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RESUMO 

 

 

Nesta dissertação de mestrado, temos como objetivo investigar as representações discursivas 

de Dilma Rousseff no seu discurso de defesa durante o processo de impeachment, proferido 

no Senado Federal, no dia 29 de agosto de 2016. Os pressupostos teóricos deste estudo estão 

ancorados à luz da Linguística Textual, mais especificamente, na Análise Textual dos 

Discursos, doravante (ATD), uma abordagem teórica e descritiva proposta por Adam (2011). 

O nível de análise é o semântico, focalizando a categoria da representação discursiva. As 

categorias semânticas de análise, ao serem construídas, seguiram um percurso que foram: as 

contribuições de Adam (2011), com as operações do período descritivo, Rodrigues, Passeggi 

e Silva Neto (2010) e Queiroz (2013), que discutem questões de cunho textual e discursivo 

em textos concretos. Metodologicamente, esta pesquisa se configura como qualitativa, 

documental e descritivo-interpretativista (LUDKE e ANDRÉ 1986; MORAES, 2003; 

LAKATOS e MARCONI, 2002). Segue o método dedutivo e indutivo (LAKATOS e 

MARCONI, 2003; MORAES, 2003). O corpus é constituído pelo discurso de defesa de 

Dilma Rousseff, coletado no site do Governo Federal, em agosto de 2016. As categorias 

semânticas utilizadas para a construção das representações discursivas são a predicação, a 

referenciação, a modificação (de referentes e predicações), a localização espacial e temporal e 

a relação. Para a análise, recortamos fragmentos do discurso em que a imagem do locutor 

aparece evidenciada. Os resultados mostram que a representação discursiva de si parte de uma 

representação geral, que é a de presidenta da república, para as mais específicas sendo divida 

em dois blocos sua história de vida pessoal e profissional: honesta, mulher comprometida, 

resistente, lutadora, idônea torturada, jovem, mãe e avó. Segundo bloco das Rds construídas 

por ocasião do processo de impeachment: grata, inocente, acusada, condenada injustamente, 

julgada, dedicada, orgulhosa, querida confiante, mulher de forças e de energia. Todas as 

representações fazem parte do percurso de história de vida da locutora que mescla presente, 

passado e futuro. 

 

Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Representação discursiva. Discurso político 

de defesa. Dilma Rousseff. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

 

En esta disertación de máster, tenemos como objetivo investigar las representaciones 

discursivas de Dilma Rousseff en el discurso de la defesa del impeachment, proferido en  

Senado Federal, en el día 29 de agosto de 2016. Los presupuestos teóricos de este estudio 

están basados en la Lingüística Textual, más específicamente, en la Análisis Textual de los 

Discursos, de ahora en adelante ATD, abordaje teórica y descriptiva propuesta por Adam 

(2011). El  nivel del análisis es el semántico, focalizando a la categoría de la  representación 

discursiva. Las categorías semánticas del análisis, cuándo fueran construidas, seguirán una 

ruta que fueran: las contribuciones de Adam (2011), con las operaciones del periodo 

descriptivo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010)  y Queiroz  que discuten cuestiones de 

cuño textual e discursivo en los textos concretos. Metodológicamente, esta pesquisa se 

configura como cualitativa, documental e descriptiva e interpretativitas. (LUDKE e ANDRÉ 

1986; MORAES, 2003; LAKATOS e MARCONI, 2002). Sigue el método deductivo e 

inductivo (LAKATOS E MARCONI, 2003; MORAES, 2003). El corpus es constituido por lo 

discurso de defesa de Dilma Rousseff, recolectado en lo sitio del Gobierno Federal, en agosto 

de 2016. Las categorías semánticas utilizadas para la construcción de las representaciones 

discursivas son la predicación, la referenciación, la modificación (de los referentes y los 

predicados), la localización espacial y temporal, y la relación. Para el análisis, recortamos 

fragmentos del discurso  en el que la imagen del locutor aparece evidenciada. Los resultados 

muestran que la representación discursiva de si parte de una representación general, que es de 

presidenta da república, para las más específicas siendo dividida en dos bloques su historia de 

vida personal y profesional: honesta, mujer comprometida, resistente, luchadora, idónea, 

torturada, joven, madre y abuela. Según bloque de las Rds construidas por el proceso del 

impeachment: grata, inocente, acusada, condenada injustamente, jugada, dedicada, orgullosa, 

querida, confiada, mujer de fuerzas y energía. Todas las representaciones forman parte de la 

trayectoria histórica de vida de la locutora que mezcla presente, pasado y futuro. 

 

Palabras-claves: Análisis Textual Discursiva. Representación Discursiva. Discurso político 

de defesa. Dilma Rousseff. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário político brasileiro desde a reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, estava 

insatisfeito com ela no poder. Então, a oposição fez de tudo para retirá-la do seu cargo, uma 

das formas foi à acusação por crime de responsabilidade que consequentemente abriu um 

processo impeachment cujo objetivo era sua saída da Presidência da República.  

O período do processo de impeachment contra Dilma Rousseff ocorreu de 02 de 

dezembro de 2015 a 31 de agosto de 2016 no qual presenciamos o afastamento de Dilma 

Rousseff da Presidência da República, que se deu pela aceitação da abertura do impeachment 

pelo ex-presidente da Câmara dos deputados, Eduardo Cunha, e do pedido dos juristas: Hélio 

Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal e, em seguida, foi aceito pelo Senado 

Federal.  

O termo impeachment provém da conjuntura política britânica, na qual, não existia 

um rei para governar, e consequentemente, quando um Ministro ou funcionário cometesse um 

crime dentro de suas funções, eram punidos. O impeachment é um processo político-criminal 

que afasta governantes de seus cargos públicos em consequência de crimes cometidos que 

afetam os princípios da lei.  

Durante esse processo, Dilma Rousseff proferiu vários discursos e, na maioria deles, 

tentava se defender das acusações em curso, que foram: crime de responsabilidade contra a lei 

orçamentária e a edição de três decretos de crédito suplementar sem autorização legislativa.  

No dia 29 de agosto de 2016, ela proferiu o discurso de sua defesa.  

 Propusemo-nos, nesta dissertação, investigar as representações discursivas que 

Dilma Rousseff constrói de si em seu discurso de defesa, proferido na sessão de julgamento 

do processo de impeachment, no Senado Federal, no dia 29 de agosto de 2016.  

 A representação discursiva pertence ao nível semântico do texto. É uma categoria 

proposta pela Análise Textual dos Discursos, (doravante ATD). Adam (2011, p. 213-214) nos 

diz que “a atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, 

um objeto de discurso comunicável”. Compreendemos que os elementos referenciais no 

texto/discurso contribuem para a construção dos sentidos. 

Este trabalho está fundamentado, teoricamente, na Linguística Textual, de forma 

mais específica, na ATD, com base em Adam (2011), que articula níveis da Linguística de 

Texto (LT) e níveis da Análise do Discurso (AD). O objeto de estudo da ATD são os textos 

concretos em situações reais de comunicação, visando, assim, a produção co(n)textual de 
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sentidos. Nesse caso, o texto concreto analisado nesta pesquisa é o discurso de defesa de 

Dilma Rousseff. 

Na presente pesquisa, nos propusemos a responder às seguintes questões-problema:  

1. Quais são as representações discursivas de si construídas por Dilma Rousseff no seu 

discurso de defesa proferido no Senado Federal durante o processo de impeachment? 

2. Como são descritas as representações discursivas de Dilma Rousseff em seu discurso 

de defesa por ocasião do processo de impeachment? 

3. Por meio das categorias semânticas da referenciação, da predicação, dos 

modificadores, da localização espacial e temporal e da relação como são construídas 

as representações discursivas de Dilma Rousseff no discurso de defesa por ocasião do 

processo de impeachment? 

Para responder a essas perguntas, objetivamos, de modo geral, investigar as 

representações discursivas de Dilma Rousseff no discurso de defesa, na sessão de julgamento, 

por ocasião do processo de impeachment. Em decorrência do objetivo geral, temos o interesse 

em: 

i) Identificar as representações discursivas de si construídas por Dilma Rousseff no 

discurso de defesa durante o processo de impeachment; 

ii) Descrever os elementos linguístico-discursivos que constroem as representações 

discursivas de Dilma Rousseff no seu discurso de defesa durante o processo de 

impeachment; 

iii) Analisar os elementos semântico-gramaticais na construção das representações 

discursivas, por meio das categorias semânticas da referenciação, da predicação, dos 

modificadores, da localização espacial e temporal e da relação. 

Justificamos a escolha do corpus pela relevância política, social e histórica do 

discurso em que a ex-presidenta se defende publicamente para o Brasil, durante o processo de 

impeachment. Assim, citamos como exemplo dois processos de impeachment de presidentes 

que aconteceram no país. O primeiro afastado foi Fernando Collor, em 1992 e, por último, 

Dilma Rousseff, em 2016.  

Outro motivo que nos levou a analisar o corpus considerando o nível semântico do 

texto foi a nossa inserção, por meio do Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL) da 

UERN, nos estudos da ATD, por ocasião do processo de orientação da dissertação e pela 

filiação teórica à linha de pesquisa “Texto e Construção de Sentidos”.  

A noção de representação discursiva, segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010, p. 173), sustenta a premissa de que “todo texto constrói, com maior ou menor 
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explicitação uma representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos 

temas ou assuntos que são tratados”. Na perspectiva dos autores, a representação discursiva é 

um conjunto de representações que são construídas no processo linguístico-discursivo e que 

são classificadas em representação do locutor, do alocutário e do tema ou assunto tratado. 

Dentre as pesquisas desenvolvidas no âmbito da ATD, temos como precursor e 

proponente da abordagem Adam com o livro “A Linguística Textual: introdução à análise 

textual dos discursos”, lançado em 2008, traduzido por um grupo de estudiosos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a saber: Maria das Graças Soares 

Rodrigues, João Gomes Silva Neto e Luís Álvaro Sgadari Passeggi e, também, por 

pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), como Eulália Vera Lúcia Fraga 

Leurquin. Mais tarde, em 2011, essa mesma obra foi revisada e aumentada com relação aos 

capítulos, uma vez que eles foram modificados e reformulados em aspectos teóricos e o 

aumento da variedade de textos analisados. 

Com relação às pesquisas em representação discursiva, temos o trabalho de 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), que analisa as representações discursivas que 

Severino Cavalcanti constrói de si em seu discurso de renúncia. Os pesquisadores utilizaram 

como corpus o discurso que o ex-presidente da Câmara dos Deputados proferiu ao renunciar 

seu cargo de deputado, em setembro de 2005. Os resultados das análises revelaram que as 

representações discursivas de Severino são como um sertanejo, menino pobre do nordeste e 

caixeiro-viajante, e que as categorias semânticas propostas pela ATD como a referenciação, a 

predicação e a localização espacial nos permitem perceber e analisar essas representações, 

revelando que elas contribuíram na continuidade da argumentação do discurso de renúncia. 

