Responsibility. Emotions. 
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Introdução 

  

A enunciação é um tema bastante discutido por vários autores, entre eles, 

Bakthin (1992), Benveniste (1989), Culioli (1990), Authier-Revuz (2004), Ducrot 

(1989), Adam (2011) e Rabatel (2006, 2007, 2008, 2010). Nesse âmbito, interessa-nos, 

particularmente, estudar a responsabilidade enunciativa, relacionando-a aos enunciados 

que veiculam emoções.  

 É inegável que, como afirma Adam (2011), os enunciados são suscetíveis de 

serem responsabilizados e de expressarem pontos de vista. É incontestável, também, o 

poder da linguagem, suas nuances, seu jogo argumentativo e sua capacidade de recriar 

os objetos do mundo, como ponderou Austin (1990) e Bahktin (2010). Nesse sentido, 

cabe aos interlocutores estar atentos quanto ao uso dessa ferramenta manipuladora que é 

a linguagem.   

 A materialização da ação criadora da linguagem dá-se nos discursos através, por 

exemplo, dos atos de fala de natureza dialógica e ideológica.  Nessa direção, evocamos 

Austin (1990), quando postula sua obra O dizer é fazer, e compreendemos a dimensão 

subjetiva e intencional da linguagem, capaz de construir não somente os objetos do 

mundo, mas os sujeitos, legitimando-os. 

Nessa direção, aludimos a Adam (2011, p. 43), que propõe a Análise Textual dos 

Discursos (ATD) com o intuito de articular “uma linguística textual desvencilhada da 

gramática de texto e uma análise de discurso emancipada da análise de discurso 

francesa (ADF)”. Esse autor propõe analisar textualmente os discursos, considerando as 

peculiaridades do texto e dos discursos e estabelecendo uma relação de 

complementaridade entre esses elementos. Como objeto de estudo, tem-se o texto e suas 

operações de segmentação, bem como as regulações descendentes do discurso, ou seja, 

as formações sociodiscursivas, as questões de gênero e língua em interação, e o 

interdiscurso.  

Importa-nos estudar a enunciação sob a perspectiva de Rabatel (2006, 2007, 

2008, 2010), no contexto mais amplo da ATD, que usa os postulados desse autor da 

Linguística da Enunciação. Nessa direção, estudaremos a Responsabilidade Enunciativa 

(RE) e sua relação entre sujeitos e os pontos de vista, atentando para a orientação 

argumentativa dos enunciados. Além disso, interessa-nos observar a relação entre RE e 

as emoções. Para tanto, além de Rabatel (2006, 2008, 2009, 2010) e Adam (2011), 
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abordaremos estudos de vários autores, dentre os quais estão Guentchéva (1994), 

Authier-Revuz (2004), Charaudeau (2007, 2011), Plantin (2010, 2012), Micheli (2008, 

2010), entre outros.  

 No Brasil, observamos a existência de alguns trabalhos que focalizam a 

emoções, como o de Gonçalves e Souza Melo (2010), que se fundamentam em Plantin 

(2005), Pascal (1914) e Charaudeau (1999), concebendo esse fenômeno em um jogo de 

legitimação, credibilidade e captação, como vemos a seguir:  

 

Jogo de legitimação busca determinar a posição de autoridade do 

sujeito falante de modo que este possa responder à seguinte questão: 

‘em nome de que eu tenho base para argumentar?’ [...] 

Jogo de credibilidade procura determinar a posição de verdade do 

sujeito, de modo que ele responda a seguinte pergunta: ‘como eu 

posso ser levado a sério?’ [...]  

O jogo de captação é uma busca, por parte do enunciador, em resolver 

a questão seguinte: ‘como fazer para que o outro possa ser convencido 

por aquilo que eu digo?’ (GONÇALVES; SOUZA MELO, 2010, p. 

4).  

 

 A emoção, na perspectiva desses autores, é abordada sob o ponto de vista do 

efeito visado, e não o produzido. Busca-se o efeito patêmico a partir do discurso 

explícito e direto, verificando as estratégias utilizadas para a construção da imagem do 

político. Gonçalves e Souza Melo (2010) observaram ainda no próprio corpus – um 

trecho do pronunciamento de Dilma Rousseff, então Ministra-chefe da Casa Civil – a 

recorrência a operadores argumentativos, vocábulos e metáforas que favorecem esse 

efeito e a persuasão.   

Dias e Rodrigues (2009)
2
, por sua vez, analisaram o discurso político de 

candidatura do ex-presidente Lula (1989, 1994, 1998, 2002), tendo como ponto de 

partida a cena enunciativa e as condições de produção do discurso. Entendendo também 

que o sentido e o sujeito são constituídos no discurso, que vai além do texto, 

reportando-se, por exemplo, à memória discursiva, ao interdiscurso, à formação 

discursiva e à ideologia.   

                                                           
2
 

http://www.linguisticaelinguagem.cepad.net.br/EDICOES/03/Arquivos/05%20Euzelia%20David%20Dia

s%20Marlon.pdf. 

http://www.linguisticaelinguagem.cepad.net.br/EDICOES/03/Arquivos/05%20Euzelia%20David%20Dias%20Marlon.pdf
http://www.linguisticaelinguagem.cepad.net.br/EDICOES/03/Arquivos/05%20Euzelia%20David%20Dias%20Marlon.pdf
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Em sua análise, Dias e Rodrigues (2009) realizaram um levantamento e 

discussão a respeito da palavra mudança, repetida diversas vezes nos discursos, 

apontando justamente o contexto extralinguístico.  

No entanto, o diferencial dessas propostas no discurso do Presidente 

Lula é que ela é concebida a partir de um arcabouço ideológico 

socialista. Isso faz diferença tanto discursivamente quanto de forma 

pragmática. As propostas no discurso de FHC, de Fernando Collor de 

Melo e de José Sarney, embora sendo paráfrases umas das outras, 

foram concebidas a partir de um arcabouço ideológico diferente, ou 

seja, ideologia de direito, e isso faz a diferença de sentido. Para o 

Presidente Lula, mudança possui uma importância pragmática que vai 

do discurso para a sua efetivação, enquanto nos discursos dos 

governos anteriores, a mudança era apenas retórica (DIAS; 

RODRIGUES; 2013, p. 16).  

  

No tocante à ATD, pontuamos o trabalho de Rodrigues e Fernandes
3
, que 

objetiva analisar textualmente o fenômeno da responsabilidade enunciativa no gênero 

acadêmico artigo científico. Elas se apropriaram dos conceitos de Adam (2011) e 

Authier-Revuz (2004) para demarcar como a heterogeneidade mostrada constitui a RE, 

por exemplo, por meio do uso de aspas, de conectores como “segundo” e verbos 

dicendi, como aponta o trecho da análise a seguir: “a análise revela uma natureza 

própria da escrita acadêmica que faz uso de recursos linguísticos que muitas vezes 

podem marcar a (não) assunção do locutor pelo que é dito” (RODRIGUES; 

FERNANDES, 2011, p. 10). 

 Esses trabalhos, que investigaram a RE e as emoções separadamente, 

inspiraram-nos a propor uma articulação entre a RE e as emoções, relacionando 

elementos do discurso e do texto, que compõem tanto a RE como as emoções em 

discursos políticos de posse.    

O domínio “discurso político” implica, hipoteticamente, em identificação de 

enunciados emotivos, em que os enunciadores assumem o ponto de vista de si e 

incorporam os dos interlocutores (eleitores). O discurso político deveria ser o lugar de 

engajamento e de comprometimento. Nele, máscaras são atribuídas aos sujeitos, que 

assumem posições sociais diferenciadas, como a de cidadãos comprometidos, éticos e 

exemplares.  

                                                           
3
 

http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Emiliana%20Souza%20Soares%20Fernandes%

20(PPGEL-FRN)%20e%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20Soares%20Rodrigues%20(PPGEL-

UFRN).pdf 

http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Emiliana%20Souza%20Soares%20Fernandes%20(PPGEL-UFRN)%20e%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20Soares%20Rodrigues%20(PPGEL-UFRN).pdf
http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Emiliana%20Souza%20Soares%20Fernandes%20(PPGEL-UFRN)%20e%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20Soares%20Rodrigues%20(PPGEL-UFRN).pdf
http://www.cchla.ufrn.br/visiget/pgs/pt/anais/Artigos/Emiliana%20Souza%20Soares%20Fernandes%20(PPGEL-UFRN)%20e%20Maria%20das%20Gra%C3%A7as%20Soares%20Rodrigues%20(PPGEL-UFRN).pdf
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É, pois, nesse contexto, que nos propomos a responder ao seguinte 

questionamento: Como a (não) assunção da responsabilidade enunciativa relaciona-se 

ao estudo das emoções nos discursos políticos de posse do ex-presidente Lula e da 

presidente Dilma Rousseff?  

Para responder a essa questão, estabelecemos como objetivos da pesquisa 

identificar, descrever, analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e sua 

articulação com as emoções. Para tanto, consideramos as modalidades linguísticas 

(BESSA NEVES, 2012), materializadas nos discursos políticos de posse do ex-

presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores. 

Como objetivos específicos, propusemo-nos a: (1) caracterizar os discursos políticos de 

posse, considerando o modelo de análise da ATD; (2) focalizar as instâncias 

enunciativas e os PDV presentes no corpus; (3) discutir as modalidades linguísticas 

presentes nos discursos; (4) compreender a RE e os enunciados conativos de emoções a 

partir da modalidade linguística; e (5) relacionar a (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa às emoções. 

Por fim, esclarecemos que o plano de texto da dissertação se constitui da 

presente introdução, três capítulos e das considerações finais. No primeiro capítulo, 

estabelecemos uma discussão acerca dos conceitos e categorias relacionados à RE, no 

âmbito da ATD, bem como a noção de emoção em um contexto argumentativo. 

No segundo capítulo, apresentamos nossa abordagem metodológica, 

caracterizamos a pesquisa e justificamos nossa escolha pelo corpus. Além disso, 

expomos a categoria teórica de análise que nos auxiliou a delimitar e aprofundar o 

estudo.  

No terceiro capítulo, analisamos os dados, atentando a nossos procedimentos 

metodológicos e categorias de análises, ancoradas no quadro teórico adotado. Por fim, 

tecemos nossas considerações finais sobre os resultados obtidos, relacionando-os aos 

objetivos e questão propostos inicialmente. 
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1. Pressupostos epistemológicos 

 

1.1 Fundamentos da ATD 

 

A Análise Textual dos Discursos (ATD), postulada por Adam (2011), propõe-se 

a estudar o discurso associado ao texto, numa perspectiva pragmática da linguagem. 

Adam (2011) percorre os estudos de Saussure, de Benveniste, do círculo de Bakhtin, da 

Análise de Discurso de linha francesa e da Linguística Textual (LT), a fim de “articular 

uma linguística textual desvencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso 

emancipada da análise de discurso francesa (ADF)” (ADAM, 2011, p. 43), a partir de 

conceitos distintos e complementares em certos aspectos da ADF e da LT, são 

estabelecidos noções e níveis de análise singulares e próprios da ATD, entendendo a 

“linguística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas 

discursivas” (ADAM, 2011, p. 43), capaz de “fornecer instrumentos de leitura das 

produções discursivas humanas” (ADAM, 2011, p. 25). 

Assim, Adam (2011) relaciona explicitamente categorias de texto e discurso para 

conceber um quadro teórico e metodológico da ATD, e retoma os estudos de Coseriu 

(1994) para justificar a proposta da ATD, como vemos a seguir:   

 

Eugenio Coseriu, que parece ter sido um dos primeiros, desde os anos 

1950, a usar o termo “linguística textual”, propõe, com muita razão, 

em seus últimos trabalhos, distinguir a “gramática transfrasal” da 

“linguística textual” (1994). Se a primeira pode ser considerada como 

uma extensão da linguística clássica, a linguística textual é, em 

contrapartida, uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que 

deve fundar-se na análise de textos concretos. É esse procedimento 

que me proponho desenvolver e designar como análise textual dos 

discursos (ADAM, 2011, p. 23, grifos do autor). 

 

 A teoria é basilar à relação sujeito-linguagem e abrange não só o texto, mas o 

sujeito, instituído e colaborador com as práticas discursivas. Nessa mesma conjuntura, 

pontuamos Marquesi (2011, p. 14), que alude a Benveniste (1989) quanto à questão do 

sujeito constituído na linguagem e pela linguagem, na relação entre o eu-tu, e afirma 

que: 

 

A linguagem é, portanto, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de 

conter sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão. Na 
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verdade, de algum modo, a linguagem propõe formas vazias das quais 

cada locutor, no exercício do discurso, se apropria, fazendo sempre 

revelar sua pessoa e o outro na enunciação. 

  

Concordando com essa perspectiva, compreendemos a linguagem como um 

agente criador e negociador da existência. O sujeito, a partir da interação e da inserção 

social, articula valores e conceitos, a fim de defender seu ponto de vista, e 

possivelmente negar outros. Assim, ele cria uma imagem de si e dos objetos do mundo. 

Nesse sentido, não é possível conceber a linguagem fora do sujeito e da sociedade. A 

linguagem, como fruto das concepções do sujeito acerca do mundo, é ideológica, como 

assegura Authier-Revuz (2004, p. 30), 

  

As línguas são concepções do mundo, não abstratas, mas concretas, 

sociais, atravessadas pelo sistema das apreciações, inseparáveis da 

prática corrente e da luta de classes. É por essa razão que cada objeto, 

cada noção, cada ponto de vista, cada apreciação, cada entonação, que 

se encontra no ponto de intersecção das fronteiras das línguas – 

concepções do mundo – é englobado numa luta ideológica violenta. 

 

 A ação de linguagem para a ATD é, portanto, contextualizada a elementos do 

discurso e do texto, como propõe Adam (2011, p. 63) e detalharemos na próxima 

sessão, 

 

Toda a ação de linguagem inscreve-se [...] em um dado setor do 

espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a uma língua 

(socioleto) e a gêneros de discurso. 

 

A seguir apresentamos algumas das categorias da ATD mais relevantes para 

nosso trabalho, discutindo-as com base nos conceitos da ADF, da LT e da Linguística 

da enunciação para estabelecer algumas aproximações, mas, sobretudo, para distinguir e 

tornar singular essas noções para nossa pesquisa e caracterizá-la no âmbito da Análise 

Textual dos Discursos. 

   

1.1.1. Texto e discurso 

 

A ATD adota uma “posição construtivista no sentido em que ‘ela define e 

explicita um número mínimo de operações enunciativas fundamentais que permitem 
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passar das noções e dos esquemas abstratos da língua para as unidades observáveis nos 

textos’” (ADAM, 2011, p. 65).  

Segundo Adam (2011, p. 52) discurso e texto estão divididos por uma linha 

tênue. O teórico fundamenta-se em Todorov (1977, p. 425), que define discurso pelos 

“seguintes traços: uma estabilização pública e normativa, e uma possibilidade de status 

institucional” (TODOROV, 1977 apud ADAM, 2011, p. 45).  Adam (2011) alude 

também a Maingueneau (2000, p. 52-56), que entende o discurso como: 

 

 uma organização situada para além da frase; 

 orientado;  

 uma forma de ação; 

 interativo; 

 contextualizado; 

 assumido por um sujeito; 

 regido por normas; 

 constituído no interdiscurso. 

 

Embora esse conceito pertença à Análise do Discurso, é-nos valioso, uma vez 

que Adam (2011) postula que o discurso possui uma ação visada, uma orientação 

argumentativa com propósitos determinados; é fruto da interação social; concebido em 

uma formação sociodiscursiva; e resultado de vários discursos.  

O discurso decorre da relação entre os sujeitos, mas também de interdiscursos. 

Ele é heterogêneo e dialógico, pode não ser marcado, mas é heterogeneamente 

constituído (AUTHIER-REVUZ, 2004). Nenhuma palavra é nova e nossa, da mesma 

forma, nenhum discurso o é. Nessa direção, reportamo-nos a Bakhtin (1988, p. 88), 

quando ele explicita que, 

 

Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 

mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão podia 

realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do 

discurso alheio para o objeto.  

 

Assim como a língua, o discurso é carregado por ideologias e estruturado em 

formações sociodiscursivas específicas. Ele é resposta a outros discursos. Ao mesmo 

tempo em que é coletivo, é individual, pois a situação comunicativa é inalienável. É 
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regido por normas sociais e aponta um pensamento coletivo cristalizado, a partir de uma 

posição subjetiva. É uma forma de ação “sobre o outro e não apenas uma representação 

do mundo” (MAINGUENEAU, 2000, p. 53). Segundo Authier-Revuz (2004, p. 25, 

grifos do autor), o discurso é 

 

O que se diz de maneira insistente através dessa rede de oposições é o 

lugar dado ao outro na perspectiva dialógica, mas um outro que não é 

nem o duplo de um frente a frente, nem mesmo o “diferente”, mas um 

outro que atravessa constitutivamente o um. 

  

 O conhecimento é constituído no embate entre discursos, através da linguagem. 

Nesse sentido, o discurso ocorre no seio de uma rede de oposições. Todo discurso 

remete a um contexto ou a vários outros, e “o dialogismo é dado assim como condição 

de constituição do sentido” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 36). O que não implica, nem 

se contrapõe à noção de que um discurso proferido em determinado momento é único, 

pois agrega a si condições específicas de produção de sentido.    

Os discursos são heterogeneamente constitutivos por diferentes vozes sociais e 

podem ser heterogeneamente marcados, como nos afirma Authier-Revuz (2004). 

Nenhuma palavra é neutra, mas é carregada por outros discursos. Assim, para a autora, 

não se trata somente do diálogo no nível da interlocução, mas do exterior que dá 

condição para a construção do discurso. 

  A heterogeneidade constitutiva refere-se à construção do discurso sócio-

historicamente, à natureza e ao processo de constituição do discurso, e mesmo não 

sendo uma forma marcada, ela é inerente à composição do discurso. Enquanto que a 

heterogeneidade mostrada aponta para a representação desse processo, para uma 

negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva, delineando o 

distanciamento entre o sujeito e o que ele diz, por meio de formas marcadas, ou não.    

Assim, de acordo com Authier-Revuz (2004), o discurso tanto o direto, como o 

indireto, a negação, as glosas do enunciador e as aspas particularizam a heterogeneidade 

mostrada e marcada; e o discurso indireto livre, a intertextualidade por imitação, a 

ironia e a pressuposição delimitam a heterogeneidade mostrada e não marcada. 

Em nosso objeto de análise, encontramos tanto índices marcados como índices 

não marcados, contemplados pelo discurso indireto – em seus esquemas sintáticos, pelo 

indireto livre e a pressuposição, instaurando atos de enunciação. O locutor dá lugar ao 
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discurso do outro por meio de reformulações e modalizações, em que é possível 

determinar a posição do enunciador em relação ao próprio enunciado que realiza.  

No âmbito da gestão das vozes em um discurso, cabe abordar Guentchéva 

(1994) e seu conceito de mediativo (doravante MED). Essa noção aponta para o traço 

semântico, em que “o enunciador indica de forma explícita que não é a fonte primeira 

da informação” (GUENTCHÉVA, 1994, p. 8)
4
. Embora esse traço seja característico da 

língua búlgara, aproximamos MED da heterogeneidade mostrada, no sentido em que 

ambos condizem com o contexto de ruptura de uma situação de enunciação inicial por 

uma situação de enunciação mediada. Entretanto, é importante frisar que, diferente do 

discurso indireto, o mediativo não exprime alguma garantia de comentário reportados e 

qualquer enunciado de asserção (GUENTCHEVA, 1994, p. 12-13)
5
, assim, mesmo em 

discursos heterogeneamente mostrados e não marcados, como vemos no corpus, é 

possível encontrar o mediativo. 

 O discurso e a língua estão imbricados por “um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, [1929] 2010, p. 99) e são constantemente 

influenciados pelas ideologias cotidianas, portanto, são de natureza indiscutivelmente 

social. Apesar disso, Adam (2011) admite que o discurso é passível de ser analisado em 

uma perspectiva textualmente orientada, ou seja, a partir dos estudos sobre o texto, 

observa-se o discurso. Nesse sentido, Adam (2011) caracteriza o texto como um objeto 

complexo, que não deve ser observado somente por aspectos gramaticais, mas, 

sobretudo, pelo sentido e os elementos que o compõem, dito de outra forma, pelo 

discurso.  

Marcuschi (2012, p. 16) afirma que “o texto é a unidade linguística 

hierarquicamente superior à frase”, em seguida, enfatiza que “a gramática de frase não 

dá conta do texto”. Com esse entendimento, Marcuschi (2012) foi basilar para as teorias 

da Linguística de Texto (LT) no Brasil, pois, mais do que estrutura, o texto articula-se 

ao sentido. O texto é linguístico, é intencional, e diz respeito a uma atividade 

sociocognitiva constituinte da cena pragmática da enunciação. Uma simples palavra 

pode se caracterizar como um texto.  

                                                           
4
 “L’enunciateur indique de façon explicite qu’il n’est pas la source première de l’information”  

(GUENTCHÉVA, 1994, p. 8). 
5
 “Le MÉD n’exprime aucune garantie des propos rapportés et place l’énoncé hors de toute assertion”  

(GUENTCHÉVA, 1994, p. 12-13). 
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O texto é uma “unidade construída na análise”, “produto natural de interação 

linguageira”, “uma proposição de mundo que solicita do interpretante (auditor ou 

locutor) uma atividade semelhante, mas não simétrica, de (re)construção dessa 

preposição de (pequeno) mundo ou Rd”. Em outras palavras, para Adam (2011), o texto 

é uma unidade sensível da interação humana, responsável pela categorização dos 

objetos do mundo. É produto do discurso, materializado por operações de segmentação 

e ligação, como vemos a seguir no Esquema 5 de Adam (2011). São os textos que 

materializam os gêneros do discurso, responsáveis pela estabilização pública e 

normativa do discurso.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A partir do plano de texto é possível fazer uma descrição da composição 

semântica do texto e descobrir seu sentido, pois, como afirma Adam (2011, p. 255), “os 

planos de texto desempenham um papel fundamental na composição macrotextual do 

sentido”. Ele permite reconstruir e reorganizar o texto para, assim, entender o discurso 

que o permeia. Nesse sentido, em nossas análises é imprescindível partir do plano de 

texto para chegarmos aos elementos do discurso.   

Adam (2011) propõe o quadro metodológico para a Análise Textual dos 

Discursos, conforme vemos abaixo. Em outras palavras, ele considera a natureza 

heterogênea e dialógica da linguagem para sugerir uma análise textual que compreenda 

a análise dos discursos, resultado de uma interação social, de formações 

sociodiscursivas e interdiscursos, dessa forma, visando a um determinado objetivo. 

Texto e discurso, aqui, são dimensões complementares de um mesmo plano de análise. 

Figura 1 – Operações de segmentação e ligação (Esquema 5 - ADAM, 2011, p. 64) 

Figura 1 - – Operações de segmentação e ligação (Esquema 5 - ADAM, 2011, p. 64) 
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Para chegar ao texto, é preciso abranger o discurso, e na perspectiva do texto, várias 

abordagens podem ser feitas em função de uma orientação argumentativa.  

Como observamos na Figura 2, Adam (2011) propõe níveis de análise para o 

texto, sejam a textura (proposições enunciadas e períodos), a estrutura composicional 

(sequências e planos de textos), a semântica (representação discursiva), a enunciação 

(responsabilidade enunciativa e coesão polifônica) e os atos de linguagem 

(ilocucionário) e a orientação argumentativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso propósito aqui é discutir, a partir do texto, a responsabilidade enunciativa 

(RE), uma noção também complexa, que envolve outras, enunciação, enunciado, 

engajamento, locutor, enunciador e pontos de vista (PdV). 

Escolhemos o fenômeno da responsabilidade enunciativa para estudar os 

discursos políticos de posse, por entender que o político, sendo uma figura de influência 

econômica e social, deve se posicionar ante seus enunciados e justificá-los, 

argumentando-os para efetivar seu poder de persuasão. Em decorrência disso, 

relacionamos a RE às emoções. O político deve, a partir do efeito patêmico,  

Figura 2 – Níveis ou Planos da Análise Textual dos Discursos (Esquema 4 - ADAM, 2011, 

p. 61) 
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responsabilizar-se por seus enunciados, ou atribuí-los a outrem estrategicamente, de 

maneira a atingir o público-alvo e os objetivos da enunciação.   

Sobre o fenômeno da RE, Adam (2011) elenca oito categorias de análise para 

determinar o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição, quais sejam: 

 

 Os índices de pessoas; 

 Os dêiticos espaciais e temporais; 

 Os tempos verbais; 

 As modalidades; 

 Os diferentes tipos de representação da fala; 

 As indicações de quadros mediadores; 

 Os fenômenos de modalização autonímica; 

 As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos. 

 

Essa lista é uma expansão da descrição que Benveniste (1989) traz no “aparelho 

formal da enunciação”, em que ele enxerga a enunciação como um funcionamento da 

língua por um ato individual de utilização. Sendo assim, “antes da enunciação, a língua 

não é senão possibilidade da língua. Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma 

instância de discurso, que emana de um locutor” (BENVENISTE, 1989, p. 83-84).  

Benveniste (1989) diferencia o emprego das formas do emprego da língua e 

considera que há diversidade das estruturas linguísticas, por isso as análises não podem 

se resumir a um pequeno número de modelos, mas podem principiar por índices de 

pessoas, índices de ostensão [os dêiticos para Adam (2011)], pronomes pessoais e 

demonstrativos, tempos verbais e modalizadores. A seguir discutimos mais sobre o 

fenômeno da responsabilidade enunciativa. 

1.1.2. A Responsabilidade Enunciativa (RE) 

 

A enunciação e, consequentemente, o enunciado, são discutidos sob diferentes 

perspectivas, que se assemelham em alguns pontos. No dicionário da Linguística da 

Enunciação (FLORES; BARBISAN; FINATTO; TEXEIRA, 2009), encontramos 

algumas dessas definições. Bakhtin (2010), por exemplo, propôs um estudo sobre a 
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enunciação, considerando a língua a partir de situações concretas, em determinado 

tempo e espaço, decorrentes de outras enunciações e ideologias. 

 

Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma 

resposta a alguma coisa e é construída como tal. [...] Toda inscrição 

prolonga aquelas que a precederam, trava polêmicas com elas, conta 

com as reações ativas da compreensão, antecipa-as. Cada inscrição 

constitui uma parte inalienável da ciência ou da vida política 

(BAKHTIN, [1929] 2010, p. 101). 

 

O enunciado, por sua vez, para Bakhtin (2010), está associado à interação 

verbal. Na proposta do dialogismo em que “cada enunciado é um elo da cadeia muito 

complexa de outros enunciados” (BAKHTIN, 1992, p. 291), temos o enunciado como a 

materialização da enunciação, em dois planos, um abstrato, composto pela enunciação, 

e um real, pelo enunciado, de maneira que, 

 

A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de 

um indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda 

sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não 

pode existir fora dessa forma (BAKHTIN, 1992, p. 293). 

  

Já para Benveniste (1989), a enunciação é uma instância inerente ao discurso, 

constituída em um contexto que possibilita e precede a comunicação, seja pela 

linguagem oral ou escrita. Ela também perpassa a noção de pessoa, tempo e espaço e 

configura-se em três maneiras, a) uma realização vocal, b) conversão da língua em 

discurso, c) o colocar em funcionamento a língua, de modo que,  

 

Antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. 

Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância de 

discurso, que emana de um locutor, forma sonora que atinge um 

ouvinte e que suscita uma outra enunciação de retorno 

(BENVENISTE, 1989, p. 83-4).  

 

 O enunciado em Benveniste (1989), por conseguinte, é produto do processo da 

enunciação e tem existência em um dado momento.  

Já para Ducrot (1987), o surgimento do enunciado consiste em uma aparição 

momentânea, “a realização de um enunciado é de fato um acontecimento histórico: é 

dado a existência a alguma coisa que não existia antes de se falar e que não existirá 

mais depois” (DUCROT, 1987, p. 168). O enunciado, nesse sentido, deve dar conta do 
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ato realizado graças a ele, a enunciação. Trata-se de um fragmento do discurso, “deve 

ser distinguido da frase, que é uma construção linguística, e que permite dar conta dos 

enunciados” (DUCROT, 1987, p. 166). Mais que uma manifestação linguística, o 

enunciado pertence ao universo do discurso. 

Ducrot (1987, p. 141) afirma que “um enunciado comporta sempre [...] um 

dizer”. Nesse sentido, ele atribui às questões da RE à noção de argumentação por 

autoridade, subdivididas em: a) autoridade polifônica; e b) arrazoado por autoridade. O 

primeiro procedimento pode ser encontrado diretamente inscrito na língua, através da 

inserção de uma voz que não é do locutor (L), ou de uma segunda asserção relativa à 

outra proposição. O segundo procedimento também se refere à asserção, mas não 

concebe que o indivíduo, por si só, determine algo como verdadeiro ou falso. 

Já Rabatel (2009), instituindo os planos de enunciação – pessoal, histórica ou 

teórica, determina que os enunciados são atualizados pelas escolhas de referenciação, 

que indicam a posição do enunciador primário (E1), reportando-se ao conteúdo 

proposicional (CP) e influenciando, igualmente, o julgamento de veracidade do CP. 

Nesse sentido, defendendo um ponto de vista (PDV).  

 É necessário, portanto, esclarecer a noção de enunciado para compreender a 

responsabilidade enunciativa e suas implicações. Em Rabatel e Chauvin-Vileno (2006, 

p. 19)
6
, “a responsabilidade [...] é diretamente atribuída pela gestão da multiplicidade 

das fontes enunciativas”, mas não abrange somente esse aspecto. É preciso entender que 

todo locutor está engajado com a enunciação e, por isso, a enunciação é orientada 

argumentativamente, cabendo ao locutor estabelecer estratégias enunciativas para 

demonstrar seu propósito, responsabilizando-se, ou não, pelos enunciados. 

A enunciação, para a Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), é um 

processo em que os interlocutores, “sujeitos ativos”, agem em função de uma orientação 

argumentativa. “Todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, seu contexto de 

enunciação” (ADAM, 2011, p. 56). Ela diz respeito a um ato individual situado 

socialmente, possui uma dimensão dialógica da realidade do discurso, decorre de ações 

e de contextos sociodiscursivos, e desencadeia enunciados passíveis de seres 

responsabilizados. Nisso consiste a responsabilidade enunciativa: atribuir pontos de 

vista a enunciados e associá-los a enunciadores.  

                                                           
6
 “La responsabilité [...] est directement engagée par la gestion de La multiplicité des sources  

énonciatives” (RABATEL; CHAUVIN-VILENO, 2006, p. 19). 
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Segundo Adam (2011, p. 110), a RE “permite dar conta do desdobramento 

polifônico”, ou seja, ela se refere às possibilidades de um enunciado de ser assumido 

por diferentes entidades do discurso. 

A Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), em contrapartida à ideia de 

enunciado, estabelece a noção de proposição-enunciado, que diz respeito à unidade 

mínima capaz de ser materializada e marca a natureza do produto da enunciação. É 

assim designada para “reforçar o fato de que se trata de uma microunidade sintática e 

de uma microunidade de sentido” (ADAM, 2011, p. 108, grifos do autor), de um 

enunciado mínimo capaz de ser realizado e produzido por um ato de enunciação, um 

produto de relações estabelecidas pelo discurso no âmbito das formações 

sociodiscursivas, da interação social, do interdiscurso e da ação visada. Para 

caracterizar as dimensões da proposição-enunciado, Adam (2011, p.111) concebe o 

seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nele, vemos que toda proposição-enunciado aponta para uma representação 

discursiva, é intencional, bem como apresenta uma orientação argumentativa sobre 

determinado ponto de vista (PdV), e é validada por locutores e interlocutores. “Toda 

proposição-enunciado possui um valor descritivo. A atividade discursiva de referência 

constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de discurso comunicável” 

Figura 3 – Dimensões dos enunciados (Esquema 10 - ADAM, 2011, p. 111) 
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(ADAM, 2011, p. 113). A linguagem e, consequentemente, a enunciação, são formas de 

agir no mundo e de construir significação, sendo a proposição-enunciado o resultado 

desse processo. 

Após essa contextualização teórica sobre as noções de enunciação, 

enunciado/proposição-enunciado e responsabilidade enunciativa, alguns apontamentos a 

respeito de outras noções determinantes da RE, como as instâncias de enunciação e os 

pontos de vista, são essenciais para caracterizar a assunção (ou não) da responsabilidade 

enunciativa e aprofundar os estudos sobre a RE. Nesse sentido, nas próximas seções 

encontram-se discussões dessa natureza com base na ATD, bem como em Ducrot e em 

Rabatel, em quem explicitamos melhor os elementos inerentes a RE, uma vez que ele é 

o nosso norte para a análise do corpus quanto a esse fenômeno. 

 

   1.1.2.1. As instâncias enunciativas 

 

 Todo enunciado é de responsabilidade de alguma instância enunciativa, ou, 

como teoriza Adam (2011), de um locutor-narrador. Um mesmo enunciado é passível de 

ser atribuído a diferentes instâncias. Sendo assim, concordamos com a afirmação de 

Berthelot (2003 apud RABATEL, 2010) que nega a concepção de autor-origem, uma 

vez que um discurso comporta várias enunciações, enunciadores, vozes e pontos de 

vista.    

 

A hipótese da autoria, sem alimentar a teoria ingênua de um autor-

origem independente do movimento geral de produção de 

conhecimento, contra a qual Foucault fez críticas decisivas, remete à 

ideia de uma voz portadora de um ponto de vista, que se faz ouvir do 

outro lado da assunção da voz e dos pontos de vista de outros, 

expressando uma nova contribuição sobre o assunto. Nossa concepção 

de autoria ultrapassa a questão do escritor e inclui a questão do 

número eventual dos sujeitos extralinguísticos (dotados de uma 

identidade própria) que são, a títulos diversos, parte integrante da 

pesquisa (BERTHELOT, 2003 apud RABATEL, 2010, p. 506-507).
7
 

 

                                                           
7
  “L’hypothèse de l’auctorialité, sans alimenter la théorie naïve d’un auteur-origine indépendant du 

mouvement général de production des savoirs, contre laquelle Foucault a porté des critiques décisives 

renvoie à l’idée d’une voix porteuse d’un point de vue qui se fait entendre par-delà prise en compte de 

la voix et des points de vue des autres, exprimant une contribution nouvelle sur un sujet. Notre 

conception de l’auctorialité dépasse la question du scripteur et subsume la question du nombre 

éventuel des sujets extralinguistiques (dotés d’une identité propre) qui sont, à des titres divers, partie 

prenante de la recherche (BERTHELOT, 2003) ” (RABATEL, 2010, p. 506-507). 
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O autor, para Berthelot (2003 apud RABATEL, 2010) e para nossos estudos, 

não é sinônimo de escritor ou de produtor empírico do texto, uma vez que na concepção 

também de Ducrot (1987), o produtor empírico do texto não possui importância 

linguística para a enunciação, sendo apenas “materialmente responsável pela produção 

de um ato de enunciação, independentemente de quem é linguisticamente marcado na 

enunciação como sendo responsável por ela” (DENDALE, BRABANTER, COLTIER, 

2009, p. 8)
8
. Assim como para parte dos estudiosos sobre a responsabilidade enunciativa 

o produtor empírico do texto não tem importância linguística, para nossa pesquisa, essa 

instância não foi considerada, por entendermos que não se trata do redator de Lula e de 

Dilma, ou dos próprios presidentes, mas de enunciadores que se articulam através da 

linguagem para criar a figura dos políticos em questão.   

Adam (2011), Ducrot (1987) e Rabatel (2007, 2008, 2009, 2010) concebem 

instâncias de responsabilização distintas, é essa discussão a que nos propomos adiante. 

Adam (2011) admite que os enunciados podem ser assumidos pelo locutor 

narrador, ou não, e, neste caso, serem creditados a fontes dos saberes diversos ou a um 

locutor anônimo. Embora esse autor conceba a noção de locutor como sendo aquele que 

se mantém à distância e de enunciador atrelada ao PdV, Adam (2011) não focaliza a 

problemática da distinção entre locutor e enunciador, mas a questão da assunção, ou 

não, dos pontos de vista, por meio de categorias linguísticas textuais/discursivas. 

O enunciador para Adam (2011) apresenta um papel importante, pois é ele quem 

promove a interação social, cria os objetos do discurso e estabelece objetivos a serem 

validados por seu ponto de vista (PdV). Dialogando com a concepção de Bakhtin, o 

enunciador seria o autor-criador, com a função de mover a obra e as práticas cotidianas, 

pois, “não apenas registra passivamente os eventos da vida (ele não é um estenógrafo 

desses eventos), mas, a partir de uma certa posição axiológica, recorta-os e reorganiza-

os esteticamente” (BAKHTIN apud FARACO, 2012, p. 39). 

Ducrot (1987), em seus estudos, distingue locutor de enunciador, este como a 

pessoa a quem é responsabilizada a enunciação. Enquanto que o locutor é aquele que 

imputa a um enunciador a responsabilidade de um enunciado, ele é a fonte da 

enunciação, a quem faz referência o eu e as marcas de primeira pessoa.     

                                                           
8
 “Materially responsible for the production of the utterance act, independently of who is linguistically  

market in the utterance as being responsible for it” (DENDALE, 2009 , p. 8). 