Ramos (2011), em sua tese, investigou as representações discursivas dos verbos 

“ficar” e “namorar” em produções textuais de vestibulandos e pré-vestibulandos. As 

categorias usadas pelo autor foram a predicação e a aspectualização. Os resultados 

evidenciaram que os conhecimentos de mundo e da cultura estão presentes nos textos. 

Em sua pesquisa de doutorado, Queiroz (2013) investigou as representações 

discursivas do locutor e do alocutário no discurso de renúncia do Senador Antônio Carlos 

Magalhães, em maio de 2001. Os resultados apontaram que as representações semânticas são 

de vítima, condenado, senador nordestino e político. Para a análise dessas representações 

foram utilizadas as categorias da predicação, da referenciação, da localização espacial e 

temporal, da comparação e da conexão, evidenciando que o senador é responsável pelo seu 

discurso, revelando, assim, o papel de protagonista ativo. 
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Oliveira (2014), em sua tese de doutorado, investigou as representações discursivas 

de Dilma Rousseff em discurso proferido, em janeiro de 2011. Para tanto, ela usou como 

corpus do trabalho o discurso de posse proferido por Dilma Rousseff, em Brasília, revelando, 

assim, um momento histórico pelo qual o país estava passando, tendo a primeira mulher eleita 

como presidenta no Brasil. Os dados analisados revelaram a presidenta como uma mulher 

forte, desbravadora, receptiva, humilde, comprometida, vitoriosa e demonstrando que daria 

continuidade ao que Lula vinha realizando em seu governo. A autora, nesse caso, fez uso das 

categorias da referenciação e da predicação. 

 Em seu trabalho, Aquino (2015) analisa as representações discursivas do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, em capas de revistas de grande circulação nacional, como a Veja e 

a Época, compreendendo o período de campanhas eleitorais dos anos de 2002 até 2006. As 

análises mostraram que as representações discursivas referentes a Lula são de um político, 

cúmplice, amigo e participante em escândalos de corrupção. Essas representações discursivas 

foram reveladas por meio das categorias semânticas como, a referenciação e a relação. 

Silva (2015), em seu trabalho de doutorado, analisou as representações discursivas de 

Lampião e de seu bando em notícias de jornais mossoroenses. O autor utilizou como corpora 

do trabalho três notícias de diferentes jornais de Mossoró, (o Mossoroense, o Correio do Povo 

e o Nordeste), quando houve a passagem de Virgulino Ferreira pela respectiva cidade. As 

análises revelaram que as representações discursivas de Lampião foram de chefe de bandidos, 

cangaceiros, derrotado e capitão. Com relação ao bando de Lampião, as representações 

discursivas presentes nas notícias foram de matilha sanguinária, cangaceiros, facínoras e 

grupo. O autor, nesse caso, fez uso das categorias semânticas da referenciação, da predicação, 

modificação, da localização espacial e temporal, da conexão e da analogia. 

No recém fundado, em 2008, Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL), da 

UERN, já foram defendidas duas dissertações no âmbito da ATD, mais especificamente, 

analisando a noção de representação discursiva. Nesse contexto, o primeiro trabalho 

defendido foi o de Paula (2017), em que foi analisada a representação discursiva em 

narrativas de remanescentes quilombolas. O autor teve como corpus de análise seis inquéritos 

de fala, que fazem parte do livro “A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do 

Brasil” de Souza, Mendes e Fonseca (2011). O autor fez uso das categorias analíticas da 

referenciação, da predicação, da aspectualização, da localização espacial e temporal e da 

relação. Os resultados das análises evidenciaram que os remanescentes quilombolas eram 

representados discursivamente como sujeitos religiosos, pertencentes à religião católica, mas 

com traços afrodescendentes, uma vez que são descendentes de quilombolas. Assim, foi 
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percebido, também, que acontecimentos históricos influenciaram suas vidas, como, por 

exemplo, a Segunda Guerra Mundial.  

 A segunda dissertação defendida foi a de Lopes (2017), na qual foi trabalhada a 

representação discursiva do Papa Francisco, dos alocutários e do tema tratado em uma 

homilia na Santa Missa pela evangelização dos povos. O corpus de análise foi o discurso 

religioso, ou seja, a homilia proferida pelo Papa no dia 07 de julho de 2015, em Quito, no 

Equador. Os resultados revelaram que a representação discursiva do tema tratado foi 

construída semanticamente em torno da palavra “unidade”, no sentido dogmático de “união”. 

A representação discursiva do Papa Francisco é revelada pela primeira pessoa do plural como 

“coerdeiro” da palavra de Deus. Por fim, a representação discursiva dos alocutários 

corresponde aos termos semânticos de “irmãos”, no sentido de fiéis. 

A nossa pesquisa também discute a Representação discursiva, (doravante Rds) e 

procura contribuir e avançar nos estudos da ATD e, principalmente, no discurso político. Para 

as análises, foram utilizadas as seguintes categorias semânticas: da referenciação, da 

predicação, da modificação (dos referentes e dos predicados), da localização espacial e 

temporal e, também, a da relação. 

Ressaltamos que essas categorias foram elencadas por meio de uma pré-análise do 

corpus da dissertação. As categorias mais recorrentes foram as selecionadas e esse foi o 

principal critério estabelecido. 

Com relação aos aspectos metodológicos, esse estudo é de abordagem qualitativa, 

porque analisa o texto e tenta compreender o seu sentido. É de natureza descritivo-

interpretativa, uma vez que os fragmentos selecionados do discurso serão descritos e 

interpretados por meio de categorias semânticas propostas pela ATD. Também é considerada 

documental, porque o corpus é um documento público, pertencente à esfera governamental, 

que é o Senado Federal. 

O nosso trabalho apresenta no seu plano de organização, os seguintes capítulos: o 

primeiro é a introdução que apresenta o tema, a justificativa, as questões-problema e os 

objetivos situando a pesquisa e os estudos da área. O segundo apresenta os pressupostos 

teóricos, iniciando com uma breve apresentação da Linguística de Texto em suas três fases, 

em seguida, a abordagem da ATD e, por fim, os estudos da representação discursiva. O 

terceiro capítulo apresenta a contextualização da pesquisa, os métodos de análise, os 

procedimentos de coleta, o discurso político, a caracterização do discurso de defesa. O quarto 

capítulo é constituído pela análise das representações discursivas de Dilma Rousseff. A 

conclusão evidencia os resultados obtidos das análises e as suas respectivas contribuições para 
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o campo da ATD. Por fim, trazemos as referências, que deram respaldo ao nosso trabalho, e 

os anexos, com o discurso político de defesa enumerado por linhas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Linguística de Texto: breve percurso histórico  

 

A Linguística Textual (doravante LT) emergiu dos estudos das Ciências da 

Linguagem, tendo como objeto de estudo o texto. De início, essa abordagem teórica, 

manifestou-se, mais especificamente, na Alemanha. Isso pode ser confirmado nas palavras de 

Fávero (1997, p. 225): 

 

A Linguística Textual desenvolveu especialmente na Alemanha: federal e 

democrática; houve um verdadeiro “boom”. Os principais centros foram 

Munster, Colônia, Berlin, Constança e Bielefeld. Um impacto foi muito 

grande e um levantamento bibliográfico feito em 1973 por Dressler e 

Schmidt documentava quase 500 títulos, além de números especiais, 

monográficos, de várias revistas. 

 

Segundo a autora, com o surgimento da LT na Alemanha, houve um elevado número 

de produções bibliográficas na área do texto, em várias regiões pertencentes a esse país. Nesse 

cenário, as produções visavam uma ampla divulgação dos textos produzidos no período do 

nascimento da LT. 

A LT se concretizou como uma vertente dos estudos linguísticos em que a maior 

atenção era dada à gramática de texto. Segundo Bentes (2004), com relação à construção do 

campo teórico da LT, não foi apresentado um desenvolvimento homogêneo; os estudos do 

texto ocorreram em fases diferentes e não lineares. As três fases que marcaram decididamente 

a LT como disciplina foram: a análise transfrástica, a construção de gramáticas textuais e a 

construção das teorias do texto. 

Assim sendo, na primeira fase, denominada análise transfrástica, segundo Bentes 

(2004, p. 247), o estudo estava voltado “para fenômenos que não conseguiam ser explicados 

pelas teorias sintáticas e/ou pelas teorias semânticas que ficassem limitadas ao nível da frase”. 

Nesse período, os estudos partiam da frase para o texto e o objetivo era observar as relações 

entre as frases e os períodos, de forma que fosse construída a unidade de sentido (BENTES, 

2004). Ainda, a análise era voltada para as relações entre as frases para formar o texto. 

Marquesi (2004) diz que a maior parte das pesquisas transfrásticas corresponde às relações 

referenciais sendo responsável pela coerência do texto.  

Na fase da análise transfrástica existiam pesquisas de vertentes teóricas diferentes 

como o estruturalismo representado por Weirinch e o gerativismo pelo Isenberg. Nesse 
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contexto, percebemos uma fase preparatória para a gramática textual, uma vez que, segundo 

Marquesi (2004), faltou um tratamento homogêneo e uma comparação entre as pesquisas.   

No segundo momento, a preocupação estava voltada com a reconstrução do texto. 

Como registra Bentes (2004, p. 247), “[...] com a euforia provocada pelo sucesso da gramática 

gerativa, postulou-se a descrição da competência textual do falante, ou seja, a construção de 

gramáticas textuais”. Nesse período, era muito valorizada a escrita do sujeito, como ser social, 

contribuindo para a gramática textual. Assim, a competência textual que o falante possui é 

expressa quando se lê ou se escreve um determinado texto, mostrando a compreensão dessa 

atividade.  

No terceiro momento, o texto leva em consideração o sujeito e o contexto de 

produção, ou seja, as condições externas em que são escritos os textos, a sua função diante de 

cada situação comunicativa. Bentes (2004) afirma que a teoria do textual propõe-se a 

investigar a constituição, o funcionamento, a produção e a compreensão dos textos em uso.  

 Assim, podemos fazer uma síntese em relação às três fases de trabalho da LT, com 

relação ao texto: o texto, nas duas primeiras fases (a análise transfrástica e a construção das 

gramáticas de textos), era concebido como um produto acabado. Na terceira fase, o texto é 

considerado um processo que necessitaria da atuação de um sujeito e do contexto visando à 

interação. 

Na atualidade, o conceito de texto na LT é visto como cognição social considerando 

os aspectos linguísticos, sociais e interacionais. Koch e Elias (2016) vêm nos apontar que  

 

Na abordagem interacional de base sociocognitiva, o texto é uma realização 

que envolve sujeitos, seus objetivos e conhecimentos como propósito 

interacional. Considerando que esses sujeitos são situados sócio-histórica e 

culturalmente e que os conhecimentos que mobilizam são muitos variados, é 

fácil supor que o texto “esconde” muito mais do que revela a sua 

materialidade linguística. 