30 

 

Ducrot (1987) ainda diferencia o “locutor enquanto tal (L)” – responsável pela 

enunciação – e o “locutor enquanto ser do mundo (λ)” – a “pessoa completa”, a origem 

do enunciado. Já os enunciadores, para esse teórico, “se eles ‘falam’ é somente no 

sentido em que a enunciação é vista como expressando seu ponto de vista, sua posição, 

sua atitude, mas não, no sentido material do termo, sua palavra” (DUCROT, 1987, p. 

192). Os enunciadores organizam os pontos de vista. “O enunciador está para o locutor 

assim como a personagem está para o autor” (DUCROT, 1987, p. 192).  

Rabatel (2007, 2008, 2009, 2010) explicita a diferença entre as instâncias de 

locutor e enunciador em diversos de seus artigos. Concebe a noção de posição 

enunciativa, por meio da qual o enunciador se refere a um objeto do discurso, posiciona-

se em relação a ele, indicando o ponto de vista almejado. Segundo esse teórico, locutor 

e enunciador estão relacionados de modo que um enunciador não é concebido sem um 

locutor, e um discurso pode apresentar diferentes enunciadores e locutores. Assim, há 

uma relação de hierarquia entre essas instâncias, de maneira que são concebidos 

locutores e enunciadores primários, secundários etc., em função dos pontos de vista 

apresentados. Dito de outra maneira, Rabatel (2010) distingue dois sujeitos modais no 

nível da responsabilidade enunciativa, um enunciador primeiro – a instância da 

responsabilidade enunciativa dos enunciados, e enunciadores segundos – instâncias de 

validação. 

Segundo Rabatel (2010), o locutor e enunciador primários são a origem do 

discurso e “aquele que responsabiliza os conteúdos proposicionais advindos do 

discurso, ou impõe pontos de vista a outras fontes”. Sendo assim, cabe ao locutor e 

enunciador primários atribuir pontos de vista a outros enunciadores/locutores. A seguir, 

sintetizamos as noções de locutor e enunciador propostas por Rabatel (2010) e 

orientadoras da nossa análise,  

 

 O locutor  

É a instância que produz a materialidade dos enunciados. Pode ocorrer em um 

mesmo texto um locutor primeiro (L1), segundo (l2), terceiro (l3) etc., sendo que o 

locutor primeiro sempre existe, e os demais locutores são ordenados em relação a L1. 

No nosso caso do discurso político de posse, L1 diz respeito a Lula e Dilma, 

respectivamente. 
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 O enunciador  

É relativo ao sujeito modal de Bally. É a fonte de um ponto de vista, que valida 

um conteúdo proposicional (CP), de maneira que o PDV está para o enunciador, e vice-

versa. Da mesma forma que o locutor, podem ser concebidos diversos enunciadores em 

mesmo texto – enunciador primeiro (E1), segundo (e2), terceiro (e3) etc., no sentido em 

que E1 está relacionado ao L1, porém L1 pode ter diferentes enunciadores e pontos de 

vista, e2, e3 etc. É o que Rabatel (2007) distingue de enunciado monológico e 

enunciado dialógico, aquele como sendo o que admite somente o L1/E1, e este 

concebido por uma primeira instância de locutor e enunciador (L1/E1) e a partir da qual 

se tem outros locutores (l2, l3) e/ou enunciadores (e2, e3). 

Sendo assim, L e E são:  

 

– Linguisticamente primeiros, em relação à l e a e que ocupam uma 

posição secundária já que a dêixis é calculada em relação a L1, 

implicando as transformações adequadas ao discurso citado de l2; 

– hierarquicamente superiores a l e a e, sobre o plano pragmático, na 

medida em que L1 dá conta dos PDV de l2 em função de seus 

próprios interesses de locutor primário (RABATEL, 2007, p. 3)
9
. 

 

1.1.2.2  O ponto de vista (PDV) 

 

Mais que uma questão de dialogismo e polifonia de vozes presentes na 

enunciação, a responsabilidade enunciativa possui uma dimensão argumentativa – 

pragmática, na qual enunciadores diferentes são fontes de pontos de vista diferentes.  

De acordo com a perspectiva de Rabatel (2008), o ponto de vista (doravante 

PDV
10

), antes de ser um conceito linguístico, possui uma postura cognitiva e 

psicossocial. O PDV é, assim, a expressão geral da subjetividade de um sujeito, é uma 

unidade semântica que indica um posicionamento a respeito do conteúdo proposicional. 

Segundo Rabatel (2007, p. 1), os pontos de vista são “tudo que, na referenciação dos 

objetos (do discurso) revele, de um ponto de vista cognitivo, uma fonte enunciativa 

singular e denote, diretamente ou indiretamente, seus julgamentos sobre os 

                                                           
9
 “– linguistiquement premiers, par rapport à l et à e qui occupent une posture seconde, puisque la deixis 

est calculée par rapport à L1, impliquant les transformations idoines dans le discours cité de l2 ; 

– hiérarchiquement supérieurs à l et à e, sur le plan pragmatique, dans la mesure où L1 rend compte des 

PDV de l2 en fonction de ses propres intérêts de locuteur primaire”. (RABATEL, 2007, p. 3).  
    

10
 Verificar a Lista de Abreviaturas e Siglas.  
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referentes”
11

. Uma vez que a referenciação não é neutra, o PDV sempre se refere a um 

enunciador.  

O teórico em questão concebe ainda que, de uma forma mais geral, o PDV se 

define por meios linguísticos, pelos quais um sujeito age em função de um objeto, que 

pode ser um personagem, uma situação, um conceito ou um evento, em todo caso, um 

objeto do discurso. 

O PDV pode ser expresso diretamente, por comentários explícitos, ou 

indiretamente, ou seja, pela referenciação e independente da presença de marcadores 

tradicionais de argumentação; bem como pode apontar tanto para relatos das 

percepções, relato dos discursos ou dos pensamentos, de maneira que Rabatel (2008) 

caracteriza o PDV embrionário (pensamento), PDV afirmado (discursos ou fala) e PDV 

representado (percepção), como detalhamos a seguir: 

 

 PDV embrionário  

É encontrado em um relato a partir da perspectiva de um personagem, de 

um ator do enunciado. Está relacionado à forma de agir de um dos enunciadores, 

pela qual ele se distancia de L1/E1. 

 PDV afirmado 

Diz respeito à opinião, ao julgamento e à fala explicitamente assumidos e 

apresentados. Segundo Rabatel (2008), esse PDV corresponde às falas dos 

personagens no discurso direto
12

. Enunciador e locutor coincidem. 

 PDV representado  

Aquele que atribui importância às expressões das 

percepções/pensamentos pelo enunciador sobre o objeto focalizado. Manifesta-

se igualmente através de marcas mais discretas que afetam a construção do 

conteúdo proposicional, notadamente no âmbito da atribuição. 

 

 

 

                                                           
    

11
 “Tout ce qui, dans la référenciation des objets (du discours) révèle, d’un point de vue cognitif, une  

     source énonciative particulière et dénote, directement ou indirectement, ses jugements sur les  

     référents”. (RABATEL, 2007, p. 1). 
12

 “Le PDV asserté correspond aux paroles de personnage au discours direct” (RABATEL, 2008, p. 23). 
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1.1.3. A noção de Quase-RE 

 

Rabatel (2009) distancia-se de Ducrot (1987) quando traz a noção de quase-

RE, pois entende que o enunciador pode não ser a fonte do ponto de vista. Para Rabatel 

(2009), L1 pode não coincidir com E1 e, assim, podem existir outros enunciadores, 

como discutimos nas seções anteriores, ou seja, L1/E1 pode assumir por conta própria 

os conteúdos proposicionais, julgando-os como verdadeiros, ou atribuir a um segundo 

enunciador (e2). Nesse sentido, não cabe a L1/E1 pronunciar-se a respeito dos PDV 

atribuídos a outros enunciadores, mas validá-lo. Por isso, Rabatel estabelece a 

responsabilidade enunciativa limitada, como identificamos a seguir, 

 

A imputação é, portanto, uma responsabilidade enunciativa com 

responsabilidade limitada, pois foi construída pelo primeiro locutor, 

atribuída por ele a um segundo locutor/enunciador que pode sempre 

alegar que não é responsável pelo PDV que L1/E1 lhe atribuiu 

indevidamente (RABATEL, 2009, p. 74)
13

  

 

 O quadro a seguir sintetiza a noção de responsabilidade enunciativa por Rabatel. 

Temos duas colunas, uma da assunção da RE por L1/E1 e outra da RE limitada, ou seja, 

da imputada a outros locutores e enunciadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 “L’imputation est donc une PEC à responsabilité limitée, parce que construite par le locuteur premier,  

atribuée par lui à un locuteur/énonciateur second qui peut toujours alléguer qu’il n’est pas responsable  

d’un PDV que L1/E1 lui a imputé à tort” (RABATEL, 2009, p. 74). 



34 

 

 

 

 

  

No quadro acima, Rabatel (2013) distingue responsabilidade enunciativa de 

responsabilidade enunciativa imputada por L1/E1. Há duas instâncias, a da 

responsabilidade enunciativa (L1/E1) como sendo a origem da RE, a origem do 

discurso, e a instância de validação da RE, ou seja, as instâncias atribuídas por L1/E1 

para validar o discurso de L1/E1. O quadro também contempla a questão do auto e do 

hetero-PDV, quando há o sincretismo do PDV de E1 com a instância L1, no caso da 

responsabilidade enunciativa, e quando o PDV de e2 difere da instância de L1/E1, 

instaurando diferentes enunciadores e PDV, respectivamente. Neste caso, em e2, 

podendo haver uma aceitação ou uma recusa do PDV de E1, ou seja, a assunção ou não 

                                                           
14

 RABATEL, Alain. Positions, positionnements et postures de l’énonciateur, Natal/UFRN. [Transcrito de  

hand out distribuído por ocasião da Conferência proferida no VIII Congresso Internacional da Associação  

Brasileira de Linguística] Natal, 1 de fevereiro de 2013. 

Responsabilidade 

enunciativa
14

 

Quase responsabilidade enunciativa imputada por L1/E1 

à l2/e2 ou à e2 ou à (L1)/E1 em outro universo 

Instância da RE (L1)E1 Instância da validação l2/e2 ou e2 

Sincretismo das 

instâncias da RE e da 

validação [Auto-PDV 

(PDV de L1/E1)] 

Disjunção pressuposta das instâncias da RE e da validação 

[hétero-PDV (de um interlocutor, de terceiros, da doxa, ou de 

(L1’)/E1’) em um universo outro] 

 

Diferente da própria.... e...  outro eu 

 Acordo 

 

 Fusão 

heterodialógica 

das instâncias 

de validação de 

E1 e e2 ou E1’ 

Responsabilidade 

enunciativa 

limitada 

Desacordo 

 

 Recusa da 

con(fusão) das 

instâncias de 

validação de 

E1 e e2 ou E1’ 

Quadro 1 – Noção de Responsabilidade enunciativa e quase responsabilidade 

enunciativa  
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da responsabilidade enunciativa, o que Rabatel (2013) denomina de responsabilidade 

enunciativa limitada ou quase-RE.   

Esse entendimento sobre a RE importa-nos para as nossas análises e para 

estabelecer a relação com as emoções. Na próxima seção há uma breve exposição sobre 

as emoções no contexto da racionalidade e da argumentação. 

   

1.2. As emoções 

 

1.2.1. Caracterizando as emoções 
  

 As emoções podem ser estudadas sob diferentes perspectivas: da Psicologia, da 

Biologia ou da Linguística, por exemplo. Na própria linguística, encontram-se 

distinções entre as abordagens. Mais comumente, são vistas sob o olhar da Análise do 

Discurso, nosso intuito é discuti-las em uma perspectiva linguística.  

Para a psicologia, as emoções são provocadas fisiologicamente e mensuradas 

quimicamente; são resultado das reações sensoriais e comportamentais dos indivíduos 

frente às percepções de mundo. O medo, por exemplo, é tratado como uma 

característica temperamental e comportamental. A sociologia, contudo, entende as 

emoções como decorrentes de normas sociais, contratos estipulados, algumas vezes, por 

uma consciência coletiva. A ela está interligado o componente da racionalidade e sua 

natureza é interpretativista e interativa.  

A noção de emoção para a Análise do Discurso tem intercessão com os 

conceitos da Psicologia e da Sociologia, uma vez que as emoções são frutos de um 

sujeito em uma dada situação de comunicação e contextos sócio-histórico e cognitivo. 

Porém, como alerta Charaudeau (2007), elas se distinguem das noções de pathos, 

sentimento, afeto e paixão. Alguns autores ainda diferenciam as emoções de sensações, 

como náusea e vertigem. As emoções  

 

não podem ser considerados nem como uma sensação, nem como um 

experimentado, nem como um expresso, pois, se de um lado, o 

discurso pode ser portador e desencadeador de sentimentos ou 

emoções, de outro, não é nele que se encontra a prova da autenticidade 

do que se sente. (CHARAUDEAU, 2007, p. 241-242). 
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Ao contrário da Psicologia e da Sociologia, a Análise do Discurso não se 

detém a estudar as motivações das emoções, ou ainda, como ela são sentidas pelo 

sujeito, pois, conforme Charaudeau (2007), é ilusória a tentativa de classificar a emoção 

pelo outro; mas focalizar o caráter social e de interação, estudando os processos 

discursivos, pelos quais a emoção é estabelecida. A ação visada sem garantia sobre o 

efeito produzido.  

Assim como o discurso, as emoções são de ordem intencional e estão 

relacionadas a crenças, a experiências de um sujeito e problemáticas da representação 

psicossocial. Elas são resultado de “acordo social”, ou seja, são provocadas por fatores 

exógenos, que se internalizam em endógenos.  

As emoções, de acordo com o analista do discurso, são produzidas 

intencionalmente, a fim de atingir outras pessoas. Segundo Plantin (2012, p. 2)
15

, “a 

emoção é um produto cognitivo-linguageiro, não é uma realidade que expressamos, mas 

uma realidade que produzimos”. Elas são codificadas pelo discurso e cabe ao analista 

realizar o processo reverso, para tal, ele precisa dar conta dos constituintes desse 

fenômeno. 

Plantin (2010) admite que as emoções e a razão são constituídas sob os mesmos 

princípios. Nesse sentido, apontamos também para Charaudeau (2007, p. 240-241), 

quando descreve: “Lançaremos a hipótese de que as emoções se originam de uma 

‘racionalidade subjetiva’ porque [...] emanam de um sujeito do qual se supõe ser 

fundado de ‘intencionalidade’”.  

A racionalidade é um componente da emoção, uma vez que, sendo o ser humano 

racional, suas ações são orientadas e predispõem determinados comportamentos e 

emoções. “A emoção não pode ser tratada da mesma maneira conforme a circulação da 

fala” (CHARAUDEAU, 2007, p. 247), pois a análise depende de quem produziu a 

enunciação, a quem se dirige, qual a situação de comunicação, qual o objetivo da 

persuasão, reiterando, assim, o caráter racional dela. 

 

O sujeito falante então recorre a estratégias discursivas que tendem a 

tocar a emoção e os sentimentos do interlocutor - ou do público – de 

maneira a seduzir ou, ao contrário, lhe fazer medo. Trata-se de um 

                                                           
15

 “L'émotion est un produit cognitivo-langagier; non pas une réalité qu'on exprime, mais une réalité qu'on 

produit” (PLANTIN, 2012, p. 2). 
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processo de dramatização que consiste em provocar a adesão 

passional do outro atingindo suas pulsões emocionais 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 245). 

 

Para Charaudeau (2007), quatro princípios regem a situação de comunicação do 

sujeito: a) os princípios da alteridade – aquele que parte da percepção do outro; b) da 

influência – que consiste em trazer o outro para seu universo; c) da regulação – refere-se 

à mediação com o outro, diante do princípio da influência; e d) da pertinência – que 

orienta a compreensão do mundo. Todos esses, conduzem o sujeito, na relação com o 

outro e com o mundo, para processos de regulação, de identificação, de dramatização ou 

de racionalização.  

 A emoção instaura-se no processo de dramatização, juntamente com a questão 

do pathos. Assim, na relação com o outro, ela, sendo racional, visa a partilha de 

determinado posicionamento.  

A emoção é pessoal. Rabatel (2013)
16

 caracteriza as emoções em duas 

direções, a de empatia e a de simpatia. A empatia consiste em se colocar no lugar do 

outro, sem necessariamente experimentar suas emoções; enquanto que a simpatia é o 

inverso, consiste em experimentar as emoções do outro, não se trata de sentir emoção 

pelo outro, mas sim pelo momento que o outro vive, por meio do movimento de 

identificação, é o contágio das emoções, uma comunhão emocional entre os 

participantes. Para o estudo das emoções, de acordo com a proposta da ATD, deve ser 

privilegiado o processo da empatia. 

A emoção está relacionada à ordem do sensível. Em si ela não é refutada, porém, 

quando inserida em um discurso, ela pode ser negociada e subjetiva, como o próprio 

discurso. É com esse entendimento de que a racionalidade é um constituinte da emoção, 

e que, assim como a linguagem, ela é intencional e pode ser negociada, que as emoções 

inserem-se no processo argumentativo da linguagem, como explicitamos na próxima 

seção. 

1.2.2. Processo argumentativo e emoções 

  

A linguagem contempla a emoção, “é muito difícil supor que alguma coisa 

possa ser feita, a partir da linguagem, sem que a emoção seja um componente 

                                                           
16

 RABATEL, A. Emotions et Empathie. CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE LINGUÍSTICA, 8., 2013, UFRN/Natal. 
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interveniente” (MARI; MENDES, 2007, p. 154). A natureza da linguagem é afetiva. 

Nessa direção, Molinié (2008, p. 61) assegura a necessidade de identificar a linguagem 

aos “afetos”: 

 

Determinar a relação da linguagem com os afetos, como forma 

fundamental de linguagem, é dizer que a articulação, ou a 

generalização, ou a produção linguageira (em ocorrência mesma 

especificamente linguística) é radicalmente afetiva
17

. 

 

O ser humano é orientado à ação, à persuasão de seu ponto de vista e, por isso, é 

indubitavelmente um ser emocional, no sentido em que “toda ação patêmica se coloca 

de um ponto de vista racional: agir sobre o outro, numa perspectiva própria da relação 

discursiva” (MENEZES, 2007, p. 319) e que “persuadir um auditório consiste em 

produzir nele sentimentos que o predispõem a compartilhar o ponto de vista do orador” 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 242). Patêmica, aqui, é uma noção de Charaudeau que está 

associada às emoções, “uma vez que ela engloba tudo que se refere a sentimento, 

paixão, emoção e seus derivados, o que nos desobriga, no momento, de aprofundar 

discussões provenientes de outras áreas de saber, como a Psicologia e a Filosofia, por 

exemplo” (LIMA, 2007, p. 143). 

Por meio da linguagem, o ser humano conduz outros a aderirem ou negarem 

posicionamentos. Desde criança, as pessoas utilizam recursos afetivos para atrair a 

atenção e instaurar-se como sujeitos únicos no mundo. Quando se trata de um discurso 

político, a recorrência à emoção torna-se mais evidente, no momento em que o político 

opõe-se a um adversário ou exalta seus valores. “O recurso aos efeitos patêmicos é 

constitutivo do discurso político” (CHARAUDEAU, 2007, p. 251).  

“É impossível pensar que alguém fale sem emoção ou que colocar a linguagem 

em funcionamento seja um ato desprovido de quaisquer elementos emocionais” (MARI; 

MENDES, 2007, p. 153). Mesmo a racionalidade compreende esse componente, uma 

vez que a emoção pode ser instrumento eficaz na argumentação. Assim, Parret (1986) e 

Amossy (2000) falam em “razão das emoções”,   

 

Amossy (2000) adota o mesmo ponto de vista de Parret (1986) de que 

o pensamento é passional e a racionalidade é necessariamente afetiva, 

                                                           
17

 “Poser la relation du language avec les affects, comme forme fondamentale du language, c’est dire que 

l’articulation, ou la génération, ou la production langagière (en l’occurrence même spécifiquement 

linguistique) est radicalment affective” (MOLINIÉ, 2008, p. 61).  
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ou seja, poderia-se falar, assim, na existência das ‘razões das 

emoções’. Razão e sentimento (logos e pathos), para a autora, 

coexistem na elaboração de um argumento. A fim de explicar essa 

relação, ela toma como base a premissa defendida por Parret, que 

define as emoções como julgamentos avaliativos racionais (ALVES, 

2007, p. 67). 

  

Nessa mesma direção de Amossy (2000), que considera essencial a “análise da 

paixão, do sentimento, dentro do quadro da interação argumentativa” (ALVES, 2007, p. 

67), Menezes (2007, p. 311) compreende o poder e influência das emoções no jogo 

argumentativo. 

 

O estudo das emoções no discurso relaciona-se às estratégias de 

influência e de manipulação, merecendo um destaque específico no 

interior das formulações sobre a argumentação. Duas tradições 

orientam os posicionamentos nesse campo: as abordagens lógico-

normativas e as abordagens retórico-discursivas.  

 

A abordagem lógico-normativa abrange um conjunto de teorias que enfatizam a 

“boa argumentação”, centrada na validade dos argumentos. Sendo assim, consideram os 

estudiosos dessa abordagem que uma argumentação que utiliza o recurso das emoções é 

falaciosa.  

Uma argumentação não válida, portanto, é considerada como um 

procedimento portador de vícios ou equívocos de raciocínio, com 

presença de elementos subjetivos e irracionais. As emoções, as 

paixões e os sentimentos, enfim, tudo aquilo que é da ordem do pathos 

seria responsável pela introdução desses desvios ou níveis de 

problemas, fragilizando a argumentação (MENEZES, 2007, p. 311). 

 

Uma vez que as emoções servem à manipulação da consciência dos ouvintes, os 

que adotam a abordagem lógico-normativa consideram que a “‘boa argumentação’ 

procura afastar a presença das emoções, paixões e sentimentos, já que esse conjunto 

patêmico, visto como obstáculo à razão, conduz ao engano” (MENEZES, 2007, p. 315).  

Por outro lado, as teorias retórico-discursivas enfatizam as emoções em um 

processo interativo. 

 

Aqui, emoções, paixões e sentimentos não são vistos a priori como 

vícios ou desvios, mas como uma dimensão integrante das provas 

persuasivas ou como efeitos discursivos pretendidos, a partir de 

determinados usos da linguagem ou componentes das estratégias 

discursivas (MENEZES, 2007, p. 317-318). 
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Da mesma maneira, Ballet (2012) entende as emoções como uma ferramenta do 

discurso, a favor do discurso, “as emoções são constituídas no discurso e contribuem 

plenamente para o processo argumentativo” (BALLET, 2012, p. 29)
18

. Sendo assim, 

elas estão intrinsecamente relacionadas à tríade da retórica aristotélica – ethos, pathos e 

logos –, pois revelam tanto os interesses do ethos do enunciador, como apontam para as 

significações no auditório (pathos). De acordo com Micheli (2008, p. 127)
19

, “os 

locutores procuram <argumentar uma emoção> ou, em outros termos, fundamentar a 

legitimidade de uma disposição emocional”, ou seja, o homem está sempre articulando 

sua fala e seu agir em função da defesa de suas ideias, de suas emoções, para o outro, 

em consonância com o dizer de Florencio (2010, p. 185), 

 

O sujeito falante está o tempo todo construindo operações de 

pensamento que servem para expressar uma convicção e/ou 

explicação e, de alguma forma, influir sobre o comportamento de seu 

interlocutor a fim de fazê-lo aderir às suas ideias. 

 

 A emoção parte de uma relação entre o EU e o TU para atingir um propósito. É 

possível argumentar as emoções, por meio da experiência que se apropria da razão. 

Argumentar uma emoção é lícito e diz respeito a legitimar um dispositivo afetivo, como 

afirma Florencio (2010, p. 198), “a emoção é objeto de constante negociação entre 

locutor e alocutário”. Ela, em concomitância com as regras sociais, é interiorizada na 

conduta do ser humano em relação também ao seu meio, revelando um engajamento do 

sujeito em uma dada situação.  

Sendo a emoção passível de ser racionalizada e argumentada, ela é passível de 

ser analisada e suscetível de ser identificada linguisticamente, como afirma Molinié 

(2008, p. 62)
 20

, “esse movimento dos afetos funciona [...] como um fenômeno que 

poderia ser chamado, estritamente, da manifestação, que se produz por meio das 

manifestações linguísticas”.  

                                                           
18

 “Les émotions sont construites dans lês discours et contribuent pleinement au processus argumentatif”  

(BALLET, 2012, p. 29). 
19

 “Les locuteurs peuvent chercher à <argumenter une émotion> ou, en d’outres termes, à fonder la  

legitimité d’une disposition affective”  (MICHELI, 2008, p. 127). 
20

 “Ce mouvement d’affects fonctionne [...] comme du phénoménal qu’on pourrait appeler, strictement,  

du manifestant, qui se produit à travers les manifestations linguistiques” (MOLINIÉ, 2008, p. 62) .  
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Nesse mesmo sentido, Ballet (2012, p. 36)
21

 classifica que “cada emoção dita, 

mostrada ou atribuída, verbalizadas ou não, equivale a uma ocorrência emocional”. Em 

um mesmo enunciado podem ter distintas ocorrências emocionais, como de indignação 

e de alegria.   

Plantin (2012), por sua vez, fala em estados emocionais. Nesse sentido, da 

mesma maneira como pontua Charaudeau (2007, p. 242), “palavras como ‘cólera’, 

‘horror’, ‘angústia’, ‘indignação’, etc. designam estados emocionais, mas não 

provocam, necessariamente, emoção”. Assim, Plantin (2010, 2012) traz as noções de 

enunciados de emoção, lugar psicológico e termos de emoção. De acordo com o teórico, 

os enunciados de emoção são constituídos com base em descrições linguísticas dos 

estados emocionais, referenciados pelos termos de emoção. Os lugares psicológicos, por 

sua vez, dizem respeito a quem é atribuída essa emoção, como vemos na seguinte 

fórmula, P (sent, h), em que P é a relação predicativa entre duas variáveis: sent 

[sentimento] e h [humano, ser racional, “ser capaz de prazer/desprazer, de acordo com 

uma intensidade variável, na dependência do tempo” (PLANTIN, 2012, p. 2)
22

].  

É importante destacar que em nossa discussão fazemos a distinção entre emoção 

e sentimento, sendo este mais relacionado aos aspectos psicológicos, o que não é nosso 

interesse de análise. Entretanto, como nos textos por vezes encontramos o termo 

“sentimento”, não alteramos a tradução.  

No tocante aos termos de emoção, Plantin (2010) os define como termos que 

possuem um componente emocional, uma “orientação emocional”. Sendo assim, é o 

campo léxico-semântico referente à emoção, podendo compreender nomes, verbos e 

enunciados de emoção. Segue abaixo um quadro proposto por Plantin (2010, p. 62-63), 

em que ele identifica o modo como as emoções podem ser atribuídas, bem como os 

termos de emoção característicos em cada atribuição. 

 

 

 

 

                                                           
21

 “Chaque émotion dite, montrée ou attribuée, que ce soit verbalement ou non, équivaut à une occurrence 

émotionnelle” (BALLET, 2012, p. 36). 
22

 “ Être capable de plaisir / déplaisir; selon une intensité variable; en dépendance du temps”  (PLANTIN, 

2012, p. 2). 
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 Assim, vemos que as emoções podem ser explicitadas ou inferidas, de acordo 

com os sujeitos e os lugares em que elas se apresentam por meio de designações 

linguísticas.  

 Nessa direção, Plantin (2012, p. 3) ratifica que as emoções são atribuídas de 

duas maneiras diferentes, direta ou indiretamente (por meio de inferência). Portanto, 

uma emoção é atribuída diretamente quando é declarada por um termo de emoção, 

como no exemplo a seguir, retirado do artigo de Plantin (2012, p. 3),  

Exemplo 01  

“Eu estou com raiva. Pierre tem medo”
23

. 

                                                           
23

 “Je suis en colère, Pierre a peur”. 

Quadro 02 – Relação atribuição das emoções versus termo de emoção [com base em Plantin 

(2010)] 

Tipo de atribuição Termo de emoção 

Designação direta Claramente apresentada por um termo 

de emoção, sejam substantivos, verbos e 

vocábulos, por exemplo, ódio, odioso, 

odiar; 

Designação indireta sobre a base de 

índices linguísticos 

Por meio de cores ou verbos que 

indiquem emoções, como “rubor subiu-

lhe as face” (sentir vergonha) e “João se 

consumia” [de curiosidade, de ciúme 

etc.]; 

Designação indireta sobre a base de 

lugares comuns situacionais e atitudinais: 

Em interrogações do tipo “suportarei 

olhar para meus filhos?”, infere-se pesar 

diante de um sentimento de vergonha; 

Enunciados psicológicos e enunciados de 

emoção: 

Em “Pedro reflete”, por exemplo, a 

reflexão não é uma emoção, mas pode 

indicar um lugar psicológico. 
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 Já uma emoção indiretamente atribuída, explicitada pelo locutor, “é reconstruída 

pelos participantes, com base em índices direcionados a determinada emoção (ex. 

cólera) ou zonas emocionais (ex. ‘emoção negativa de baixa intensidade’)” (PLANTIN, 

2012, p. 3)
24

.       

 Assim também, as emoções podem ser concebidas em escala de maior/menor 

intensidade, de acordo com o valor semântico dos termos de emoção, como observamos 

no Esquema 1 – Intensidade – tempo – prazer/desprazer (PLANTIN, 2012, p.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar e nortear ainda mais nossa pesquisa, adotamos Ballet (2012), 

e sua proposta de classificar as emoções ao esquematizar, ainda, categorias de análise, 

anteriormente exploradas por Micheli (2010), para o estudo desse fenômeno em um 

contexto de discurso argumentativo: 

 

 

 

                                                           
24

 “Est reconstruite par les participants, sur la base d'indices orientant vers telle émotion (ex. colère) ou 

telle zone émotionnelle (ex. “émotion négative de faible intensité”)” (PLANTIN, 2012, p.2). 

 

Esquema 1 – Intensidade – tempo – prazer/desprazer (PLANTIN, 2012, p.4) 

 

Eixo de intensidade 

Eixo do tempo 

Zona de  

emoções  

positivas 

Prazer 

Zona de 

emoções 

negativas 

Desprazer 

Alegria: Emoção positiva de forte intensidade 

Satisfação: Emoção positiva de baixa intensidade 

Irritação: Emoção negativa de baixa intensidade 

Fúria: Emoção negativa de forte intensidade 
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 Vemos inicialmente que as emoções podem ser efetivamente sentidas ou 

construídas no discurso. Não é nosso interesse estudar as emoções “efetivamente 

sentidas” (effectivement ressentie), pois nosso objetivo não é descobrir ou validar um 

determinado estado emocional provocado no interlocutor. “Não existe alguma 

correspondência necessária entre a emoção sentida pelo locutor e aquela que ele 

exprime [...] Eu posso descrever cenas que penso que são emocionantes e não provocar 

emoção” (MICHELI, 2010, p. 118)
25

. As emoções constituídas no discurso podem ser, 

por sua vez, atribuídas a um destinatário ou a terceiros, ou expressas por um locutor, 

foco das nossas análises. Partindo do locutor, elas podem ser denotadas (ditas) ou 

conotadas (mostradas), citando uma terminologia de Kerbrat-Orecchioni (apud 

PLANTIN, 2000, p. 59). Nas chamadas “ditas”, “um enunciado é sinal de uma emoção 

do locutor ou que ele pretende induzir esta emoção no interlocutor” (MICHELI, 2010, 

p. 123-124)
26

. As “mostradas” são assim denominadas porque podem ser apresentadas 

“por diferentes modos verbais, pertencentes notadamente à morfologia, à sintaxe e ao 

                                                           
25

 “Il n’existe aucune correspondance nécessaire entre l’émotion qu’éprove le locuteur et celle qu’il  

exprime [...] On peut décrire des scènes que l’on pense émotiouvantes et ne pas provoquer d’émotion”  

(MICHELI, 2010, p. 118). 
26

 “Um énoncé est Le signe d’une émotion chezz Le locuteur ou qu’il vise à induire cette émotion chez  

l’allocutaire” (MICHELI, 2010, p. 123-124) 

Figura 4 – Categorias de análise das emoções nos discursos argumentativos (Esquema 1 - 

BALLET, 2012, p. 30) 
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léxico” (MICHELI, 2010, p. 124)
27

, esses “termos de emoção são uma das maneiras de 

codificar gramaticalmente as emoções na linguagem” (MICHELI, 2010, p. 132)
28

. No 

esquema, o teórico ainda traz os efeitos visados no auditório em cada uma dessas 

emoções: o contágio dos afetos, à adesão ao patêmico e a indução dos afetos. 

 Com esse entendimento, decidimos em nossos estudos pela seguinte 

perspectiva: 

 

 

  

 

 

 

Dessa maneira, concebemos a análise textual de emoções para, a partir dos 

termos de emoção, mais precisamente das modalidades linguísticas, determinarmos as 

emoções referidas e observar como elas contribuem para delimitar a responsabilidade 

enunciativa. É apontando também para essas considerações que analisamos nosso 

corpus, constituinte dos discursos políticos de posse do ex-presidentes Lula e da 

presidente Dilma, justificados a seguir. 

 

1.2.2.1. Discurso político de posse 

 

 A discussão sobre os gêneros de discurso é antiga, inaugurada por Aristóteles, 

discutida por Bakhtin (1992) e retomada por muitos autores, entre eles, Adam (2011). 

Está inserida na concepção de linguagem como agente e negociadora da atividade para a 

qual o agir social está direcionada. Língua como lugar de interação e de diálogo é mais 

que um instrumento para as “necessidades enunciativas concretas” do locutor 

(BAHKTIN, 2010, p. 95), é um lugar em que os sujeitos ativos são constituídos e 

constituem a realidade. 

 Concordando com Bakhtin (2010, p. 96), “o centro de gravidade da língua não 

reside na conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa 

                                                           
27

 “Par différents moyens verbaux qui ressortissent notamment à la morphologie, à la syntaxe et au  

lexique” (MICHELI, 2010, p. 124) 
28

 “Les termes d’émotion ne sont qu’une des manières de codifier grammaticalement lês émotions dans le  

langage” (MICHELI, 2010, p. 132). 

Emoções 
Construídas 

no discurso 

Expressas pelo 

locutor 

Conotadas 

(mostradas) 

Esquema 2 – Análise das emoções para discurso político de posse 
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forma adquire no contexto”. A língua está conforme as necessidades sociais e estas 

conforme, e para, a língua. Nesse sentido, ela se estrutura em forma de enunciados 

concretos e únicos, “que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade 

humana” (BAKHTIN, 1992, p. 279), ou seja, a língua organiza-se sob os “enunciados 

relativamente estáveis”, que Bakhtin (1992, p. 279) denomina de “gêneros do discurso”.  

Os gêneros do discurso, de acordo com Flores et al. (2009, p. 132), são “formas 

discursivas reconhecidas de uma coletividade que, em diferentes ocorrências, 

apresentam certa semelhança, permitindo o compartilhamento de conhecimentos nas 

interações verbais”. Estruturam-se, justamente, na esfera da comunicação humana e 

variam de acordo com o contexto em que estão inseridos, seja a esfera familiar, política, 

acadêmica, jurídica e literária, por exemplo. São dinâmicos, flexíveis e resultados da 

heterogeneidade dos discursos, dos próprios gêneros do discurso e das mudanças sociais 

e comunicacionais.   

Os gêneros discursivos “sinalizam as possibilidades combinatórias entre as 

formas da comunicação oral imediata e as formas escritas” (BAKHTIN apud 

MACHADO, 2012, p. 161). Não são adquiridos em manuais, mas no processo de 

interação. Portanto, são sócio-historicamente constituídos, passíveis de ser modificados 

e apresentam determinadas particularidades, como nos aponta Bakhtin (1992, p. 282),  

 

Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo 

linguístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade 

do estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. 

 

 O Dicionário de Linguística da Enunciação (2009, p. 132) menciona Bahktin, 

que considera a língua um eco da totalidade do gênero e, por conseguinte, inferimos que 

os gêneros são os “ecos” da língua, uma vez que eles trazem vozes, posições sociais, 

reflexões e dialogam com outros discursos em um tempo e lugar atualizados, com 

interlocutores e objetivos também atualizados.  

  

O discurso é constitutivamente ideológico, dialógico e histórico. Os 

enunciados, segundo finalidades determinadas, interlocutores 

definidos, tempo e espaço próprios, concretizam-se em gêneros do 

discurso em esferas sociais de atividade humana. (FLORES et al., 

2009, p. 84). 
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 Sendo o estudo do discurso possibilitado pelo estudo do enunciado, Bakhtin 

(1992, p. 287) admite que, “em sua qualidade de unidade real da comunicação verbal, 

[o enunciado] também deve permitir compreender melhor a natureza das unidades da 

língua (da língua como sistema): as palavras e as orações”. E é a partir dessa discussão 

que recorremos à Análise Textual dos Discursos e a Adam (2011), seu teorizador.  

 

A linguística textual tem como papel, na análise de discurso, teorizar e 

descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui um texto. Ela tem 

como tarefa detalhar as “relações de interdependência” que fazem de 

um texto uma “rede de determinações” (WEINRICH, 1973, p. 174 

apud ADAM, 2011, p. 63).  