 

Compreendemos o conceito de texto como um propósito interativo que em sua 

constituição leva em conta os sujeitos e os seus objetivos numa dada situação de 

comunicação. Esses sujeitos estão situados historicamente, culturalmente e socialmente 

mobilizando os seus conhecimentos das mais diversas formas em prol da construção do texto.  

Na próxima seção, serão discutidos os conceitos de texto e de discurso. 
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  2.2 Texto e discurso 

 

Guimarães (2009) afirma que a Linguística Textual identifica o texto como 

documento que se inscreve nas múltiplas possibilidades do discurso. Nesse sentido, 

percebemos que o texto se manifesta nas mais variadas formas discursivas. Assim, ele se 

efetiva nas diversidades das práticas textuais e discursivas, uma vez que há uma interligação 

entre elas. 

O texto como fruto de interação entre os indivíduos se constitui como responsável 

por gerar sentidos que podem ser perceptíveis no discurso e concretizados pelo/no texto.  

Nesse trajeto, o texto é compreendido, segundo Cavalcante (2012, p.17): 

 

Como uma unidade de linguagem dotada de sentido e porque cumpre um 

propósito comunicativo direcionado a certo público, numa situação 

específica de uso, dentro de uma determinada época, em uma dada cultura 

em que se situam os participantes desta enunciação.  

 

Nas palavras da autora, o texto é uma unidade de sentido que tem um objetivo a ser 

cumprido para um determinado enunciador, num dado recorte do tempo e que se insere numa 

situação singular de uso. Para tanto, a enunciação acontece em uma dada época histórica, 

inserida em uma cultura. Nesse sentido, podemos afirmar que o texto é todo e qualquer 

enunciado dotado de intenções comunicativas, revelando, assim, que há sempre um locutor e 

um interlocutor.  

Desse modo, há três concepções de texto propostas por Cavalcante (2012): na 

primeira concepção, ele é entendido em sua completude como um pensamento daquele que 

produz o texto. Assim, o papel do leitor é compreender a intenção do produtor por detrás 

daqueles enunciados inscritos na materialidade linguística. Na segunda concepção, é 

compreendido como uma pista deixada pelo produtor com o intuito de o leitor interpretá-lo, 

mediante os conhecimentos prévios e enciclopédicos, revelando que, nesse caso, a 

compreensão estaria ligada ao código da língua. Em relação à última concepção, a que se 

refere ao processo de interação, o texto é baseado na interação entre os sujeitos inseridos em 

um meio social, tendo como referência, para a construção dos sentidos, o contexto em que foi 

escrito, considerando a história e a cultura. 

 O discurso é materializado na superfície textual. É de igual importância conceituá-lo 

sua completude. Assim, concebe-se o discurso como um lugar de intermediação entre a língua 

e a fala (GUIMARÃES, 2009). Nesse jogo de relações, o discurso é permeado pelas 
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ideologias presentes no contexto histórico-social, revelando, que a história faz parte dessa 

relação textual-discursiva.  

O texto é uma produção formal que resulta das escolhas e articulações feitas pelo 

produtor, amparada pelos recursos do sistema linguístico (GUIMARÃES, 2009). No 

momento da produção textual, o autor tem um público-alvo para a leitura de seu texto e, por 

meio disso, ampara-se nos recursos de que a língua dispõe para concretizar o seu intuito, que 

é adequar o texto à situação comunicativa específica. Assim, o jogo textual é constituído por 

unidades gramaticais e semânticas, como nos mostra Herrero Cecilia (2006, p.85): 

 

O texto é mostrado como um jogo de relações em que as unidades léxico-

gramaticais selecionadas determinam a construção dos significados 

transmissíveis, convertendo os elementos linguísticos em instruções, 

marcadores e indicadores do sentido textual. O cosmos do texto está 

constituído por esta textura ou jogo de enlaces semânticos, pragmáticos, 

dispostos em diversas capas que se integram umas as outras.
1
 (Tradução 

nossa). 

 

O texto é um jogo de relações construídas por unidades gramaticais e semânticas que 

são responsáveis por constituírem os significados transmitidos entre o sujeito escritor-leitor. 

Esse sujeito é responsável por interagir com o leitor. Os significados são os elementos 

linguísticos que são representados pelas formas de instruções e indicadores de sentido no 

texto, mostrando assim, a textura do componente textual. Em outras palavras, na composição 

textual, há um jogo de entrelaçamento de várias ordens, como a semântica e a pragmática que 

são inseparáveis. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o texto é concebido como uma forma de cognição 

social, uma vez que a língua é tida como um modo de comunicação e interação humana, 

perfazendo, na sociedade, a construção cognitiva de sujeitos, ou seja, a construção dos 

pensamentos. Segundo Cavalcante (2010, p. 230), 

 

A linguística textual passou a ter “a necessidade de refletir sobre fenômenos 

como memória, atenção, representação mental e processamento cognitivo, 

precisando postular ou adotar um modelo de cognição que desse conta dos 

fenômenos encontrados na análise do texto”. 

 

                                                           
1  “El texto se muestra como un juego de relaciones en el cual las unidades léxicos-gramaticales seleccionadas 

determinan la construcción de los significados transmisibles, convirtiendo los elementos lingüísticos e 

instrucciones, marcadores e indicadores del sentido textual. El <<cosmos>> del texto está constituido por esta  

<<textura>> o juego de enlaces semánticos, pragmáticos, dispuestos en diversas capas que se integran unas a 

otras”.  
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A LT, ao estudar o texto em uma perspectiva cognitiva, considera vários fatores, 

como memória e representação mental, evidenciando, assim, como é construída a 

compreensão de um dado fenômeno linguístico em uma análise textual. 

Koch e Elias (2016) trabalha com dois conceitos de textos à luz de duas abordagens, 

a saber: abordagem interacional de base sociocognitiva e de texto como multifacetado, essas 

duas concepções se completam. Assim, na concepção interacionista e sociocognitivista, o 

texto é compreendido como uma realização que é dotada de objetivos, conhecimentos, e 

principalmente, sujeitos engajados numa situação de interlocução. Ressaltamos que os 

sujeitos envolvidos nesse processo interacional estão situados em um meio social, histórico e 

cultural. 

O texto compreendido como uma entidade multifacetada, segundo Koch e Elias 

(2016), é comparado não só com a ponta de um iceberg, mas como um todo. Isto é, o que está 

apresentado superficialmente é a materialidade linguística e o que está escondido são as 

possíveis interpretações que o ouvinte ou leitor vai fazer do texto.  

Todo locutor, ao produzir um determinado texto, em uma situação comunicativa 

específica de uso da linguagem, cumpre um determinado objetivo ou finalidade. Assim, nesse 

sentido, Antunes (2010) nos acrescenta que o texto é caracterizado por ser uma atividade 

funcional, porque recorremos a ele sempre com um propósito. Nessa perspectiva, o texto é 

uma materialidade linguística que se manifesta nas diversas práticas discursivas que perfazem 

a atividade humana. O texto passou de uma concepção estruturalista, gerativista, a uma 

concepção pragmática. O termo discurso provém das várias implicações e acréscimos que 

ocorreram no campo da linguagem durante a década de 60.  

 Guimarães (2009) diz que o discurso não é outra coisa senão esse mesmo texto que, 

no entanto, se discursiviza na medida em que o seu analista busca intenções não explicitadas, 

isto é, a ideologia que move o autor na elaboração. Em outras palavras, podemos dizer que o 

discurso se concretiza no texto em si, com visões diferentes, objetivando compreender as 

informações implícitas que não estão presentes na superfície textual, cabendo, assim, ao leitor 

identificar as intenções ocultadas. A ideologia é responsável pela visão do autor diante do seu 

texto escrito. A sua inserção na sociedade e o que ela partilha podem influenciar tanto o 

locutor como o interlocutor, mostrando, assim, que é por meio da história que se concebe e se 

produz qualquer discurso. 

A LT inclui, em seu campo de estudos linguístico-discursivos, o texto e o discurso. 

Queiroz (2013, p.22) afirma que “a Linguística do Texto (LT) possui uma trajetória científica 

nos estudos linguístico-discursivos, em particular no que diz respeito às abordagens do texto e 
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do discurso”. Em consonância com esse pensamento, Herrero Cecilia (2006, p. 76.) nos diz 

que  

 

[...] a linguística textual constitui um campo situado dentro da pragmática e 

uma estreita relação com a análise do discurso, porque todo texto é ao 

mesmo tempo uma mensagem verbal que aborda sobre um tema 

determinado e um ato do discurso que responde a uma intenção 

comunicativa que deve se adaptar ao contrato de comunicação que é imposto 

a situação e a prática discursiva social em que o texto é produzido e 

interpretado pelos interlocutores. 
2
 (Tradução nossa). 

 

Dito de outro modo, o autor afirma que a LT está relacionada à pragmática, ou seja, 

tem como objeto de estudo o texto e seu uso em situações de comunicação, sempre com um 

tema definido com relação ao que se quer expor. 

Com relação à análise do discurso, tem-se o ato do discurso que corresponde à 

intenção comunicativa da mensagem verbal, revelando, assim, que a mensagem de 

comunicação se adapta à prática discursiva social em que é produzida, com o intuito de ser 

compreendida pelos interlocutores. Por fim, compreendemos que o discurso se materializa no 

texto. 

Com base nessa discussão o conceito de texto que adotamos foi como uma unidade 

de sentido responsável pela interação entre os sujeitos. Em seguida, o conceito de discurso 

trabalhado nessa pesquisa foi o de contexto situacional. 

Podemos verificar o que discutimos acima, na figura 01, proposta por Adam (2011), 

no esquema 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 “[...] la lingüística textual constituye un campo situado dentro de la pragmática y en estrecha relación con el 

análisis del discurso, porque todo texto es al mismo tempo un mensaje verbal que trata sobre un tema 

determinado y un acto de discurso que responde a una intención comunicativa que debe adaptarse al contrato de 

comunicación que impone la situación y la práctica discursiva social en la que el texto es producido e 

interpretado por los interlocutores”. 
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Figura 1 – Esquema 3: Determinações textuais “ascendentes” e regulações “descendentes”. 

 

       Fonte: Adam (2011, p. 43). 

 

O esquema mostra, no lado direito, a Linguística Textual (LT) e, no lado esquerdo, a 

Análise do Discurso (AD). Assim, no lado direito, estão dispostas as operações de ligação 

ascendentes, correspondendo às unidades de análise linguística provindas da menor, que é a 

palavra, até a maior, o plano do texto. Essas unidades linguísticas têm como objetivo mostrar 

a continuidade e a linearidade de uma sequência textual.  