 

 E é nesse sentido, que Adam (2011) propõe a ATD e concebe a relação entre 

gênero, formação sociodiscursiva, intertexto e enunciado, entre outros (ver Introdução). 

Para ele, é nos gêneros de discurso que são localizadas a estabilização pública e 

normativa, que “operam no quadro do sistema de gêneros de cada formação discursiva” 

(ADAM, 2011, p. 45). Os gêneros, aqui, também são dependentes das esferas da 

atividade humanas, ou seja, das formações sociodiscursivas e são, nesse âmbito, 

estabilizados por elas e por seus interlocutores, em um determinado tempo e lugar. 

 

Toda ação de linguagem inscreve-se, como se vê, em um dado setor 

do espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a uma língua 

(socioleto) e a gêneros de discurso (ADAM, 2011, p. 63). 

 

 Os gêneros textuais/discursivos não podem ser identificados separadamente da 

formação sociodiscursiva, do interdiscurso e dos objetivos visados. Eles compõem o 

discurso, bem como o texto. Uma vez que texto e discurso são imbricados e não é 

possível conceber um sem o outro. Com esse entendimento, optamos pela escolha 

terminológica de gênero textual/discursivo.  

 Adam (2011) concebe também a proposição-enunciado como a unidade mínima 

de uma enunciação, passível de ser analisada. É pela proposição-enunciado, ou pelo 

enunciado concreto [por Bakhtin (1992)], que alcançamos o discurso, seus componentes 

e intencionalidade. Daí o nosso interesse em realizar uma Análise Textual dos 

Discursos.  
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A cena política versa sob uma instância política e uma instância cidadã. Uma 

que responsabiliza e assume a realização da ação, e outra que valida e elege os 

representantes do poder, respectivamente. Está intrinsecamente relacionada à persuasão, 

uma vez que é constituída pela linguagem e possui uma força de veracidade.  

 

O discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de máscaras. 

Toda palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao 

mesmo tempo pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser tomada ao 

pé da letra, numa transparência ingênua, mas como resultado de uma 

estratégia cujo enunciador nem sempre é soberano (CHARAUDEAU, 

2011, prólogo). 

 

 No discurso político, o sujeito busca estratégias discursivas, a fim de seduzir o 

interlocutor e provocar a adesão dos espíritos, como caracteriza Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996). O resultado desse encontro entre os atores da cena enunciativa e suas 

aspirações corrobora com a construção da identidade do político.  

 Todo sujeito é político, no sentido em que articula e manipula seus 

posicionamentos em função dos seus interesses e do auditório. Somos seres coletivos e 

individuais, à medida que enxergo o outro, reconheço a mim mesmo. O EU é atribuído 

na relação com o NÓS. Nesse sentido, cabe ao político, sobretudo, construir uma 

imagem positiva de si, uma vez que ele representa todos. Deve inspirar, portanto, 

confiança e admiração a partir da gestão das paixões coletivas. 

 

A soberania está relacionada à representação. “Não somos essa 

entidade, somos apenas indicados por ela, mas, ao mesmo tempo, nos 

confundimos com ela ao nos fazermos portadores dos valores que 

constituem seu poder. Aquele que ocupa uma posição de soberania 

representa outro poder que se encontraria acima dele e também o teria 

delegado, investido nessa posição e, ao mesmo tempo, o protegeria” 

(CHARAUDEAU, 2011, p. 69). 

 

 “Todo poder emana do povo”, diz a carta cidadã em seu Art. 1º, parágrafo único. 

Assim, a legitimidade popular é concedida ao político que persuadir o maior número de 

indivíduos. A linguagem política não somente se funde à ação, mas é repleta de 

armadilhas e subentendidos. O dizer e o fazer estão imbricados às emoções a fim de 

fazer um auditório aderir ao ponto de vista do orador, como nos aponta Charaudeau 

(2011, p. 21),  
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A política não pode agir sem a palavra: a palavra intervém no espaço 

de discussão para que sejam definidos o ideal dos fins e os meios da 

ação política; a palavra intervém no espaço da ação para que sejam 

organizadas e coordenadas a distribuição das tarefas e a promulgação 

das leis, regras e decisões de todas as ordens; a palavra intervém no 

espaço da persuasão para que a instância política possa convence a 

instância cidadã dos fundamentos de seu programa e das decisões que 

ela toma ao gerir os conflitos de opinião em seu proveito. 

 

O discurso político é lugar de engajamento do sujeito, de justificação do 

pensamento e de influência do outro. Porém, não é o propósito dos nossos estudos 

medir como o discurso foi recebido e que emoções suscitou no interlocutor, uma vez 

que não temos como comprovar linguisticamente que o que é doloroso para mim, seria 

doloroso para o outro, por exemplo.  

Charaudeau (2011), quando fala sobre discurso político, aborda a questão da 

autenticidade, na qual o político pondera se o uso de determinada palavra corresponde 

ao sentimento que ele deseja expressar; e da causalidade, com a qual deseja mensurar se 

o efeito no interlocutor é o esperado. Não é nosso interesse verificar a questão da 

autenticidade das emoções transmitidas pelo político, nem medir como as emoções são 

sentidas no auditório. Como afirma Charaudeau (2011), o discurso político pode 

produzir efeitos emocionais no interlocutor, cabe ao enunciador articular o discurso para 

obter o efeito desejado. 

 

Um discurso pode produzir um efeito emocional em um auditório 

conforme a maneira como se combinarem três fatores: (i) a natureza 

do universo de crença ao qual o discurso remete (vida/morte, acidente, 

catástrofe, massacre, amor, paixão etc); (ii) a encenação discursiva 

que pode, ela própria, parecer dramática, trágica, humorística ou 

neutra; (iii) o posicionamento do interlocutor (ou do público) em 

relação aos universos de crença convocados e o estado de espírito no 

qual se encontra. Desse modo, o sujeito que fala deve saber escolher 

universos de crença específicos, tematizá-los de determinada maneira 

e proceder à determinada encenação, tudo em função do modo como 

ele imagina seu interlocutor ou seu público e em função do efeito que 

espera produzir nele. O discurso político dirige-se a um auditório que 

é tomado tanto como ser universal quanto como ser particular, ou 

ainda como os dois, simultaneamente (CHARAUDEAU, 2011, p. 90). 

 

É justamente o modo como esse discurso é transmitido o nosso objeto de 

interesse. Como esse sujeito político utiliza as emoções para se posicionar, defender 

pontos de vista e determinar a responsabilidade enunciativa dos enunciados, 
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considerando que o discurso político é, por excelência, o lugar de poder, submissão e 

persuasão. 

 A seguir propomos articular a responsabilidade enunciativa ao estudo das 

emoções, a partir de uma categoria, para nós, intermediária desses fenômenos distintos: 

a modalidade linguística.   

 

1.3. Entre a RE e as emoções: a modalidade linguística 

 

 Em nosso trabalho, propomo-nos a observar a relação entre as emoções 

conotadas e a responsabilidade enunciativa. Para isso, considerando as categorias 

teóricas propostas pela ATD no estudo da responsabilidade enunciativa, detemo-nos à 

categoria da modalidade linguística, uma vez que, por englobar nomes, lexemas 

qualitativos, avaliativos e verbos, tornou-se significativa a partir do corpus e apresenta 

contribuições para o estudo sobre nossos fenômenos.    

 “Para Culioli, modalidade, ou valor modal de um enunciado, corresponde ao 

resultado da localização da relação predicativa em relação ao parâmetro S0, sujeito da 

enunciação” (BESSA NEVES, 2012, p. 68). Refere-se ao conteúdo ante a situação 

inicial comunicativa e ao sujeito da enunciação. É o modo de dizer adequado ao 

contexto social e aos participantes. O enunciador pode assumir ou distanciar-se de um 

determinado ponto de vista, dependendo do valor modal que atribui ao enunciado. 

Assim,  

 

Culioli (1971) identifica quatro grandes grupos de modalidade: as 

modalidades da asserção (afirmação, negação) e da interrogação; as 

modalidades do certo/não certo, provável, necessário, possível; as 

modalidades que abrangem os valores apreciativos e afetivos; e as 

modalidades que expressam valores complexos que dependem da 

relação intersubjetiva (CULIOLI, 1971 apud BESSA NEVES, 2012, 

p. 70). 

 

 Rabatel (2008, p. 36) aludindo a Charaudeau (1992, p. 622-629), define que o 

valor modal está relacionado “ao grau de fidelidade, ao modo de reprodução (discurso 

representado, citado, integrado, narrativizado, evocado) e ao tipo de distância do locutor 

citante para o discurso representado”
29

.  Dessa maneira, o valor modal, realizando-se no 

                                                           
29

 “Valeurs modales sont en relation avec le degré de fidélité, le mode de reproduction (discours  

représenté, cité, intégré, narrativisé, évoqué) et avec le type de distance du locuteur citant envers le  
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discurso e no locutor, é um dos elementos que contribui para a responsabilidade 

enunciativa e aponta para as emoções, pois são responsáveis também por demarcar 

orientações emocionais.   

Em nossos estudos, não equiparamos a RE com as emoções e a modalidade 

linguística, mas compreendemos a modalidade linguística como um dos elementos que 

favorecem a descrição dos fenômenos da RE e das emoções, uma categoria de análise. 

A RE e as emoções relacionam-se de tal modo que, para Plantin (2011, p. 145),  

 

O enunciado de emoção é definido como uma forma ligando um 

termo de emoção (verbo ou substantivo), um lugar psicológico 

(chamado, por vezes, experienciador) e uma fonte de emoção. 

Falamos de fonte e não de estímulo para ressaltar o fato que não 

estamos diante de uma causalidade material, mas de uma construção 

de linguagem. O enunciado de emoção será representado sob a sua 

forma máxima. 

 

De maneira semelhante, a responsabilidade enunciativa é atribuída na tríade 

enunciado – fonte de enunciação – ponto de vista, identificáveis por marcas linguísticas 

presentes no texto e pelo contexto discursivo, proposto por Adam (2011) e já discutido 

anteriormente. Assim, a modalidade linguística caracteriza tanto a RE como os 

enunciados de emoção. 

Bessa Neves (2012) assinala três valores modais possíveis em um discurso: 

 

 Valor Epistêmico 

Corrobora com todos os outros valores e engloba a assertividade citada por 

Culioli (1971), ou seja, o ato com a finalidade de comprometer o interlocutor com a 

verdade. O valor epistêmico corresponde justamente à constatação. “É ou não é”. Os 

marcadores, ou traços linguísticos, constroem a “relação predicativa, assumindo-a, isto 

é, validando-a em diferentes graus” (BESSA NEVES, 2012, p. 70), numa escala que 

varia do “certo” ao “não certo”. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
discours représenté” (RABATEL, 2008, p. 36 apud CHARAUDEAU, 1992, p. 622-629). 

Não certo ----------------------------------------quase certo--------------certo 

 

Figura 5 – Escala de valor epistêmico (BESSA NEVES, 2012, p. 70) 
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Há expressões de validação total, de validação parcial e de não validação, que 

caracterizam esse reforço de validação enunciativa e a interrogativa retórica do valor 

epistêmico, sejam elas, “é verdade / é certo / certíssimo/ é provável / muito provável / é 

possível / muito possível”.  

O mediativo também contribui com o valor epistêmico, uma vez que é ele quem 

marca a não assunção da validação, construindo recursos para caracterizar um 

distanciamento enunciativo, um não comprometimento com a verdade do que é 

enunciado, a partir de três processos: inferência, heterogeneidade enunciativa e 

informação compartilhada. 

 Expressões como “parece que / certo que / segundo parece / pelo que parece” 

marcam o mediativo de um ouvir dizer, de um fato relatado. Também a impessoalização 

verbal (construção gramatical na 3ª pessoa do plural ou na 3ª pessoa do singular) e 

expressões como “ninguém duvida”, “é universalmente reconhecido”, “todo mundo 

sabe” são atribuídas ao mediativo. 

 Valor Deôntico 

Diz respeito à construção de uma relação entre o enunciador e o coenunciador, 

ao desejo que o enunciador SEJA ou NÃO SEJA, sendo assim: 

 

o sujeito modal constrói uma ocorrência da relação predicativa como 

validável; ou visa à validação (ou não validação) de uma relação 

predicativa num tempo (do acontecimento linguístico) posterior ao 

tempo do juízo modal, e no plano aorístico (BESSA NEVES, 2012, p. 

70). 

 

 O enunciador age direta ou indiretamente sobre o coenunciador, “pressionando-o 

ou autorizando-o a realizar uma determinada atividade descrita na relação predicativa” 

(BESSA NEVES, 2012, p. 87).  

Marcadores como “deve” e “pode” pertencem a esse tipo de valor modal, a este 

sendo atribuído um valor de não exclusão, de possibilidade; e àquele um valor de 

“suputação” ou “predição” (dizer antecipadamente). Bessa Neves (2012, p. 95) 

continua: “Probabilidade implica considerar uma escala de valores assertivos e 

suputação implica cálculo, inferência, o enunciador o realiza tendo em vista um 

conhecimento indireto que possui”. 

 São ainda marcadores desse tipo de modalidade o imperativo, expressão como 

“é necessário” e “ter de/que”, por exemplo.  
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 Valor Apreciativo 

Corresponde aos marcadores que “denotam o caráter avaliativo atribuído ao 

conteúdo proposicional do enunciado” (BESSA NEVES, 2012, p. 88). O sujeito modal 

emite um juízo de valor sobre um fato, busca-se o DESEJÁVEL ou INDESEJÁVEL. 

Os enunciados nessa modalidade podem ser lexicalmente marcados, por 

categorias morfossintáticas de substantivo, adjetivo e advérbio, ou em predicativo 

factivo, quando “há um juízo apreciativo sobre um pré-construído” (BESSA NEVES, 

2012, p. 90), por meio de expressões, como “é justo / é incrível / é natural”. 

  Percebemos que o corpus de investigação é norteado por esses valores modais e, 

nesse sentido, apropriamo-nos deles para fazer a descrição dessas modalidades e 

verificar como elas contribuem para o estudo dos fenômenos em questão. No capítulo 

seguinte apresentamos a metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa. 
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2. Metodologia 

 

2.1. Caracterização da pesquisa 

 

 “Pesquisa supõe a investigação sistêmica, crítica e autocrítica com o objetivo de 

contribuir para o avanço do conhecimento” (BASSEY, 1990, p. 27 apud MOREIRA, 

2008, p. 17), não diz repeito a um acúmulo de dados quantificados, é necessário, porém, 

contextualizá-los, analisando-os de acordo com os pressupostos teóricos e empíricos, e 

principalmente com os objetivos que a definem e a caracterizam. 

 

A pesquisa é sistemática porque a coleta e a análise dos dados são 

sustentadas por uma razão ou uma teoria. Ela é crítica porque os dados 

coletados devem estar submetidos a um exame cuidadoso pelo 

pesquisador com o propósito de assegurar que sejam precisos e que 

representem o que se pretende. Ela é autocrítica nas decisões que 

tomam sobre a investigação (MOREIRA, 2008, p. 18). 

 

 A pesquisa não se esgota, ela é possibilidade, mas não deve ser vaga, nem 

baseada em especulações, por isso a importância de estabelecer critérios precisos e 

estruturados a fim de auxiliar e validar os dados encontrados e orientar as atividades 

humanas. Ela deve ter uma função social e gerar conhecimento, pesquisa é contribuição 

e interação.  

“É tão complicado definir o ponto de partida quanto impossível determinar o 

ponto de chegada” (SERRANO, 2011, p. 26). Pesquisar é um processo, que, assim 

como a ciência, deve ser responsável e afirmativo. 

A pesquisa científica nunca é especulativa. É essencialmente 

demonstrativa. Ele se eleva a partir do valor da prova. Não levita, 

explica. Não mostra, demonstra. Baseia-se no diálogo 

racionalismo/empirismo, mas não se refugia na superficialidade de 

uma práxis isenta de comprovação, nem se exime da práxis dando asas 

ao pensamento abstrato. Nunca é categórica, sempre pode ser refutada.  

(SERRANO, 2011, p. 15) 

 

Investigação supõe observação crítica, igualmente planejada e sistemática. 

Devem-se considerar os aspectos contextuais e inerentes ao fenômeno, bem como os 

conhecimentos e experiências pessoais do observador para evitar uma objetividade 
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forçada na análise nas ciências humanas. A situacionalidade de todos os integrantes da 

pesquisa é quem define o fenômeno.     

 

É importante [...] que o pesquisador não se limite apenas a fazer 

descrições detalhadas daquilo que observa, mas procure registrar 

também as suas observações, sentimentos e especulações ao longo de 

todo o processo de coleta (LÜDKE, 2005, p. 47). 

 

Como consequência desse processo de observação, chegamos ao método mais 

adequado para a pesquisa e, então, aos procedimentos metodológicos e às categorias de 

análise, que devem refletir os propósitos da pesquisa. 

Método implica um conjunto de atividades que auxiliam as decisões do 

pesquisador e a identificação de erros, a fim de alcançar os objetivos. Está diretamente 

relacionado aos procedimentos de análise, ou, segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 

106), aos métodos de procedimento, “etapas mais concretas da investigação, com 

finalidade mais restrita em termos de explicação geral dos fenômenos e menos 

abstratas”. 

Baseando-nos nessas considerações, nossa pesquisa parte de um paradigma 

interpretativista, tendo em vista que “as ações humanas são baseadas nos significados 

sociais, tais como crenças e intenções” (MOREIRA, 2008, p. 61) e que a “a 

interpretação é a busca de perspectivas seguras em acontecimentos particulares e por 

insights que poderá ser o resultado de acontecimentos futuros” (MOREIRA, 2008, p. 

61).   

Nesse paradigma, o pesquisador não é um mero observador, mas um sujeito 

ativo e introspectivo capaz de interpretar e articular a realidade social e as experiências 

subjetivas dos indivíduos. Para tal observação minuciosa, subsidiamo-nos em uma 

abordagem qualitativa, pois ela admite que a realidade seja fluente e contraditória, e 

propõe-se a interpretar o fenômeno a partir do significado que as pessoas atribuem ao 

que falam ou fazem. 

A abordagem qualitativa, segundo Godoy (1996, p. 62 apud OLIVEIRA, 2012, 

p. 39), “apresenta quatro principais características:  

 

 Ambiente natural como fonte direta de dados, e o pesquisador 

como instrumento fundamental; 

 Caráter descritivo; 

 Significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida, que deve ser 

uma preocupação do investigador; 
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 Enfoque indutivo”. 
 

Na abordagem qualitativa os dados não precisam, mas podem ser mensuráveis, 

porém, o importante é que eles recebam um tratamento diferenciado, que sejam 

observados com precisão, em um processo contínuo e interativo, considerando o 

pesquisador e os participantes, com suas concepções, valores e objetivos. Por isso, os 

dados devem ser cuidadosamente descritos a fim de, indutivamente, entender o 

fenômeno para interpretá-lo.  

 

O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 

locais que constituem objetos de pesquisa para extrair desse convívio 

os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível (CHIZZOTTI, 2010, p. 28). 

 

 A escolha de uma abordagem qualitativa, entretanto, não exclui quantificações. 

A combinação entre técnicas qualitativas e quantitativas valida eficazmente a pesquisa e 

gera maior confiabilidade à análise, uma vez que não restringe a pesquisa somente à 

interpretação ou à mensuração. Nesse sentido, nosso trabalho propõe-se a combinar 

essas técnicas em um corte epistemológico das emoções segundo um corte temporal-

espacial da responsabilidade enunciativa em discurso político de posse.    

 Nossa pesquisa é documental com caráter descritivo, pois busca estabelecer 

relações não somente entre os dados, mas entre os fenômenos das emoções e da 

responsabilidade enunciativa, classificando-os e interpretando-os a partir de 

documentos, mais precisamente, nossos dados se constituem dos discursos políticos de 

posse do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. 

 

A análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema (LÜDKE, 2005, p. 38). 

  

Os documentos, em uma pesquisa com esse caráter, representam fontes naturais 

de informação, em que podem ser retiradas evidências que fundamentem as afirmações 

do pesquisador. São as fontes primárias que apresentam uma linguagem crucial para a 

investigação do problema.  

 



57 

 

Entenda o que significam fontes primárias, como sendo dados 

originais, a partir dos quais o pesquisador tem uma relação direta com 

os fatos a serem analisados, ou seja, é ele quem analisa, observa, por 

exemplo, uma fotografia, uma imagem, um som; é ele quem ouve o 

relato de experiências vivenciadas por outrem. [...] Fontes secundárias 

“vários olhares, que poderão ser complementados através de 

entrevistas ou aplicação de questionários com essas pessoas” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 70, grifos do autor). 

 

 O método, portanto, que melhor compreende o caráter de nossa pesquisa é o 

indutivo, uma vez que partimos da observação dos dados, considerando as sensações e 

percepções como estruturantes dos dados empíricos, para estabelecermos relações entre 

os fenômenos e, assim, tecermos considerações mais gerais e complexas sobre a relação 

encontrada.    

 

O conhecimento é um processo indutivo que se inicia com os dados 

particulares, ou empíricos, e atinge noções mais gerais. Este método 

indutivo permite passar de um fato particular observando a outro, 

condicionado pela associação das ideias, e não só fazer enumerações, 

mas também chegar à generalização da experiência (CHIZZOTTI, 

2010, p. 39). 

 

 Optamos pelo método indutivo por entender e concordar com Chizzotti (2010) 

quando admite que o conhecimento não é produto de um momento do tempo, mas um 

processo mental plural que perpassa a relação tempo - espaço - fenômeno - indivíduo.  

Nesse sentido, nossos procedimentos metodológicos consistem em estudar a 

responsabilidade enunciativa, por meio das emoções, a partir das seguintes etapas: 

 

1.  Escolher os documentos, no caso, os discursos de posse dos presidentes do 

Brasil; 

2. Identificar e descrever a categoria teórica que melhor caracteriza o fenômeno 

da responsabilidade enunciativa no corpus; 

3. Analisar a RE, ou seja, identificar os pontos de vista e mapear as instâncias 

de responsabilização, a partir da categoria teórica escolhida; 

4. Analisar e interpretar como a categoria teórica denota emoções; 

5. Interpretar a RE a partir das considerações sobre as ocorrências de emoções 

no corpus. 
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2.2. Constituição do corpus 

 

“O populismo é um movimento de massa que nasce em uma situação de crise 

social” (CHARAUDEAU, 2007, p. 248), é um movimento orientado contra as elites, em 

defesa dos direitos da classe menos favorecida. Nesse sentido, o Partido dos 

Trabalhadores (PT), considerado pelo senso comum como populista e, como afirma o 

próprio Lula, “este governo foi, é e será popular” (LULA, 2007, L.171), despertou 

nosso interesse neste trabalho. 

O PT surgiu, no final da década de 1970, a partir de uma organização sindical 

dos operários paulistas, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva. Diante de um regime de 

repressão militar, o partido possuía um viés socialista democrático, posicionando-se anti 

as injustiças e os excessos dos empregadores.  

Somando-se a isso, tem-se Lula, líder do PT, retirante nordestino, que assumiu a 

presidência da república sem o ensino superior e após uma trajetória de disputas 

eleitorais, com três derrotas consecutivas (1989, 1994, 1998). Tornou-se o “presidente 

dos pobres”, em 2003, uma vez que principiou alguns programas de cunho social, como 

o Bolsa Família e PROUNI (Programa Universidade para Todos), e desde o início se 

comprometeu com erradicação da fome (Fome Zero) e a diminuição da disparidade 

econômica. No governo dele, muitas famílias saíram da linha de miséria e ascenderam à 

classe média.  

Luiz Inácio revolucionou o cenário político do Brasil, que apresentava um 

histórico de ditadura militar, impeachment, recessão econômica e inflação elevada. Foi a 

primeira vez que a esquerda assumiu o cargo mais alto da república. Lula reelegeu-se 

em 2007 e recebeu vários prêmios e condecorações no Brasil e em outros países, por 

exemplo, foi destacado como Homem do ano pelos jornais Le Monde e El País.  

Por sua vez, Dilma Vana Rousseff é formada em economia, também atuante no 

Partido dos Trabalhadores, é mãe, divorciada e a primeira mulher a ser presidente do 

Brasil. Dando início à vida política aos 16 anos, ela lutou contra o regime da ditadura, 

integrando organizações de esquerda clandestinas de combate ao regime militar, como a 

organização Política Operária (Polop), Comando de Libertação Nacional (Colina) e a 

Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Casou-se duas vezes, 

foi presa e torturada pelos militares, sempre lutando por sua crença. Tornou-se 

secretária de Minas, Energia e Comunicação no Rio Grande do Sul, filou-se ao PT e, 
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diante da sua desenvoltura no exercício do cargo, foi convidada para ser ministra de 

Minas e Energia no governo Lula. Aliada ao, então, presidente, teve muita influência e, 

aos 63 anos de idade, concorreu à presidência da república, ganhando no segundo turno, 

em 2011.    

Diante desse contexto sociopolítico do Brasil, das características do PT e das 

trajetórias dos candidatos, esperam-se discursos em que haja o posicionamento dos 

enunciadores, a partir da recorrência ao apelo popular, às emoções e à identificação dos 

candidatos com o povo brasileiro.  

O discurso político que, por si só, apresenta um caráter persuasivo; o discurso do 

PT, por sua vez, deve exprimir um grito de liberdade, gratidão e compromisso com a 

população do país. Essa é nossa justificativa para a escolha desse corpus, por entender 

que ele contribui para a análise e as relações propostas entre a responsabilidade 

enunciativa e as emoções.   

 

2.3. Categorias teóricas de análise 

 

2.3.1 Modalidade linguística no estudo da Responsabilidade Enunciativa e das 

emoções 

 

 Adam (2011) admite que a responsabilidade enunciativa é passível de ser 

marcada por unidades da língua, sejam os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e 

temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da 

fala, as indicações de quadros mediadores, os fenômenos de modalização autonímica, e 

as indicações de um suporte de percepção e de pensamentos.  

 Diante dessas categorias de análise para o fenômeno da RE, escolhemos estudar 

a modalidade linguística por entender que elas comportam os modos de dizer em sua 

amplitude, uma vez que admitem, segundo Adam (2011), o imperativo, perguntas, 

verbos e advérbios de opinião, lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos, conotações 

positivas e negativas, proposições subordinadas, como “pequeno, gentil, pode, dever, 

espera, pensa, provavelmente, bom e mau, ‘não está perdido, já que tu me amas’” 

(ADAM, 2011, p. 118-119, grifos do autor).   

A modalidade linguística, por apresentar valores modais, é determinante dos 

locutores, dos enunciadores, dos pontos de vista, enfim, da responsabilidade 



60 

 

enunciativa, uma vez que eles apontam para o certo/não certo, para o seja/não seja, para 

o desejável/indesejável na relação EU-TU no discurso. Dessa mesma maneira, as 

modalidades indicam as ocorrências das emoções, quando apontam igualmente para os 

enunciados de emoção.  

Assim, no exemplo “Estou irradiante de alegria com a notícia da paternidade”, 

há uma modalidade assertiva com valor modal epistêmico, em que o locutor L1 coincide 

com o enunciador E1 para determinar o PDV representado, no qual L1/E1 é participante 

da predicação “notícia da paternidade” e diretamente afetado pelo termo de emoção 

“irradiante de alegria”, elemento determinante para a afirmação do certo/não certo da 

modalidade assertiva, denotando, assim, a assunção da responsabilidade enunciativa de 

L1/E1 e uma ocorrência de emoção de júbilo. 

Nesse sentido, e com base em nossos objetivos de pesquisa e na categoria teórica 

escolhida, em nossa pesquisa, primeiramente identificamos as modalidades linguísticas 

presentes no corpus; em seguida, descrevemos e analisamos cada um deles, 

considerando a classificação de Bessa Neves (2012) e o quadro amplo da Análise 

Textual dos Discursos, proposto por Adam (2011); em seguida interpretamos as 

modalidades relacionando-as às emoções conotadas (MICHELI, 2010), a fim de discutir 

o fenômeno da responsabilidade enunciativa. 

 Dessa maneira, mapeando as instâncias de responsabilização, os pontos de vista 

e os termos de emoção, a partir das modalidades linguísticas, caracterizamos as 

ocorrências de emoção e relacionamo-las à assunção (ou não) da responsabilidade 

enunciativa para, ao final, propor considerações a respeito RE x Emoção. 
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3. Análise dos dados  

       

O discurso político de massa permite que seja encenada uma dramaturgia 

discursiva que consiste em provocar a adesão passional em outrem, de maneira a  

 

denunciar uma situação de declínio da qual o povo é vítima, jogando 

com a tópica da “angústia” [...] designar a fonte do mal sob a figura de 

um culpado que não deve estar determinado de forma precisa e deve 

deixar pairar a impressão de que age na surdina [...] Instaurar-se como 

salvador construindo para si uma imagem de potência através de um 

comportamento oratório feito de denúncias (às vezes até mesmo de 

“gestos  de indignação”) e do lançamento de frases de efeito ou 

manutenção da ironia (CHARAUDEAU, 2007, p. 248-249). 

 

Partindo dessa caracterização, este capítulo analisa os discursos de posse do ex-

presidente Lula (2003, 2007) e da presidente Dilma Rousseff (2011), pertencentes ao 

Partido dos Trabalhadores, concebido como um partido de massa popular e, portanto, de 

apelo às pulsões emocionais. 

 

3.1. O discurso de posse do primeiro mandato de Lula (2003)  

 

O discurso de posse do primeiro mandato de Lula (2003), apresentado ao 

Congresso Nacional, em 01 de janeiro de 2003, apresenta um plano de texto (ADAM, 

2011) dividido em sete partes, conforme podemos observar no Quadro 03, que também 

mostra a orientação argumentativa,  

  

 

 

 

Partes 

do plano 

de texto 

Orientação 

argumentativa 

Linhas Exemplificação 

P1 Introduzir o teor 

discursivo 

2 a 4 “’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” (L. 

2-4). 

P2 Caracterizar o 

modelo do governo 

anterior e seu 

impacto na 

sociedade brasileira. 

5 a 14 

 

“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, da desintegração 

Quadro 03 – Partes do plano de texto e orientação argumentativa do 

discurso de Lula (2003) 
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das famílias e das comunidades. 

Diante das ameaças à soberania nacional, da 

precariedade avassaladora da segurança pública, 

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. Este foi o 

sentido de cada voto dado a mim e ao meu bravo 

companheiro José Alencar” (L. 5-15). 

P3 Reafirmar o 

compromisso de 

mudança. 

15 a 25 

42 a 44 

48 a 49 

61 a 66 

99 a 100 

292 a 297 

 

“E eu estou aqui, neste dia sonhado por tantas 

gerações de lutadores que vieram antes de nós, 

para reafirmar os meus compromissos mais 

profundos e essenciais, para reiterar a todo 

cidadão e cidadã do meu País o significado de 

cada palavra dita na campanha, para imprimir à 

mudança um caráter de intensidade prática, para 

dizer que chegou a hora de transformar o Brasil 

naquela nação com a qual a gente sempre sonhou: 

uma nação soberana, digna, consciente da própria 

importância no cenário internacional e, ao mesmo 

tempo, capaz de abrigar, acolher e tratar com 

justiça todos os seus filhos.  

Vamos mudar, sim. Mudar com coragem e 

cuidado, humildade e ousadia. Mudar tendo 

consciência de que a mudança é um processo 

gradativo e continuado, não um simples ato de 

vontade, não um arroubo voluntarista. Mudança 

por meio do diálogo e da negociação, sem 

atropelos ou precipitações, para que o resultado 

seja consistente e duradouro” (L. 15-25). 

P4 Descrever o país e o 

povo brasileiro.  

26-27 

38 a 41 

45 a 47 

50 a 60 

94 a 96  

126 a 138 

174 a 193 

269 a 273 

304 a 311 

“O Brasil é um país imenso, um continente de alta 

complexidade humana, ecológica e social, com 

quase 175 milhões de habitantes” (L. 26-27). 

 

P5 Apresentar as 

necessidades do 

país e convocar a 

população. 

27 a 37 

70 a 75 

86 a 87 

96 a 98 

108 a 122 

139 a 140 

145 a 146 

150 a 153 

159 a 161 

162 a 171 

201  

208 a 210 

222 a 224 

247 a 249 

252 a 256 

264 a 268 

282 a 292 

“Não podemos deixá-lo seguir à deriva, ao sabor 

dos ventos, carente de um verdadeiro projeto de 

desenvolvimento nacional e de um planejamento 

de fato estratégico. Se queremos transformá-lo, a 

fim de vivermos em uma nação em que todos 

possam andar de cabeça erguida, teremos de 

exercer quotidianamente duas virtudes: a 

paciência e a perseverança.  

Teremos que manter sob controle as nossas 

muitas e legítimas ansiedades sociais, para que 

elas possam ser atendidas no ritmo adequado e no 

momento justo. Teremos que pisar na estrada com 

os olhos abertos e caminhar com passos pensados, 

precisos e sólidos, pelo simples motivo de que 

ninguém pode colher os frutos antes de plantar as 

árvores.  

Mas começaremos a mudar já, pois como diz a 
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298 a 299 sabedoria popular, uma longa caminhada começa 

pelos primeiros passos” (L. 27-37). 

P6 Prometer 67 a 71 

76 a 86 

88 a 93 

101 a 107  

123 a 125 

141 a 145 

147 a 149 

154 a 158 

162 

172 a 173 

194 a 200 

201 a 208 

211 a 221 

225 a 246 

250 a 251 

257 a 263 

274 a 281 

300 a 304 

“É por isso que hoje conclamo: Vamos acabar 

com a fome em nosso país. Transformaremos o 

fim da fome em uma grande causa nacional, como 

foram no passado a criação da Petrobras e a 

memorável luta pela redemocratização do país. 

Essa é uma causa que pode e deve ser de todos, 

sem distinção de classe, partido, ideologia” (L. 

68-71). 

 

P7 Agradecer e tecer 

considerações finais 

312 a 317. “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” (L. 312-317). 

 

Assim sendo, os enunciados possuem uma intencionalidade maior, que é 

apresentar um discurso de posse, no ato de assunção do cargo de presidente da 

República, de modo a preservar e assegurar a imagem de um bom político, bem como o 

entusiasmo e a gratidão de um candidato de esquerda eleito após três candidaturas ao 

cargo de presidente.  

As orientações argumentativas e o plano de texto desse discurso político de 

posse revelam a ação visada do enunciador, conforme o modelo de análise proposto por 

Adam (2011). Nessa direção, evocamos também a formação sociodiscursiva e a 

interação social, caracterizadas por uma situação de ruptura e um momento de 

instauração de uma nova postura política e social, demarcada já na primeira linha com a 

palavra “mudança”, conforme transcrevemos a seguir: 

 

Exemplo 2 

 “’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 
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sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos” (L. 

2-4). 

 

O discurso revela a esperança de mudança face o contexto de experiência de 

governo neoliberal: de uma conjuntura com contínuas privatizações de estatais 

brasileiras, como a Companhia Vale do Rio Doce e a Telebras; de dependência e dívida 

elevada com o FMI (Fundo Monetário Internacional); de profunda desigualdade social, 

em que “a renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior que a 

dos 20% da população mais pobre”
30

. 

 O interdiscurso é o elo entre o discurso e o texto. Nele, os 

locutores/enunciadores primários (L1/E1) fazem uso da natureza heterogênea do 

discurso para instaurar diferentes vozes, sejam heterogeneamente mostradas ou 

constitutivas. Abaixo vemos alguns exemplos dessas vozes mostradas:  

 

Exemplo 03 

“A sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos” 

(L. 3-4); 

 

Exemplo 04 

  “A sociedade brasileira escolheu mudar” (L. 11); 

 

 Nos exemplos 03 e 04, temos instaurado o mediativo por meio de fatos 

relatados, em que L1/E1 insere nitidamente a voz da sociedade brasileira no discurso. 

De maneira diferente da proposta de Guentchevá (1994), esse discurso mediativo é 

apresentado pelo enunciador de modo assertivo, ao optar por verbos com grande teor 

avaliativo no pretérito perfeito, o que é justificável pelo fato de a sociedade brasileira 

abranger L1/E1, caracterizando, assim, uma enunciação conjunta. Nesse sentido, temos 

nos exemplos acima a heterogeneidade mostrada e não marcada, uma vez que, por 

pressuposição, temos outra instância enunciativa – a sociedade brasileira. Não se pode 

                                                           
30

 http://www.brasilescola.com/historiab/governo-fernando-henrique-cardoso.htm.  

 

http://www.brasilescola.com/historiab/governo-fernando-henrique-cardoso.htm
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afirmar que no exemplo 03 há o discurso marcado indireto, uma vez que não há a 

delegação da voz através do verbo dicendi.  

De maneira semelhante nos exemplos 05 e 06, a desinência número-pessoal 

“mos”, em “vamos”, aponta para uma instância enunciativa diferente de L1/E1, mas que 

incorpora esse locutor e enunciador primeiro. Assim também, a locução pronominal “a 

gente” indica pluralidade de pessoas e, assim, a mesma instância enunciativa de 

“vamos”, que por remissão refere-se à nação.  

  

 Exemplo 05 

 “Vamos mudar, sim” (L.22); 

 

Exemplo 06 

 “Chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente 

sempre sonhou” (L.18 - 19). 