No lado esquerdo, situam-se as ligações de segmentação de descontinuidade 

descendentes que encaixam o texto na análise do discurso, mais especificamente, nas 

formações discursivas, e que se concretizam na mediação dos gêneros, considerando a parte 

interativa que, nesse caso, são os interlocutores em uma dada situação comunicativa. Em 

consonância com esse quadro e as segmentações, Adam (2011, p.44 grifos do autor) evidencia 

que 

 

O jogo complexo das determinações textuais “ascendentes” (da direita 

para esquerda) que regem os encadeamentos de proposições no sistema 

constitui a unidade TEXTO- objeto da linguística textual- e as regulações 

“descendentes” (da esquerda para a direita) que as situações de interação 

nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros dados impõem aos 

enunciados-objeto da análise do discurso. Sob o impacto das necessidades 

de expressão e de interação, os enunciados assumem formas infinitas, mas os 

gêneros e a língua intervêm como fatores de regulação. 

 

Segundo Adam (2011), as determinações textuais ascendentes estão relacionadas à 

estrutura esquemática do texto e às ligações entre um constituinte e outro (encandeamento). 

As regulações descendentes provêm do discurso, enfatizando as interações que ocorrem nas 

práticas comunicativas que os sujeitos realizam em seu cotidiano por meio da língua e dos 

gêneros em que são manifestados. O que regula as formas de interação social nos enunciados 

dos discursos são a língua e os gêneros. 
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 Ainda, com relação à figura 01, Silva (2015, p. 91) nos diz que 

 

As unidades textuais de base entenda-se, os períodos, as proposições 

enunciados, as sequências, dentre outras são submetidas a dois tipos de 

operações de textualização: operações de segmentação-descontinuidade 

(segmentação permanente das palavras na escrita, pela marcação de 

parágrafos, estrofes e de subdivisões em partes de um texto escrito e 

amálgamas em textos orais) e operações de ligação-continuidade (construção 

de unidades semânticas e de processo  de continuidade pelos quais  se 

reconhece um segmento textual).  

 

O texto é submetido a dois tipos de ligações: as operações de segmentação-

descontinuidade e as operações de ligação-continuidade.  A primeira, corresponde às divisões 

que fazemos durante o processo de escrita, separando o texto em parágrafos e outras divisões.  

A segunda, diz respeito à construção da identidade do segmento textual, através das unidades 

de sentido, isto é, as unidades semânticas.  

Com relação às regulações descendentes e ascendentes propostas por Adam (2011) 

Herrero Cecília (2006, p. 151) nos mostra que: 

 

A <<análise do discurso>> observa o funcionamento comunicativo do texto 

desde a perspectiva que impõe as regulações <<descendentes>> procedentes 

da língua, do tipo de discurso que pertence o texto (a <<interação>> 

comunicativa própria de uma <<formação sociodiscursiva>> concreta) e o 

<<gênero específico>> que impõe ao texto umas convenções ou prescrições 

temáticas, composicionais, enunciativas ou estilísticas determinadas.
3
 

(Tradução nossa). 

 

O autor nos revela que o papel da Análise do Discurso é verificar como o texto 

funciona comunicativamente, por um aspecto que esteja relacionado com as regulações 

descendentes que provém da língua, do tipo de discurso ao qual o texto pertence, 

considerando a formação sociodiscursiva, ou seja, o que pode e deve ser dito em uma dada 

situação de comunicação em que são estabelecidos objetivos. Adam (2011, p. 52) diz que o 

discurso é, necessariamente, assujeitado à atividade de pano de fundo do leitor, que não se 

contenta em perceber um texto, mas, antes de tudo, organiza-o em discurso. Assim, o discurso 

depende dos conhecimentos de mundo que o leitor possui, para, assim, poder se materializar 

textualmente.  

                                                           
3   “El <<análisis del discurso>> observa el funcionamiento comunicativo del texto desde la perspectiva que 

imponen las regulaciones <<descendentes>> procedentes de la lengua, del tipo de discurso al que pertenece el 

texto (la <<interacción>> comunicativa propia de una <<formación socio-discursiva>> concreta) y del 

<<genero>> específico que impone al texto unas convenciones o prescripciones temáticas, composicionales, 

enunciativas o estilísticas determinadas”.  
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Ainda, Herrero Cecília (2006, p. 151) demonstra que  

 

A linguística textual se ocupa das regulações ascendentes que dirigem as 

operações de encandeamentos e de segmentação das proposições, os 

períodos e as sequências que, desde abaixo (nível microtextual) vão 

constituindo a trama do texto (progressão temática) e se integram em um 

esquema composicional global (nível macrotextual) que confere unidade ao 

conjunto fazendo que o texto adquira coerência porque responde a uma 

finalidade comunicativa determinada (dimensão ilocutoria). 
4
 (Tradução 

nossa). 

 

Segundo a autora, verificamos que a LT se ocupa das regulações ascendentes, isto é, 

das operações que vêm antes e que vão concebendo a linearidade de um nível do texto 

(microtextual), que vai perfazendo a materialidade linguística e a progressão da continuidade 

temática a que o texto se refere. Desse modo, é construído todo o esquema que perfaz o nível 

de composição geral textual em que é conferida uma propriedade denominada de coerência. 

Nesse contexto, a coerência tem como papel fundamental atribuir interpretabilidade ao texto. 

Na seção a seguir, será apresentado o conceito da Análise Textual dos Discursos que 

fundamenta essa pesquisa. 

 

2.3 Análise Textual dos Discursos (ATD) 

 

A Análise Textual dos Discursos é uma abordagem teórica, metodológica e 

descritiva proposta por Adam (2011), que articula a Linguística de Texto (LT) e a Análise do 

Discurso (AD). O seu objeto de estudo são os textos concretos em situações reais de 

comunicação, visando, assim, a produção co(n)textual de sentidos. O seu quadro teórico 

assume decididamente a articulação entre texto e discurso no campo dos estudos linguísticos 

(BERNARDINO, 2015). 

 A ATD propõe uma análise, ao mesmo tempo, linguística e discursiva, seja qual for 

o tipo de discurso: político, religioso, pedagógico ou jurídico. Adam (2011, p. 43) postula que 

“desde seu surgimento, nos anos 1950, a análise do discurso e a linguística textual 

desenvolveram-se de modo autônomo”. Em outras palavras, as duas disciplinas apareceram ao 

mesmo tempo de forma independente. Desse modo, a AD e a LT perfazem, cada uma, seus 

                                                           
4
  La lingüística textual se ocupa de las regulaciones ascendentes que dirigen las operaciones de encadenamiento 

y de segmentación de las proposiciones, los periodos y las secuencias que, desde abajo (nivel microtextual) van 

constituyendo el entramado del texto (progresión temática) y se integran en un esquema composicional global 

(nivel macrotextual) que confiere unidad al conjunto haciendo que el texto adquiera coherencia porque responde 

a una finalidad comunicativa determinada (dimensión ilocutoria).  
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percursos sozinhas, com suas perspectivas e seus objetos de estudos. A LT tem como objeto 

de estudo o texto e a AD o discurso. De modo igual, Queiroz (2013, p. 26) afirma que 

 

[...] não possuem a mesma trajetória histórica e epistemológica, uma vez que 

o nascimento da LT se deu em meio à eleição da frase, como objeto de 

estudo, priorizando os elementos gramaticais que se conectavam para 

construir as orações. Dessa forma, excluía-se a relação do texto, em sua 

materialidade, das práticas de atualização das ações dos sujeitos sociais em 

suas atividades do cotidiano, que é o percurso feito pela teoria do discurso. 

 

A autora enfatiza que a LT e a AD nasceram no mesmo período cronológico, mas 

que não possuem a mesma trajetória com relação à história e à epistemologia. Esse 

acontecimento é perceptível porque, no surgimento da LT, o seu objeto de estudo era o texto 

analisado somente nos limites das frases e as suas relações gramaticais entre os constituintes 

para formar as orações. No que concerne à AD, as práticas discursivas que os sujeitos 

realizam no meio social, Queiroz (2013, p. 24) nos diz: 

 

A aproximação que a ATD faz da LT e da Análise do Discurso se destina a 

encontrar e construir um pressuposto que dê conta, ao mesmo tempo, da 

análise linguística e discursiva dos textos, analisando e refletindo a 

materialidade textual em conjunto com as condições socioculturais e 

políticas em que o texto é construído e adquire sentidos. Adam faz essa 

articulação situando a ATD em um campo que se responsabiliza de integrar 

o texto no quadro das práticas discursivas. 

 

Seguindo essa perspectiva, a ATD faz uma aproximação da LT e da AD com o 

objetivo de construir um pressuposto que dê sustentação às análises linguísticas e discursivas 

dos textos. Ainda nessas análises, será refletida a materialidade textual, em conjunto com as 

condições socioculturais em que o texto foi produzido, mostrando, assim, como os seus 

sentidos são construídos. Isso ocorre porque, no texto, ao ser produzido, são considerados 

vários aspectos, como o social, o histórico, o político e o ideológico.  

Adam (2011) afirma que, ao mesmo tempo, há uma separação e uma 

complementaridade das tarefas e dos objetos da linguística textual e da análise do discurso.  

Em outras palavras, a LT e a AD se separam e se complementam no que se refere a 

analisar as práticas do discurso em diferentes perspectivas, seja na textual ou na discursiva. 

Em consonância com esse pensamento, Queiroz (2013, p.22-23) afirma:  

 

[...] podemos interpretar que a ATD tem a sua origem na LT, mas que a sua 

perspectiva teórico-metodológica se enquadra na área da Análise do 

Discurso. Nesse sentido, ocorre a interface entre a Linguística do Texto e a 
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Análise do Discurso, que constituem a ATD como articuladora do campo 

textual e do campo discursivo, intermediada pelos gêneros textuais. 

 

Conforme exposto, a ATD tem a sua origem na LT, mas sua teoria e a sua 

metodologia possuem respaldo na AD. Assim, podemos dizer a ATD promove uma 

articulação nos campos textuais e discursivos. Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 

263) afirmam que: 

 

O texto é certamente um objeto empírico tão complexo que sua descrição 

poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse 

objeto e de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral 

que temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos das 

diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma indispensável 

coerência. 

 

Dito de outro modo, o texto é um objeto empírico que sua descrição e estudo podem 

ser aplicados em diferentes teorias e que podem ser conceituado nas ciências linguísticas, 

objetivando uma coerência. 

Adam (2011), no esquema 4, apresentado a seguir, avalia oito níveis de análises que 

pertencem ao campo da ATD, incluindo tanto categorias do texto como da área discursiva. 

Cinco dessas categorias fazem parte do nível do texto e as outras três pertencem ao nível do 

discurso. Vejamos a figura 02. 

 
Figura 2: Esquema 4 – Níveis ou planos de discurso 

 
                  Fonte: Adam (2011, p. 61). 
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No esquema acima, temos os níveis de análise da ATD, a saber: os níveis do discurso 

(N1, N2, N3) e os níveis do texto (N4, N5, N6, N7, N8). Assim, o Nível 1(N1), que é ação 

visada, corresponde aos objetivos do ato discursivo: justificar, esclarecer, informar, renunciar. 

O Nível 2 (N2) é responsável pela interação social que há entre os participantes do discurso. 

O Nível 3 (N3) corresponde às formações sociodiscursivas que ocorrem através do 

interdiscurso e do socioleto. O interdiscurso é a remissão de um discurso presente em outro; o 

socioleto é a variante de fala dos sujeitos e se concretiza em um gênero textual.  

 Agora, vamos abordar os níveis da análise do texto, começando pelo Nível 4 (N4). 

Esse é o nível da textura, compreendendo as proposições como unidade mínima de análise 

(uma simples palavra, frase ou texto). Logo, os períodos correspondem às ligações que há 

entre as proposições. O Nível 5 (N5) é composto pela estrutura composicional, que é dividida 

em sequências e planos de textos.  

O Nível 6 (N6) corresponde a dimensão semântica do texto. A Rd é categoria desse 

nível, é entendida como a imagem que se constrói de si, do outro (alocutário) e dos temas 

tratados. É nesse nível que se enquadra a presente pesquisa.  

No Nível 7 (N7) diz respeito ao nível enunciativo correspondendo à polifonia textual, 

ou seja, às várias vozes que existem em um texto.  

Por fim, o Nível 8 (N8), que é o argumentativo, se refere aos atos de discursos 

realizados e à sua contribuição para a orientação argumentativa do texto. 

Na seção a seguir, apresentamos o Nível 6 (N6) que trata das representações 

discursivas. 

 

2.4 Representações discursivas: do texto a proposição-enunciada  

 

Este tópico objetiva apresentar a proposição-enunciada como uma unidade analítica 

das representações discursivas em um texto/discurso. 

Em um ato comunicativo estão envolvidos um produtor e receptor, ou seja, quando 

produzimos um texto, por exemplo, há um interlocutor para interagir conosco e compreender 

o sentido dele, seja uma simples frase ou um grande texto, não importando o tamanho da 

unidade textual. Adam (2011, p. 108 grifos do autor) relata que a “unidade mínima a que 

chamamos proposição-enunciado é o produto de um ato de enunciação: ela é enunciada 

por um enunciador inseparável de um coenunciador”. Compreendemos que a unidade mínima 

de análise da ATD é a proposição-enunciada como produto de uma situação comunicativa 

interativa entre locutores e interlocutores. 
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Com relação à proposição-enunciada, Adam (2011, p. 109 - grifos do autor) aponta: 

 

Toda proposição-enunciado compreende três dimensões complementares as 

quais se acrescenta o fato de que não existe enunciado isolado: mesmo 

aparecendo isolado, um enunciado elementar liga-se a um ou a vários outros 

e/ou convoca um ou vários outros em resposta ou como simples continuação. 

Essa condição de ligação é, em grande parte, determinada pelo que 

chamaremos orientação argumentativa (ORarg) do enunciado. As três 

dimensões complementares de toda proposição-enunciada são: uma 

dimensão enunciativa [B] que se encarrega da representação construída 

verbalmente de um conteúdo referencial [A] e dá-lhe uma certa 

potencialidade argumentativa [ORarg] que lhe confere uma força ou valor 

ilocucionário [F] mais ou menos identificável. 

 

Uma proposição-enunciado, por menor ou maior que seja, não existe sozinha, uma 

vez que ela necessita de outro enunciado como resposta à continuidade do texto em si, 

podendo ser uma palavra ou até um texto. Assim, na sua composição, ela comporta três 

dimensões em sua constituição, a saber, a dimensão da Rd, a responsabilidade enunciativa, a 

potencialidade argumentativa e a força ilocucionária. Cada dimensão tem um propósito a 

cumprir na situação de enunciação. 

Com relação a essas três dimensões da proposição-enunciado, Passeggi (2010) nos 

apresenta um esquema que pode ser visualizado a seguir. 
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Figura 3– Esquema 11: As três dimensões da proposição-enunciado 

 

  Fonte: Passeggi et al. (2010, p. 299). 

 

Nesse quadro, podemos observar que há, no centro, o objeto de análise, a proposição-

enunciada. Ela faz ligações com o contexto anterior e o contexto posterior. O triângulo é 

composto pelas letras A, B e C que representam dimensões de uma proposição-enunciada. 

Na letra A, do lado esquerdo do triângulo, é colocada a representação discursiva 

(doravante Rd), ou seja, o nível semântico do texto representado pela referenciação, que é 

designada como a nomeação de objetos, seres ou coisas. No alto, temos a letra B, que 

demonstra a responsabilidade enunciativa contida em um enunciado mínimo, ou seja, as 

várias vozes que há em um texto. Assim, esse conjunto de vozes é responsável por transmitir 

o ponto de vista (Pdv) seja pelo locutor ou interlocutor. 

Por fim, temos do lado direito a letra C, definida pelo valor ilocucionário que os 

enunciados podem representar através da argumentação desenvolvida ao longo de qualquer 

texto. 

Nenhuma proposição-enunciada existe sozinha, isto é, isolada das demais; sempre há 

outras que vão se interligando entre si para dar continuidade e progressão no texto/discurso 

que se pretende estudar/analisar. Nesse sentido, Herrero Cecilia (2006, p. 87) registra: 

 

Cada proposição responde a outras proposições que as corresponde. Através 

delas se produzem um ato de referência (representação discursiva de um 

mundo), um ato de enunciação (atividade enunciativa) e um ato do discurso 
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(dimensão ilocutiva e orientação argumentativa do tema tratado).
5
 (Tradução 

nossa). 

 

 

A autora nos revela que uma proposição sempre se conecta a outras proposições na 

enunciação. Sendo assim, essas proposições produzem um ato de referência denominado de 

representação discursiva do mundo ou do objeto do discurso. Um ato de enunciação 

corresponde à interlocução entre os parceiros da comunicação. O ato do discurso é 

equivalente aos argumentos utilizados no texto. 

Há diferença entre as terminologias proposição e enunciado. Segundo Adam (2011, 

p. 105), existem divergências com relação 

 

[...] às noções de proposição e de enunciado. A primeira vem da filosofia da 

linguagem e tem suas origens na lógica formal: mesmo ‘para os gramáticos 

que a utilizam, [ela] não é definida com suficiente precisão gramatical e 

permanece ligada a seu emprego em lógica’. [...] a noção de enunciado 

acumula os inconvenientes da imprecisão relativa aos seus limites de 

extensão e de ausência total de contexto gramatical ou semântico.  

 

Nas palavras de Adam (2011), podemos observar as diferenças que há entre 

proposição e enunciado. A proposição é oriunda da filosofia da linguagem e sua concepção 

provém da lógica formal, sendo que, quando utilizada em qualquer situação de comunicação, 

não é definida gramaticalmente de forma precisa, mas à luz da lógica. No que concerne ao 

enunciado, também é isento de contexto gramatical e sentido, mas a sua extensão tem limites, 

pode ser simplesmente uma palavra que sozinha não produz sentidos.  

Nesses termos, Adam (2011, p. 106) enfatiza: 

 

ao falar da proposição-enunciado não definimos uma unidade tão virtual 

como a proposição dos lógicos ou dos gramáticos, mas uma unidade textual 

de base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, por 

tanto como o enunciado mínimo. 

 

A proposição-enunciada é o alicerce linguístico-discursivo de qualquer ato 

enunciativo, contendo um sujeito e um predicado que estão representados por intermédio de 

um enunciado verbal ou nominal (ADAM, 2011). Compreendemos, então, a proposição-

enunciada como um elemento linguístico que se concretiza por meio de cada palavra, frase, 

                                                           
5 Cada proposición responde a otras proposiciones o las implica. A través de ella se produce un acto de 

referencia (representación discursiva de un mundo), un acto de enunciación (actividad enunciativa) y un acto de 

discurso (dimensión ilocutiva y orientación argumentativa del tema tratado).  
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período, até formar a completude textual, com o objetivo de construir sentidos no jogo 

textual-discursivo. 

Em concordância com esse raciocínio, Queiroz (2013, p. 39) afirma que “a 

proposição é definida como unidade textual elementar em detrimento da frase.” Diante dessa 

afirmação, compreendemos que a proposição é destacada como central, porque apresenta 

estrutura sintática estabilizada, uma vez que a frase não apresenta isso. Dessa forma, justifica-

se a escolha pela proposição em vez da frase. 

 Desse modo, as proposições-enunciadas têm como objetivo interligar sequências, 

sentidos, continuidades e descontinuidades entre os constituintes do texto, como é proposto 

pela LT. Adam (2011, p. 63) evidencia que “a linguística textual concerne tanto à descrição e 

à definição das diferentes unidades como as operações, em todos os níveis de complexidade, 

que são realizadas sobre os enunciados”. Em outras palavras, podemos compreender que é 

papel da LT descrever e definir as sequências que compõem o plano do texto, em qualquer 

nível de análise no qual estão dispostos os enunciados; do mais simples, como uma palavra, 

ao mais complexo, como um discurso político. 

 Diante desse cenário, Adam (2011) nos apresenta a figura 03, que trata das 

operações textuais: 

 

Figura 4 – Esquema 5: Operações de segmentação e de ligação 

 
   Fonte: Adam (2011, p. 64). 

 

O esquema 5 faz parte da obra intitulada “A linguística Textual: introdução  à análise 

textual dos discursos”. Com relação à estrutura esquemática apresentada acima, as unidades 

textuais são divididas em operações de segmentação (descontinuidade) e operações de ligação 

(continuidade). De acordo com o autor, a operação de segmentação corresponde ao número 3 

do esquema 5, que retira as unidades de primeira ordem, as palavras e os signos, e a operação 
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de ligação 4 tem como objetivo reunir as unidades textuais de maior complexidade, frases ou 

versos.  

Podemos observar que os períodos e as sequências se subdividem, garantindo o 

limite do início ao fim do texto. Assim, a ligação 7 corresponde aos parágrafos ou às estrofes 

de um plano de texto, enquanto as ligações 8 e 9 são responsáveis por desmembrarem o texto 

e, ao mesmo tempo, criarem uma fronteira no texto denominada de peritexto. Queiroz (2013, 

p.40) nos diz:  

 

As operações de segmentação dividem o conjunto que forma o todo textual 

em partes descontínuas, as quais se organizam em uma ordem linear. As 

operações de continuidade vão se complexificando, à medida que o texto vai 

sendo construído, e transformando-se em unidades maiores para formar o 

seu plano global.  

 

A autora afirma que as operações de segmentação têm como papel dividir o texto em 

partes aleatórias, de forma sequencial e simples. Já as operações de continuidade são mais 

complexas e isso é percebido durante a construção textual, quando vão se transformando de 

uma simples palavra a um texto. 