 

Dentre as marcas para delimitar o discurso heterogeneamente mostrado e 

marcado, o verbo dicendi é uma delas. No caso do exemplo 07, temos o discurso 

marcado pelo verbo “diz” e modalizado pelo “como”. Assim, temos uma típica 

ocorrência do discurso mediativo, em que L1/E1 insere a voz da sabedoria popular. 

 

Exemplo 07 

“Como diz a sabedoria popular, uma longa caminhada começa pelos primeiros 

passos” (L. 36-37). 

 

 A heterogeneidade constitutiva é perceptível no texto através da memória 

discursiva, que, por meio de fragmentos, como os exemplos 08 e 09, determinam a 

conjuntura social e a ideologia dominante desse modelo de política, iniciado por um 

presidente, que viveu na pobreza e incentiva a produção.  

 

Exemplo 08 

“Sobretudo vamos produzir” (L. 172)”; 
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Exemplo 09 

“Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino, de menino que 

vendia amendoim e laranja no cais de Santos, que se tornou torneiro mecânico e 

acreditou no que estava fazendo” (L. 292-295). 

 

No exemplo 10 vemos também a insistência em afirmar que o Brasil precisa 

melhorar, com a reiteração da estrutura “conheceu.. mas não venceu a fome”, 

característica da busca política de governo para erradicar a fome, o que corrobora 

igualmente com a heterogeneidade constitutiva. 

 

Exemplo 10 

“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” (L. 55-60). 

 

 Essas descrições auxiliam quanto à compreensão da responsabilidade 

enunciativa presente no discurso político de posse de Lula de 2003. Nele, encontramos, 

de acordo com a perspectiva de Rabatel (2009), dois locutores: um primário (L1), que 

aponta para o presidente Lula; um secundário (l2), que se refere à sabedora popular na 

linha 36. E encontramos quatro enunciadores, como atentamos nos exemplos a seguir:  

 

Exemplo 11 

L1/E1 - “E eu estou aqui, neste dia sonhado por tantas gerações de lutadores que 

vieram antes de nós, para reafirmar os meus compromissos mais profundos e 

essenciais” (L. 15-16). 

 

 No exemplo acima temos a sincronia entre o locutor (L1) e o enunciador (E1), 

que imprime o PDV do próprio Lula, perceptível pela conjugação verbal “estou”, pelos 

pronomes em 1ª pessoa do singular “eu” e “meus”, e pelo dêitico espacial e temporal 
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“aqui” e “neste dia”. Semelhante ocorre em (11), quando temos a sincronia entre o 

locutor (l2) e o enunciador (e2) e, assim, o enunciador segundo que exprime 

marcadamente sua opinião por meio de um locutor segundo, como verificamos com o 

discurso reportado da sabedoria popular: 

 

Exemplo 12 

l2/e2 - “Como diz a sabedoria popular, uma longa caminhada começa pelos 

primeiros passos” (L. 36-37). 

  

 Nos exemplos 13 e 14 encontramos alguns dos exemplos que indicam a 

instância enunciativa dos brasileiros, da qual L1/E1 também faz parte. Nesse sentido, o 

pronome relativo “que”, em 13, e a desinência número-pessoal “mos” de 

“precisaremos”, em 14, referenciam o mesmo campo lexical de “brasileiros e 

brasileiras”, “sociedade brasileira”, “povo”, “povo brasileiro”, “nação” e “a gente”. 

Assim, esses léxicos indicam uma mesma instância enunciativa e, dessa forma, um 

enunciador terceiro (e3), que se refere ao PDV da sociedade brasileira como um todo.    

 

Exemplo 13 

L1/e3 - “Milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que querem participar 

dessa cruzada entusiasmada pelo crescimento contra a fome” (L. 133-134); 

 

Exemplo 14 

“Para avançar nessa direção, além de travar combate à inflação, precisaremos 

exportar mais, agregando valor aos nossos produtos e atuando” (L. 108-109). 

  

Os exemplos 15 e 16 apontam para o quarto enunciador presente em Lula 

(2003), L1/e4, que se refere ao PDV do narrador dos acontecimentos. Temos L1/E1 

inserindo as percepções de outro enunciador no discurso, marcada pelas predicações e 

focalização do objeto do discurso.  

 

Exemplo 15 

L1/e4 – “Mudança por meio do diálogo e da negociação, sem atropelos ou 

precipitações, para que o resultado seja consistente e duradouro” (L. 24-25); 
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Exemplo 16 

“Num país que conta com tantas terras férteis e com tanta gente que quer 

trabalhar, não deveria haver razão alguma para se falar em fome. No entanto, 

milhões de brasileiros, no campo e na cidade, nas zonas rurais mais 

desamparadas e nas prefeituras urbanas, estão neste momento, sem ter o que 

comer” (L. 50-53). 

 

   Quanto à análise do PDV, em L1/E1 e l2/e2, temos o PDV afirmado, uma vez 

que há coincidência do locutor com o enunciador e a opinião é explicitamente assumida 

por esse locutor/enunciador. Embora L1/E1 não apresente marcas do discurso reportado, 

como no exemplo 12, mas as marcas de primeira pessoa do singular, os dêiticos 

espaciais e temporais, os lexemas avaliativos e a modalidade linguística implicam em 

asserção, característica do PDV afirmado.  

Em L1/e3, temos uma observação a fazer, pois, no exemplo 13, o verbo “querer” 

na terceira pessoa do singular, juntamente com a ação expressa no exemplo, poderiam 

designar um PDV embrionário, em que o fato é narrado conforme uma determinada 

perspectiva, diferente de L1/E1. Entretanto, em L1/e3, a não coincidência entre as 

instâncias enunciativas é aparente, uma vez que “brasileiros e brasileiras” partilham a 

mesma voz de L1/E1 e seu PDV. Em outras palavras, não se trata de uma perspectiva de 

natureza diferente do locutor e enunciador primeiro, ao contrário, o teor semântico do 

verbo e a modalidade linguística presente em “entusiasmada” denotam apelo e, de certa 

forma, manifestação de opinião. Sendo assim, L1/e3 pode ser justificável como um 

PDV afirmado.  

No tocante ao PDV representado, observamos que, em L1/e4, temos um 

enunciador que se detém a narrar os acontecimentos e a conjuntura nacional, a descrever 

o país, por meio de marcas que afetam a relação sintática e semântica da construção do 

conteúdo proposicional, como as modalidades linguísticas “deveria haver” e “mais 

desamparadas”, no exemplo 16, pois interferem na subjetividade e na focalização do 

objeto do discurso.   

   De maneira sintética, os elementos inerentes à responsabilidade enunciativa são 

distribuídos no discurso de posse de Lula (2003), como apresentamos no Gráfico 1 e 2, 

a seguir: 
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Gráfico 1 - Instâncias enunciativas em Lula (2003) 
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Gráfico 2 - Tipos de pontos de vista em Lula (2003)
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A partir dos gráficos acima, percebemos que, apesar da predominância do PDV 

afirmado, característico do PDV em que a opinião é explicitamente assumida, não há 

predominância da instância enunciativa de L1/E1, o que pode ser justificado pelo 

caráter do discurso político.    

O discurso político em si é marcado pelo engajamento do político ante alguma 

causa. No discurso político de posse, por sua vez, o político, em geral, assume 

posicionamentos, reafirma compromissos e demonstra sua gratidão com a população 

que o elegeu. Assim, ele relaciona sua imagem à da população, fazendo coincidir seu 

pensamento com o dela, a fim de parecer atento às necessidades da população e às dele. 

Em L1/e3, o presidente une sua voz à da sociedade brasileira, assim, não se trata da voz 

somente dos brasileiros, mas de Lula e dos brasileiros, em uma enunciação conjunta, 

constatada a seguir:  
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Exemplo 17  

“Trabalharemos para superar nossas vulnerabilidades atuais e criar condições 

macroeconômicas favoráveis à retomada do crescimento sustentável” (L. 104-

105);  

 

Exemplo 18 

“Não perderemos de vista que o ser humano é o destinatário último do resultado 

das negociações. De pouco valerá participarmos de esforço tão amplo e em 

tantas frentes se daí não decorrerem benefícios diretos para o nosso povo [...] 

não criem restrições inaceitáveis ao direito soberano do povo brasileiro de 

decidir sobre seu modelo de desenvolvimento” (L. 211-213; 215-216). 

 

Exatamente como pondera Charaudeau (2007), Lula, em seu discurso de 2003, 

denuncia uma situação crítica anterior, atribuindo-a ao governo passado e instaura-se 

como um salvador, irmão dos brasileiros, combatente da fome, defensor dos menos 

favorecidos socialmente, aquele responsável pela mudança do país, como vemos nos 

fragmentos a seguir: “terei cumprido a missão da minha vida”, “criar empregos será 

minha obsessão”, “ainda não cumprimos a grande missão planetária que nos espera”.  

Nesse sentido, percebemos que o texto é heterogeneamente mostrado, mas 

também é constitutivamente perpassado pelo discurso religioso e pelo discurso sindical 

e socialista democrático, intrínseco ao Partido dos Trabalhadores, bem como o texto é 

defensor de uma reforma agrária, da participação popular, do desenvolvimento da 

produção e de postos de trabalho.  

 Lula opta pelo enunciador primeiro quando utiliza termos como “acredito; creio; 

conclamo; espero; firmo compromisso; no meu governo, a grande prioridade”, ou seja, 

termos que ele não pode atribuir ou compartilhar com outros, uma vez que ele se 

identifica com o ser presidente, que tem suas crenças, prioridades e é grato à população 

brasileira, o que pode ser observado nos exemplos a seguir com as ocorrências do verbo 

conjugado na primeira pessoa do singular: “inicio”, o dêitico temporal “este mandato” e 

as modalizações linguísticas “firme decisão”, no exemplo 19, bem como o teor assertivo 

e a conjugação da locução verbal “quero reafirmar” e “querem trabalhar”, o dêitico 

espacial “aqui”, o pronome “meu” e a modalidade linguística “dignamente”, no 

exemplo 20.      
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Exemplo 19  

“Por isso, inicio este mandato com a firme decisão de colocar o governo federal 

em parceria com os Estados a serviço de uma política de segurança pública 

muito mais vigorosa” (L. 274-275); 

 

Exemplo 20  

“Quero reafirmar aqui o meu compromisso com a produção, com os brasileiros e 

brasileiras, que querem trabalhar e viver dignamente” (L. 99-100). 

 

Outra observação interessante é que, conforme discutimos, em um discurso de 

posse o PDV afirmado deve ser predominante a porcentagem referente ao PDV 

representado e, consequentemente, a L1/e4. Entretanto, os dados mostram alguns 

fragmentos referentes à L1/E1 ou L1/e3 com grande extensão, iniciando na linha 228 e 

se estendendo até a linha 246 com o PDV afirmado, por exemplo.    

Pelo que observamos nos exemplos anteriores, a modalidade linguística compõe 

o discurso de maneira determinante, e pela natureza do discurso político talvez seja um 

elemento intrínseco. No discurso de posse de Lula (2003), ela cumpre o papel de 

corroborar com o objetivo visado, no sentido em que aproxima o político da população 

e dá maior credibilidade aos pontos de vista por ele defendidos, auxiliando, dessa 

forma, a assunção, ou não, da responsabilidade enunciativa, e de fato incitando o 

engajamento.  

 Ao definir, convocar e julgar, como é estabelecida a proposta, respectivamente, 

da modalidade epistêmica, deôntica e apreciativa, categorizadas por Bessa Neves 

(2012), o político apresenta-se como um ser real e concreto, que possui valores e 

posicionamentos, e por isso pode ser crível.  

No texto encontramos essas três modalidades, predominando o tipo epistêmico, 

o que não implica que em uma modalidade não possa haver manifestações de outra, em 

menor proporção. Assim, em um trecho da modalidade epistêmica, por exemplo, 

encontramos a modalização apreciativa, como observamos no exemplo 21, com as 

expressões “palavra-chave” e “grande mensagem”, que denotam apreciação em um 

fragmento afirmativo, epistêmico. 
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Gráfico 3 - Modalidade linguística em Lula (2003)

Modalidade epistêmica

Modalidade deôntica

Modalidade apreciativa

Exemplo 21  

 “’Mudança’, esta é a palavra-chave, esta foi a grande mensagem da sociedade 

brasileira nas eleições de outubro” (L.2-3). 

 

A modalidade apreciativa relacionada a outras modalidades no decorrer do 

discurso do discurso político de posse, assevera que nesse tipo de texto não há espaço 

para imparcialidade, até mesmo quando há descrição, há julgamento de valor, como 

vemos, no exemplo 22, com o advérbio “tanta”,  

 

Exemplo 22 

“Num país que conta com tantas terras férteis e com tanta gente que quer 

trabalhar, não deveria haver razão alguma para se falar em fome” (L. 50-51).  

 

No discurso político, o candidato deve sempre estar atento e preocupado com as 

situações que circunscrevem o país e atingem a população e, por isso, a criticidade é um 

elemento importante para esse tipo de discurso. Essa avaliação colabora com a ideia que 

o político é um ser engajado. 

O Gráfico 3 apresenta o levantamento da modalidade linguística no discurso 

político de posse de Lula (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

A modalidade epistêmica figura neste corpus, a fim de constatar e reafirmar as 

promessas do enunciador primeiro, ao assumir seus pontos de vista a respeito do 

mandato. Nesse sentido, esses elementos foram encontrados nas partes orientadas a 

reafirmar o compromisso de mudança e prometer, P3 e P6, em L1/E1, mas também em 

fragmentos que caracterizam asserções de e3.  

Expressões como “vamos mudar, sim”, “começaremos a mudar já”, “diante das 

ameaças [...] a sociedade brasileira escolher mudar”, “quero reafirmar aqui”, “disse e 

repito”, “vamos acabar com a fome”, “não vamos desperdiçar”, “vamos adotar um novo 

estilo”, “não permitiremos”, “vamos dar ênfase especial”, “acreditem, acreditem 

mesmo”, “sobretudo vamos produzir”, “Sim, temos uma mensagem a dar ao mundo”, 

“pelo simples motivo”, “é absolutamente necessário”, “será também imprescindível”, “é 

verdade que”, bem como a maioria dos verbos apresentados no tempo presente e futuro, 

revelam a modalidade epistêmica, demarcando a escala do certo e validando a posição 

do enunciador. Os exemplos 23 e 24 constatam nossa explanação, 

 

Exemplo 23 

“Hoje, tantas e tantas áreas do país estão devidamente ocupadas, as plantações 

espalham-se a perder de vista” (L. 94-95); 

 

Exemplo 24 

“Sob minha liderança o Poder Executivo manterá uma relação construtiva e 

fraterna” (L. 156-157). 

 

O dêitico temporal “hoje” e os verbos “estão”, “espalham-se” e “manterá” 

reafirmam o caráter assertivo do enunciado, ao mostrar o grau de veracidade da 

descrição e comprometimento e determinação do político. A seguir temos, 

 

Exemplo 25 

“Por outro lado, é absolutamente necessário que o país volte a crescer, gerando 

empregos e distribuindo renda” (L. 97-98). 

 

 No exemplo 25 é importante constatar que a expressão “é necessário”, 

pertencente ao campo do “seja ou não seja”, pode por si só determinar o enunciado com 
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valor deôntico; entretanto o termo “absolutamente”, condiz para a certeza e, assim, 

inscreve a modalidade epistêmica no enunciado. 

Quanto à modalidade deôntica, ela é perceptível quando o enunciador convoca 

os interlocutores a uma ação conjunta e urgente, sendo assim, temos as marcas do 

imperativo e os verbos poder e dever em, por exemplo, “não podemos deixá-lo”, 

“teremos de exercer”, “teremos que manter”, “teremos que pisar”, “isso não pode 

continuar”, “deve prevalecer”, “temos que cuidar bem”, “é necessário incrementar”, “é 

necessário também”, “pode e deve ter”, “não devemos esquecer jamais”, “tem que dizer 

a que veio”, “deverá contribuir”, “essencial em todos esses foros”, “é essencial”, 

“precisam ser”, “precisa fazer”, “é preciso enfrentar”, “devem ser”, “devem ser 

resolvidos”. “temos de colocar”, “devemos exigir”, “um país que pode dar, e vai dar”.  

No exemplo 26, vemos uma afirmação que estabelece uma relação entre o 

enunciador e o coenunciador, incitando o agir sobre a resolução do Conselho de 

Segurança, classificando a enunciação em uma modalidade deôntica. 

 

Exemplo 26 

“As resoluções do Conselho de Segurança devem ser fielmente cumpridas” (L. 

252). 

 

Quanto à modalidade apreciativa, percebemos o caráter avaliativo, que denota 

justamente a imagem do enunciador que se compromete com o ponto de vista, do 

político que se impõe em todo texto, julgando ações e propostas dos outros e suas 

próprias, como vemos em advérbios, adjetivos e expressões: “companheiros e 

companheiras”, “grande mensagem”, “esperança finalmente”, “precariedade 

avassaladora”, “bravo companheiro”, “geração de lutadores”, “compromissos mais 

profundos e essenciais”, “duas virtudes: a paciência e a perseverança”, “muitas e 

legítimas ansiedades”, “não deixa nunca”, “creio num futuro grandioso”, “provas 

incontestáveis”, “eu desejo”, “sobrevivem milagrosamente”, “irmão brasileiro”, “terei 

cumprido a missão da minha vida”, “o que é mais sagrado”, “vigoroso apoio”, 

“gigantesca montanha de grãos”, “minha obsessão”, “tremenda dificuldade”, “tão 

necessários”, “autêntico pacto social”, “instrumento fundamental”, “adesão 

entusiasmada”, “momento raro da vida”, “poderosa energia solidária”, “absoluta 

transparência”, “exemplarmente”, “simplesmente”, “contraditória até”, “espaço tão 



75 

 

amplo e em tantas frentes”, “urgentemente”, “tão importante [...] quanto”, “firme 

decisão”, “muito mais vigorosa e eficiente”, “até mais”, “ainda não nos expressamos”, 

“ainda não cumprimos”, “grande missão”, “amar com intensidade ainda maior”, “nós 

podemos muito mais”, “assistindo passivamente”, “afirmando-se corajosamente”, “se 

queremos”, “se conseguirmos”, “coração do tamanho do Brasil”. A modalidade 

apreciativa compreende o valor do desejável e é marcada, sobretudo, por índices com 

elevados valores semânticos, como no exemplo abaixo, por meio do verbo “querer”.  

 

Exemplo 27 

“O ponto principal do modelo para o qual queremos caminhar é a ampliação da 

poupança interna e da nossa capacidade de investimento” (L. 170-171). 

 

A predicação, no exemplo 28, também subsidia a modalidade apreciativa, uma 

vez que descreve e relaciona elementos do discurso, no caso, definindo um ser honesto, 

atribuindo valor. 

 

Exemplo 28 

“Ser honesto é mais do que apenas não roubar e não deixar roubar. É também 

aplicar com eficiência e transparência, sem desperdícios, os recursos públicos 

focados em resultados sociais concretos” (L. 150-152); 

 

O modo subjuntivo, como vemos no exemplo a seguir, “se conseguirmos” indica 

dúvida e aponta, igualmente, para a modalidade apreciativa, no sentido em que busca o 

“desejável ou indesejável” no fato de que “se” X => “daremos” Y. 

 

Exemplo 29  

“Se conseguirmos voltar a andar em paz em nossas ruas e praças, daremos um 

extraordinário impulso ao projeto nacional” (L. 279). 

 

 Assim, a categoria da modalidade linguística, no discurso político de posse de 

Lula (2003), contribui para o estudo da responsabilidade enunciativa, no sentido em que 

os valores modais apontam para os pontos de vista e denotam a assunção, ou não, da 

responsabilidade enunciativa pelos enunciadores. Sendo assim, em nosso corpus, 
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constatamos que a modalidade epistêmica ajuda a determinar o PDV afirmado e/ou 

representado e a assunção da responsabilidade enunciativa pelo locutor primeiro, ou a 

atribuição de um PDV a outrem. De maneira semelhante, a modalidade deôntica, que 

em nosso texto aparece associada ao PDV afirmado, e, mais explicitamente, a 

modalidade apreciativa, agregada a esses pontos de vista, preconiza e caracteriza a 

assunção da RE pelo locutor primeiro. Nos exemplos 30 e 31, temos enunciados em que 

a RE é assumida por L1/E1, que traz L1/e3, em 31, para validar seu posicionamento por 

meio das modalidades deôntica e apreciativa, complementando a asserção e valor 

epistêmico do discurso.  

 

Exemplo 30 

“Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu Presidente da República” (L. 13);    

 

Exemplo 31 

“Este é um país que pode, e vai dar, um verdadeiro salto de qualidade” (L. 304). 

 

 Assim, em Lula (2003) temos a predominância da assunção da responsabilidade 

enunciativa pelo locutor que utiliza diferentes enunciadores para defender as orientações 

argumentativas e objetivo norteador do discurso.  

 Para o estudo das emoções, partimos igualmente da modalidade linguística, mas 

antes é útil fazer um levantamento sobre os campos lexicais que o discurso de Lula 

(2003) abarca a fim de situar o discurso em ocorrências emocionais.  

A palavra “mudança” é citada treze vezes no texto, nas variações de substantivo 

e verbo, sendo que até vigésima quinta linha essa palavra aparece dez vezes, 

imprimindo o caráter e a intenção do texto, já no início. Além dessas, percebemos 

outras expressões que acentuam esse entendimento de transição e confiança, como 

“trilhar novos caminhos”, “transformar o Brasil” e “estamos começando um novo 

capítulo”. Vê-se um discurso direcionado à população brasileira, em que o enunciador 

convoca o povo a agir com ele, e em favor do próprio povo 48 vezes, por meio de 

expressões, muitas vezes repetidas, do tipo: “companheiros e companheiras”, “povo 

brasileiro”, “geração de lutadores”, “cidadão e cidadã”, “nação”, “filhos”, “população”, 

“sociedade brasileira”, “povo”, “irmão brasileiro ou irmã brasileira”, “brasileiros”, 

“brasileiros e brasileiras”, “homem do campo”, “jovens”, “homens, mulheres, os mais 
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velhos, os mais jovens”, “comunidades indígenas e negras”, “judeus e árabes”, “ser 

humano”.   

 Esses elementos incitam a orientação argumentativa do discurso, que repousa  

basicamente sob dois campos lexicais distintos, um que atenta à ocorrência de esperança 

e outro de fracasso, como vemos no Quadro 04 abaixo, 

 

 

Esperança Fracasso 

Mudança Capaz de abrigar Esgotamento Egoísmo 

Humildade Escolheu mudar Estagnação Indiferença 

Coragem Esperança Desemprego Ameaças 

Ousadia Negociações Fome Desalento 

Diálogo Digna Fracasso Medo 

Sempre sonhou Decidiu Individualismo Atropelos 

Paciência e 

perseverança 

Reencontro Vergonha Miséria 

Resultado consciente e 

Duradouro 

Compromissos mais 

profundos e essenciais 

Desintegração Precariedade 

avassaladora 

Alegria, força e 

esperança 

Grandeza e 

generosidade 

Crueldades e 

discriminação 

Desperdício 

Novo e jovem Dignidade humana Precariedade Desrespeito 

Crescer Gestão responsável Dor Ameaça 

Estabilidade Gerando emprego Crimes hediondos Massacres 

Nação ativa Nação de todos Nação submissa Nação injusta 

  

 O presidente se posiciona no texto como constituinte da ocorrência da esperança, 

que não é particularidade dele, mas também do eleitorado e da população brasileira, 

percebido, por exemplo, pelo verbo flexionado, “Vamos mudar, sim” (L. 22). Logo, o 

enunciador defende a mudança que virá e persuade o interlocutor a esse mesmo 

entendimento. 

No tocante às modalidades linguísticas que coincidem com os termos de 

emoção, verificamos que tanto o valor epistêmico, deôntico e apreciativo, apresentados 

em Lula (2003), corroboram com a identificação de estados emocionais e determinam 

enunciados de emoção. Assim, verbos, locuções, nomes e qualificadores aparecem, no 

Quadro 04 – Lexemas no discurso de político de posse de Lula (2003) 
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discurso, carregados de passionalidade e contribuem para o estudo das emoções e para 

consolidar as ocorrências de esperança e fracasso elencadas. Como detalhamos a seguir,  

 

Exemplo 32 

“A esperança finalmente venceu o medo” (L. 3). 

 

No exemplo acima, temos a modalidade epistêmica, caracterizada pelo valor 

assertivo da oração como um todo, entretanto “esperança-finalmente-medo” remetem a 

valores apreciativos e assinalam um enunciado de emoção. Assim, os termos de 

emoção, “esperança” e “medo” são emoções atribuídas de maneira direta e que estão 

nas extremidades positiva e negativa dos eixos de intensidade e tempo, uma vez que são 

palavras opostas entre si, enquanto que “finalmente” é um estado de emoção que revela 

a emoção de superação.   

A relação entre esses termos e as emoções que eles expressam, bem como a 

disposição deles no enunciado, possibilitam a interpretação de que existia embate entre 

o primeiro e o último termo de emoção, superado pela “esperança”.  

 

Exemplo 33 

“Vamos mudar, sim” (L. 22). 

 

A modalidade epistêmica constitui integralmente o exemplo 33. O “vamos”, 

associado ao “sim”, reitera a asserção e concebe um enunciado de emoção por 

inferência, uma vez que, isoladamente, esses termos não indicam efeito patêmico. Nesse 

sentido, essa “locução emotiva”, se assim podemos nomear, imprime a emoção de 

entusiasmo, que também é delegada ao termo explícito de emoção “acredito” (L. 139), e 

aos termos atribuídos indiretamente a “apoio da imensa maioria” (L. 132), “adesão 

entusiasmada” (L. 133) e “energia ético-política extraordinária” (L. 136-137), todos 

índices encontrados enunciados com valores epistêmicos.       

Quanto aos eixos de intensidade e tempo, em “vamos sim”, verificamos forte 

intensidade positiva, justificada pela reiteração da asserção, bem como em “apoio da 

imensa maioria” e “adesão entusiasmada”, pelo valor lexical de “entusiasmada” e pela 

ênfase de “imensa maioria”. Em “acredito”, “energia ético-política extraordinária” há 

emoções com baixa intensidade positiva.  
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Exemplo 34 

“A sociedade brasileira escolheu mudar” (L.11). 

 

Acima, temos um enunciado que, mesmo apontando para um discurso 

mediativo, compreende a modalidade epistêmica e denota a emoção de liberdade. Essa 

emoção é atribuída indiretamente e determinada pelos termos de emoção “escolheu” e 

“mudar”, que, apesar da carga semântica que abarcam, revelam uma emoção positiva de 

baixa intensidade.    

 

Exemplo 35 

“é necessário incrementar _muito_ o mercado interno” (L.110-111) – “É 

necessário também investir” (L.112) – “os postos de trabalho tão necessários” 

(L.114-115); 

 

Exemplo 36 

“Não podemos deixá-lo seguir à deriva” (L.27); 

 

Exemplo 37 

 “Disse e repito: criar empregos será a minha obsessão” (L.100-101). 

 

Nos exemplos 35 e 36, da mesma maneira que em 37, verificamos enunciados 

emotivos com estados referentes à emoção de comprometimento. O fato de 35 e 36 

assinalar a modalidade deôntica e 37, a epistêmica, não impede de eles compartilharem 

a mesma emoção. O que varia, neste caso específico, é a intensidade da emoção 

apresentada. No exemplo 37, temos uma forte intensidade positiva, o que é reflexo da 

modalidade epistêmica, caracterizada pela insistência do “repito” e pela carga semântica 

de “obsessão”. Nos exemplos 36 e 37, as partículas “não”, “muito” e “tão” atribuem o 

caráter de alta intensidade positiva também, o que não acontece no trecho “é necessário  

também investir”, que se refere à emoção positiva de baixa intensidade.      

 

Exemplo 38 
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“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” (L. 55-60). 

 

No exemplo 38, temos enunciados com valores epistêmicos que, juntos, apontam 

para um enunciado de emoção. A repetição do trecho, “mas não venceu a fome”, e a 

remissão, em “isso”, indicam indiretamente duas emoções distintas. Anteriormente a 

“isso”, uma emoção de vergonha com essa (in)volução, e, posteriormente, de 

determinação e entusiasmo, proporcionado pela partícula “não”. Dessa maneira, a 

repetição e o valor incisivo do “não” remetem a uma emoção negativa e positiva, 

marcada pelo antes e depois do isso, de forte intensidade.   

 

Exemplo 39 

“Creio num futuro grandioso para o Brasil” (L. 42). 

 

A modalidade apreciativa, materializada no exemplo 39, condiz com o 

enunciado de emoção, devido ao termo “creio”, que se refere a uma emoção de 

esperança, atribuída indiretamente. Nesse exemplo temos uma emoção positiva de baixa 

intensidade, uma vez que, “grandioso” garante o status confortável.        

No que diz respeito ao lugar psicológico desses enunciados de emoção, o 

domínio discurso político sinaliza que existe um locutor referindo-se insistentemente a 

um interlocutor. Nesse sentido, e por o lugar psicológico ser uma instância capaz de 

sentir prazer/desprazer, podemos caracterizá-lo em ou L1/E1, que aponta para Lula ao 

empregar os verbos na primeira pessoa do singular, ou na própria sociedade brasileira, 

que assume o papel de interlocutor e de enunciador em determinados momentos do 

discurso.    

Os enunciados de emoção, marcados pela modalidade deôntica, em Lula (2003), 

em sua maioria, apresentam emoções ou estados emotivos que impelem a emoção de 

comprometimento. A natureza da modalidade epistêmica, por sua vez, não determina no 
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corpus uma emoção específica, entretanto, geralmente, marca a forte intensidade nos 

eixos de prazer/desprazer, pelo caráter assertivo da modalidade. O valor apreciativo, 

encontrado em todos os enunciados de emoção, configura-se como um elemento 

fundamental para a delimitação das emoções. Sendo assim, admitimos que todo 

enunciado com modalidade apreciativa ou com lexemas avaliativos conota emoções e 

nem toda modalidade epistêmica ou deôntica indica enunciados emotivos, como no 

exemplo 40, em que temos um exemplo de modalidade epistêmica em um enunciado 

mediativo. 

  

 Exemplo 40 

“Como diz a sabedoria popular, uma longa caminhada começa pelos primeiros 

passos” (L.36-37). 

 

 De maneira sintética e ampla, os valores modais se interpõem a fim de 

categorizar enunciados de emoções e concorrem para estabelecer uma tensão entre as 

ocorrências de esperança e fracasso, sendo vencedora a primeira ocorrência, que 

representa o presidente. 

3.2. O discurso de posse do segundo mandato de Lula (2007) 

 

Em Lula (2007), o enunciador retoma as obras do mandato anterior, entendendo 

que há melhorias e outras precisam ser feitas. O enunciador, na maior parte do discurso, 

rememora a experiência da primeira eleição, sua trajetória e o que mudou nele, 

enquanto pessoa, e no país, a fim de comparar os contextos social, político e econômico 

e, de certa forma, prestar contas, bem como reconhecer a dimensão do compromisso 

adquirido. É válido observar como o ex-presidente, mesmo após o primeiro mandato, 

elenca as necessidades do país e faz várias promessas, caracterizando uma política de 

governo que está amadurecendo e que visa sempre o bem-estar da população. Abaixo, 

temos o plano de texto de Lula (2007), em que se constatam essas considerações:  



82 

 

 

 

 

Parte Orientação Argumentativa Linhas Exemplificação 

P1 Rememorar brevemente a 

trajetória de Lula e sua eleição    

1-11 “Quatro anos atrás, nesta Casa, 

em um primeiro de janeiro, vivi 

a experiência mais importante 

da minha vida – a de assumir a 

presidência do meu país. 

Não era apenas a realização de 

um sonho individual. 

O que ocorreu foi o resultado de 

um poderoso movimento 

histórico do qual eu me sentia – 

e ainda hoje me sinto – parte e 

humilde instrumento. 

Pela primeira vez, um homem 

nascido na pobreza, que teve 

que derrotar o risco crônico da 

morte na infância e vencer, 

depois, a desesperança na idade 

adulta, chegava, pela disputa 

democrática, ao mais alto posto 

da República. 

Pela primeira vez, a longa 

jornada de um retirante, que 

começara, como a de milhões de 

nordestinos, em cima de um 

pau-de-arara, terminava, como 

expressão de um projeto 

coletivo, na rampa do Planalto” 

(L.1-11). 

P2 Introduzir o discurso como 

presidente reeleito 

12-15 “Hoje estou de volta a esta 

Casa, no mesmo primeiro de 

janeiro e quase na mesma hora. 

Tenho a meu lado, como em 

2003, o amigo e companheiro 

José de Alencar, cuja 

colaboração inteligente e leal 

tornou menos árduas as tarefas 

destes quatro anos. E assim será 

no governo que se inicia” (L.12-

15). 

P3 Caracterizar o contexto atual do 

Brasil e do mundo, o presidente 

e os brasileiros. 

15-63 

73-75 

96-99 

127-128 

157-171 

213-217 

244-248 

258-260 

269-277 

279-315 

“Em outubro, nossa população 

afirmou de modo inequívoco 

que não precisa, nem admite 

tutela de nenhuma espécie para 

fazer a sua escola.  

Ela foi livre e soberana, como 

deve ser a força do povo” (L.73-

75).  

P4 Comprometer-se com o novo 

mandado/prometer 

65-70 

76-90 

117-126 

129-145 

“Um dos compromissos mais 

profundos que tenho comigo 

mesmo é o de jamais esquecer 

de onde vim. Ele me permite 

Quadro 05 – Partes do plano de texto e orientação argumentativa do discurso de 

Lula (2007) 
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150-155 

190-197 

199 

207 

227-239 

261-263 

326-329 

 

saber para onde seguir. Hoje, 

posso olhar nos olhos de cada 

um dos brasileiros e brasileiras e 

dizer que mantive, mantenho e 

manterei meu compromisso de 

cuidar , primeiro, dos que mais 

precisam.  

Governar para todos é meu 

caminho, mas defender os 

interesses dos mais pobres é o 

que nos guia nesta caminhada. 

digo que os verbos acelerar, 

crescer e incluir vão reger o 

Brasil nestes próximos quatro 

anos” (L. 65-70). 

P5 Mostrar satisfação com o 

governo e com a eleição 

70-72 

 

“Se alguns quiseram ver na 

minha primeira eleição apenas 

um parêntesis histórico, a 

reeleição mostrou que um 

governo que cumpre os seus 

compromissos obtém a 

confiança do povo” (L.70-72). 

P6 Apresentar as necessidades do 

país 

91-95 

100-116 

146-149 

172-189 

200-206 

208-213 

218-226 

240-242 

248-257 

263-268 

316-319 

“O Brasil não pode continuar 

como uma fera presa numa 

rede de aço invisível – 

debatendo-se, exaurido-se, se 

enxergar a teia que o 

aprisiona.  

É preciso desatar alguns nós 

decisivos para que o país 

possa usar a força que tem e 

avançar com toda velocidade” 

(L.91-95) 

P7 Pedir ao povo brasileiro 320-326 “Neste dia inaugural de meu 

novo mandato, não peço a 

ninguém que abandone suas 

convicções. Não desejo que a 

oposição deixe de cumprir o 

papel que dela esperam os que 

por ela livremente optaram. 

Quero pedir-lhes, apenas, que 

olhemos mais para o que nos 

une do que para o que nos 

separa. Que concentremos o 

debate nos grandes desafios 

colocados para o nosso país e 

para o mundo. Que estejamos à 

altura do que necessita e deseja 

o nosso povo. 

Só assim poderemos estar todos 

a serviço deste país que tanto 

amamos” (L.320-326). 

P8 Agradecer a Deus 330-340 “Reconheço que Deus tem sido 

generoso comigo. 

Mais do que mereço. 

Eu pedi forças... e Deus me deu 

dificuldades para fazer-me forte. 

Eu pedi sabedoria... e Deus me 

deu problemas para resolver. 
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Eu pedi prosperidade...e Deus 

me deu cérebro e músculo para 

trabalhar. 

Eu pedi coragem... e Deus me 

deu perigos para superar... 

Eu pedi amor... e Deus me deu 

pessoas com dificuldades para 

ajudar. 

E pedi dádivas... E Deus me deu 

oportunidades. 

Eu não recebi nada do que pedi, 

mas eu recebi tudo que 

precisava. 

Muito obrigado” (L. 331-340). 

 

 A partir do modelo de análise proposto para ATD por Adam (2011), e do plano 

de texto acima, identificamos como intencionalidade maior de Lula (2007), reafirmar o 

compromisso com os brasileiros e agradecer a confiança depositada ao governo do ex-

presidente. Lula (2007), por meio da interação social, recorre à população brasileira em 

diversos momentos do discurso, ora convidando-a, ora fazendo-lhe um pedido, como 

nos exemplos 42 e 43, respectivamente, 

 

 Exemplo 42 

“Convido todos os senhores para nos sentarmos à mesa” (L. 264); 

 

Exemplo 43 

“Quero pedir-lhes, apenas, que olhemos mais para o que nos une do que para o 

que nos separa” (L. 322-323) 

 

O enunciador primeiro remete-se a Deus, quando, em P8, agradece a Ele por 

tudo que lhe foi proporcionado, tornando dúbia a quem se dirige o último enunciado, 

“muito obrigado” (L. 340), se a Deus ou à população brasileira.  