Seguindo esse percurso, Adam (2011, p. 204 grifos do autor) diz:  

 

as proposições-enunciados estão assujeitadas a dois grandes tipos de 

agrupamentos que as mantêm juntas que são as unidades de texto tipificadas, 

os períodos e unidades mais complexas tipificadas, as sequências.  

 

Podemos perceber que existem dois tipos de agrupamentos das proposições-

enunciados que são os períodos e as sequências. Nesse sentido, os períodos são unidades 

textuais mais simples e as sequências mais complexas e tipificadas, uma vez que reúnem um 

maior número de períodos. As sequências textuais podem ser narrativa, descritiva, 

argumentativa, instrucional e dialogal. 

Desse modo, a unidade textual de análise são as proposições-enunciados que mantém 

uma ligação de sentidos e linearidade entre cada constituinte textual, em que um produtor 

constrói/escreve uma palavra, depois uma frase, um período, em seguida, as sequências que 

formam um texto completo. Sendo assim, Adam (2011, p. 204) conceitua período como 

“unidades que entram diretamente na composição de partes de um plano de texto”. Isto é, os 

períodos são os conjuntos de blocos textuais que compõem a estrutura sequencial de um texto. 

As sequências textuais são formadas por palavra(s), frases e períodos até 

completarem uma estrutura bem entrelaçada, construindo, assim, o sentido. Ressaltamos que, 
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para a construção dessas sequências, não há limites textuais. Adam (2011, p. 204) define “as 

sequências como unidades textuais complexas, compostas de um número limitado de 

conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições”. 

 Em outras palavras, as sequências textuais maiores formam as macroproposições, 

com o intuito de criar uma ligação semântica global que corresponde aos encandeamentos no 

texto. É papel das macroproposições garantir ao texto coerência, coesão e ligação entre uma 

sequência e outra. Adam (2011) nos apresenta o esquema 13: 

 

Figura 5 – Esquema 13: Operações de ligação que asseguram a continuidade textual 

 

                  Fonte: Adam (2011 [2008], p. 131). 
 

Segundo Adam (2011. p. 131), esse esquema compreende “cinco grandes tipos de 

operações que asseguram o agrupamento das proposições-enunciados”. Esses agrupamentos 

estão divididos, em primeiro lugar, nas ligações do significado que o texto produz, sendo 

expressas por meio de duas subcategorias, as anáforas e correferências de um lado e as 

isotopias e colocações de outro.  

O terceiro agrupamento são as relações de significante que, segundo Adam (2011, p. 

161), correspondem aos paralelismos gramaticais e do princípio das equivalências. Queiroz 

(2013, p. 44) complementa que essas “equivalências são estabelecidas pelos elementos 

gramaticais que se organizam nos paralelismos dos níveis fonéticos, fonológicos, 

morfológicos e sintáticos para garantir o estilo e a composição textual”. Compreendemos que 

essas equivalências se apresentam em diferentes níveis gramaticais, objetivando a constituição 

textual, ou seja, o plano de texto. 
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O quarto agrupamento são as implicitações que correspondem às elipses e aos 

implícitos, que equivalem aos pressupostos e subentendidos, ou seja, em um dado texto 

podem vir elementos que não ficam claros na superfície textual e o leitor tem que recorrer a 

outros meios para compreender o texto.  Nesse sentido, Adam (2011, p. 172) nos esclarece 

que:  

 

[...] a incompletude é a regra do discurso, em virtude de uma lei da economia 

da linguagem que permite não dizer tudo (operação de abreviação) e 

implicitar o que o auditor ou leitor pode reconstituir, facilmente, e/ou inferir, 

baseado em diversas formas de implícitos.  

  

 Enfatizamos que os implícitos correspondem a uma forma incompleta de dizer algo 

no texto, cujo sentido fica subentendido. Desse modo, é papel do leitor reconstruir, a partir de 

seus conhecimentos de mundo, o que se encontra na incompletude textual. 

O quinto agrupamento diz respeito às conexões textuais, ou seja, às ligações 

semânticas que há entre as proposições-enunciadas e que garantem a continuidade textual. É 

expressa, segundo Adam (2011, p. 179 grifos do autor), “pelos conectores argumentativos 

propriamente ditos, os organizadores e marcadores textuais e os marcadores de 

responsabilidade enunciativa”. 

O último agrupamento é o das sequências de atos dos discursos, isto é, o caminho 

que vai ser percorrido pelo discurso no ato enunciativo por meio da argumentação. Assim, 

Adam (2011, p. 196) afirma que “um texto não é uma simples sequência de atos de 

enunciação que possui um certo valor ou força ilocucionária, mas uma estrutura de atos dos 

discursos ligados entre si”. Nesse contexto, os atos dos discursos cumprem o propósito de 

mostrar a ligação que há entre si, por meio dos argumentos que são utilizados para dar 

consistência ao texto.  

 Existem cinco tipos de sequências textuais, a saber: narrativa, descritiva, 

argumentativa, dialogal e injuntiva. Em um mesmo texto há a predominância de alguma das 

sequências citadas acima, mas, em um texto argumentativo, por exemplo, podem vir partes 

descritivas e/ou argumentativas. Assim, numa sequência textual narrativa, descritiva ou 

outras, elas se concretizam na materialidade linguística e seguem um plano de texto. 

Nesse sentido, Passeggi, Rodrigues e Silva Neto (2010, p. 297) discutem que “os 

planos de textos são responsáveis pela estrutura composicional do texto, sobretudo nos casos 

em que os encandeamentos de proposições ou períodos não chegam a formar claramente 

sequências”. Desse modo, quando os períodos ou as proposições são bem pequenas e 
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possuem estrutura e características, é papel do plano de texto se responsabilizar pela sua 

composição. A seguir, será apresentada uma figura que explicita o que vem sendo descrito. 

 

Figura 6 – Esquema 10: Estrutura sequencial-composicional do texto 

 

Fonte: Passeggi et al. (2010, p. 298). 

 

Podemos, então, dizer que a estrutura sequencial composicional se subdivide em 

planos de textos e sequências. Assim, os planos de textos estão divididos, segundo Passeggi, 

Rodrigues e Silva Neto (2010, p. 297), em “planos de textos fixos, isto é, estabilizados pelo 

estado histórico de um gênero ou subgênero de discurso e os planos de textos ocasionais”.  

 Podemos observar que os planos de textos fixos são regidos pela história e 

estabilizados, podendo não se modificar. Diferente dos planos fixos, os ocasionais são mais 

flexíveis. Seguindo essa linha de raciocínio, vejamos a conceituação de plano de texto fixo de 

Passeggi, Rodrigues e Silva Neto (2010, p. 297): 

 



38 
 

Quanto aos planos de texto fixos, pense-se, por exemplo, na estrutura de um 

verbete de dicionário, de um artigo científico, das estruturas literárias 

cristalizadas (estruturas formais da poesia, da dramaturgia) ou, na escritura 

jurídica, as estruturas da série: petição>contestação>sentença. Os gêneros 

acadêmicos também pertencem, de forma geral, aos planos de textos fixos. 

 

Pelo exposto, podemos depreender que o plano de texto fixo corresponde a modelos 

cristalizados em suas estruturas composicionais e que não são passíveis de modificação de 

acordo com o surgimento de novos gêneros discursivos, como, por exemplo, a estrutura de 

um verbete em dicionário ou de um artigo científico. Assim, essas estruturas composicionais 

do plano de texto são bem consolidadas. Continuando a discussão sobre o assunto, Passeggi, 

Rodrigues e Silva Neto (2010, p. 297) definem: 

 

Os planos de texto ocasionais são mais abertos e flexíveis. [...] abrangem o 

editorial, a canção, as peças publicitárias, o discurso político, o romance. 

Esses planos, com frequência, fogem à estruturação clara de um gênero ou 

subgênero de discurso. As partes ou segmentos do texto são marcados por 

uma variedade de recursos, textuais e peritextuais. 

 

De acordo com os autores, os planos de textos ocasionais são abertos e flexíveis e, 

por isso, estão sujeitos a mudanças. Um dos principais aspectos que o caracterizam como tal é 

que eles não seguem claramente a estrutura fixa como, por exemplo, a de um artigo científico. 

Então, as partes textuais pertencentes a esse tipo de plano de texto são assinaladas por 

recursos peritextuais. São exemplo de planos de textos ocasionais o editorial, a canção e o 

discurso político. 

Podemos dizer que, na estrutura de um determinado texto, existem, de acordo com o 

esquema acima apresentado, as sequências textuais que são divididas em uma série de 

sequências, classificadas como homogêneas e heterogêneas e, também, pelas dominantes, 

representadas aqui pelos tipos de textos. 

Assim, as sequências textuais homogêneas se caracterizam em sua composição pela 

presença unicamente de períodos, como, por exemplo, só descritivo. Diferentemente das 

sequências heterogêneas que, segundo Queiroz (2013, p.32), se combinam entre si, sendo o 

tipo mais frequente de organização textual, de forma mesclada, nas quais teremos sequências 

descritivas e narrativas em uma mesma ordem, por exemplo. No que concerne, por fim, às 

sequências dominantes, evidenciamos que elas são as que prevalecem em um determinado 

texto, podendo, assim, também, ocorrer a presença de outras sequências. 

A próxima seção abordará o conceito de representação discursiva, que é de suma 

importância para a compreensão do corpus que está sendo investigado, uma vez que é 
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necessário apresentar o grupo das representações discursivas do locutor, do alocutário e do 

tema tratado para compreender a sua divisão. 

 

2.5 Representações discursivas: o nível semântico do texto 

 

 Quando lemos ou escrevemos um texto, sempre há imagens semanticamente 

construídas referentes a ele, seja do produtor, do leitor ou acerca do assunto tratado.  

Denominamos esse conjunto de imagens construídas e pré-construídas de representações 

discursivas, como sendo uma categoria da ATD pertencente ao nível semântico do texto. Com 

relação a esse pensamento, Adam (2011, p. 114) aponta que:   

 

 a construção de uma representação discursiva”, pretende-se dar a entender 

que a linguagem faz referência e que todo texto é uma proposição de mundo 

que solicita do interpretante (auditor ou locutor) uma atividade semelhante, 

mas não simétrica, de (re) construção dessa proposição de (pequeno) mundo 

ou Rd. 

 

Desse modo, podemos verificar, nas palavras do autor que, em qualquer texto 

produzido em uma situação sociocomunicativa, a linguagem é coadjuvante, porque faz 

remissão a um mundo, seja ele social ou psicossocial, já que solicita um interlocutor no 

processo de interpretação textual.  

Assim sendo, essa relação de construção e reconstrução textual é harmônica entre os 

parceiros da comunicação (locutor/alocutário) para representar esse mundo que também pode 

ser denominado de representação discursiva. Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173) 

afirmam que “com relação ao texto e ao conceito de representação discursiva, todo texto 

constrói, com maior ou menor explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador, 

do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos tratados”. De acordo com os autores, a 

compreensão do conceito de texto está intimamente ligada com a representação discursiva, 

uma vez que é a partir do texto que são reveladas as Rds de locutor, do alocutário e do tema. 

Seguindo esse pensamento, Queiroz (2013, p.49) nos assinala: 

 

[...] o texto enquanto uma representação semântica que, para adquirir esse 

status, une três elementos importantes: o produtor/locutor dos discursos, o 

conteúdo temático, que percorre um caminho isotópico de construção de 

sentido e, por último, o alocutário, já que a sua produção se dá em um 

contexto real de uso da linguagem, no processo de troca, compreensão, 

interpretação e de compartilhamento de uma ação linguageira. 
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A autora afirma que o texto é visto como uma representação discursiva que 

estabelece um status, necessitando de três elementos na sua análise, a saber: o produtor, o 

tema tratado e o alocutário. O locutor e o tema tratado desempenham o papel de caminharem 

juntos na construção de sentidos que conferem aos textos interpretabilidade. O alocutário 

evidencia a interpretação e a compreensão textual, visando o compartilhamento de 

informações durante o processo da ação linguageira.            

 A representação discursiva corresponde a umas das três dimensões da proposição-

enunciada cuja principal função é descrição. Nesse sentido, Adam (2011, p. 113-114) ressalta: 

 

Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade 

discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, um 

objeto de discurso comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta-se, 

minimamente, como um tema ou objeto do discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação ao seu respeito. A forma mais simples á 

estrutura que associa um sintagma nominal a um sintagma verbal, mas, de 

ponto de vista semântico, uma proposição pode muito bem se reduzir a um 

nome e um adjetivo.  

 

Segundo Adam (2011), a proposição-enunciada é descritiva por natureza, ou seja, na 

atividade de descrição, o texto vai sendo representado semanticamente. Logo, a proposição-

enunciada se apresenta como um objeto do discurso posto. Assim, na análise, ela pode se 

reduzir a um sintagma verbal ou nominal e, ainda, a um adjetivo. Nesse viés, Queiroz (2013, 

p. 49) afirma que a:  

 

[...] representação discursiva se constrói e é construída a partir de um 

enunciado mínimo proposicional, composto de sintagma nominal e de um 

sintagma verbal, até um grande bloco de microunidades representacionais, 

formado por períodos, parágrafos e sequências.  
 

Compreendemos que, na construção das Rds, pode-se reduzir de um mínimo 

enunciado a uma sequência textual complexa, ou seja, não importa o tamanho da unidade 

textual e sim o valor semântico que ela traz consigo. 

Para os estudos da representação discursiva, trazemos a contribuição do suíço Jean-

Blaise Grize, com a lógica natural, dividindo dois conceitos básicos: o da esquematização e 

das operações lógico-discursivas. Passeggi (2001) nos mostra que a lógica natural refere-se à 

aquisição de uma língua em um processo natural, em oposição à lógica matemática, que é 

construída com fins particulares. A lógica natural trabalha com textos e discursos que 
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apresentam imagens construídas tanto pelo locutor como pelo interlocutor, ambos fazem parte 

do processo de construção e reconstrução do texto. 

Passeggi (2001, p.247) continua afirmando:  

 

[...] os textos constituem a expressão visível das atividades discursivas - e, 

portanto, com sujeitos locutores e situações de interlocução. Ela é, pois, uma 

lógica dos conteúdos discursivos que engloba uma lógica dos objetos de 

discurso e uma lógica de sujeitos.  

 

Em outras palavras, o texto é visibilizado nas práticas discursivas que os sujeitos 

executam no meio social através das situações comunicativas. 

Compartilhando dessa mesma ideia, Herrero Cecília (2006) nos apontam que toda 

esquematização tem como consequência uma atividade de coconstrução, ou seja, em qualquer 

atividade discursiva, há um locutor e um interlocutor, cada um tendo uma posição definida, 

porque o primeiro é quem escreve/fala e o segundo é quem escuta ou ler. Assim, há um 

processo dialógico entre eles, porque um produz o ato discursivo e o outro o interpreta, sendo 

denominado de coconstrução, visto que a escrita ou leitura de um texto demanda 

conhecimentos que serão ativados no momento da interpretação. A relação que existe entre a 

esquematização de Grize (1996) e a noção de representação discursiva de Adam (2011) é que 

ele se baseou na esquematização (imagem) de Grize.  

Na próxima seção, discutiremos o conceito dos grupos das representações 

discursivas, divididas em três, a saber: a representação discursiva do locutor, do alocutário e 

do assunto ou tema tratado. 

 

2.6 Grupo de representações discursivas 

 

O conceito de esquematização que provém da lógica natural proposto por Grize 

remete ao próprio texto. Nesse sentido, em um texto, há imagens que podem ser construídas 

por quem produz, por quem lê e acerca do tema em questão. Passeggi (2001) diz que, na 

esquematização, existem três espécies de imagens: 

Imagem do locutor: im(A) 

Imagem do destinatário: im(B) 

Imagem do tema tratado: im(T) 

Diante dessas três imagens, assinalamos que o texto, em seu processo de construção 

até chegar à condição de produto “acabado”, pode considerar um conjunto de pré-construídos 
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que envolvem, em uma situação de interlocução, o locutor (produtor) e o alocutário 

(receptor), ou seja, quem produz o texto compartilha de conhecimentos com o receptor, uma 

vez que o outro terá que compreender o que foi escrito. O tema tratado é manifestado, 

segundo Passeggi (2001), pelo conteúdo ou assunto(s) que são tratados no processo de 

construção do texto. 

Com relação à imagem do locutor (A), é menos perceptível, porque nem sempre ele 

fala de si mesmo. A imagem do destinatário (B) corresponde ao processo de interpretação e 

construção do entendimento do texto, ou seja, a compreensão do sentido do texto revelado 

pelas pistas semânticas do produtor.  

Diante desse cenário, das construções das imagens durante o processo de interação, 

Passeggi (2001) apresenta um quadro de Grize (1996) desses conjuntos de imagens 

construídas a partir da produção de um texto: 

 

Figura 7 – A esquematização de Grize (1996) na situação de comunicação 

 

                  Fonte: Passeggi (2001, p. 251). 

 

Na figura anterior, podemos verificar que a esquematização corresponde ao próprio 

texto e que há o lugar do locutor e do alocutário. A função do locutor é construir o texto 

através de conhecimentos já existentes, e também de acordo com a sua finalidade. O 

alocutário é o receptor ou leitor de um texto. Para a sua compreensão e produção de sentidos, 

são necessários a reconstrução da finalidade do texto e os conhecimentos enciclopédicos. 

Queiroz (2013, p. 53) nos aponta que foram adaptados: 

 

Os conceitos de imagem do locutor para a noção de representação discursiva 

de si, de imagem do interlocutor para a noção de representação discursiva do 

alocutário e a noção de imagem do tema tratado para a representação 
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discursiva do tema ou do assunto tratado. As três representações apresentam-

se como os objetos comunicáveis, (re)interpretados pelos envolvidos no 

processo dialógico da linguagem. 

 

Verificamos, segundo a autora, que é renomeado alguns conceitos como imagem do 

locutor, para representação discursiva de si, a do interlocutor para o alocutário e a imagem do 

tema tratado, referindo-se à representação discursiva do assunto tratado. Essas três 

representações discursivas são construídas em um processo de interlocução entre locutor e o 

interlocutor, visando, unicamente, o processo de comunicação que existe nos textos 

produzidos.  

Nesse contexto, podemos perceber que as imagens propostas por Grize (1996) são 

semelhantes à proposta de Adam (2011). Grize (1996) elenca a imagem do locutor, a do 

destinatário e do tema tratado. Adam (2011) refere-se à imagem do locutor, do alocutário e do 

tema tratado. Em outras palavras, cada autor tem a sua conceituação especifica de cada 

terminologia. Queiroz (2013) afirma que a representação discursiva do locutor corresponde à 

imagem que faz de si no texto. A representação discursiva do alocutário é a imagem do leitor 

ou ouvinte no processo de construção do texto. E, por fim, a representação discursiva do tema 

tratado, que são o conteúdo do texto, as informações elaboradas, veiculadas e interpretadas 

por um agente-locutor e reinterpretadas por seus interlocutores. Essas informações podem ser 

vistas pelos interlocutores como válidas e verdadeiras.   

Assim, a representação discursiva pode ser dividida em três tipos, a saber:  

1. A representação discursiva de si, ou seja, do locutor. 

2. A representação discursiva do leitor ou ouvinte, isto é, do alocutário. 

3. A representação discursiva do tema tratado. 

A seguir, será abordada a definição de cada uma delas. 

 

2.6.1 Representação discursiva de si 

 

Em um texto, que pode ser escrito ou oralizado, há sempre uma imagem a ser 

revelada pelo produtor no processo de compreensão da situação de interlocução. Essa imagem 

é denominada de representação discursiva do locutor. Ela pode ser revelada em análises 

linguístico-discursivas como, por exemplo, quando se refere ao assunto tratado por meio de 

referentes.  

Com relação à imagem do locutor associada à comunicação, Adam (2011, p. 115) 

afirma que “cada locutor sabe que a língua não pode dizer tudo e que a comunicação é falha. 
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Mas ele sabe, também, que isso não impede a referência ao mundo, às palavras, à própria 

situação de enunciação e aos coenunciadores”. Dessa forma, é papel do locutor escrever seu 

texto com clareza e objetividade para que a sua representação discursiva seja revelada e, nesse 

processo, é considerado os conhecimentos de mundo que ele traz consigo em sua bagagem 

cultural e, ao mesmo tempo, linguística. 

Assim, a imagem do locutor, para ser compreendida necessita de um interlocutor, 

uma vez que sempre escrevemos um texto com um propósito comunicativo e direcionado para 

um público específico, ou seja, para o outro. Sob esse viés, Passeggi (2001, p. 248) aponta 

que “o locutor tenta transmitir experiências singulares a um alocutário que, inevitavelmente, 

partilha parcialmente essas experiências singulares e, portanto, o sentido particular que o 

locutor atribui aos termos do discurso”. Em outras palavras, compreendemos que, no ato de 

escrita e/ou leitura de uma esquematização, o locutor repassa as suas experiências e espera 

que o outro, nesse caso, o alocutário, tente compreender e partilhar de seu conhecimento 

enciclopédico, com o intuito de perceber o que está posto no processo textual. 

Amossy (2008, p. 107) define a representação discursiva do locutor como “[...] o 

sujeito no mundo e a imagem esquematizada desse sujeito no discurso, a que chamaremos de, 

que corresponde ao ethos do orador”. No nosso entendimento, o sujeito está localizado no 

mundo textual, podendo sua representação discursiva ser projetada no discurso, ou seja, o 

locutor é responsável por construir a sua imagem, consciente ou inconscientemente. 