No que diz respeito à formação sociodiscursiva, Lula (2007) parte de um 

governo que prioriza controlar a inflação, volta-se para a contenção dos desequilíbrios 

macroeconômicos, para políticas sociais de combate à pobreza, a recuperação do setor 

industrial e do desenvolvimento da política externa.     

Quando afirma, no início do texto, “sou igual quando volto a conjugar, nas 

formas mais afirmativas, o verbo mudar, como fiz aqui quatro anos atrás” (L. 21), temos 

um exemplo de interdiscurso e de alusão, em que o enunciador aponta para o seu 



85 

 

próprio discurso de 2003, a fim de estabelecer o diálogo e ratificar o compromisso com 

seu auditório. 

No exemplo 44, encontramos outros índices da heterogeneidade mostrada e não 

marcada, que retoma a voz da oposição ao governo de Lula com a expressão 

“distribuição de migalhas” do discurso indireto livre.  

 

Exemplo 44 

“Não faltaram os que, do alto de seus preconceitos elitistas, tentaram 

desqualificar a opção popular como fruto da sedução que poderia exercer sobre 

ela o que chamavam de ‘distribuição de migalhas’” (L. 304-306). 

 

Abaixo, temos um excerto de heterogeneidade mostrada e marcada pelo discurso 

indireto e pelo modalizador “segundo”. Acontece, porém, um fenômeno instigante: o 

enunciador do discurso indireto é a voz da consciência de Lula. Nesse sentido, há um 

processo de parte apontando para o todo. Em “segundo a qual tudo é muito difícil”, o 

modalizador “segundo” insere a voz da “velha e conformista ladainha”, que também é 

um exemplo da heterogeneidade mostrada e marcada. No fragmento identificamos ainda 

outras vozes integrantes da heterogeneidade constitutiva, as “das cidades, das ruas e dos 

campos” e a da consciência que, além de constituir o discurso, apresenta-se marcada.   

 

Exemplo 45 

 “Ouço as vozes das cidades, das ruas e dos campos e escuto, muito perto, a voz 

da minha consciência. Ela me diz que não fui reeleito para ouvir a velha e 

conformista ladainha segundo a qual tudo é muito difícil, quase impossível, que 

só pode ser conquistado numa lentidão secular” (L. 82-85).  

 

Essas vozes nos remetem tanto à voz da população brasileira como à do próprio 

presidente e, assim, indicam também o “nós”, uma instância de enunciação referenciada 

pela desinência número-pessoal em “vamos” e “tentamos”, e também pelos pronomes 

possessivos, “nosso”, por exemplo. Assim, o todo abarca não só a voz da consciência, 

como os brasileiros. Entretanto, em Lula (2007), a voz da sociedade brasileira também 

se apresenta mostrada e marcada pelo verbo dicendi, juntamente com a partícula “que”, 

caracterizando o discurso indireto, como vemos abaixo. 
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Exemplo 46 

 “Em outubro, nossa população afirmou de modo inequívoco que não precisa 

nem admite tutela de nenhuma espécie para fazer a sua escolha” (L. 73-74); 

 

Na maior parte do discurso o enunciador opta por expor os avanços do mandato 

anterior e, a partir de então, traçar novas metas, assim ele marca heterogeneamente o 

discurso, não traz uma maior variedade de vozes mostradas, mas detém-se a elogiar o 

mandato de governo, como em “nossa política externa – motivo de orgulho” (L. 269), 

“fizemos do entorno sul-americano o centro de nossa política externa” (L. 275), 

“colocamos o respeito aos Direitos Humanos no centro de nossas preocupações” (L. 

281-2), “o fornecimento de energia nos próximos dez anos está garantido” (L. 127).  

Da mesma maneira que em 2003, encontramos o apelo à subjetividade, diante da 

escolha de determinados termos lexicais como “derrotar” e “destravar”, em “teve que 

derrotar o risco crônico” (L. 6) e “vamos destravar o Brasil” (L. 90). Os exemplos 47 e 

48 também remetem a essa subjetividade quando atentam ao uso das reticências e a 

repetição do “que”, reforçando o caráter de pedido.  

 

 Exemplo 47 

  “Eu pedi forças... e Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. 

Eu pedi sabedoria... e Deus me deu problemas para resolver. 

Eu pedi prosperidade... e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. 

Eu pedi coragem... e Deus me deu perigos para superar. 

Eu pedi amor... e Deus me deu pessoas com dificuldades para ajudar. 

Eu pedi dádivas... e Deus me deu oportunidades.” (L. 333-338). 

 

Exemplo 48 

 “Quero pedir-lhes, apenas, que olhemos mais para o que nos une do que para o 

que nos separa. Que concentremos o debate nos grandes desafios colocados para 

o nosso país e para o mundo. Que estejamos à altura do que necessita e deseja o 

nosso povo” (L. 322-325). 

 

Entre as linhas 15 a 51, o enunciador opta por fazer um jogo de palavras 

contrastando “igual”/“diferente” e, posteriormente, “melhor” a fim de caracterizar o 
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primeiro mandado e apresentar os resultados do governo Lula.  Semelhante temos em 

2003, quando o enunciador reitera a expressão “conheceu... mas não venceu a fome” 

(LULA, 2003, L. 55-60), assim constatamos que o uso desse recurso argumentativo, 

destaca determinado assunto, aproximando o enunciador do auditório e caracterizando o 

domínio discurso político.   

Outro aspecto interessante em Lula (2007) é que, diferente do discurso do 

mandato anterior, neste, o locutor utiliza oito vezes o vocativo “minhas senhoras e meus 

senhores”/”senhoras e senhores” e, contrariamente ao que convenciona a sociedade, o 

locutor, na maior parte das vezes, refere-se primeiro às mulheres para tratar 

posteriormente de assuntos comuns a ambos. Essa remissão reforça a justificativa do 

enunciador de que o governo é popular e para todos, um governo que prioriza os mais 

frágeis da sociedade, uma vez que ele também se remete, no decorrer do discurso, aos 

negros, povos indígenas e jovens.       

 No tocante às instâncias da responsabilidade enunciativa em Lula (2007), elas 

são caracterizadas de modo instigante quanto aos locutores, pois são admitidos quatro 

locutores, um primeiro (L1), apontando para a voz de Lula; um segundo (l2), para a voz 

da consciência do próprio Lula; e um terceiro (l3), para a voz preconceituosa da elite (a 

oposição); um quarto (l4), para a ladainha conformista; e um enunciador quinto (e5), 

para a população brasileira. Quanto aos enunciadores, distinguem-se sete enunciadores, 

como pontuamos a seguir. 

 

 Exemplo 49 

L1/E1 – “Hoje, estou de volta a esta Casa, no mesmo primeiro de janeiro e quase 

na mesma hora” (L. 12). 

 

L1/E1 é a instância primeira da enunciação. E1 se refere ao PDV de Lula, 

perceptível pelos índices do dêitico temporal “hoje” e pela conjugação verbal na 

primeira pessoa do singular, “estou”.   

 

Exemplo 50 

 l2/e2 – “e escuto, muito perto, a voz da minha consciência. Ela me diz que não 

fui reeleito para ouvir a velha e conformista ladainha” (L. 82-84); 
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Exemplo 51 

 l3/e3 – “Não faltaram os que, do alto de seus preconceitos elitistas, tentaram 

desqualificar a opção popular como fruto da sedução que poderia exercer sobre 

ela o que chamavam de ‘distribuição de migalhas’” (L. 304-306); 

 

Exemplo 52 

 l4/e4 – “conformista ladainha segundo a qual tudo é muito difícil, quase 

impossível, que só pode ser conquistado numa lentidão secular” (L. 84-5). 

 

Nos excertos acima, temos três enunciadores e2, e3 e e4, que admitem o PDV de 

três locutores distintos. Em 50, o verbo “diz” e a partícula “que” marcam o enunciador 

e2 e a instância que contempla o PDV da consciência de Lula, que remete ao próprio 

Lula, e, devido aos índices do discurso reportado, é possível dissociar. “Distribuição de 

migalhas”, em 51, revela o PDV da instância enunciativa da preconceituosa elite, e3, a 

qual se referem os verbos “tentaram” e “chamavam”. Por sua vez, o modalizador 

“segundo” delimita o PDV da instância da conformista ladainha, e4, no exemplo 52, 

salientando o discurso heterogeneamente mostrado e marcado. 

 

Exemplo 53 

 l5/e5 - “Em outubro, nossa população afirmou de modo inequívoco que não 

precisa nem admite tutela de nenhuma espécie para fazer a sua escolha” (L. 73-

74). 

 

No exemplo 53, temos explicitamente o discurso indireto atribuindo o PDV a e5 

e, dessa forma, à instância da população [brasileira], que também aparece referenciada 

no exemplo 54, quando L1/E1 utiliza uma enunciação conjunta para, por meio da 

desinência número-pessoal “mos”, conceber um enunciador (e7), composto pela 

população brasileira, que aqui engloba o presidente Lula.   

 

Exemplo 54 

L1/e7 – “mas temos hoje um dos mais altos salários mínimos das últimas 

décadas” (L. 40-41). 
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No exemplo 55, temos o enunciador e6, que admite o PDV de um observador 

dos fatos, que ora manifesta-se criticamente, ora faz descrição da conjuntura do país, 

identificado neste excerto pela predicação e impessoalidade do enunciado.  

 

Exemplo 55 

L1/e6- “O Programa Luz para Todos, que já propiciou energia elétrica para 

cinco milhões de pessoas, tem como objetivo chegar até o fim de 2008 a todos 

os brasileiros ainda sem acesso à eletricidade” (L. 131-133). 

 

 No tocante aos pontos de vista encontrados no discurso, temos o PDV afirmado 

em L1/E1, em l2/e2, l3/e3 e l4/e4, devido às vozes explicitamente marcadas pelos 

discursos heterogeneamente mostrados; mas também em L1/e7, vemos o PDV 

afirmado, uma vez que a população brasileira compreende L1/E1. Todas essas 

instâncias assumem explicitamente o conteúdo proposicional, como no exemplo 56, que 

temos uma pergunta retórica e emissão de uma opinião, apontando para L1/e7.  

 

Exemplo 56 

 “Em que momento de nossa história tivemos uma conjunção tão favorável e 

auspiciosa” (L. 29). 

 

L1/e6 determina, em sua maioria, o PDV representado, pois o PDV marca 

expressões de percepção sobre o Brasil, o mundo, os brasileiros e as eleições, como no 

exemplo 55. Já o PDV embrionário, encontramos em l5/e5, mesmo se tratando de um 

discurso heterogeneamente mostrado, uma vez que L1/e7 expôs a forma de agir dos 

preconceituosos elitistas por meio dos verbos “tentaram” e “chamavam”, e a fala deles 

foi delimitada somente pela expressão “distribuição de migalhas”.    

 

Exemplo 57 

 “Não faltaram os que, do alto de seus preconceitos elitistas, tentaram 

desqualificar a opção popular como fruto da sedução que poderia exercer sobre 

ela o que chamavam de ‘distribuição de migalhas’” (L. 304-306). 
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O exemplo 58, igualmente, remete ao PDV embrionário. Nele, o enunciador e6 

apresenta o comportamento e o agir de um ser no discurso, apontando para o pronome 

“quem”. Assim, por meio do verbo “tentou”, e6 demarca o PDV embrionário. 

 

Exemplo 58 

“Quem tentou desqualificar a opção popular não foi capaz de valorizar algo 

fundamental” (L. 312-313).  

 

 Para expressar melhor esses dados, seguem dois gráficos, um das instâncias da 

enunciação (Gráfico 4) e outro dos tipos de pontos de vista (Gráfico 5), encontrados no 

discurso de Lula (2007), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Tipos de pontos de Vista em Lula (2007)
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Gráfico 4 - Instâncias de enunciação em Lula (2007)

L1/E1 - Lula (2007)

l2/e2 - Voz da consciência de 
Lula

l3/e3 - Voz da preconceituosa 
elite

l4/e4 - Ladainha conformista

l5/e5 - População brasileira

L1/e6 - Narrador dos 
acontecimentos

L1/e7 - População brasileira 
(enunciação conjunta)
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 A predominância do PDV afirmado contribui para caracterizarmos a assunção 

dos enunciados pelos locutores em Lula (2007), mas ainda é preciso fazer um 

levantamento sobre as modalidades linguísticas em Lula (2007) e, assim, elucidar o 

estudo da RE e das emoções. 

Na análise das modalidades linguísticas, temos a preeminência da modalidade 

epistêmica, porém, semelhante a Lula (2003), encontramos fragmentos do discurso, que 

aludem a valores epistêmicos, ou deônticos, que, com termos apreciativos, como 

exemplificamos em 59, o “ainda não ganha o que realmente merece” dentro de uma 

assertiva da modalidade epistêmica. 

 

Exemplo 59 

“O trabalhador brasileiro ainda não ganha o que realmente merece, mas temos 

hoje um dos mais altos salários mínimos das últimas décadas, e os trabalhadores 

obtiveram ganhos reais em 90% das negociações salariais nestes últimos quatro 

anos” (L. 41-43). 

 

A modalidade epistêmica em Lula (2007) é marcada, geralmente, por afirmações 

do ex-presidente ou do narrador ao comprometer-se com o novo mandato/prometer (P4) 

e ao caracterizar o contexto atual do Brasil e do mundo, o presidente e os brasileiros 

(P3), respectivamente. Fragmentos como: “vivi a experiência” (L. 1), “hoje, estou de 

volta a esta Casa” (L. 12), “criamos mais de 100 mil empregos” (L. 44), “vamos 

estabelecer” (L. 134), “nosso governo nunca foi” (171), “temos aqui um gigantesco 

desafio” (L. 207), “os educadores poderão, dessa forma, melhorar o seu desempenho” 

(L. 221) revelam que as conjugações verbais nas formas presente, pretérito perfeito e 

futuro, os dêiticos temporais e espaciais, e advérbios, como “nunca”, são elementos 

determinantes desse tipo de modalidade.  

Encontramos no discurso também, de maneira representativa, a modalidade 

deôntica. O enunciador permeia a noção do seja ou não seja com a escolha de 

expressões, dentre elas, “precisamos fazer”, “deve ser”, “é preciso combinar”, “é 

preciso garantir”, “é necessário”, “ainda precisa avançar”, “temos de refletir”, “temos de 

construir”, “Precisamos de”, “é possível avançar”, “tem que ser”, “não pode”.  
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Exemplo 60 

  “A reforma política deve ser prioritária no Brasil” (L. 263-264); 

 

Exemplo 61 

  “Da mesma forma que é necessária uma expansão planejada do crédito” 

(L. 149). 

 

 Nos exemplos 60 e 61, atentamos à locução verbal “deve ser” e à expressão “é 

necessária”, que articulam a modalidade deôntica no discurso de Lula (2007), 

manifestada incisivamente quando o enunciador compromete-se a apresentar as 

necessidades do país, P6. 

 No tocante à modalidade apreciativa, caracterizam esse valor modal termos 

como “mais importante”, “não era apenas”, “vasto mundo”, “nunca”, “igual”, “pior”, 

“melhor”, “compromissos mais profundos”, “responsabilidade enorme”, “muito difícil, 

quase impossível”, “destravar”, “bem melhor”, “em hipótese alguma”, “desobstruir os 

gargalos e de romper as amarras”, “fortemente integradas”, “mas se torna forte, de 

verdade”, “sólida formação profissional”, “é decisiva”, “tão grande descrédito”, “mais 

permeáveis”, “finalmente”, “nova qualidade”, “ainda há muito”, “voz e exemplo 

autêntico e poderoso”, “efetivamente”, “constitui a verdadeira opinião pública”, dentre 

outros. Esses léxicos e expressões estão, em sua maior parte, inseridos nas modalidades 

epistêmica e deôntica, no entanto, é possível encontrar fragmentos do discurso 

constituídos majoritariamente pela modalidade apreciativa, como no exemplo 62, em 

que o verbo “pedir” acompanhado do “que”, incita ao leitor o que é desejável e, por 

isso, enfatiza o valor modal apreciativo.  

 

Exemplo 62 

“Não peço a ninguém que abandone suas convicções. Não desejo que a oposição 

deixe de cumprir o papel que dela esperam os que por ela livremente optaram. 

Quero pedir-lhe, apenas, que olhemos mais para o que nos une do que para o que 

nos separa. Que concentremos o debate nos grandes desafios colocados para o 

nosso país e para o mundo. Que estejamos à altura do que necessita e deseja o 

nosso povo” (L. 320-325).  
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 Para identificar as modalidades linguísticas é preciso considerar o valor modal 

predominante no enunciado. Nesse sentido, conforme dimensionamos no gráfico 

abaixo, elas são distribuídas discurso.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para o estudo das emoções, verificamos sob que tensão o discurso é constituído. 

Diferente de Lula (2003), em que há um contraste entre “esperança” e “fracasso”, neste 

discurso, como se trata da continuação do mandato de Lula, o texto baseia-se 

principalmente entre o que é igual e diferente em Lula, no Brasil e no mundo, após 

quatro anos de trabalho.  

 

 

 

Igual Diferente 

[Lula] No profundo 

compromisso com o 

povo e com meu país. 

[Lula] Naquilo que 

mais prezo. 

[Lula] Na consciência 

madura do que posso. 

[Lula] Experiência 

acumulada na difícil 

arte de governar. 

[Lula] No ímpeto e na 

coragem de fazer. 

[Brasil] Energia 

produtiva e criadora.  

[Lula] Pleno 

conhecimento dos 

limites. 

[Brasil] É melhor na 

força da economia, na 

consistência de suas 

instituições e no seu 

equilíbrio social. 

[Brasil] Infelizmente, 

na permanência de 

injustiças contra as 

camadas mais pobres. 

[Brasil] Ainda não 

ganha o que realmente 

merece. 

[Brasil] Para melhor, na 

erradicação da fome, na 

diminuição da 

desigualdade e do 

[Brasil] É melhor na 

distribuição de renda, 

no acesso à educação, à 

saúde, à moradia. 

Gráfico 6 - Modalidades linguísticas em 

Lula (2007)

49%

30%

21%

Modalidade
Epistêmica

Modalidade
Deôntica

Modalidade
Apreciativa

Quadro 6 - Lexemas no discurso de político de posse de Lula (2007) 
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desemprego. 

[Brasil] Ainda precisa 

avançar em padrões 

éticos e em práticas 

políticas. 

[Mundo] A solução dos 

grandes problemas 

mundiais, como: as 

persistentes 

desigualdades 

econômicas etc. [...] 

não evoluiu. 

[Brasil] Para melhor: na 

estabilidade monetária; 

na robustez fiscal; na 

qualidade da sua dívida; 

no acesso a novos 

mercados e a novas 

tecnologias; na redução 

da vulnerabilidade 

externa. 

[Brasil] Os 

trabalhadores obtiveram 

ganhos reais em 90% 

das negociações 

salariais. 

[Mundo] Os 

organismos 

internacionais [...] não 

se atualizaram em 

relação aos novos 

tempos que vive a 

humanidade. 

 [Brasil] É muito melhor 

na eficácia dos seus 

mecanismos de controle 

e fiscalização sobre 

seus governantes. 

[Mundo] O crescimento 

da economia mundial 

permitiu um certo 

desafogo aos países 

emergentes. 

 

 

Assim, o presidente justifica sua reeleição e esquiva-se de criticar outros 

partidos, detendo-se à avaliação do seu mandato. Essa contraposição entre o que é igual 

e diferente, juntamente com os termos de emoção e as modalidades linguísticas que 

Lula (2007) apresenta, possibilita a análise das emoções no discurso político de Lula 

(2007). 

Os enunciados de emoção, em sua maioria, compreendem o discurso político e 

os valores apreciativos, o que não significa que esses enunciados se manifestem 

somente em modalidades apreciativas. Ao contrário, os termos de emoção podem ser 

encontrados em modalidades epistêmicas, como atentamos nos fragmentos a seguir.  

No exemplo 63, os enunciadores procuram, por meio de asserções, expor estados 

emocionais que revelem orgulho, comprometimento, determinação e decisão frente à 

desesperança em um governo, como observamos a seguir.  

 

Exemplo 63 

 “Pela primeira vez, um homem nascido na pobreza, que teve que derrotar o 

risco crônico da morte na infância e vencer, depois a desesperança na idade 
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adulta, chegava, pela disputa democrática, ao mais alto posto da República” (L. 

6-8). 

 

  No exemplo acima, a expressão “teve que” faria remissão à modalidade 

deôntica, caso o “ter” estivesse no modo infinitivo. Nesse caso, ele denota uma narração 

de acontecimentos, feita por L1/e6, e refere-se à modalidade epistêmica. Quanto aos 

termos de emoção, “derrotar” e “desesperança”, no contexto em que se apresentam, são 

emoções atribuídas indireta e diretamente, respectivamente. “Derrotar” poderia indicar, 

por si só, uma emoção caracterizada como negativa de baixa intensidade, porém o fato 

de o verbo estar no infinitivo, e não ser um nome, exige um complemento “risco crônico 

da morte na infância”, que mantém o verbo no mesmo nível semântico do verbo 

“vencer”. Assim, “derrotar” é uma emoção positiva com baixa intensidade, diferente de 

“desesperança”, que é uma emoção negativa com baixa intensidade. No exemplo a 

seguir de modalidade epistêmica também encontramos enunciados de emoção.       

 

Exemplo 64 

 “Nunca o mundo viveu – como vive hoje – um período de tão grande descrédito 

na política. Mas, paradoxalmente, nunca a política foi tão imprescindível” (L. 

247-248). 

 

 Acima, o termo “descrédito” marca diretamente a emoção, e a locução adverbial 

que o acompanha “tão grande”, classifica-a como negativa de alta intensidade. Esse 

termo de emoção, juntamente com o advérbio “nunca”, igualmente enfatiza a descrição 

do contexto atual do mundo e aponta o lugar psicológico da população mundial. 

 

Exemplo 65 

“Nossa política externa – motivo de orgulho, pelos excelentes resultados que 

trouxe para a nação” (L. 269-270). 

 

O exemplo acima delineia uma modalidade epistêmica. Quando faz afirmações 

sobre a política externa do país, e “orgulho” compreende um termo de emoção positiva 

de baixa intensidade, atribuída diretamente, e que se remete ao lugar psicológico dos 

brasileiros. Semelhante, vemos nos fragmentos a seguir: 
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 Exemplo 66 

“Nosso esforço não se esgota nas medidas que anunciaremos em janeiro” (L. 

119); 

 

Exemplo 67 

“Graças ao esforço de todos nós, com a decisiva participação do Congresso 

Nacional” (L. 213-214). 

 

 Nos exemplo 66 e 67, o termo “esforço” caracteriza um enunciado de emoção, 

cuja emoção positiva de baixa intensidade é atribuída de maneira direta ao enunciador 

L1/e7, ou seja, o esforço advém de todos os brasileiros, e da “decisiva participação” 

deles, em que “decisiva” também é aferida como um termo de emoção positiva de baixa 

intensidade atribuída indiretamente por se tratar de um qualificador. Nos exemplos 68, 

69 e 70, há uma mudança no que se refere ao lugar psicológico, temos o L1/E1, em uma 

modalidade epistêmica, expondo uma emoção. 

 

Exemplo 68 

 “Hoje, posso olhar nos olhos de cada um dos brasileiros e brasileiras e dizer que 

mantive, mantenho e manterei meu compromisso de cuidar, primeiro, dos que 

mais precisam” (L. 66-67); 

 

Exemplo 69 

 “Um dos compromissos mais profundos que tenho comigo mesmo é o de jamais 

esquecer de onde vim” (L. 65-66); 

 

Exemplo 70 

“Sou igual naquilo que mais prezo: no profundo compromisso com o povo e 

com meu país” (L. 17). 

 

 Comum aos fragmentos, o termo “compromisso” denota a emoção de uma 

pessoa comprometida e empenhada em cumprir o papel para o qual foi eleita. Nos 

exemplos 69 e 70, as expressões “mais profundos” e “mais prezo” revelam uma emoção 
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positiva de alta intensidade, enquanto que a ausência de um intensificador, em 68, 

remete à baixa intensidade da emoção.  

 

Exemplo 71 

 “Tenho plena consciência do que isso significa. Sei que, a partir de hoje, cabe-

me corrigir o que deve ser corrigido e avançar com maior determinação no que 

está dando certo, para consolidar novas conquistas populares” (L. 78-80); 

 

Exemplo 72 

“O desafio é grande, porém maior é a minha disposição para vencê-lo” (L. 81) 

 

 Nos exemplos 71 e 72, os termos “determinação” e “disposição” revelam uma 

emoção de coragem e entusiasmo, em que Lula, lugar psicológico, encontra-se para 

governar. Assim, temos emoções com baixa intensidade positiva, atribuídas 

indiretamente, compondo enunciados de emoção.    

 

 Exemplo 73 

“Muito obrigado” (L. 340).  

 

 O último enunciado de Lula (2007), em 73, mostra-nos um estado emocional 

que aponta para a emoção de gratidão, atribuída indiretamente, em que L1/E1, em uma 

modalidade epistêmica, agradece a Deus e ao auditório da enunciação.   

 

Exemplo 74 

“Fui reconduzido à Presidência da República pela vontade majoritária do povo 

brasileiro” (L. 300); 

 

Exemplo 75 

“O povo fez uma escolha consciente” (L. 302). 

 

 Os enunciados 74 e 75, apesar das diferentes instâncias enunciativas que 

apresentam, evidenciam termos de emoções que apontam para o lugar psicológico da 

população brasileira. Temos asserções, em que “vontade majoritária” e “escolha 
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consciência” caracterizam estados emocionais, pois marcam que a população está 

decidida. Dessa maneira, esses termos de emoção, ou locuções de emoção, atribuem 

indiretamente à emoção de decisão, que, no eixo de intensidade e tempo, delimitam 

baixa intensidade positiva.    

   

 Exemplo 76 

“O caminho da política exige paciência, concessões mútuas, compreensão do 

outro [...] Pois só assim é possível sintonizar e harmonizar interesses” (L. 317-

318). 

 

 No exemplo 76, os léxicos “paciência”, “compreensão” e o verbo “harmonizar”, 

juntamente com “forte”, “coragem”, “amor”, que verificamos em P8, compreendem 

estados emocionais, e mesmo emoções em “forte”, que categorizam o discurso político 

e o que se esperar para L1/E1, um político paciente, forte, corajoso e que ame a nação. 

No 77, L1/E1, por meio de uma enunciação conjunta, expressa o seu amor e o dos 

brasileiros pelo país.     

 

Exemplo 77 

“Só assim poderemos estar todos a serviço deste país que tanto amamos” (L. 

326). 

 

Assim, no exemplo de modalidade epistêmica acima, “amamos” é um estado 

emocional que é atribuído indiretamente, por se tratar de um verbo. Logo, na afirmação, 

temos a emoção de ser “amante” do país, relacionada ao lugar psicológico de todos os 

brasileiros.   

 Em Lula (2007), o mediativo, especificado no exemplo 78, aponta para a 

modalidade epistêmica e explicita um enunciado de emoção, por meio do valor 

semântico dos verbos e da negação “não precisa” e “nem admite”, juntamente com o 

complemento “tutela de nenhuma espécie”, que delimitam à população uma emoção de 

resoluta. Temos, então, uma emoção de baixa intensidade positiva.   

 



99 

 

Exemplo 78 

“Nossa população afirmou que não de modo inequívoco que não precisa nem 

admite tutela de nenhuma espécie para fazer a sua escolha” (L. 73-74) 

 

No tocante à modalidade deôntica, os enunciados de emoção, que apontam para 

essa modalidade, apresentam emoções referenciadas também na modalidade epistêmica, 

sejam de gratidão ou de compromisso, como vemos nos exemplos abaixo: 

 

Exemplo 79 

“Reconheço que Deus tem sido generoso comigo” (L. 331); 

 

Exemplo 80 

 “É preciso desatar alguns nós decisivos para que o país possa usar a força que 

tem e avançar com toda velocidade. Muito tentamos nos últimos quatro anos, 

mas fatores históricos, dificuldades políticas e prioridades inadiáveis fizeram 

com que nosso esforço não fosse inteiramente premiado” (L. 94-97).   

 

A locução verbal “tem sido” marca a modalidade deôntica, o que não determina 

um tipo de emoção específica para esse valor modal, mas o termo de emoção 

“generoso” indica L1/E1, que apresenta uma emoção de reconhecimento e gratidão a 

Deus. Ao contrário, no exemplo 80, uma das marcas típicas do valor deôntico “é 

preciso”, associada à carga semântica dos verbos “desatar” e “avançar”, caracteriza a 

emoção de esforço e compromisso. Uma emoção positiva de baixa intensidade.    

No discurso de Lula (2007) não encontramos muitos fragmentos de modalidade 

apreciativa constituídos por termos de emoção, o que não significa que as emoções não 

se estabelecem nessa modalidade, pois, da mesma maneira que em Lula (2003), os 

enunciados de emoção são caracterizados por léxicos e expressões que delimitam a 

apreciação e o julgamento de valor. Em 81, observamos um excerto da modalidade 

apreciativa, em que o enunciador L1/E1 se dirige à população brasileira para pedir algo 

e buscar o desejável.  
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Exemplo 81 

 “Pois, sem renegar a paciência e a persistência que aqui também preguei, quero 

hoje pedir, com toda ênfase, pressa, ousadia, coragem e criatividade para abrir novos 

caminhos” (L. 22-24). 

  

 Dessa maneira, “paciência”, “persistência”, “toda ênfase”, “pressa”, “ousadia”, 

“coragem” e “criatividade” instauram termos de emoção, que denotam a emoção 

positiva de alta intensidade de determinação e ânimo de L1/E1, uma vez que o 

enunciador lista várias palavras para delinear uma emoção.  

 Sinteticamente, os termos de emoção se incorporam às modalidades linguísticas 

e assinalam enunciados de emoção, que contribuem para caracterizar o discurso político 

de posse e a orientação argumentativa maior do político, que é de reafirmar o 

compromisso com os brasileiros e agradecer a confiança. 

   

3.3.  O discurso de posse da presidente Dilma Rousseff (2011) 

  

Em Dilma (2011), há um discurso em que o enunciador reconhece sua 

responsabilidade diante do cargo de presidente da República, apresenta sua gratidão e 

promete governar para todos. Por possuir a mesma raiz ideológica e partidária que Lula, 

o discurso de Dilma assemelha-se ao dele quando o enunciador determina-se a erradicar 

a fome em: “não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos na mesa” (L. 

95). A fim de compreendermos melhor a intencionalidade geral de Dilma Rousseff 

(2011), apresentamos abaixo um quadro o plano de texto do discurso: 

 

 

  

 

Parte Orientação Argumentativa Linhas Exemplificação 

P1 Introduzir o teor discursivo 2-3 “Pela decisão soberana do povo, hoje 

será a primeira vez que a faixa 

presidencial cingirá o ombro de uma 

mulher” (L. 2-3). 

P2 Demonstrar ciência da 

responsabilidade 

4-12 

29-30 

99-100 

292-294 

“Sinto uma imensa honra por essa 

escolha do povo brasileiro e sei do 

significado histórico desta decisão. 

Sei também, como é aparente a 

Quadro 07 – Partes do plano de texto e orientação argumentativa do discurso 

de Dilma Rousseff (2011) 
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suavidade da seda verde-amarela da 

faixa presidencial, pois ela traz 

consigo uma enorme 

responsabilidade perante a nação. 

Para assumi-la, tenho comigo a força 

e o exemplo da mulher brasileira. 

Abro meu coração para receber, neste 

momento, uma centelha de sua 

imensa energia.  

E sei que meu mandato deve incluir a 

tradução mais generosa desta ousadia 

do voto popular que, após levar à 

presidência um homem do povo, 

decide convocar uma mulher para 

dirigir os destinos do país” (L. 4-12). 

P4 Remeter-se e elogiar Lula 23-28 “De um presidente que mudou a 

forma de governar e levou o povo 

brasileiro a confiar ainda mais em si 

mesmo e no futuro do seu País. 

A maior homenagem que posso 

prestar a ele é ampliar e avançar as 

conquistas do seu governo.  

Reconhecer, acreditar e investir na 

força do povo foi a maior lição que o 

presidente Lula deixou para todos 

nós. 

Sob sua liderança, o povo brasileiro 

fez a travessia para uma outra 

margem da história” (L. 23-.28). 

P4 Remeter-se e elogiar Jose Alencar. 31-39 “Quero, neste momento, prestar 

minha homenagem a outro grande 

brasileiro, incansável lutador, 

companheiro que esteve ao lado do 

Presidente Lula nestes oito anos: 

nosso, querido vice José Alencar. 

Que exemplo de coragem e de amor à 

vida nos dá este homem! E que 

parceria fizeram o presidente Lula e o 

vice-presidente José Alencar, pelo 

Brasil e pelo nosso povo! 

Eu e Michel Temer nos sentimos 

responsáveis por seguir no caminho 

iniciado por eles.  

Um governo se alicerça no acúmulo 

de conquistas realizadas ao longo da 

história. Ele sempre será, ao seu 

tempo, mudança e continuidade. Por 

isso, ao saudar os extraordinários 

avanços recentes, é justo lembrar que 

muitos, a seu tempo e a seu modo, 

deram grandes contribuições às 

conquistas do Brasil e de hoje” 

(L. 31-39). 

P5 Caracterizar o contexto político-

econômico do Brasil 

40-44 

72-76 

92-94 

107-109 

“Vivemos um dos melhores períodos 

da vida nacional: milhões de 

empregos estão sendo criados; nossa 

taxa de crescimento mais que dobrou 
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118-121 

143 

175-177 

186-192 

199-200 

201-211 

228-229 

248-249 

253-255 

e encerramos um longo período de 

dependência do FMI, ao mesmo 

tempo em que superamos nossa 

dívida externa. 

Reduzimos, sobretudo, a nossa 

histórica dívida social, resgatando 

milhões de brasileiros da tragédia da 

miséria e ajudando outros milhões a 

alcançarem a classe média” (L. 40-

44). 

P6 Expor as necessidades da nação.  45-53 

55-69 

81-85 

103 

123-125 

137-139 

143-144 

161-163 

178-180 

196-197 

211 

214-216 

220-224 

230-231 

250-251 

 

“Mas, em um país com a 

complexidade do nosso, é preciso 

sempre querer mais, descobrir mais, 

inovar nos caminhos e buscar novas 

soluções.  

Só assim poderemos garantir, aos que 

melhoraram de vida, que eles podem 

alcançar mais; e provar, aos que 

ainda lutam para sair da miséria, que 

eles podem, com a ajuda do governo 

e de toda sociedade, mudar de 

patamar. 

Que podemos ser, de fato, uma das 

nações mais desenvolvidas e menos 

desiguais do mundo – um país de 

classe média sólida e empreendedora. 

Uma democracia vibrante e moderna, 

plena de compromisso social, 

liberdade política e criatividade 

institucional” (L. 45-53). 

P7 Prometer 13-22 

70-72 

77-80 

86-88 

90-91 

95-98 

103-107 

109-117 

121-122 

126-136 

141--142 

145-149 

156-158 

164-169 

173-174 

181-184 

193-196 

211-213 

217-219 

231-237 

239-247 

251-252 

256-257 

259-260 

283-285 

300-302 

314 

“Valorizar nosso parque industrial e 

ampliar sua força exportadora será 

meta permanente. A competitividade 

de nossa agricultura e da pecuária, 

que faz do Brasil grande exportador 

de produtos de qualidade para todos 

os continentes, merecerá toda nossa 

atenção” (L. 70-72). 
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 Tecer comentários sobre a situação 

atual do governo e do Brasil. 

150-154 

171-172 

226-227 

261-274 

289-291 

295-299 

315-317 

 

“Mas só existirá ensino de qualidade 

se o professor e a professora forem 

tratados como as verdadeiras 

autoridades da educação, com 

formação continuada, remuneração 

adequada e sólido compromisso com 

a educação das crianças e jovens. 

Somente com avanço na qualidade de 

ensino poderemos formar jovens 

preparados, de fato, para nos 

conduzir à sociedade da tecnologia e 

do conhecimento” (L. 150-154). 

P8 Pedir ajuda 100-102 

 

 

“Para isso peço com humildade o 

apoio das instituições públicas e 

privadas, de todos os partidos, das 

entidades empresariais e dos 

trabalhadores, das universidades, da 

juventude, de toda a imprensa e das 

pessoas de bem.” (L. 100-102). 

P9 Evidenciar desejo 159-160 

275-282 

318-321 

“Quero ser a presidenta que 

consolidou o SUS, tornando-o um 

dos maiores e melhores sistemas de 

saúde pública do mundo” (L. 159-

160). 

P10 Narrar sua trajetória 285-288 

304-313 

“Quem, como eu e tantos outros da 

minha geração, lutamos contra o 

arbítrio e a censura, somos 

naturalmente amantes da mais plena 

democracia e da defesa intransigente 

dos direitos humanos, no nosso País e 

como bandeira sagrada de todos os 

povos” (L. 285-288). 

 

 Dilma Rousseff (2011) caracteriza-se em seu discurso como chefe de estado, 

mas também como mulher, avó, mãe e filha, que pretende cuidar da nação, como vemos 

a seguir: 

 

Exemplo 82 

“Para assumi-la tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira” (L. 8); 

 

Exemplo 83 

“Carinho que dedico a minha filha e ao meu neto. Carinho com que abraço a 

minha mãe que me acompanha e abençoa. 

É com este mesmo carinho que quero cuidar do meu povo, e a ele – só a ele – 

dedicar os próximos anos da minha vida” (L. 316-319). 
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Assim, além de prometer e apresentar as necessidades do país, como fez Lula, 

ela evidencia comentários sobre o governo e sobre o país, e é detalhista, quando 

especifica, por exemplo, entre as linhas 265 e 274, quem são todos que precisam 

participar para construir o “Brasil do futuro”: 

 

Exemplo 84 

 “Dos movimentos sociais, 

dos que labutam no campo, 

dos profissionais liberais, 

dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores, 

dos intelectuais, 

dos servidores públicos, 

dos empresários, 

das mulheres, 

dos negros, dos índios e dos jovens, 

de todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação” (L. 

265-274).  

 

A orientação argumentativa maior, que permeia o discurso de Dilma Rousseff 

(2011), é instaurar-se como presidente e nortear ações para o mandato que inicia. Dessa 

maneira, caracteriza-se a ação visada do discurso, conforme o modelo de análise 

proposto por ADAM (2011). 

Quanto à formação sociodiscursiva, Dilma Rousseff assume o governo como 

sendo a primeira mulher a ocupar a presidência da República no Brasil, e diante de um 

contexto econômico-político favorável, pois durante o mandato de Lula (2011), o país 

tornou-se a nona economia do mundo e a segunda das Américas. Além disso, a inflação 

estava controlada, cresceram as exportações, a política externa priorizou a aliança com 

países em desenvolvimento para negociar com países ricos, o PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento) provocou aumento na renda per capita e o ensino superior 

tornou-se mais acessível a todas as classes sociais.  

 No tocante à interação social, o enunciador, semelhante em Lula (2007), 

insistentemente recorre à população brasileira por meio de vocativo. Porém, diferente 

do ex-presidente, Dilma Rousseff acrescenta “queridas e queridos” aos brasileiros e 
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brasileiras. O enunciador remete-se ao seu auditório doze vezes, durante o discurso e, na 

maioria das vezes, direciona-se primeiro às brasileiras, para enfatizar o orgulho por ser a 

primeira presidente mulher, como se propõe no início do texto.  

  

Exemplo 85 

“Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres, também possam, no 

futuro, ser presidenta; e para que – no dia de hoje – todas as brasileiras sintam o 

orgulho e a alegria de ser mulher” (L. 13-15). 

 

Contudo, como afirma no exemplo abaixo, a presidente governará para todos, 

principalmente para os mais excluídos, característica do governo petista.  

 

Exemplo 86 

“Meu compromisso supremo é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e 

governar para todos” (L. 17). 

 

 Para o plano de texto, não elucidamos o vocativo “queridas brasileiras e queridos 

brasileiros”, por entender que, apesar de ser intencional, ele não marca explicitamente 

sua contribuição para a ação visada.  

 Sobre o interdiscurso, Dilma Rousseff (2011) apresenta vozes distintas em sua 

composição, sejam mostradas heterogeneamente ou constitutivas, o que é da natureza de 

todo discurso e é basilar para a análise textual dos discursos. Contudo, o locutor e 

enunciador primeiros marcam expressivamente sua voz, ao fazer uso em quase todo 

enunciado de lexemas avaliativos e preferir a primeira pessoa do singular, como no 

exemplo abaixo: 

 

Exemplo 87 

 “Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro e sei do 

significado histórico desta decisão” (L. 4-5); 

 

Vemos acima que a conjugação do verbo sentir e as expressões “imensa honra” e 

“significado histórico” remetem ao locutor e enunciador primeiros e esses 

qualificadores indicam subjetividade no discurso.  
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A heterogeneidade constitutiva estrutura o discurso em torno da voz da 

presidente, do vice-presidente e das ideologias partidas, bem como da voz dos anseios 

da população brasileira. No exemplo 88, observamos a voz de Dilma junto a do vice 

Michel Temer, delimitada pelos pronomes e marcada pela desinência número-pessoa 

“mos” do verbo sentir.  

 

Exemplo 88 

“Eu e Michel Temer nos sentimos responsáveis por seguir no caminho iniciado 

por eles” (L. 35). 

 

No exemplo 89, temos outro exemplo de enunciação conjunta, em que a voz da 

presidente une-se à voz da nação brasileira, pelo verbo “podemos”, fazendo referência a 

“nações”. 

 

Exemplo 89 

“Que podemos ser, de fato, uma das nações mais desenvolvidas e menos 

desiguais do mundo” (L. 50). 

 

Os enunciados de heterogeneidade mostrada, que Dilma Rousseff (2011) abarca, 

são todos fragmentos de discursos reportados de uma instância que o enunciador 

denomina de “poeta da minha terra”.  

 

Exemplo 90 

“Recorro a um poeta da minha terra: ‘o que tem de ser. Tem muita força’” (L. 

201); 

 

Exemplo 91 

“Recorro mais uma vez ao poeta da minha terra: ‘O correr da vida embrulha 

tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 

desinquieta. O que ela quer da gente é coragem’” (L. 312-313). 

 

O mediativo, presente nos exemplos 90 e 91, é marcado pelos discursos diretos, 

identificados pelo uso das aspas e dos dois pontos. No tocante à caracterização do 
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domínio discurso político, o enunciador não busca vozes de cientistas, de opositores 

políticos, mas de um poeta, mais ainda, “da minha terra”, não identificado, para delinear 

a proximidade e o apreço do enunciador pela “terra”, pelo “país”. Assim, Dilma 

Rousseff (2011) não marca a voz da oposição, mas enfatiza as melhorias do governo 

Lula, entendendo, como diz no excerto abaixo que, 

  

Exemplo 92 

 “Muita coisa melhorou em nosso país, mas estamos vivendo apenas o início de 

uma nova era. O despertar de um novo Brasil” (L. 199-200). 

 

 Para o estudo da responsabilidade enunciativa, apresentamos a seguir um 

levantamento das instâncias enunciativas e dos PDV para, com a discussão sobre as 

modalidades linguísticas, compreender a (não) assunção da RE.  

 Quanto às instâncias enunciativas, Dilma Rousseff (2011) assinala dois 

locutores, um primeiro L1, que aponta para a presidente; e um segundo, que nos remete 

ao “poeta da minha terra”. Sobre os enunciadores, o texto distingue cinco enunciadores, 

como explanamos a seguir: 

 

Exemplo 93 

L1/E1- “Disse, no início deste discurso, que eu governarei para todos os 

brasileiros e brasileiras” (L. 259). 

 

No exemplo 93, a conjugação verbal e o pronome, apontando para a primeira 

pessoa do singular em “disse”, “governarei” e “eu”, instituem o enunciador E1, que em 

sincronia com o L1, imprimem o PDV da presidente Dilma Rousseff.  

 

Exemplo 94 

l2/e2 – “Recorro a um poeta da minha terra: ‘o que tem de ser tem muita força’” 

(L. 201). 

 

No mediativo acima, L1/E1 inserem o PDV de um enunciador segundo e2, o 

“poeta da minha terra”, por meio do discurso heterogeneamente mostrado e marcado 

pelo discurso direto, caracterizado pelos dois pontos e pelas aspas, como nos indica 
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Authier-Revuz (2004). Há duas ocorrências desse discurso reportado, ambas se referem 

ao mesmo poeta, o que é justificado também pelo “mais uma vez”, que aparece no 

segundo enunciado. 

 

Exemplo 95 

L1/e3 – “A superação da miséria exige prioridade na sustentação de um longo 

ciclo de crescimento. É com crescimento que serão gerados os empregos 

necessários para as atuais e as novas gerações” (L. 103-104). 

 

No fragmento acima, a impessoalidade da enunciação, o verbo “exige”, “é” e 

“serão” conjugados na terceira pessoa, e o distanciamento em “atuais e novas gerações” 

diferenciam um enunciador terceiro e3, detentor de um PDV, responsável por narrar os 

acontecimentos.     

 

Exemplo 96 

L1/e4 – “Eu e Michel Temer fomos eleitos por uma ampla coligação partidária. 

Estamos construindo com eles um governo onde capacidade profissional, 

liderança e a disposição de servir ao país serão os critérios fundamentais” (L. 

292-294); 

 

Exemplo 97 

L1/e5 – “Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional” (L. 40). 

 

Nos exemplos 96 e 97, temos uma enunciação conjunta, em que a desinência 

número pessoa refere-se, em (96), a L1/E1 juntamente com Michel Temer; e em (97), à 

nação brasileira, que engloba também L1/E1, e é identificada pela expressão “vida 

nacional”. Apesar disso, temos dois PDV distintos, um de e4 e outro de e5.    

Dilma Rousseff (2011) contempla os três pontos de vista, elencados por Rabatel 

(2008). Na maioria das ocorrências de L1/E1, mas também em l2/e2 e nas enunciações 

conjuntas de L1/e4 e L1/e5, encontramos o PDV afirmado, pelas coincidências entre os 

locutores e enunciadores e/ou pela opinião que é explicitamente assumida pelo 

locutor/narrador, por meios das marcas de índices de pessoa, dos dêiticos e do 

julgamento de valor, que esses enunciados apresentam, como atentamos a seguir. 
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Exemplo 98 

“Para assumi-la tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. Abro 

meu coração para receber, neste momento, uma centelha de sua imensa energia” 

(L. 8-9). 

   

Acima, os verbos “tenho” e “abro”, o dêitico temporal “neste momento”, bem 

como o valor semântico e avaliativo de “assumir”, “força e exemplo”, “abrir o coração” 

e “centelha de sua imensa alegria” delegam explicitamente uma opinião a L1/E1 e 

delineiam o PDV afirmado.  

O PDV representado é determinado pela instância enunciativa de L1/e3, e é 

exemplificado em 99, quando o enunciador focaliza um objeto (aqui, a política) e visa 

narrar ou descrever esse objeto, por meio de marcas que afetam a construção do 

conteúdo proposicional, como “tarefa indeclinável e urgente”, bem como “faz avançar”, 

“fortalecer”, “restaurando” e “mais transparência”.   

 

Exemplo 99 

“Na política é tarefa indeclinável e urgente uma reforma política com mudanças 

na legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido 

programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e 

dando mais transparência ao conjunto da atividade pública” (L. 58-61).  

 

Em Dilma Rousseff (2011), temos um exemplo de PDV embrionário. No 

exemplo 100, constatamos que é delimitado o modo de agir do “voto popular”, que 

“decide convocar”. Assim, há um distanciamento do PDV de L1/E1.  

 

Exemplo 100 

 “E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa desta ousadia do 

voto popular que, após levar à presidência um homem do povo, decide convocar 

uma mulher para dirigir os destinos do país” (L. 10-12). 

Para explicitar melhor os elementos, que compõem a RE, apresentamos, a 

seguir, os Gráficos 7 e 8.  
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 A predominância do PDV afirmado é justificada quando entendemos que ele se 

compõe da voz de l2/e2, bem como da enunciação de L1/E1 e de todas as instâncias que 

são integradas por este locutor/enunciador, sejam, L1/e4 e L1/e5. Dessa maneira, 

constatamos que o discurso político de posse de Dilma Rousseff (2011) é caracterizado 

pela assunção da responsabilidade enunciativa, com a explicitação de opinião, mesmo 

L1/E1 aparentando não ser a instância mais recorrente no discurso, uma vez que, em 

Dilma Rousseff (2011), encontramos longos fragmentos que são atribuídos à primeira 

instância do locutor/enunciador, como entre as linhas 4 e 22; além disso, há bastante 

evidência da instância L1/e3, que se trata de uma estratégia do domínio discurso político 

para sugerir a proximidade entre a presidente e a população.       

 A análise das modalidades linguísticas legitima a assunção da responsabilidade 

enunciativa em Dilma Rousseff (2011) e nos dá indícios de que, mais que os discursos 

Gráfico 7 – Instâncias enunciativas em Dilma Rousseff 

(2011) 
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de Lula, neste temos um discurso notadamente emotivo, quando como aferimos pelo 

Gráfico 9 que a modalidade apreciativa, além de poder integrar as outras modalidades, 

apresenta-se de forma expressiva nesse discurso. 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O valor apreciativo é marcado em Dilma Rousseff (2011) por meio de 

expressões e lexemas como: “decisão soberana”, “imensa honra”, “aparente a suavidade 

da seda verde-amarela”, “tradução mais generosa”, “glorificar a vida de cada mulher”, 

“compromisso supremo”, “incansável lutador”, “extraordinários avanços”, “tarefa 

indeclinável e urgente”, “”vitoriosa experiência, “decisivo e irrevogável”, “luta mais 

obstinada”, dentre outros termos avaliativos e que abrangem opiniões. 

  

Exemplo 101 

“Por isso, ao saudar os extraordinários avanços recente, é justo lembrar que 

muitos, a seu tempo e a seu modo, deram grandes contribuições às conquistas do 

Brasil de hoje” (L. 38-39). 

 

 No trecho acima, a expressão “é justo” delineia a modalidade apreciativa, pois 

aponta para o predicativo factivo, em que L1/e3 considera indiscutível a afirmação e, 

sendo assim, há juízo de valor no enunciado.  

   

Exemplo 102 

“Quero ser a presidenta que consolidou o SUS, tornando-o um dos maiores e 

melhores sistemas de saúde pública do mundo” (L. 159-160); 

 

Gráfico 9 – Modalidade linguística em Dilma 

Rousseff (2011)
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Exemplo 103 

 “Que Deus abençoe o Brasil” (L. 320). 

 

Nos exemplos 102 e 103, a modalidade apreciativa é marcada pelo verbo 

“quero” e pela conjunção “que”. Ambos assinalam a ordem do desejável, em que L1/E1 

apresenta seus anseios e votos para o Brasil.  

Como já ocorre nos discursos políticos de posse anteriores, no exemplo 104, 

podemos observar a ocorrência de termos que delimitam os valores apreciativos em uma 

modalidade diferente desta, no caso, a deôntica, que diz respeito ao “seja ou não seja” e 

no exemplo é marcada pelo “é preciso criar”. Assim, “ainda mais e melhor” e “imensa 

alegria” circunscrevem valores apreciativos, instaurados em uma modalidade deôntica.    

 

Exemplo 104 

 “É preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas capazes de aproveitar 

e potencializar, ainda mais e melhor, a imensa energia criativa e produtiva do 

povo brasileiro” (L. 81-82) – imensa energia.  

 

 Em todo o discurso de Dilma Rousseff (2011) encontramos excertos da 

modalidade deôntica, determinados por expressões como “deve ter” (L. 161), “temos 

que” (L. 220), “É preciso garantir” (L. 62), “é preciso manter” (L. 55), “é preciso, sem 

dúvida, melhorar” (L.136), “deve” (L. 178), “precisamos avançar” (L. 211), “devem 

ser” (L. 223), “podemos transformar”, “é essencial” (L. 124). 

 

Exemplo 105 

“Na política é tarefa indeclinável e urgente uma reforma política com mudanças 

na legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido 

programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e 

dando mais transparência ao conjunto da atividade pública” (L. 58-61).  

 

 No exemplo 105, a expressão “é tarefa indeclinável” distingue-se das mais 

comuns elencadas anteriormente, entretanto assinala a mesma relação de possibilidade 

com o interlocutor, autorizando-o a realizar alguma atividade, até mesmo pressionando-

o. A essa expressão somam-se outras encontradas no discurso: “é outro imperativo” (L. 
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77), “é, portanto, inadiável” (L. 66), e “é, portanto, tarefa indispensável” (L. 86). As 

duas últimas ainda acrescentam o “portanto” para ratificar a necessidade de tal atitude. 

 A modalidade epistêmica, e seu valor de assertividade, também são 

referenciados em Dilma Rousseff (2011), como atentamos no exemplo 106. No 

exemplo, temos o verbo no presente “vamos”, que, juntamente com o advérbio 

“decididamente”, reafirma e, de certa forma, convoca os interlocutores a agir 

conjuntamente.   

 

Exemplo 106 

“Para isso, vamos ajudar decididamente os municípios a ampliar a oferta de 

creches e de pré-escolas” (L. 145-146). 

 

Dessa maneira, locuções verbais como “vamos estabelecer” (L. 166), advérbios 

de intensidade “sempre”, enunciados exclamativos – como em “que exemplo de 

coragem e de amor à vida nos dá este homem!” (L. 33), as falas do discurso reportado e 

os verbos no tempo presente e futuro, por indicar esse caráter de certeza, referem-se à 

modalidade epistêmica.   

Dilma Rousseff (2011) recorre bastante à modalidade epistêmica, bem como a 

lexemas avaliativos e apreciativos. Nesse sentido, a disposição das modalidades 

linguísticas evidencia a presidente e ratifica a assunção da responsabilidade enunciativa 

pelos locutores.  

Para o estudo sobre as emoções, a modalidade linguística é, igualmente, 

importante, uma vez que as emoções são direcionadas e categorizadas pelos valores 

modais dos enunciados, tornando-os enunciados de emoção.  

O discurso de Dilma Rousseff (2011) está alicerçado basicamente sob 3 (três) 

palavras recorrentes no texto: avançar (avanço), ampliar e garantir. A primeira aparece 

10 (dez) vezes, a segunda e a terceira, 6 (seis) vezes cada uma. O fato de essas palavras 

apresentarem-se, na maioria das vezes, como verbos refletem no discurso da presidente 

a emoção de empenho para a ação, como observamos nos fragmentos abaixo, em uma 

das características que ela atribui ao seu governo.     
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Exemplo 107 

“Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas ao longo da 

história. Ele sempre será, ao seu tempo, mudança e continuidade” (L. 37); 

 

Exemplo 108 

“Venho, antes de tudo, para dar continuidade ao maior processo de afirmação 

que este país já viveu” (L. 18-19). 

 

Nos exemplos acima, os nomes “mudança” e “continuidade” apontam para 

emoções de empenho que a presidente, como lugar psicológico, emprega ao seu 

governo. Assim, na modalidade epistêmica manifestada nesses excertos, a assertividade, 

marcada, principalmente, pelo “sempre”, “venho” e “antes de tudo”, assinala essa 

emoção positiva de alta intensidade.   

Como uma presidente que é movida pela mudança, pela continuidade e ação, 

Dilma Rousseff (2011) destaca sua posição de primeira mulher a assumir o cargo de 

governar o país. E, nesse sentido, é perceptível o modo como ela se apropria das 

emoções para promover a interação social. O “queridas(os)”, do vocativo “queridas 

brasileiras e queridos brasileiros”, dá indícios do caráter patêmico do discurso, ao optar 

pela não parcialidade e sugerir proximidade entre o locutor e seu auditório. 

L1/E1 prefere a modalidade epistêmica para expressar enunciados de emoção 

que indiquem emoções de orgulho e honra por assumir tal cargo, como observamos em 

“sinto imensa honra”, na linha 4 e no exemplo a seguir. 

 

Exemplo 109 

“Venho [...] para que todas brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser 

mulher” (L. 14-15). 

 

 No exemplo 109, os termos de emoção, “orgulho” e “alegria”, sinalizam 

emoções atribuídas diretamente a L1/E1, como emoções de baixa intensidade positiva, e 

que reiteram o estado emocional expresso pela linha 4. Com “imensa honra” temos uma 

emoção positiva de alta intensidade, caracterizada pelo advérbio “imensa”, que 

especifica “honra”.  
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Semelhante, temos no excerto abaixo com a expressão “mais generosa”, em que 

o “mais” é um intensificador do termo de emoção “generosa”, que aponta para uma 

emoção de alta intensidade positiva. Assim, “generosa”, junto à “tradução” e “meu 

mandato”, assinala uma emoção de entusiasmo e empenho de L1/E1 para cumprir o 

mandato.   

 

Exemplo 110 

 “E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa desta ousadia” 

(L. 10). 

 

Os exemplos a seguir contribuem para determinar a emoção de entusiasmo e 

predisposição, quando sinalizam um estado de emoção em “não vou descansar”, 

apontando para o lugar psicológico de L1/E1, e quando nos apresenta o termo de 

emoção “força” e um estado de emoção em “abro meu coração”.    

  

Exemplo 111 

“Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos na mesa” (L.95); 

 

Exemplo 112 

“Tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira” (L. 8); 

 

Exemplo 113 

“Abro meu coração para receber, neste momento, uma centelha de sua imensa 

energia” (L. 8-9). 

 

Nesse sentido, as emoções acima caracterizadas, comportam-se como positivas 

de baixa intensidade em um enunciado com modalidade epistêmica. Nos exemplos 114 

e 115, as emoções apontam para outro lugar psicológico, o do enunciado: o povo 

brasileiro.   

 

Exemplo 114 

“Pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa 

presidencial cingirá o ombro de uma mulher” (L. 2-3); 
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Exemplo 115 

“O Brasil reitera, com veemência e firmeza, a decisão de associar seu 

desenvolvimento econômico, social e político ao de nosso continente” (L. 248-

249). 

 

Em ambos os excertos de modalidade epistêmica, temos a instância L1/e3 

especificando a emoção que moveu os brasileiros a eleger a presidente. Foi a “escolha 

do povo brasileiro” (L.4), a sua “decisão”. Assim, “decisão” é atribuída diretamente, 

como uma emoção positiva de alta intensidade, neste exemplo, devido ao qualificador 

“soberana”, e aos léxicos circunstanciais “veemência” e “firmeza”.   

 Nos fragmentos a seguir, a emoção de um político “comprometido” é 

evidenciada. Não somente nos exemplos 116 e 117, mas durante todo o discurso como 

em “meu compromisso supremo” (L.17), “reitero meu compromisso” (L. 183) e 

“reafirmo meu compromisso inegociável” (L.283). Dessa maneira, essa emoção compõe 

o valor epistêmico, em que L1/E1 ratifica sua asserção de agir com compromisso. 

Temos, então, uma emoção positiva de baixa intensidade atribuída indiretamente.    

 

Exemplo 116 

“Defender o equilíbrio ambiental do planeta é um dos nossos compromissos 

nacionais mais universais” (L. 236-237);  

 

Exemplo 117 

“Esta não é tarefa isolada de um governo, mas um compromisso a ser abraçado 

por toda sociedade” (L. 99-100). 

 

Em Dilma Rousseff (2011), encontramos também L1/e3 atribuindo diretamente 

uma emoção ao locutor/enunciador primeiros por meio de uma remissão a uma terceira 

instância do discurso, o vice-presidente José Alencar. Os termos de emoção “coragem” 

e “amor” impõem a L1/E1 emoções positivas de baixa intensidade de coragem e amor, 

como percebemos no exemplo abaixo: 
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Exemplo 118 

“Que exemplo de coragem e de amor à vida nos dá este homem!” (L. 33). 

 

 Em todos os discursos aqui analisados, o presidente se dirige à população, a fim 

de agradecer, neste caso, mostrar-se honrado, bem como pedir algo. No exemplo 119, 

L1/E1 explicita essa última orientação argumentativa e, para tal, utiliza o recurso da 

emoção.  

 

Exemplo 119 

“Para isso peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas” (L. 

100). 

 

 O termo de emoção “humildade” afere, diretamente, a L1/E1 uma emoção 

positiva e de baixa intensidade, em que a presidente, com a própria ação de pedir, já 

demonstra em seu discurso que não é uma pessoa arrogante, mas que aceita a ajuda da 

população.   

 No final do discurso de Dilma Rousseff (2011), L1/E1 se reafirma como política 

e como mulher, em enunciados com valores epistêmicos. Para isso, ela confere a L1/e3 

e L1/e5 expressar emoções de entusiasmo, delineadas por termos de emoção que 

enfatizam seu amor e projeto pelo país, diante da sua trajetória de vida. 

  

Exemplo 120 

“Somos naturalmente amantes da mais plena democracia” (L. 286-287); 

 

Exemplo 121 

“O ser humano não é só realização prática, mas sonho; não é só cautela racional, 

mas coragem, invenção e ousadia” (L. 289-290). 

 

 Acima, os termos de emoção “amantes”, “sonho”, “coragem” e “ousadia” 

apontam para emoções positivas de baixa intensidade, atribuídas indiretamente à 

presidente.  
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 No exemplo a seguir, os termos de emoção “arrependimento”, “ressentimento” e 

“rancor”, associados à partícula “não” e “tampouco”, remete-nos a emoções positivas 

com baixa intensidade de satisfação.  

  

Exemplo 122  

“Suportei as adversidades mais extremas infligidas a todos que ousamos 

enfrentar o arbítrio. Não tenho qualquer arrependimento, tampouco 

ressentimento ou rancor. 

Muitos da minha geração, que tombaram pelo caminho, não podem compartilhar 

a alegria deste momento. 

Esta dura caminhada me fez valorizar e amar muito mais a vida e me deu 

sobretudo coragem para enfrentar desafios ainda maiores” (L. 305-311); 

 

 Nos excertos abaixo, por meio dos termos de emoção diretamente atribuídos, 

“coragem” e “carinho”, a presidente define seu modo de governo e caracteriza 

igualmente emoções de baixa intensidade como coragem e carinho. 

  

Exemplo 123 

“É com esta coragem que vou governar o Brasil” (L. 314) 

 

Exemplo 124 

“Mulher não é só coragem. É carinho também” (L. 315) 

 

 No exemplo 124, L1/E1 dá-nos uma evidência do carinho, palavra que é 

repetida quatro vezes e sinaliza o modo como ela pretende governar a nação. 

 A presidente recorre à modalidade apreciativa para expressar seus desejos, dessa 

forma, caracterizando a emoção de anseio, positiva e baixa intensidade, com a repetição 

do termo de emoção “quero”, como atentamos abaixo: 
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Exemplo 125 

“Quero ser a presidenta que consolidou o SUS, tornando-o um dos maiores e 

melhores sistemas de saúde pública do mundo” (L. 159-160); 

 

Exemplo 126 

“Quero estar ao lado dos que trabalham pelo bem do Brasil na solidão 

amazônica, na seca nordestina, na imensidão do cerrado, na vastidão dos 

pampas. 

Quero estar ao lado dos que vivem nos aglomerados metropolitanos, na vastidão 

das florestas; no interior ou no litoral, nas capitais e nas fronteiras do Brasil. 

Quero convocar todos a participar do esforço de transformação do nosso país. 

[...] quero contar com o Legislativo e o Judiciário” (L. 275-281). 

 

 No tocante à modalidade deôntica, as emoções nessa modalidade não recebem 

ênfase. Somente no exemplo 127, L1/e3 remete ao lugar psicológico da população 

brasileira por meio de uma emoção positiva de baixa intensidade, anteriormente já 

exemplificada, de empenho, delineada pelo termo de emoção “estimular”, associado ao 

verbo “deve” e à expressão circunstancial “sem trégua”.      

 

Exemplo 127 

“O êxito desta experiência deve nos estimular a unir as forças de segurança no 

combate, sem tréguas, ao crime organizado, que sofistica a cada dia seu poder de 

fogo e suas técnicas de aliciamento de jovens” (L. 178-180). 

  

 As modalidades linguísticas para o estudo das emoções em Dilma Rousseff 

(2011) inscrevem emoções nos valores modais a que se propõem. Nesse sentido, nas 

modalidades apreciativas, que visam à ordem do desejável/indesejável, por exemplo, 

temos uma emoção de anseio. E assim, nas modalidades epistêmicas e na deôntica, que 

diante do caráter de afirmação e de possibilidade, respectivamente, imprimem emoções 

como entusiasmo e empenho.  
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Considerações Finais 

 

 Para esta dissertação, interessaram-nos, como o próprio título elucida, 

estabelecer uma relação entre a responsabilidade enunciativa e as emoções, e 

compreender ambos os fenômenos, a partir da proposta da Análise Textual dos 

Discursos (ADAM, 2011), entendendo que as emoções não são estudas pela ATD, 

entretanto, as contribuições de Plantin (1998, 2012), permitiu-nos analisá-las 

textualmente. Neste sentido, foi-nos basilar abarcar noções de instâncias enunciativas, 

pontos de vista, modalidade linguística, termos e enunciados de emoção, em um 

percurso teórico que perpassa essas noções, para responder ao seguinte questionamento: 

Como a (não) assunção da responsabilidade enunciativa relaciona-se ao estudo das 

emoções nos discursos políticos de posse do ex-presidente Lula e da presidente Dilma 

Rousseff?  

 Nessa direção, como objetivo geral, propusemo-nos a identificar, descrever, 

analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa e a sua articulação com as emoções, 

nos discursos políticos de posse do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, 

ambos do Partido dos Trabalhadores. E, assim, o fizemos situando-nos por nossos 

objetivos específicos. 

Caracterizamos os discursos políticos de posse, de acordo com o modelo de 

análise de Adam (2011), identificamos a ação visada, por meio do plano de texto dos 

discursos; contextualizamos a formação sociodiscursiva e a interação social em que 

estão inseridos; assim também, explanamos sobre o interdiscurso, ao elencar a 

disposição heterogênea das vozes e, para tal, aludimos a Authier-Revuz (2004).  

Focalizamos as instâncias enunciativas e os PDV presentes no corpus, de acordo 

com a perspectiva rabateliana. Dessa maneira, descrevemos e pontuamos a questão do 

mediativo, proposto por Guentchéva (1994), bem como situamos o PDV em uma 

determinada instância, apresentamos exemplos e esquematizamos as ocorrências desses 

elementos em cada discurso.      

Discutimos as modalidades linguísticas presentes nos discursos, os enunciados, 

termos e expressões que instauram cada modalidade, da mesma forma que constatamos 

não podem ser estabelecidos limites entre elas. Assim, esquematizamos também as 

ocorrências dessas modalidades.    
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 A partir dessas considerações, compreendemos a responsabilidade enunciativa e 

concluímos que, em nosso corpus, há a assunção da RE pelo locutor e enunciador 

primeiros, o ex-presidente e a presidente, uma vez que, como nos afirma Rodrigues  

(2010, p. 3), “há, pois, um agir do enunciador implicando envolvimento, participação”.  

A modalidade linguística, como uma das categorias determinantes da RE, no 

discurso político contribui para marcar a assunção da responsabilidade enunciativa, uma 

vez que funciona como um recurso para o político se impor e delimitar sua opinião. Na 

modalidade epistêmica, por meio de afirmações sobre o mandato, sobre a sociedade 

brasileira e sobre o país; na modalidade deôntica, quando há a discriminação das 

necessidades de um governo, apontando para o que precisa ser feito; na modalidade 

apreciativa, explicitando algum desejo. Assim, as modalidades contribuem para 

determinar as instâncias enunciativas e caracterizar os pontos de vista. 

A modalidade linguística igualmente delimita o mediativo, quando recorre ao 

valor epistêmico para inserir a voz de outrem. Em nosso corpus, é importante perceber 

que, mesmo quando ele traz excertos do mediativo que, como revela Rodrigues (2010, 

p. 8), denota “uma negação do enunciador no que diz respeito à responsabilidade 

enunciativa pelo conteúdo do enunciado”, identificamos a presença de L1/E1, que, 

tendenciosamente, insere outras fontes enunciativas para validar sua orientação 

argumentativa.  

Abaixo, o Quadro 8 apresenta a síntese da RE, a partir do quantitativo das 

modalidades linguísticas que denotam assunção, ou não, da responsabilidade 

enunciativa:   

 

 

 

Lula (2003) Lula (2007) Dilma Rousseff (2011) 

Assunção Não assunção Assunção Não assunção Assunção Não assunção 

38 5 42 10 38 6 

 

A partir do Quadro acima, percebemos que nos discursos políticos de posse 

existem marcas da não assunção da RE. Essas marcas não são constituídas somente pelo 

mediativo, mas há também, em sua maioria, fragmentos da modalidade epistêmica que, 

apontando para um PDV representado, que em alguns excertos dos discursos fazem 

Quadro 8 – Síntese da RE 
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estritamente uma descrição, sendo assim, não emitem juízo de valor e caracterizam a 

não assunção da responsabilidade dos enunciados por L1/E1. Nesse sentido, a única 

modalidade que implica, necessariamente, em assunção é a apreciativa.  

A elevada quantidade de marcas da modalidade linguística que apontam para a 

assunção e não assunção da RE, em Lula (2007), é justificada pela alternância que 

L1/E1 faz, ora descrevendo, ora mostrando sua opinião, em vista de, nesse discurso, o 

enunciador dedicar-se a apontar os avanços do mandato anterior de Lula (2003). Dessa 

maneira, constatamos que, nos discursos políticos de posse analisados, L1/E1 assume 

predominantemente a responsabilidade enunciativa.    

As modalidades linguísticas igualmente nos permitiram fazer um levantamento 

dos enunciados e termos de emoções, segundo a proposta de Plantin (2010, 2011, 2012) 

e, assim, promover uma discussão sobre como as modalidades linguísticas caracterizam 

as emoções. 

No que tange às emoções, esses discursos apontaram para estados emocionais, 

conforme as unidades lexicais evidenciam, no quadro a seguir: 

 

 

 

 

Dessa maneira, constatamos também que enunciados com a modalidade 

epistêmica apresentam maior probabilidade de conter enunciados emotivos e lexemas 

avaliativos e, nesse sentido, os que apontam para valores apreciativos são elementos 

constituintes dos enunciados de emoção.    

 

Lula (2003) Lula (2007) Dilma (2011) 

Esperança Orgulho Decisão Carinho Coragem 

Comprometimento Comprometimento Derrota Satisfação Empenho 

Superação Determinação Empenho Comprometimento Anseio 

Empenho Reconhecimento Coragem Predisposição Orgulho 

Entusiasmo Desesperança Amante Entusiasmo Honra 

Liberdade Entusiasmo Resoluta Humildade Decisão 

Vergonha Gratidão Ânimo Amor  

Medo Esforço    

Quadro 9 – Síntese das emoções 
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O Quadro 9 nos indica que os discursos apresentam emoções similares, como as 

de comprometimento, de empenho e de entusiasmo e, dessa maneira, caracterizam o 

discurso político de posse da presidência da república do Partido dos Trabalhadores. 

Um partido que utiliza a emoção para se afirmar como um governo comprometido e 

determinado a governar pela população. Mais que isso, nos discursos, percebemos que 

em vários momentos L1/E1 convoca, por meio do verbo “vamos”, os brasileiros a agir 

com ele, como elencamos a seguir, imprimindo ao governo o caráter “popular”, segundo 

o próprio Lula (2007).  

 

 Lula (2003): “vamos mudar sim” (L. 22), “vamos acabar com a fome” (L. 67), 

“vamos garantir acesso à terra” (L. 76), “vamos incrementar” (L. 82), “vamos 

dar ênfase” (L. 101), “vamos produzir” (L. 172), “vamos valorizar” (L. 250). 

 Lula (2007): “vamos destravar o Brasil” (L.90), “vamos realinhar [...] otimizar 

[...] aumentar [..] expandir [...] aperfeiçoar [...] ampliar [...] garantir [...] agilizar” 

(L. 123), “vamos estabelecer” (L. 134), “vamos consolidar” (L. 140), “vamos 

também ampliar” (L. 225).   

 Dilma Rousseff (2011): “vamos ajudar” (L. 145), “vamos estender” (L. 147), 

“vamos estabelecer” (L. 166), “vamos dar grande atenção” (L. 247), “vamos 

contribuir” (L. 251). 

 

Outra estratégia identificada nos três discursos foi a repetição de estruturas: 

“mas não venceu a fome” (Lula 2003), “sou igual... sou diferente” (Lula 2007), “venho 

para”, “quero estar” (Dilma Rousseff 2011). Esse paralelismo trata-se de uma estratégia 

de argumentação, que reforça o efeito patêmico nas modalidades epistêmica e 

apreciativa.  

As emoções são concebidas por meio de termos de emoção que podem ser 

nomes e qualificadores, como orgulho, honra, desesperança, decisão e coragem; mas 

também o paralelismo acima descrito, bem como expressões como “é tarefa 

indeclinável e urgente” (L. 58)  e “vamos ajudar decididamente” (L. 145).  

As modalidades linguísticas apreendem as emoções, igualmente a partir dos 

valores modais. Entretanto, as modalidades não especificam emoções, assim, 

“comprometimento” e “empenho”, por exemplo, foram encontrados tanto em 

enunciados com modalidade epistêmica como deôntica. 



124 

 

No caso do mediativo, é interessante destacar que, por se tratar da atribuição da 

voz a outra instância, a modalidade recorrente é a epistêmica, mas o mediativo não é 

critério para enunciados emotivos.    

Mesmo com as semelhanças ideológicas, que são refletidas nas emoções, 

identificamos diferenças entre os discursos de Lula (2003, 2007) e de Dilma Rousseff 

(2011). O discurso da presidente (2011) não se apresenta demasiadamente marcado por 

emoções, porém é nele que encontramos, mais frequentemente, emoções atribuídas de 

maneira direta, por meio de termos como “carinho”, “amor”, “honra”, “orgulho” e 

“humildade”. 

Nesse sentido, relacionamos a assunção da responsabilidade enunciativa às 

emoções e caracterizamos, a partir desses fenômenos, o discurso político de posse à 

presidência de partidários do PT, inferindo que os valores modais, apontados pelas 

modalidades linguísticas, induzem emoções e, estas, determinadas por julgamentos de 

valor, aferem ao locutor/enunciador primeiros a assunção da RE.  

 Dessa maneira, caracterizamos também a natureza do domínio discurso político, 

que, por exigir a interação entre o político que busca persuadir o público, concebe de 

modo semelhante a orientação argumentativa, e tende à assunção da responsabilidade 

enunciativa, principalmente por nosso corpus referenciar um partido populista.  

 Assim, os resultados desta investigação nos permitem pensar em pesquisas 

futuras que abordem o comportamento da RE e das emoções em discursos políticos de 

posse referentes a candidatos de outros partidos, bem como em discursos políticos de 

mulheres, a fim de constatar se a recorrência às emoções é comum a esses textos com o 

propósito comunicativo de posse. 
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Anexo 1 - Discurso de posse do primeiro mandato de Lula (2003) 

"Companheiros e companheiras 1 

"Mudança"; esta é a palavra chave, esta foi a grande mensagem da sociedade 2 

brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a 3 

sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. 4 

Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, 5 

produziu estagnação, desemprego e fome; diante do fracasso de uma cultura do 6 

individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da desintegração 7 

das famílias e das comunidades 8 

Diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da 9 

segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais 10 

jovens; diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade 11 

brasileira escolheu mudar e começou, ela mesma, a promover a mudança 12 

necessária. 13 

Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu Presidente da República: para 14 

mudar. Este foi o sentido de cada voto dado a mim e ao meu bravo companheiro 15 

José Alencar. 16 

E eu estou aqui, neste dia sonhado por tantas gerações de lutadores que vieram 17 

antes de nós, para reafirmar os meus compromissos mais profundos e essenciais, 18 

para reiterar a todo cidadão e cidadã do meu País o significado de cada palavra 19 

dita na campanha, para imprimir à mudança um caráter de intensidade prática, 20 

para dizer que chegou a hora de transformar o Brasil naquela nação com a qual a 21 

gente sempre sonhou: uma nação soberana, digna, consciente da própria 22 

importância no cenário internacional e, ao mesmo tempo, capaz de abrigar, 23 

acolher e tratar com justiça todos os seus filhos. 24 

Vamos mudar, sim. Mudar com coragem e cuidado, humildade e ousadia. Mudar 25 

tendo consciência de que a mudança é um processo gradativo e continuado, não 26 

um simples ato de vontade, não um arroubo voluntarista. Mudança por meio do 27 

diálogo e da negociação, sem atropelos ou precipitações, para que o resultado 28 

seja consistente e duradouro. 29 

O Brasil é um país imenso, um continente de alta complexidade humana, 30 

ecológica e social, com quase 175 milhões de habitantes. Não podemos deixá-lo 31 
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seguir à deriva, ao sabor dos ventos, carente de um verdadeiro projeto de 32 

desenvolvimento nacional e de um planejamento de fato estratégico. Se 33 

queremos transformá-lo, a fim de vivermos em uma nação em que todos possam 34 

andar de cabeça erguida, teremos de exercer quotidianamente duas virtudes: a 35 

paciência e a perseverança. 36 

Teremos que manter sob controle as nossas muitas e legítimas ansiedades 37 

sociais, para que elas possam ser atendidas no ritmo adequado e no momento 38 

justo; teremos que pisar na estrada com os olhos abertos e caminhar com os 39 

passos pensados, precisos e sólidos, pelo simples motivo de que ninguém pode 40 

colher os frutos antes de plantar as árvores. 41 

Mas começaremos a mudar já, pois como diz a sabedoria popular, uma longa 42 

caminhada começa pelos primeiros passos. 43 

Este é um país extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meio a 44 

populações praieiras, sertanejas e ribeirinhas, o que vejo em todo lugar é um 45 

povo maduro, calejado e otimista. Um povo que não deixa nunca de ser novo e 46 

jovem, um povo que sabe o que é sofrer, mas sabe também o que é alegria, que 47 

confia em si mesmo em suas próprias forças. Creio num futuro grandioso para o 48 

Brasil, porque a nossa alegria é maior do que a nossa dor, a nossa força é maior 49 

do que a nossa miséria, a nossa esperança é maior do que o nosso medo. 50 

O povo brasileiro, tanto em sua história mais antiga, quanto na mais recente, tem 51 

dado provas incontestáveis de sua grandeza e generosidade, provas de sua 52 

capacidade de mobilizar a energia nacional em grandes momentos cívicos; e eu 53 

desejo, antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo, justamente para um 54 

grande mutirão cívico, para um mutirão nacional contra a fome. 55 

Num país que conta com tantas terras férteis e com tanta gente que quer 56 

trabalhar, não deveria haver razão alguma para se falar em fome. No entanto, 57 

milhões de brasileiros, no campo e na cidade, nas zonas rurais mais 58 

desamparadas e nas periferias urbanas, estão, neste momento, sem ter o que 59 

comer. Sobrevivem milagrosamente abaixo da linha da pobreza, quando não 60 

morrem de miséria, mendigando um pedaço de pão.  61 

Essa é uma história antiga. O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das 62 

plantações de cana-de-açúcar nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a 63 

fome; proclamou a independência nacional e aboliu a escravidão, mas não 64 
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venceu a fome; conheceu a riqueza das jazidas de ouro, em Minas Gerais, e da 65 

produção de café, no Vale do Paraíba, mas não venceu a fome; industrializou-se 66 

e forjou um notável e diversificado parque produtivo, mas não venceu a fome. 67 

Isso não pode continuar assim.  68 

Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, 69 

teremos motivo de sobra para nos cobrirmos de vergonha.  70 

Por isso, defini entre as prioridade de meu governo um programa de segurança 71 

alimentar que leva o nome de "Fome Zero". Como disse em meu primeiro 72 

pronunciamento após a eleição, se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros 73 

tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido 74 

a missão da minha vida.  75 

É por isso que hoje conclamo: Vamos acabar com a fome em nosso país. 76 

Transformemos o fim da fome em uma grande causa nacional, como foram no 77 

passado a criação da Petrobras e a memorável luta pela redemocratização do 78 

país. 79 

Essa é uma causa que pode e deve ser de todos, sem distinção de classe, partido, 80 

ideologia. Em face do clamor dos que padecem o flagelo da fome, deve 81 

prevalecer o imperativo ético de somar forças, capacidades e instrumentos para 82 

defender o que é mais sagrado: a dignidade humana. 83 

Para isso, será também imprescindível fazer uma reforma agrária pacífica, 84 

organizada e planejada.  85 

Vamos garantir acesso à terra para quem quer trabalhar, não apenas por uma 86 

questão de justiça social, mas para que os campos do Brasil produzam mais e 87 

tragam mais alimentos para a mesa de todos nós, tragam trigo, tragam soja, 88 

tragam farinha, tragam frutos, tragam o nosso feijão com arroz.  89 

Para que o homem do campo recupere sua dignidade sabendo que, ao se levantar 90 

com o nascer do sol, cada movimento de sua enxada ou do seu trator irá 91 

contribuir para o bem-estar dos brasileiros do campo e da cidade, vamos 92 

incrementar também a agricultura familiar, o cooperativismo, as formas de 93 

economia solidária.  94 

Elas são perfeitamente compatíveis com o nosso vigoroso apoio à pecuária e à 95 

agricultura empresarial, à agroindústria e ao agronegócio, são, na verdade, 96 

complementares tanto na dimensão econômica quanto social. Temos de nos 97 
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orgulhar de todos esses bens que produzimos e comercializamos.  98 

A reforma agrária será feita em terras ociosas, nos milhões de hectares hoje 99 

disponíveis para a chegada de famílias e de sementes, que brotarão viçosas com 100 

linhas de crédito e assistência técnica e científica. Faremos isso sem afetar de 101 

modo algum as terras que produzem, porque as terras produtivas se justificam 102 

por si mesmas e serão estimuladas a produzir sempre mais, a exemplo da 103 

gigantesca montanha de grãos que colhemos a cada ano. 104 

Hoje, tantas e tantas áreas do país estão devidamente ocupadas, as plantações 105 

espalham-se a perder de vista, há locais em que alcançamos produtividade maior 106 

do que a da Austrália e a dos Estados Unidos. Temos que cuidar bem _muito 107 

bem_ deste imenso patrimônio produtivo brasileiro. Por outro lado, é 108 

absolutamente necessário que o país volte a crescer, gerando empregos e 109 

distribuindo renda. 110 

Quero reafirmar aqui o meu compromisso com a produção, com os brasileiros e 111 

brasileiras, que querem trabalhar e viver dignamente do fruto do seu trabalho. 112 

Disse e repito: criar empregos será a minha obsessão. Vamos dar ênfase especial 113 

ao Projeto Primeiro Emprego, voltado para criar oportunidades aos jovens, que 114 

hoje encontram tremenda dificuldade em se inserir no mercado de trabalho.  115 

Nesse sentido, trabalharemos para superar nossas vulnerabilidades atuais e criar 116 

condições macroeconômicas favoráveis à retomada do crescimento sustentado 117 

para a qual a estabilidade e a gestão responsável das finanças públicas são 118 

valores essenciais. 119 

Para avançar nessa direção, além de travar combate implacável à inflação, 120 

precisaremos exportar mais, agregando valor aos nossos produtos e atuando, 121 

com energia e criatividade, nos solos internacionais do comércio globalizado. Da 122 

mesma forma, é necessário incrementar _ muito_ o mercado interno, 123 

fortalecendo as pequenas e microempresas. É necessário também investir em 124 

capacitação tecnológica e infra-estrutura voltada para o escoamento da 125 

produção. 126 

Para repor o Brasil no caminho do crescimento, que gere os postos de trabalho 127 

tão necessários, carecemos de um autêntico pacto social pelas mudança e de uma 128 

aliança que entrelace objetivamente o trabalho e o capital produtivo, geradores 129 

da riqueza fundamental da nação, de modo a que o Brasil supere a estagnação 130 
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atual e para que o país volte a navegar no mar aberto do desenvolvimento 131 

econômico e social. 132 

O pacto social será, igualmente, decisivo para viabilizar as reformas que a 133 

sociedade brasileira reclama e que eu me comprometi a fazer: a reforma da 134 

Previdência, reforma tributária, reforma política e da legislação trabalhista, além 135 

da própria reforma agrária. Esse conjunto de reformas vai impulsionar um novo 136 

ciclo do desenvolvimento nacional. 137 

Instrumento fundamental desse pacto pela mudança será o Conselho Nacional de 138 

Desenvolvimento Econômico e Social que pretendo instalar já a partir de 139 

janeiro, reunindo empresários, trabalhadores e lideranças dos diferentes 140 

segmentos da sociedade civil. 141 

Estamos em um momento particularmente propício para isso. Um momento raro 142 

da vida de um povo. Um momento em que o Presidente da República tem 143 

consigo, ao seu lado, a vontade nacional. O empresariado, os partidos políticos, 144 

as Forças Armadas e os trabalhadores estão unidos. Os homens, as mulheres, os 145 

mais velhos, os mais jovens, estão irmanados em um mesmo propósito de 146 

contribuir para que o país cumpra o seu destino histórico de prosperidade e 147 

justiça.  148 

Além do apoio da imensa maioria das organizações e dos movimentos sociais, 149 

contamos também com a adesão entusiasmada de milhões de brasileiros e 150 

brasileiras que querem participar dessa cruzada pela retomada pelo crescimento 151 

contra a fome, o desemprego e a desigualdade social. Trata-se de uma poderosa 152 

energia solidária que a nossa campanha despertou e que não podemos e não 153 

vamos desperdiçar. Uma energia ético-política extraordinária que nos 154 

empenharemos para que se encontre canais de expressão em nosso governo. 155 

Por tudo isso, acredito no pacto social. Com esse mesmo espírito constituí o meu 156 

Ministério com alguns dos melhores líderes de cada segmento econômico e 157 

social brasileiro. Trabalharemos em equipe, sem personalismo, pelo bem do 158 

Brasil e vamos adotar um novo estilo de Governo com absoluta transparência e 159 

permanente estímulo à participação popular. 160 

O combate à corrupção e a defesa da ética no trato da coisa pública serão 161 

objetivos centrais e permanentes do meu governo. É preciso enfrentar com 162 

determinação e derrotar a verdadeira cultura da impunidade que prevalece em 163 
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certos setores da vida pública.  164 

Não permitiremos que a corrupção, a sonegação e o desperdício continuem 165 

privando a população de recursos que são seus e que tanto poderiam ajudar na 166 

sua dura luta pela sobrevivência. 167 

Ser honesto é mais do que apenas não roubar e não deixar roubar. É também 168 

aplicar com eficiência e transparência, sem desperdícios, os recursos públicos 169 

focados em resultados sociais concretos. Estou convencido de que temos, dessa 170 

forma, uma chance única de superar os principais entraves ao desenvolvimento 171 

sustentado do País. E acreditem, acreditem mesmo, não pretendo desperdiçar 172 

essa oportunidade conquistada com a luta de muitos milhões e milhões de 173 

brasileiros e brasileiras.  174 

Sob a minha liderança o Poder Executivo manterá uma relação construtiva e 175 

fraterna com os outros Poderes da República, respeitando exemplarmente a sua 176 

independência e o exercício de suas altas funções constitucionais. 177 

Eu, que tive a honra de ser Parlamentar desta Casa, espero contar com a 178 

contribuição do Congresso Nacional no debate criterioso e na viabilização das 179 

reformas estruturais de que o País demanda de todos nós. 180 

Em meu governo, o Brasil vai estar no centro de todas as atenções. O Brasil 181 

precisa fazer em todos os domínios um mergulho para dentro de si mesmo, de 182 

forma a criar forças que lhe permitam ampliar o seu horizonte. Fazer esse 183 

mergulho não significa fechar as portas e janelas ao mundo.  184 

O Brasil pode e deve ter um projeto de desenvolvimento que seja ao mesmo 185 

tempo nacional e universalista, significa, simplesmente, adquirir confiança em 186 

nós mesmos, na capacidade de fixar objetivos de curto, médio e longo prazos e 187 

de buscar realizá-los. O ponto principal do modelo para o qual queremos 188 

caminhar é a ampliação da poupança interna e da nossa capacidade própria de 189 

investimento, assim como o Brasil necessita valorizar o seu capital humano 190 

investindo em conhecimento e tecnologia. 191 

Sobretudo vamos produzir. A riqueza que conta é aquela gerada por nossas 192 

próprias mãos, produzida por nossas máquinas, pela nossa inteligência e pelo 193 

nosso suor.  194 

O Brasil é grande. Apesar de todas as crueldades e discriminações, 195 

especialmente contra as comunidades indígenas e negras, e de todas as 196 
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desigualdades e dores que não devemos esquecer jamais, o povo brasileiro 197 

realizou uma obra de resistência e construção nacional admirável.  198 

Construiu, ao longo do século, uma nação plural, diversificada, contraditória até, 199 

mas que se entende de uma ponta a outra do território. Dos encantados da 200 

Amazônia aos orixás da Bahia; do frevo pernambucano às escolas de samba do 201 

Rio de Janeiro; dos tambores do Maranhão ao barroco mineiro; da arquitetura de 202 

Brasília à música sertaneja.  203 

Estendendo o arco de sua multiplicidade nas culturas de São Paulo, do Paraná, 204 

de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e da Região Centro-Oeste. Esta é uma 205 

nação que fala a mesma língua, partilha os mesmos valores fundamentais, se 206 

sente que é brasileira.  207 

Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram dando uma contribuição 208 

original ao mundo. Onde judeus e árabes conversam sem medo. Onde a 209 

mestiçagem e o sincretismo se impuseram, dando uma contribuição original ao 210 

mundo, onde judeus e árabes conversam sem medo, onde toda migração é bem-211 

vinda, porque sabemos que em pouco tempo, pela nossa própria capacidade de 212 

assimilação e de bem-querer, cada migrante se transforma em mais um 213 

brasileiro. 214 

Esta nação que se criou sob o céu tropical tem que dizer a que veio; 215 

internamente, fazendo justiça à luta pela sobrevivência em que seus filhos se 216 

acham engajados; externamente, afirmando a sua presença soberana e criativa no 217 

mundo. Nossa política externa refletirá também os anseios de mudança que se 218 

expressaram nas ruas.  219 

No meu governo, a ação diplomática do Brasil estará orientada por uma 220 

perspectiva humanista e será, antes de tudo, um instrumento do desenvolvimento 221 

nacional. Por meio do comércio exterior, da capacitação de tecnologias 222 

avançadas, e da busca de investimentos produtivos, o relacionamento externo do 223 

Brasil deverá contribuir para a melhoria das condições de vida da mulher e do 224 

homem brasileiros, elevando os níveis de renda e gerando empregos dignos.  225 

As negociações comerciais são hoje de importância vital. Em relação à Alca, nos 226 

entendimentos entre o Mercosul e a União Européia, que na Organização 227 

Mundial do Comércio, o Brasil combaterá o protencionismo, lutará pela 228 

eliminação e tratará de obter regras mais justas e adequadas à nossa condição de 229 
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país em desenvolvimento. 230 

Buscaremos eliminar os escandalosos subsídios agrícolas dos países 231 

desenvolvidos que prejudicam os nossos produtores privando-os de suas 232 

vantagens comparativas. Com igual empenho, esforçaremo-nos para remover os 233 

injustificáveis obstáculos às exportações de produtos industriais. Essencial em 234 

todos esses foros é preservar os espaços de flexibilidade para nossas políticas de 235 

desenvolvimento nos campos social e regional, de meio ambiente, agrícola, 236 

industrial e tecnológico.  237 

Não perderemos de vista que o ser humano é o destinatário último do resultado 238 

das negociações. De pouco valerá participarmos de esforço tão amplo e em 239 

tantas frentes se daí não decorrerem benefícios diretos para o nosso povo. 240 

Estaremos atentos também para que essas negociações, que hoje em dia vão 241 

muito além de meras reduções tarifárias e englobam um amplo espectro 242 

normativo, não criem restrições inaceitáveis ao direito soberano do povo 243 

brasileiro de decidir sobre seu modelo de desenvolvimento.  244 

A grande prioridade da política externa durante o meu governo será a construção 245 

de uma América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em 246 

ideais democráticos e de justiça social. Para isso é essencial uma ação decidida 247 

de revitalização do Mercosul, enfraquecido pelas crises de cada um de seus 248 

membros e por visões muitas vezes estreitas e egoístas do significado da 249 

integração.  250 

O Mercosul, assim como a integração da América do Sul em seu conjunto, é 251 

sobretudo um projeto político. Mas esse projeto repousa em alicerces 252 

econômico-comerciais que precisam ser urgentemente reparados e reforçados.  253 

Cuidaremos também das dimensões social, cultural e científico-tecnológica do 254 

processo de integração. Estimularemos empreendimentos conjuntos e 255 

fomentaremos um vivo intercâmbio intelectual e artístico entre os países sul-256 

americanos.  257 

Apoiaremos os arranjos institucionais necessários, para que possa florescer uma 258 

verdadeira identidade do Mercosul e da América do Sul. Vários dos nossos 259 

vizinhos vivem hoje situações difíceis. Contribuiremos, desde que chamados e 260 

na medida de nossas possibilidades, para encontrar soluções pacíficas para tais 261 

crises, com base no diálogo, nos preceitos democráticos e nas normas 262 
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constitucionais de cada país. 263 

O mesmo empenho de cooperação concreta e de diálogos substantivos teremos 264 

com todos os países da América Latina.  265 

Procuraremos ter com os Estados Unidos da América uma parceria madura, com 266 

base no interesse recíproco e no respeito mútuo. Trataremos de fortalecer o 267 

entendimento e a cooperação com a União Européia e os seus Estados-268 

Membros, bem como com outros importantes países desenvolvidos, a exemplo 269 

do Japão.  270 

Aprofundaremos as relações com grandes nações em desenvolvimento: a China, 271 

a Índia, a Rússia, a África do Sul, entre outros. 272 

Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano e a 273 

nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as suas 274 

enormes potencialidades.  275 

Visamos não só a explorar os benefícios potenciais de um maior intercâmbio 276 

econômico e de uma presença maior do Brasil no mercado internacional, mas 277 

também a estimular os incipientes elementos de multipolaridade da vida 278 

internacional contemporânea. 279 

A democratização das relações internacionais sem hegemonias de qualquer 280 

espécie é tão importante para o futuro da humanidade quanto a consolidação e o 281 

desenvolvimento da democracia no interior de cada Estado. 282 

Vamos valorizar as organizações multilaterais, em especial as Nações Unidas, a 283 

quem cabe a primazia na preservação da paz e da segurança internacionais.  284 

As resoluções do Conselho de Segurança devem ser fielmente cumpridas. Crises 285 

internacionais como a do Oriente Médio devem ser resolvidas por meios 286 

pacíficos e pela negociação. Defenderemos um Conselho de Segurança 287 

reformado, representativo da realidade contemporânea com países desenvolvidos 288 

e em desenvolvimento das várias regiões do mundo entre os seus membros 289 

permanentes. 290 

Enfrentaremos os desafios da hora atual como o terrorismo e o crime 291 

organizado, valendo-nos da cooperação internacional e com base nos princípios 292 

do multilateralismo e do direito internacional.  293 

Apoiaremos os esforços para tornar a ONU e suas agências instrumentos ágeis e 294 

eficazes da promoção do desenvolvimento social e econômico do combate à 295 
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pobreza, às desigualdades e a todas as formas de discriminação da defesa dos 296 

direitos humanos e da preservação do meio ambiental. 297 

Sim, temos uma mensagem a dar ao mundo: temos de colocar nosso projeto 298 

nacional democraticamente em diálogo aberto, como as demais nações do 299 

planeta, porque nós somos o novo, somos a novidade de uma civilização que se 300 

desenhou sem temor, porque se desenhou no corpo, na alma e no coração do 301 

povo, muitas vezes, à revelia das elites, das instituições e até mesmo do Estado. 302 

É verdade que a deterioração dos laços sociais no Brasil nas últimas duas 303 

décadas decorrentes de políticas econômicas que não favoreceram o crescimento 304 

trouxe uma nuvem ameaçadora ao padrão tolerante da cultura nacional.  305 

Crimes hediondos, massacres e linchamentos crisparam o país e fizeram do 306 

cotidiano, sobretudo nas grandes cidades, uma experiência próxima da guerra de 307 

todos contra todos.  308 

Por isso, inicio este mandato com a firme decisão de colocar o governo federal 309 

em parceria com os Estados a serviço de uma política de segurança pública 310 

muito mais vigorosa e eficiente. Uma política que, combinada com ações de 311 

saúde, educação, entre outras, seja capaz de prevenir a violência, reprimir a 312 

criminalidade e restabelecer a segurança dos cidadãos e cidadãs.  313 

Se conseguirmos voltar a andar em paz em nossas ruas e praças, daremos um 314 

extraordinário impulso ao projeto nacional de construir, neste rincão da 315 

América, um bastião mundial da tolerância, do pluralismo democrático e do 316 

convívio respeitoso com a diferença.  317 

O Brasil pode dar muito a si mesmo e ao mundo. Por isso devemos exigir muito 318 

de nós mesmos. Devemos exigir até mais do que pensamos, porque ainda não 319 

nos expressamos por inteiro na nossa história, porque ainda não cumprimos a 320 

grande missão planetária que nos espera.  321 

O Brasil, nesta nova empreitada histórica, social, cultural e econômica, terá de 322 

contar, sobretudo, consigo mesmo; terá de pensar com a sua cabeça; andar com 323 

as suas próprias pernas; ouvir o que diz o seu coração. E todos vamos ter de 324 

aprender a amar com intensidade ainda maior o nosso País, amar a nossa 325 

bandeira, amar a nossa luta, amar o nosso povo.  326 

Cada um de nós, brasileiros, sabe que o que fizemos até hoje não foi pouco, mas 327 

sabe também que podemos fazer muito mais. Quando olho a minha própria vida 328 
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de retirante nordestino, de menino que vendia amendoim e laranja no cais de 329 

Santos, que se tornou torneiro mecânico e líder sindical, que um dia fundou o 330 

Partido dos Trabalhadores e acreditou no que estava fazendo, que agora assume 331 

o posto de supremo mandatário da nação, vejo e sei, com toda a clareza e com 332 

toda a convicção, que nós podemos muito mais.  333 

E, para isso, basta acreditar em nós mesmos, em nossa força, em nossa 334 

capacidade de criar e em nossa disposição para fazer. 335 

Estamos começando hoje um novo capítulo na história do Brasil, não como 336 

nação submissa, abrindo mão de sua soberania, não como nação injusta, 337 

assistindo passivamente ao sofrimento dos mais pobres, mas como nação altiva, 338 

nobre, afirmando-se corajosamente no mundo como nação de todos, sem 339 

distinção de classe, etnia, sexo e crença.  340 

Este é um país que pode dar, e vai dar, um verdadeiro salto de qualidade. Este é 341 

o país do novo milênio, pela sua potência agrícola, pela sua estrutura urbana e 342 

industrial, por sua fantástica biodiversidade, por sua riqueza cultural, por seu 343 

amor à natureza, pela sua criatividade, por sua competência intelectual e 344 

científica, por seu calor humano, pelo seu amor ao novo e à invenção, mas 345 

sobretudo pelos dons e poderes do seu povo.  346 

O que nós estamos vivendo hoje neste momento, meus companheiros e minhas 347 

companheiras, meus irmãos e minhas irmãs de todo o Brasil, pode ser resumido 348 

em poucas palavras: hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. 349 

Agradeço a Deus por chegar até aonde cheguei. Sou agora o servidor público 350 

número um do meu país. 351 

Peço a Deus sabedoria para governar, discernimento para julgar, serenidade para 352 

administrar, coragem para decidir e um coração do tamanho do Brasil para me 353 

sentir unido a cada cidadão e cidadã deste país no dia a dia dos próximos quatro 354 

anos. 355 

Viva o povo brasileiro!" 356 
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Anexo 2 - Discurso de posse do segundo mandato de Lula (2007) 

“Quatro anos atrás, nesta Casa, em um primeiro de janeiro, vivi a experiência 1 

mais importante de minha vida --a de assumir a presidência do meu país. 2 

Não era apenas a realização de um sonho individual. 3 

O que então ocorreu foi o resultado de um poderoso movimento histórico do 4 

qual eu me sentia --e ainda hoje me sinto-- parte e humilde instrumento. 5 

Pela primeira vez, um homem nascido na pobreza, que teve que derrotar o risco 6 

crônico da morte na infância e vencer, depois, a desesperança na idade adulta, 7 

chegava, pela disputa democrática, ao mais alto posto da República.  8 

Pela primeira vez, a longa jornada de um retirante, que começara, como a de 9 

milhões de nordestinos, em cima de um pau-de-arara, terminava, como 10 

expressão de um projeto coletivo, na rampa do Planalto.  11 

Hoje estou de volta a esta Casa, no mesmo primeiro de janeiro e quase na 12 

mesma hora.  13 

Tenho a meu lado, como em 2003, o amigo e companheiro José Alencar, cuja 14 

colaboração inteligente e leal tornou menos árduas as tarefas destes quatro anos. 15 

E assim o será no governo que se inicia. Tudo é muito parecido, mas tudo é 16 

profundamente diferente. 17 

É igual e diferente o Brasil; é igual e diferente o mundo; e, eu, sou também igual 18 

e diferente. Sou igual naquilo que mais prezo: no profundo compromisso com o 19 

povo e com meu país. Sou diferente na consciência madura do que posso e do 20 

que não posso, no pleno conhecimento dos limites. Sou igual no ímpeto e na 21 

coragem de fazer. Sou diferente na experiência acumulada na difícil arte de 22 

governar. 23 

Sou igual quando volto a conjugar, nas suas formas mais afirmativas, o verbo 24 

mudar, como fiz aqui quatro anos atrás. Mas sou diferente, pois, sem renegar a 25 

paciência e a persistência que aqui também preguei, quero hoje pedir, com toda 26 

ênfase, pressa, ousadia, coragem e criatividade para abrir novos caminhos.  27 

Minhas Senhoras e meus Senhores,  28 

Quatro anos depois, o Brasil é igual na sua energia produtiva e criadora. 29 

Mas é diferente --para melhor-- na força da sua economia, na consistência de 30 

suas instituições e no seu equilíbrio social. 31 
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Em que momento de nossa história tivemos uma conjugação tão favorável e 32 

auspiciosa: de inflação baixa; crescimento das exportações; expansão do 33 

mercado interno, com aumento do consumo popular e do crédito; e ampliação do 34 

emprego e da renda dos trabalhadores? 35 

O Brasil ainda é igual, infelizmente, na permanência de injustiças contra as 36 

camadas mais pobres. Porém é diferente, para melhor, na erradicação da fome, 37 

na diminuição da desigualdade e do desemprego.  38 

É melhor na distribuição de renda, no acesso à educação, à saúde e à moradia. 39 

Muito já fizemos nessas áreas, mas precisamos fazer muito mais. 40 

O Brasil ainda possui sérias travas ao seu crescimento e fragilidades nos seus 41 

instrumentos de gestão. Mas nosso país é diferente --para melhor: na 42 

estabilidade monetária; na robustez fiscal; na qualidade da sua dívida; no acesso 43 

a novos mercados e a novas tecnologias; e na redução da vulnerabilidade 44 

externa.  45 

O trabalhador brasileiro ainda não ganha o que realmente merece, mas temos 46 

hoje um dos mais altos salários mínimos das últimas décadas, e os trabalhadores 47 

obtiveram ganhos reais em 90% das negociações salariais nestes últimos quatro 48 

anos.  49 

Criamos mais de 100 mil empregos por mês com carteira assinada, sem falar das 50 

ocupações informais e daquelas geradas pela agricultura familiar, totalizando 51 

mais de 7 milhões de novos postos de trabalho.  52 

O Brasil ainda precisa avançar em padrões éticos e em práticas políticas. Mas 53 

hoje é muito melhor na eficiência dos seus mecanismos de controle e na 54 

fiscalização sobre seus governantes. Nunca se combateu tanto a corrupção e o 55 

crime organizado. Muita coisa melhorou na garantia dos direitos humanos, na 56 

defesa do meio-ambiente, na ampliação da cidadania e na valorização das 57 

minorias.  58 

O Brasil é uma nação mais respeitada, com inserção criativa e soberana no 59 

mundo. 60 

E o mundo, vasto mundo, como está quatro anos depois? Melhor em certos 61 

aspectos, mas pior, infelizmente, em tantos outros. Foram quatro anos sem 62 

graves crises econômicas, mas com graves conflitos políticos e militares 63 

internacionais.  64 
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Ao mesmo tempo em que o crescimento da economia mundial permitiu um certo 65 

desafogo aos países emergentes, a relação entre nações ricas e pobres não 66 

melhorou. A solução dos grandes problemas mundiais, como: as persistentes 67 

desigualdades econômicas e financeiras entre as nações; o protecionismo 68 

comercial dos grandes; a fome e a inclusão dos deserdados; a preservação do 69 

meio-ambiente; o desarmamento; e o combate adequado ao terrorismo e à 70 

criminalidade internacional; não evoluiu.  71 

Os organismos internacionais --especialmente a ONU-- não se atualizaram em 72 

relação aos novos tempos que vive a humanidade.  73 

Meus Senhores e minhas Senhoras, 74 

Um dos compromissos mais profundos que tenho comigo mesmo é o de jamais 75 

esquecer de onde vim. Ele me permite saber para onde seguir. Hoje, posso olhar 76 

nos olhos de cada um dos brasileiros e brasileiras e dizer que mantive, mantenho 77 

e manterei meu compromisso de cuidar, primeiro, dos que mais precisam. 78 

Governar para todos é meu caminho, mas defender os interesses dos mais pobres 79 

é o que nos guia nesta caminhada. Se alguns quiseram ver na minha primeira 80 

eleição apenas um parêntesis histórico, a reeleição mostrou que um governo que 81 

cumpre os seus compromissos obtém a confiança do povo.  82 

Em outubro, nossa população afirmou de modo inequívoco que não precisa nem 83 

admite tutela de nenhuma espécie para fazer a sua escolha.  84 

Ela foi livre e soberana, como deve ser a força do povo.  85 

É uma responsabilidade enorme tornar-se o presidente com o índice de 86 

aprovação mais elevado ao final de seu mandato. 87 

Tenho plena consciência do que isso significa. Sei que, a partir de hoje, cabe-me 88 

corrigir o que deve ser corrigido e avançar com maior determinação no que está 89 

dando certo, para consolidar as conquistas populares.  90 

O desafio é grande, porém maior é a minha disposição de vencê-lo.  91 

Ouço as vozes das cidades, das ruas e dos campos e escuto, muito perto, a voz 92 

da minha consciência.  93 

Ela me diz que não fui reeleito para ouvir a velha e conformista ladainha 94 

segundo a qual tudo é muito difícil, quase impossível, que só pode ser 95 

conquistado numa lentidão secular. 96 

Quatro anos atrás eu disse que o verbo mudar iria reger o nosso governo. E o 97 
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Brasil mudou. Hoje, digo que os verbos acelerar, crescer e incluir vão reger o 98 

Brasil nestes próximos quatro anos.  99 

Os efeitos das mudanças têm que ser sentidos rápida e amplamente.  100 

Vamos destravar o Brasil para crescer e incluir de forma mais acelerada.  101 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 102 

O Brasil não pode continuar como uma fera presa numa rede de aço invisível --103 

debatendo-se, exaurindo-se, sem enxergar a teia que o aprisiona.  104 

É preciso desatar alguns nós decisivos para que o país possa usar a força que tem 105 

e avançar com toda velocidade.  106 

Muito tentamos nos últimos quatro anos, mas fatores históricos, dificuldades 107 

políticas e prioridades inadiáveis fizeram com que nosso esforço não fosse 108 

inteiramente premiado. 109 

Hoje a situação é bem melhor, pois construímos os alicerces e temos um projeto 110 

claro de país a ser realizado.  111 

Precisamos de firmeza e ousadia para mudar as regras necessárias e avançar.  112 

Não podemos desperdiçar energias, talentos, esperanças. Sei que o crescimento, 113 

para ser rápido, sustentável e duradouro, tem de ser com responsabilidade fiscal. 114 

Disso não abriremos mão, em hipótese alguma. 115 

Mas é preciso combinar essa responsabilidade com mudanças de postura e 116 

ousadia na criação de novas oportunidades para o país.  117 

É necessário, igualmente, que este crescimento esteja inserido em uma visão 118 

estratégica de desenvolvimento que nosso país havia perdido.  119 

É preciso uma combinação ampla e equilibrada do investimento público e do 120 

investimento privado.  121 

Para lograr este equilíbrio, temos de desobstruir os gargalos e de romper as 122 

amarras que travam cada um destes setores. 123 

Isso significa ampliar e agilizar o investimento público, desonerar e incentivar o 124 

investimento privado.  125 

Sei que o investimento público não pode, sozinho, garantir o crescimento. 126 

Porém, ele é decisivo para estimular e mesmo ordenar o investimento privado. 127 

Estas duas colunas, articuladas, são capazes de dar grande impulso a qualquer 128 

projeto de crescimento. 129 

Para atingir estes objetivos, estaremos lançando, já neste primeiro mês de 130 
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governo, um conjunto de medidas, englobadas no Programa de Aceleração do 131 

Crescimento, o PAC.  132 

Nosso esforço não se esgota nas medidas que anunciaremos em janeiro.  133 

Ao contrário, elas serão apenas o começo. Serão desdobradas e complementadas 134 

ao longo de todo o mandato, incorporando, inclusive, reformas mais amplas que 135 

seguramente estarão na pauta desta Casa. 136 

Vamos: realinhar prioridades; otimizar recursos; aumentar fontes de 137 

financiamento; expandir projetos de infra-estrutura; aperfeiçoar o marco 138 

jurídico; e ampliar o diálogo sistemático com as instituições de controle e 139 

fiscalização para garantir a transparência dos projetos e agilizar sua execução. 140 

O fornecimento de energia nos próximos dez anos está garantido pelos projetos 141 

em andamento e pelos novos e ambiciosos projetos que serão licitados em 2007. 142 

Continuaremos dando prioridade ao setor de Bio-energia, no qual o Brasil ocupa 143 

a vanguarda mundial, como decorrência dos esforços de meu governo. 144 

O Programa Luz Para Todos, que já propiciou energia elétrica para cinco 145 

milhões de pessoas, tem como objetivo chegar até o fim de 2008 a todos os 146 

brasileiros ainda sem acesso à eletricidade. 147 

Vamos estabelecer, com o BNDES, a Agência Brasileira de Desenvolvimento 148 

Industrial, a Embrapa, o Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio e 149 

o Ministério da Ciência e Tecnologia, um amplo programa de incentivo à 150 

produtividade das empresas brasileiras, facilitando a importação de 151 

equipamentos; melhorando a qualidade dos tributos; favorecendo o acesso à 152 

tecnologia da informação, apoiando a inovação; e estimulando a integração 153 

empresa-universidade. 154 

E vamos consolidar, em harmonia com esta Casa e com os Estados, a legislação 155 

unificada do ICMS, simplificando as normas, reduzindo alíquotas, com previsão 156 

de implantar um único imposto de valor agregado a ser distribuído 157 

automaticamente para união, estados e municípios. 158 

Este conjunto de iniciativas significa o reforço das linhas mestras da política 159 

macro-econômica, com a redução da taxa real de juros. 160 

Tenho claro que nenhum país consegue firmar uma política sólida de 161 

crescimento se o custo do capital --ou seja, o juro-- for mais alto do que a taxa 162 

média de retorno dos negócios.  163 
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Da mesma forma que é necessária uma expansão planejada do crédito.  164 

Nossa meta é criar condições para que sua expansão, até 2010, chegue a 50% do 165 

PIB, especialmente para o investimento, a infra-estrutura, a agricultura, a 166 

habitação e o consumo. 167 

Outro ponto vital é a implantação de vigorosas medidas de desburocratização, 168 

sobretudo as que facilitem o comércio exterior, a abertura e fechamento de 169 

empresas, além de levar adiante o aperfeiçoamento das legislações sanitária e 170 

ambiental. 171 

Meus Senhores e minhas Senhoras, 172 

Durante a campanha afirmei que meu segundo governo será o governo do 173 

desenvolvimento, com distribuição de renda e educação de qualidade.  174 

Disse que, para termos um crescimento acelerado, duradouro e justo, devemos 175 

articular cada vez melhor a política macro-econômica com uma política social 176 

capaz de distribuir renda, gerar emprego e inclusão.  177 

Dessa forma, nossa política social, que nunca foi compensatória, e sim criadora 178 

de direitos, será cada vez mais estrutural.  179 

Será peça-chave do próprio desenvolvimento estratégico do país. O Bolsa 180 

Família, principal instrumento do Fome Zero --saudado pelas comunidades 181 

pobres e criticado por alguns setores privilegiados-- teve duplo efeito.  182 

Por um lado, retirou da miséria milhões de homens e mulheres.  183 

Por outro, contribuiu para dinamizar a economia de forma mais equânime.  184 

Por isso, obteve reconhecimento internacional, e já inspira programas 185 

semelhantes em vários países. 186 

Nosso governo nunca foi, nem é "populista". Este governo foi, é e será popular. 187 

Temos de criar alternativas de trabalho e produção para os beneficiários dos 188 

nossos programas de transferência de renda.  189 

E aí, ocuparão lugar importante: a educação, a formação de mão-de-obra, a 190 

expansão do micro-crédito e do crédito consignado, o fortalecimento da 191 

agricultura familiar, o avanço da reforma agrária pacífica e produtiva, a 192 

economia solidária, o cooperativismo, o desenvolvimento de tecnologias simples 193 

e a expansão da arte e da cultura popular.  194 

Para isso, as políticas setoriais de governo devem ser fortemente integradas. É 195 

preciso: continuar expandindo o consumo de bens essenciais da população de 196 
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baixa renda; fomentar o empreendedorismo das classes médias; dar continuidade 197 

à recuperação do salário mínimo; ampliar o crescimento de empregos formais e 198 

da massa salarial; e aprofundar a política nacional para micro, pequena e média 199 

empresas, nos moldes da Lei Geral aprovada por este Congresso, que estabelece 200 

tratamento diferenciado em matéria de crédito, acesso à tecnologia e às 201 

exportações. 202 

É preciso garantir o crescimento de todos, diminuindo desigualdades entre as 203 

pessoas e as regiões.  204 

Para diminuir a desigualdade entre as pessoas a alavanca básica é a educação; 205 

para diminuir a desigualdade entre as regiões o principal instrumento são os 206 

grandes programas de desenvolvimento, especialmente os de infra-estrutura.  207 

Estes grandes programas e projetos de desenvolvimento regional já estão 208 

definidos e envolvem setores estratégicos como energia, transporte, inovação 209 

tecnológica, insumos básicos e construção civil. Na área de energia, eles 210 

privilegiam o petróleo, gás, etanol, biocombustíveis e eletricidade. Na área de 211 

inovação tecnológica: os softwares, fármacos, bens de capital, semi-condutores e 212 

TV Digital. Na área dos transportes, englobam indistintamente os setores 213 

automotivo, ferroviário, naval e aéreo. Na construção civil, os setores de infra-214 

estrutura, habitação e saneamento básico. Na área dos insumos, a siderurgia, 215 

papel e celulose, petroquímica e mineração. 216 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 217 

Reitero que a educação de qualidade será prioridade de meu governo.  218 

Mais do que a qualificação para o mundo do trabalho, a educação é um 219 

instrumento de libertação, que o acesso à cultura propicia. Ela dá conteúdo à 220 

cidadania formal de homens e mulheres.Um país cresce quando é capaz de 221 

absorver conhecimentos. Mas se torna forte, de verdade, quando é capaz de 222 

produzir conhecimento. 223 

Para isso é fundamental valorizar todos os níveis de nosso sistema educacional -224 

-sem exceção, fortalecer a pesquisa pura e aplicada, consolidar a incorporação e 225 

o desenvolvimento de novas tecnologias. 226 

Temos aqui um gigantesco desafio.  227 

O que outros países fizeram ainda nos séculos dezenove ou vinte, nós teremos 228 

de realizar nos próximos anos. Trata-se de superar os grandes déficits 229 
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educacionais que nos afligem e, ao mesmo tempo, dar passos acelerados para 230 

transformar nosso país em uma sociedade de conhecimento, que nos permita 231 

uma inserção competitiva e soberana no mundo.  232 

O Brasil quer, num só movimento, resolver as pendências do passado e ser 233 

contemporâneo do futuro. Graças ao esforço de todos nós, com a decisiva 234 

participação do Congresso Nacional, o Brasil conta com um instrumento 235 

fundamental para melhorar a educação básica, que é o Fundeb. Com ele, 236 

poderemos aumentar dez vezes o investimento nas áreas mais carentes do 237 

ensino, e 60% destes recursos serão aplicados na melhoria de salários e na 238 

formação do professor.  239 

Para que o Brasil tenha uma educação verdadeiramente de qualidade, serão 240 

necessários professores bem remunerados, com sólida formação profissional, 241 

condições adequadas de trabalho e permanente atualização.  242 

Os educadores poderão, dessa forma, melhorar o seu desempenho e os 243 

resultados da sua atividade pedagógica.  244 

A Universidade Aberta é decisiva no aperfeiçoamento dos docentes, pois 245 

permite que os professores se reciclem sem sair de suas cidades.  246 

Nesta luta pela qualidade, vamos também ampliar a renovação tecnológica do 247 

ensino, informatizando todas as escolas públicas.  248 

Quero reafirmar, neste dia tão importante, que o meu sonho é ajudar a 249 

transformar o Brasil no país mais democrático do mundo no acesso à 250 

universidade.  251 

Para isso contribuirão as novas universidades e extensões universitárias e as 252 

escolas técnicas em todas as cidades pólo do país.  253 

Para isso contribuirá também a expansão das bolsas do ProUNI.  254 

O Brasil assistirá dentro de dez ou quinze anos o surgimento de uma nova 255 

geração de intelectuais, cientistas, técnicos e artistas originários das camadas 256 

pobres da população. 257 

Este foi sempre o nosso propósito: democratizar não só a renda, mas também o 258 

conhecimento e o poder.  259 

Outras áreas vitais para a população --e objeto de permanente demanda --são as 260 

da saúde e da segurança pública. Como fizemos no nosso primeiro mandato, 261 

vamos continuar modernizando os dois setores para que a população brasileira, 262 
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em especial a mais pobre, tenha uma melhor qualidade de vida. 263 

Sinto que em matéria de segurança pública --um verdadeiro flagelo nacional-- 264 

crescem as condições para uma efetiva cooperação entre a União e os Estados da 265 

Federação, sem a qual será muito difícil resolver este crucial problema.  266 

Meus Senhores e minhas Senhoras,  267 

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos de nosso mundo, ainda não foi 268 

inventada nenhuma ferramenta mais importante do que a política para a solução 269 

dos problemas dos povos.  270 

Nunca o mundo viveu --como vive hoje-- um período de tão grande descrédito 271 

na política. Mas, paradoxalmente, nunca a política foi tão imprescindível. Temos 272 

no Brasil um desafio pela frente. Desafio para as forças que se identificam com 273 

este governo e para aquelas que se situam na oposição. Temos de refletir sobre 274 

nossas instituições e nossas práticas políticas. Temos de construir consensos que 275 

não eliminem nossas diferenças, nem apaguem os conflitos próprios das 276 

sociedades democráticas. 277 

Precisamos de um sistema político capaz de dar conta da rica diversidade de 278 

nossa vida social. Nossas instituições têm de ser mais permeáveis à voz das ruas. 279 

Precisamos fortalecer um espaço público capaz de gerar novos direitos e 280 

produzir uma cidadania ativa. As formas de democracia participativa não são 281 

opostas às da democracia representativa. Elas se complementam. 282 

Meu governo, atento às manifestações das ruas e, em especial, aos movimentos 283 

sociais, construiu grande parte de suas políticas públicas e importantes decisões 284 

governamentais, consultando a opinião da sociedade organizada em 285 

Conferências Nacionais, Conselhos e Foros. Continuaremos nesse rumo. 286 

Reafirmamos, finalmente, nossos compromissos éticos em uma perspectiva 287 

republicana.  288 

Nada mais ético do que a promoção do bem comum e da justiça. A reforma 289 

política deve ser prioritária no Brasil. Convido todos os senhores para nos 290 

sentarmos à mesa e iniciarmos o seu debate e urgente encaminhamento, ao lado 291 

de outras reformas importantes, como a tributária, que precisamos concluir.  292 

O fortalecimento de nosso sistema democrático dará nova qualidade à presença 293 

do Brasil na cena mundial. 294 

Nossa política externa --motivo de orgulho pelos excelentes resultados que 295 
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trouxe para a nação-- foi marcada por uma clara opção pelo multilateralismo, 296 

necessário para lograr um mundo de paz e de solidariedade. Essa opção nos 297 

permitiu manter excelentes relações políticas, econômicas e comerciais com as 298 

grandes potências mundiais e, ao mesmo tempo, priorizar os laços com o Sul do 299 

mundo. 300 

Estamos mais próximos da África --um dos berços da civilização brasileira. 301 

Fizemos do entorno sul-americano o centro de nossa política externa. O Brasil 302 

associa seu destino econômico, político e social ao do continente, ao Mercosul e 303 

à Comunidade Sul-americana de Nações. 304 

Senhoras e Senhores, 305 

É tempo do nascimento de um novo humanismo, fundado nos valores universais 306 

da democracia, da tolerância e da solidariedade. 307 

O Brasil tem muito o que contribuir neste debate. Colocamos o respeito aos 308 

Direitos Humanos no centro de nossas preocupações. Ampliamos políticas 309 

públicas nesta direção e criamos instituições de Estado fortes e capazes de 310 

garantir que este país combaterá de maneira decidida e permanente todas as 311 

formas de discriminação de gênero, raça, orientação sexual e faixa etária. 312 

Por isso cresce a participação das mulheres na vida econômica, social e política 313 

do país. Cada vez mais, os negros ocupam o lugar que lhes é devido em um 314 

Brasil democrático. Assim como os povos indígenas, que reconquistam e 315 

consolidam a sua dignidade histórica. 316 

A despeito dos avanços que nossas políticas públicas propiciaram, 317 

especialmente na esfera educacional, ainda há muito que fazer pelos jovens, 318 

importante segmento de nossa sociedade, a quem caberá conduzir este país nas 319 

próximas décadas. 320 

Em um mundo que busca caminhos para o convívio, espaços para o diálogo, 321 

para a coabitação do múltiplo e do diverso, o Brasil tem o que oferecer. 322 

Nosso País pode ser uma voz e um exemplo autêntico e poderoso para o mundo 323 

na questão da diversidade.  324 

Pode ajudar a mostrar que neste planeta desigual, é possível avançar no sentido 325 

do entendimento, quando os interesses dos diferentes e, sobretudo, dos excluídos 326 

passam a integrar efetivamente a agenda nacional.  327 

Senhoras e Senhores, 328 
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Fui reconduzido à Presidência da República pela vontade majoritária do povo 329 

brasileiro. A realização do segundo turno deu mais nitidez à escolha, 330 

contrapondo projetos de país com contornos bem definidos e diferenciados. O 331 

povo fez uma escolha consciente. Mais do que um homem, escolheu uma 332 

proposta, optou por um lado. 333 

Não faltaram os que, do alto de seus preconceitos elitistas, tentaram 334 

desqualificar a opção popular como fruto da sedução que poderia exercer sobre 335 

ela o que chamavam de "distribuição de migalhas".  336 

Os que assim pensam não conhecem e não entendem este país. Desconhecem o 337 

que é um povo sem feitores, capaz de expressar-se livremente.  338 

O que distribuímos --e mais do que isso: socializamos - foi cidadania. 339 

Este povo constitui a verdadeira opinião pública do país que alguns pretenderam 340 

monopolizar.  341 

Finalmente, quem tentou desqualificar a opção popular não foi capaz de valorar 342 

algo fundamental. A vontade de mudança --que esteve reprimida por décadas, 343 

séculos-- expressou-se pacificamente, democraticamente e esta manifestação 344 

contribuiu de modo notável para o fortalecimento das instituições. 345 

O caminho da política exige paciência, concessões mútuas, compreensão do 346 

outro. Exige que sejamos capazes de levar ao extremo a prática da escuta. Pois 347 

só assim é possível sintonizar e harmonizar interesses. 348 

Mas exige opções, alinhamentos.  349 

Neste dia inaugural de meu novo mandato, não peço a ninguém que abandone 350 

suas convicções. Não desejo que a oposição deixe de cumprir o papel que dela 351 

esperam os que por ela livremente optaram. Quero pedir-lhes, apenas, que 352 

olhemos mais para o que nos une do que para o que nos separa. Que 353 

concentremos o debate nos grandes desafios colocados para o nosso país e para 354 

o mundo. Que estejamos à altura do que necessita e deseja o nosso povo. 355 

Só assim poderemos estar todos a serviço deste país que tanto amamos. Eu, de 356 

minha parte, governarei para todos, sem olhar para cor, credo, opção ideológica 357 

ou partidária. Mais que nunca, sou um homem de uma só causa. E esta causa se 358 

chama Brasil. 359 

Minhas Senhoras, meus Senhores, 360 

Reconheço que Deus tem sido generoso comigo.  361 



154 

 

Mais do que mereço.  362 

Eu pedi forças... e Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. 363 

Eu pedi sabedoria... e Deus me deu problemas para resolver. 364 

Eu pedi prosperidade... e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. 365 

Eu pedi coragem... e Deus me deu perigos para superar. 366 

Eu pedi amor... e Deus me deu pessoas com dificuldades para ajudar. 367 

Eu pedi dádivas... e Deus me deu oportunidades. 368 

Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo que precisava. 369 

Muito obrigado". 370 
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Anexo 3 - Discurso de posse da presidente Dilma Rousseff (2011) 

“Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 1 

Pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá 2 

o ombro de uma mulher. 3 

Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro e sei do significado 4 

histórico desta decisão. 5 

Sei, também, como é aparente a suavidade da seda verde-amarela da faixa presidencial, 6 

pois ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nação. 7 

Para assumi-la, tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu 8 

coração para receber, neste momento, uma centelha de sua imensa energia. 9 

E sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa desta ousadia do voto 10 

popular que, após levar à presidência um homem do povo, decide convocar uma mulher 11 

para dirigir os destinos do país. 12 

Venho para abrir portas para que muitas outras mulheres, também possam, no futuro, 13 

ser presidenta; e para que --no dia de hoje-- todas as brasileiras sintam o orgulho e a 14 

alegria de ser mulher. 15 

Não venho para enaltecer a minha biografia; mas para glorificar a vida de cada mulher 16 

brasileira. Meu compromisso supremo é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e 17 

governar para todos! 18 

Venho, antes de tudo, para dar continuidade ao maior processo de afirmação que este 19 

país já viveu. 20 

Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Luis Inácio Lula da Silva, 21 

com quem tive a mais vigorosa experiência política da minha vida e o privilégio de 22 

servir ao país, ao seu lado, nestes últimos anos. 23 

De um presidente que mudou a forma de governar e levou o povo brasileiro a confiar 24 

ainda mais em si mesmo e no futuro do seu País. 25 

A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu 26 

governo. Reconhecer, acreditar e investir na força do povo foi a maior lição que o 27 

presidente Lula deixou para todos nós. 28 

Sob sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra margem da história. 29 

Minha missão agora é de consolidar esta passagem e avançar no caminho de uma nação 30 

geradora das mais amplas oportunidades. 31 
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Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro grande brasileiro, incansável 32 

lutador, companheiro que esteve ao lado do Presidente Lula nestes oito anos: nosso 33 

querido vice José Alencar. Que exemplo de coragem e de amor à vida nos dá este 34 

homem! E que parceria fizeram o presidente Lula e o vice-presidente José Alencar, pelo 35 

Brasil e pelo nosso povo! 36 

Eu e Michel Temer nos sentimos responsáveis por seguir no caminho iniciado por eles. 37 

Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas ao longo da história. Ele 38 

sempre será, ao seu tempo, mudança e continuidade. Por isso, ao saudar os 39 

extraordinários avanços recentes, é justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu modo, 40 

deram grandes contribuições às conquistas do Brasil de hoje. 41 

Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional: milhões de empregos estão sendo 42 

criados; nossa taxa de crescimento mais que dobrou e encerramos um longo período de 43 

dependência do FMI, ao mesmo tempo em que superamos nossa dívida externa. 44 

Reduzimos, sobretudo, a nossa histórica dívida social, resgatando milhões de brasileiros 45 

da tragédia da miséria e ajudando outros milhões a alcançarem a classe média. 46 

Mas, em um país com a complexidade do nosso, é preciso sempre querer mais, 47 

descobrir mais, inovar nos caminhos e buscar novas soluções. 48 

Só assim poderemos garantir, aos que melhoraram de vida, que eles podem alcançar 49 

mais; e provar, aos que ainda lutam para sair da miséria, que eles podem, com a ajuda 50 

do governo e de toda sociedade, mudar de patamar. 51 

Que podemos ser, de fato, uma das nações mais desenvolvidas e menos desiguais do 52 

mundo - um país de classe média sólida e empreendedora. 53 

Uma democracia vibrante e moderna, plena de compromisso social, liberdade política e 54 

criatividade institucional. 55 

Queridos brasileiros e queridas brasileiras, 56 

Para enfrentar estes grandes desafios é preciso manter os fundamentos que nos 57 

garantiram chegar até aqui. 58 

Mas, igualmente, agregar novas ferramentas e novos valores. 59 

Na política é tarefa indeclinável e urgente uma reforma política com mudanças na 60 

legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido 61 

programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando 62 

mais transparência ao conjunto da atividade pública. 63 
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Para dar longevidade ao atual ciclo de crescimento é preciso garantir a estabilidade de 64 

preços e seguir eliminando as travas que ainda inibem o dinamismo de nossa economia, 65 

facilitando a produção e estimulando a capacidade empreendedora de nosso povo, da 66 

grande empresa até os pequenos negócios locais, do agronegócio à agricultura familiar. 67 

É, portanto, inadiável a implementação de um conjunto de medidas que modernize o 68 

sistema tributário, orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade. O uso 69 

intensivo da tecnologia da informação deve estar a serviço de um sistema de progressiva 70 

eficiência e elevado respeito ao contribuinte. 71 

Valorizar nosso parque industrial e ampliar sua força exportadora será meta permanente. 72 

A competitividade de nossa agricultura e da pecuária, que faz do Brasil grande 73 

exportador de produtos de qualidade para todos os continentes, merecerá toda nossa 74 

atenção. Nos setores mais produtivos a internacionalização de nossas empresas já é uma 75 

realidade. 76 

O apoio aos grandes exportadores não é incompatível com o incentivo à agricultura 77 

familiar e ao microempreendedor. As pequenas empresas são responsáveis pela maior 78 

parcela dos empregos permanentes em nosso país. Merecerão políticas tributárias e de 79 

crédito perenes. 80 

Valorizar o desenvolvimento regional é outro imperativo de um país continental, 81 

sustentando a vibrante economia do nordeste, preservando e respeitando a 82 

biodiversidade da Amazônia no norte, dando condições à extraordinária produção 83 

agrícola do centro-oeste, a força industrial do sudeste e a pujança e o espírito de 84 

pioneirismo do sul. 85 

É preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas capazes de aproveitar e 86 

potencializar, ainda mais e melhor, a imensa energia criativa e produtiva do povo 87 

brasileiro. 88 

No plano social, a inclusão só será plenamente alcançada com a universalização e a 89 

qualificação dos serviços essenciais. Este é um passo, decisivo e irrevogável, para 90 

consolidar e ampliar as grandes conquistas obtidas pela nossa população. 91 

É, portanto, tarefa indispensável uma ação renovada, efetiva e integrada dos governos 92 

federal, estaduais e municipais, em particular nas áreas da saúde, da educação e da 93 

segurança, vontade expressa das famílias brasileiras. 94 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 95 
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A luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a 96 

criação de oportunidades para todos. 97 

Uma expressiva mobilidade social ocorreu nos dois mandatos do Presidente Lula. Mas, 98 

ainda existe pobreza a envergonhar nosso país e a impedir nossa afirmação plena como 99 

povo desenvolvido. 100 

Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos na mesa, enquanto 101 

houver famílias no desalento das ruas, enquanto houver crianças pobres abandonadas à 102 

própria sorte. O congraçamento das famílias se dá no alimento, na paz e na alegria. E 103 

este é o sonho que vou perseguir! 104 

Esta não é tarefa isolada de um governo, mas um compromisso a ser abraçado por toda 105 

sociedade. Para isso peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas, 106 

de todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das universidades, 107 

da juventude, de toda a imprensa e de das pessoas de bem. 108 

A superação da miséria exige prioridade na sustentação de um longo ciclo de 109 

crescimento. É com crescimento que serão gerados os empregos necessários para as 110 

atuais e as novas gerações. 111 

É com crescimento, associado a fortes programas sociais, que venceremos a 112 

desigualdade de renda e do desenvolvimento regional. 113 

Isso significa - reitero - manter a estabilidade econômica como valor absoluto. Já faz 114 

parte de nossa cultura recente a convicção de que a inflação desorganiza a economia e 115 

degrada a renda do trabalhador. Não permitiremos, sob nenhuma hipótese, que esta 116 

praga volte a corroer nosso tecido econômico e a castigar as famílias mais pobres. 117 

Continuaremos fortalecendo nossas reservas para garantir o equilíbrio das contas 118 

externas. Atuaremos decididamente nos fóruns multilaterais na defesa de políticas 119 

econômicas saudáveis e equilibradas, protegendo o país da concorrência desleal e do 120 

fluxo indiscriminado de capitais especulativos. 121 

Não faremos a menor concessão ao protecionismo dos países ricos que sufoca qualquer 122 

possibilidade de superação da pobreza de tantas nações pela via do esforço de produção. 123 

Faremos um trabalho permanente e continuado para melhorar a qualidade do gasto 124 

público. 125 

O Brasil optou, ao longo de sua história, por construir um estado provedor de serviços 126 

básicos e de previdência social pública. 127 
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Isso significa custos elevados para toda a sociedade, mas significa também a garantia do 128 

alento da aposentadoria para todos e serviços de saúde e educação universais. Portanto, 129 

a melhoria dos serviços é também um imperativo de qualificação dos gastos 130 

governamentais. 131 

Outro fator importante da qualidade da despesa é o aumento dos níveis de investimento 132 

em relação aos gastos de custeio. O investimento público é essencial como indutor do 133 

investimento privado e como instrumento de desenvolvimento regional. 134 

Através do Programa de Aceleração do Crescimento e do Minha Casa Minha Vida, 135 

manteremos o investimento sob estrito e cuidadoso acompanhamento da Presidência da 136 

República e dos ministérios. 137 

O PAC continuará sendo um instrumento de coesão da ação governamental e 138 

coordenação voluntária dos investimentos estruturais dos estados e municípios. Será 139 

também vetor de incentivo ao investimento privado, valorizando todas as iniciativas de 140 

constituição de fundos privados de longo prazo. 141 

Por sua vez, os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas 142 

serão concebidos de maneira a dar ganhos permanentes de qualidade de vida, em todas 143 

as regiões envolvidas. 144 

Este princípio vai reger também nossa política de transporte aéreo. É preciso, sem 145 

dúvida, melhorar e ampliar nossos aeroportos para a Copa e as Olimpíadas. Mas é mais 146 

que necessário melhorá-los já, para arcar com o crescente uso deste meio de transporte 147 

por parcelas cada vez mais amplas da população brasileira. 148 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 149 

Junto com a erradicação da miséria, será prioridade do meu governo a luta pela 150 

qualidade da educação, da saúde e da segurança. 151 

Nas últimas duas décadas, o Brasil universalizou o ensino fundamental. Porém é preciso 152 

melhorar sua qualidade e aumentar as vagas no ensino infantil e no ensino médio. 153 

Para isso, vamos ajudar decididamente os municípios a ampliar a oferta de creches e de 154 

pré escolas. 155 

No ensino médio, além do aumento do investimento publico vamos estender a vitoriosa 156 

experiência do PROUNI para o ensino médio profissionalizante, acelerando a oferta de 157 

milhares de vagas para que nossos jovens recebam uma formação educacional e 158 

profissional de qualidade. 159 
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Mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como 160 

as verdadeiras autoridades da educação, com formação continuada, remuneração 161 

adequada e sólido compromisso com a educação das crianças e jovens. 162 

Somente com avanço na qualidade de ensino poderemos formar jovens preparados, de 163 

fato, para nos conduzir à sociedade da tecnologia e do conhecimento. 164 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 165 

Consolidar o Sistema Único de Saúde será outra grande prioridade do meu governo. 166 

Para isso, vou acompanhar pessoalmente o desenvolvimento desse setor tão essencial 167 

para o povo brasileiro. 168 

Quero ser a presidenta que consolidou o SUS, tornando-o um dos maiores e melhores 169 

sistemas de saúde pública do mundo. 170 

O SUS deve ter como meta a solução real do problema que atinge a pessoa que o 171 

procura, com uso de todos os instrumentos de diagnóstico e tratamento disponíveis, 172 

tornando os medicamentos acessíveis a todos, além de fortalecer as políticas de 173 

prevenção e promoção da saúde. 174 

Vou usar a força do governo federal para acompanhar a qualidade do serviço prestado e 175 

o respeito ao usuário. 176 

Vamos estabelecer parcerias com o setor privado na área da saúde, assegurando a 177 

reciprocidade quando da utilização dos serviços do SUS. 178 

A formação e a presença de profissionais de saúde adequadamente distribuídos em todas 179 

as regiões do país será outra meta essencial ao bom funcionamento do sistema. 180 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 181 

A ação integrada de todos os níveis de governo e a participação da sociedade é o 182 

caminho para a redução da violência que constrange a sociedade e as famílias 183 

brasileiras. 184 

Meu governo fará um trabalho permanente para garantir a presença do Estado em todas 185 

as regiões mais sensíveis à ação da criminalidade e das drogas, em forte parceria com 186 

Estados e Municípios. 187 

O estado do Rio de Janeiro mostrou o quanto é importante, na solução dos conflitos, a 188 

ação coordenada das forças de segurança dos três níveis de governo, incluindo - quando 189 

necessário - a participação decisiva das Forças Armadas. 190 
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O êxito desta experiência deve nos estimular a unir as forças de segurança no combate, 191 

sem tréguas, ao crime organizado, que sofistica a cada dia seu poder de fogo e suas 192 

técnicas de aliciamento de jovens. 193 

Buscaremos também uma maior capacitação federal na área de inteligência e no 194 

controle das fronteiras, com uso de modernas tecnologias e treinamento profissional 195 

permanente. 196 

Reitero meu compromisso de agir no combate as drogas, em especial ao avanço do 197 

crack, que desintegra nossa juventude e infelicita as famílias. 198 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 199 

O pré-sal é nosso passaporte para o futuro, mas só o será plenamente se produzir uma 200 

síntese equilibrada de avanço tecnológico, avanço social e cuidado ambiental. 201 

A sua própria descoberta é resultado do avanço tecnológico brasileiro e de uma 202 

moderna política de investimentos em pesquisa e inovação. Seu desenvolvimento será 203 

fator de valorização da empresa nacional e seus investimentos serão geradores de 204 

milhares de novos empregos. 205 

O grande agente desta política é a Petrobrás, símbolo histórico da soberania brasileira na 206 

produção energética. 207 

O meu governo terá a responsabilidade de transformar a enorme riqueza obtida no Pré 208 

Sal em poupança de longo prazo, capaz de fornecer às atuais e às futuras gerações a 209 

melhor parcela dessa riqueza, transformada, ao longo do tempo, em investimentos 210 

efetivos na qualidade dos serviços públicos, na redução da pobreza e na valorização do 211 

meio ambiente. Recusaremos o gasto apressado, que reserva às futuras gerações apenas 212 

as dívidas e a desesperança. 213 

Meus queridos brasileiros e brasileiras, 214 

Muita coisa melhorou em nosso país, mas estamos vivendo apenas o início de uma nova 215 

era. O despertar de um novo Brasil. 216 

Recorro a um poeta da minha terra: "o que tem de ser, tem muita força". 217 

Pela primeira vez o Brasil se vê diante da oportunidade real de se tornar, de ser, uma 218 

nação desenvolvida. Uma nação com a marca inerente da cultura e do estilo brasileiros -219 

-o amor, a generosidade, a criatividade e a tolerância. 220 

Uma nação em que a preservação das reservas naturais e das suas imensas florestas, 221 

associada à rica biodiversidade e a matriz energética mais limpa do mundo, permitem 222 

um projeto inédito de país desenvolvido com forte componente ambiental. 223 
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O mundo vive num ritmo cada vez mais acelerado de revolução tecnológica. Ela se 224 

processa tanto na decifração de códigos desvendadores da vida quanto na explosão da 225 

comunicação e da informática. 226 

Temos avançado na pesquisa e na tecnologia, mas precisamos avançar muito mais. Meu 227 

governo apoiará fortemente o desenvolvimento científico e tecnológico para o domínio 228 

do conhecimento e a inovação como instrumento da produtividade. 229 

Mas o caminho para uma nação desenvolvida não está somente no campo econômico. 230 

Ele pressupõe o avanço social e a valorização da diversidade cultural. A cultura é a alma 231 

de um povo, essência de sua identidade. 232 

Vamos investir em cultura, ampliando a produção e o consumo em todas as regiões de 233 

nossos bens culturais e expandindo a exportação da nossa música, cinema e literatura, 234 

signos vivos de nossa presença no mundo. 235 

Em suma: temos que combater a miséria, que é a forma mais trágica de atraso, e, ao 236 

mesmo tempo, avançar investindo fortemente nas áreas mais sofisticadas da invenção 237 

tecnológica, da criação intelectual e da produção artística e cultural. 238 

Justiça social, moralidade, conhecimento, invenção e criatividade, devem ser, mais que 239 

nunca, conceitos vivos no dia-a-dia da nação. 240 

Queridos brasileiros e queridas brasileiras, 241 

Considero uma missão sagrada do Brasil a de mostrar ao mundo que é possível um país 242 

crescer aceleradamente, sem destruir o meio-ambiente. 243 

Somos e seremos os campeões mundiais de energia limpa, um país que sempre saberá 244 

crescer de forma saudável e equilibrada. 245 

O etanol e as fontes de energia hídricas terão grande incentivo, assim como as fontes 246 

alternativas: a biomassa, a eólica e a solar. O Brasil continuará também priorizando a 247 

preservação das reservas naturais e das florestas. 248 

Nossa política ambiental favorecerá nossa ação nos fóruns multilaterais. Mas o Brasil 249 

não condicionará sua ação ambiental ao sucesso e ao cumprimento, por terceiros, de 250 

acordos internacionais. 251 

Defender o equilíbrio ambiental do planeta é um dos nossos compromissos nacionais 252 

mais universais. 253 

Meus queridos brasileiros e brasileiras, 254 
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Nossa política externa estará baseada nos valores clássicos da tradição diplomática 255 

brasileira: promoção da paz, respeito ao princípio de não-intervenção, defesa dos 256 

Direitos Humanos e fortalecimento do multilateralismo. 257 

O meu governo continuará engajado na luta contra a fome e a miséria no mundo. 258 

Seguiremos aprofundando o relacionamento com nossos vizinhos sul-americanos; com 259 

nossos irmãos da América Latina e do Caribe; com nossos irmãos africanos e com os 260 

povos do Oriente Médio e dos países asiáticos. Preservaremos e aprofundaremos o 261 

relacionamento com os Estados Unidos e com a União Européia. 262 

Vamos dar grande atenção aos países emergentes. 263 

O Brasil reitera, com veemência e firmeza, a decisão de associar seu desenvolvimento 264 

econômico, social e político ao de nosso continente. 265 

Podemos transformar nossa região em componente essencial do mundo multipolar que 266 

se anuncia, dando consistência cada vez maior ao Mercosul e à Unasul. Vamos 267 

contribuir para a estabilidade financeira internacional, com uma intervenção qualificada 268 

nos fóruns multilaterais. 269 

Nossa tradição de defesa da paz não nos permite qualquer indiferença frente à existência 270 

de enormes arsenais atômicos, à proliferação nuclear, ao terrorismo e ao crime 271 

organizado transnacional. 272 

Nossa ação política externa continuará propugnando pela reforma dos organismos de 273 

governança mundial, em especial as Nações Unidas e seu Conselho de Segurança. 274 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 275 

Disse, no início deste discurso, que eu governarei para todos os brasileiros e brasileiras. 276 

E vou fazê-lo. 277 

Mas é importante lembrar que o destino de um país não se resume à ação de seu 278 

governo. Ele é o resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os brasileiros e 279 

brasileiras. O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que, juntos, fizermos 280 

por ele hoje. Do tamanho da participação de todos e de cada um: 281 

Dos movimentos sociais, 282 

dos que labutam no campo, 283 

dos profissionais liberais, 284 

dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores, 285 

dos intelectuais, 286 

dos servidores públicos, 287 
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dos empresários, 288 

das mulheres, 289 

dos negros, dos índios e dos jovens, 290 

de todos aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação. 291 

Quero estar ao lado dos que trabalham pelo bem do Brasil na solidão amazônica, na 292 

seca nordestina, na imensidão do cerrado, na vastidão dos pampas. 293 

Quero estar ao lado dos que vivem nos aglomerados metropolitanos, na vastidão das 294 

florestas; no interior ou no litoral, nas capitais e nas fronteiras do Brasil. 295 

Quero convocar todos a participar do esforço de transformação do nosso país. 296 

Respeitada a autonomia dos poderes e o princípio federativo, quero contar com o 297 

Legislativo e o Judiciário, e com a parceria de governadores e prefeitos para 298 

continuarmos desenvolvendo nosso País, aperfeiçoando nossas instituições e 299 

fortalecendo nossa democracia. 300 

Reafirmo meu compromisso inegociável com a garantia plena das liberdades 301 

individuais; da liberdade de culto e de religião; da liberdade de imprensa e de opinião. 302 

Reafirmo que prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Quem, como 303 

eu e tantos outros da minha geração, lutamos contra o arbítrio e a censura, somos 304 

naturalmente amantes da mais plena democracia e da defesa intransigente dos direitos 305 

humanos, no nosso País e como bandeira sagrada de todos os povos. 306 

O ser humano não é só realização prática, mas sonho; não é só cautela racional, mas 307 

coragem, invenção e ousadia. E esses são elementos fundamentais para a afirmação 308 

coletiva da nossa nação. 309 

Eu e meu vice Michel Temer fomos eleitos por uma ampla coligação partidária. 310 

Estamos construindo com eles um governo onde capacidade profissional, liderança e a 311 

disposição de servir ao país serão os critérios fundamentais. 312 

Mais uma vez estendo minha mão aos partidos de oposição e as parcelas da sociedade 313 

que não estiveram conosco na recente jornada eleitoral. Não haverá de minha parte 314 

discriminação, privilégios ou compadrio. 315 

A partir deste momento sou a presidenta de todos os brasileiros, sob a égide dos valores 316 

republicanos. 317 

Serei rígida na defesa do interesse público. Não haverá compromisso com o erro, o 318 

desvio e o malfeito. A corrupção será combatida permanentemente, e os órgãos de 319 
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controle e investigação terão todo o meu respaldo para aturem com firmeza e 320 

autonomia. 321 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, 322 

Chegamos ao final desse longo discurso. Dediquei toda a minha vida a causa do Brasil. 323 

Entreguei minha juventude ao sonho de um país justo e democrático. Suportei as 324 

adversidades mais extremas infligidas a todos que ousamos enfrentar o arbítrio. Não 325 

tenho qualquer arrependimento, tampouco ressentimento ou rancor. 326 

Muitos da minha geração, que tombaram pelo caminho, não podem compartilhar a 327 

alegria deste momento. Divido com eles esta conquista, e rendo-lhes minha 328 

homenagem. 329 

Esta dura caminhada me fez valorizar e amar muito mais a vida e me deu sobretudo 330 

coragem para enfrentar desafios ainda maiores. Recorro mais uma vez ao poeta da 331 

minha terra: 332 

"O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, 333 

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem" 334 

É com esta coragem que vou governar o Brasil. 335 

Mas mulher não é só coragem. É carinho também. 336 

Carinho que dedico a minha filha e ao meu neto. Carinho com que abraço a minha mãe 337 

que me acompanha e me abençoa. 338 

É com este mesmo carinho que quero cuidar do meu povo, e a ele - só a ele - dedicar os 339 

próximos anos da minha vida. 340 

Que Deus abençoe o Brasil! 341 

Que Deus abençoe a todos nós!” 342 