Assim, na dinâmica textual-discursiva, o ethos do orador é localizado em um mundo 

e com um papel a assumir. Amossy (2008, p. 107) diz que por “sujeito no mundo” 

entendemos a pessoa do orador com sua função (lugar) e o (s) papel (éis) que assume, com 

seus fins próprios, seus pré-construídos culturais e representações da situação de enunciação, 

de seu auditório”. 

 Compreendemos que o orador corresponde ao locutor que está situado em um 

determinado local e com um papel a assumir, de acordo com a sua especificidade, com os 

conhecimentos de mundo e das imagens a serem construídas na situação de comunicação. 

Evidenciamos que, nesse processo de troca e partilha de conhecimentos, a função do auditório 

é importante, uma vez que provém dele a compreensão da esquematização proposta que pode 

ser escrita ou oral. 

 

2.6.2 Representação discursiva do alocutário 
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O alocutário tem como função, em um dado texto, compreender a esquematização do 

locutor num processo de troca e partilha mútua de conhecimentos, sendo que ele é quem 

interpreta e compreende o que propõe o outro. Sobre isso, Adam (2011, p. 114) nos afirma: “é 

o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados (esquematização), em função de suas 

próprias finalidades (objetivos intenções) e de suas representações psicossociais da situação, 

do enunciador e do mundo do texto”. Pelas palavras do autor, compreendemos que o 

alocutário atribui sentidos aos enunciados de acordo com a situação de interlocução, ou seja, a 

interpretação co(n)textual acontece através dos objetivos e do meio social. 

  De acordo com o que foi comentado, Amossy (2008, p. 251) concorda com Adam 

(2011) quando argumenta que “o alocutário deve inferir as representações do locutor a partir 

das imagens que este propõe, utilizando diversos procedimentos de interpretação”. Assim, 

diante do exposto pelos dois autores, percebemos que o alocutário constrói as representações 

discursivas de sua esquematização pelo processo de interpretação textual do locutor. 

 De acordo com Guimarães (2009, p. 31): 

 

O locutor não constrói o seu discurso divorciado da imagem que convoca de 

seu alocutário. Todo discurso é endereçado a um interlocutor. O locutor não 

somente modela seu discurso, mas também dá corpo à imagem do outro a 

quem o discurso se destina [...] 

 

Nesse sentido, podemos verificar que, no processo constitutivo textual/discursivo, o 

produtor considera a imagem que o outro vai fazer de seu texto, isto é, elas não são separadas. 

No entanto, todo texto é destinado a algum público e a uma determinada situação de 

interlocução. O interlocutor é quem (re)constrói as Rds do texto, porque ele é o interpretante. 

 

2.6.3 Representação discursiva do tema tratado 

 

O locutor constrói a representação discursiva de si, o alocutário constrói a sua 

imagem por meio do locutor e há uma representação discursiva do tema de que o texto trata.  

Passeggi (2001, p. 249-250) destaca que “as imagens do tema tratado constituem o conteúdo 

manifesto da esquematização e remetem diretamente às operações lógico-discursivas de sua 

construção”. Na nossa compreensão, em qualquer tipo de texto há uma função comunicativa, 

um locutor e um alocutário específico e, principalmente, sempre aborda um determinado 

assunto. 
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Desse modo, as imagens do tema tratado são construídas através das interpretações e 

compreensões que os alocutários elaboram a partir da leitura textual. Nesse momento, são 

ativados conhecimentos de mundo que estão armazenados em sua memória e, assim, a 

cognição exerce um papel muito importante nessa atividade de reconstrução textual e 

revelação das representações discursivas. 

Considerando o referencial teórico discutido até aqui resolvemos realizar essa 

pesquisa, que objetiva tratar da construção da representação discursiva do locutor, neste caso, 

Dilma Rousseff, em seu discurso de defesa na sessão de julgamento do processo de 

impeachment. 

 No próximo tópico, apresentamos e discutimos a adaptação das categorias de análise 

das representações discursivas, com base em Adam (2011), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010) e Queiroz (2013). 

 

2.7 Categorias de análise da representação discursiva  

 

Após a discussão teórica do conceito da representação discursiva, apresentamos as 

categorias de análise que constroem as Rds.  

A seguir, o quadro 01 evidencia as operações do período descritivo propostas por 

Adam (2011), por meio das quais Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) construíram as 

categorias de análise para a construção das representações de si, do alocutário e dos temas 

tratados. 

 

QUADRO 01– Síntese das operações de construção para o período descritivo 

Operações do período descritivo 

conforme Adam (2011) 

Síntese 

 Operações de tematização Essa categoria tem como principal 

característica a nomeação dos objetos de 

discurso presentes no discurso. Ela é 

subdividida em três, a saber: a pré-

tematização ou ancoragem, a pós-

tematização ou ancoragem diferida e a 

retematização ou reformulação. 

Operações de aspectualização Ela é apoiada na tematização. Está 

subdividida em fragmentação ou partição e 

qualificação ou atribuição de propriedades. 
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Operações de relação 

 

 

 

Essa categoria evidencia os objetos descritos 

no texto em um espaço e tempo 

determinado. Agrupa as operações de 

relação de contiguidade e relação de 

analogia. 

Operações de expansão por 

subtematização 

Diz respeito às retomadas das outras 

categorias citadas acima nos enunciados no 

período descritivo presente no texto. 

Fonte: Elaboração Nossa. 

 

De acordo com Adam (2011, p. 218), a operação de tematização “é a macrooperação 

principal: dá unidade a um segmento e faz dele um período tão fortemente característico que 

aparece como uma espécie de sequências”. Assim, ela é subdivida em três subcategorias, a 

saber: 

 Pré-tematização (ou ancoragem), que abre espaço para um objeto discursivo no 

período descritivo e anuncia um todo (ADAM, 2011). 

 Pós-tematização (ou ancoragem diferida), uma denominação adiada do objeto que 

nomeia a descrição no final da sequência. Assim sendo, isso pode afetar o sentido do 

texto.  

 Retematização (ou reformulação), segundo Adam (2011, p. 219), a “nova 

denominação do objeto, que reenquadra o todo, fechando o período descritivo”. Ou 

seja, o mesmo objeto é renomeado, referenciado por outros termos que lhe conferem o 

mesmo sentido de quando utilizado pela primeira vez. 

A aspectualização é dependente da tematização, visto que ela é caracterizada por dar 

atributos aos objetos-de-discursos descritos no texto. Assim, essa operação é dividida em: 

 Fragmentação (ou partição), que é a seleção de partes do objeto da descrição (ADAM, 

2011). Em outras palavras, o texto é distribuído em partes para uma melhor 

tematização do período descritivo. 

 Qualificação ou (atribuição de propriedades), caracterizada pelas propriedades do todo 

ou das partes selecionadas pela operação de fragmentação e evidencia as qualidades 

dos objetos-de-discurso descritos no texto (ADAM, 2011). 

A operação de relação corresponde aos espaços temporais e físicos descritos no 

texto. Ela está subdividida em: 

 Relação de contiguidade, que, de acordo com Adam (2011, p. 222), equivale à 

“situação temporal (situação do objetos-de-discurso em um tempo histórico e 

individual) ou espacial”.  
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 Relação de analogia diz respeito às comparações entre os objetos descritos no texto 

por meio de comparações e metáforas.  

Por fim, a operação de expansão por subtematização é entendida por Adam (2011, p. 

223) como “a extensão da descrição que se produz pelo acréscimo de qualquer operação a (ou 

combinada com) uma operação anterior”. 

Com base nesses operadores, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) fizeram 

readaptações e construíram as operações semânticas para análise das representações 

discursivas. 

 

QUADRO 2- Síntese das operações semânticas das Rds  

Operações Semânticas  
Rodrigues, Passeggi e Silva Neto, (2010) 

Síntese 

Referência  Entidade nomeada, designada ou 

representada em situação discursiva por 

meio de expressões nominais ou 

substantivas.  

Predicação Está voltada para a operação e seleção dos 

predicados, ou seja, é operacionalizada 

por meio de verbos. 

Aspectualização Diz respeito às atribuições e qualificações 

dos referentes e das predicações. 

Relação  Corresponde à relação que há entre os 

enunciados. Existem dois processos, que 

são a assimilação analógica e os 

elementos de ligação. 

Localização Categoria semântica que se responsabiliza 

por destacar as circunstâncias de espaço e 

tempo em que ocorrem as ações no texto. 
Fonte: Elaboração Nossa. 

 

 

Nesse quadro de construção das categorias semânticas permaneceram, do quadro 01 

proposto por Adam (2011), as operações de tematização, que aqui foi renomeada por 

referência; a aspectualização, que permanece com a mesma nomenclatura e sentido; a 

predicação, que foi a única categoria semântica proposta pelos autores acima. A categoria da 

relação, proposta em Adam (2011), é subdividida em relação de contiguidade e relação de 

analogia. No quadro 02, essa categoria é dividida e corresponde aos elementos coesivos 

textuais e à localização dos espaços temporais e físicos.   

A seguir, sintetizaremos as operações propostas por Queiroz (2013). 
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QUADRO 03- Síntese das operações semânticas para análise das Rds 

Categorias semânticas Queiroz (2013) Síntese 

Referenciação Volta-se para a designação dos referentes 

(coisas, objetos, sujeitos de ações, 

processos), ou seja, aquela que nomeia os 

participantes do processo da ação verbal. 

Predicação É o que gramaticalmente chamamos de 

predicados verbais e nominais que se 

encarregam de estabelecer as relações 

entre o referente e os processos 

desenvolvidos por ele. 

Modificação  Diz respeito às propriedades ou 

qualidades, tanto dos referentes como das 

predicações, sendo subdividida em 

modificação da referenciação e 

modificação da predicação.  

Comparação Compreende o estabelecimento de 

relações de sentido por meio do processo 

de comparação. 

Conexão A conexão proporciona a relação 

semântica entre um enunciado anterior e 

um posterior, visando à coerência e à 

produção de sentidos nos enunciados. 

Localização Categoria semântica responsável por 

identificar no texto os espaços físicos e 

temporais. É subdividida em localização 

espacial e temporal. 
Fonte: Elaboração Nossa. 

 

De início, Queiroz (2013) conceitua a categoria da referenciação como a nomeação 

de objetos, coisas e sujeitos das ações. Assim, em um texto, ela é responsável por identificar, 

por meio dos referentes textuais, a nomeação de objetos, de pessoas e os processos que eles 

representam, que podem ser reais ou fictícios. Essa categoria tem relação com o quadro 01 e 

02 no que se refere à nomeação e designação de objetos descritos no texto. 

 Cavalcante (2012, p. 98) conceitua a referenciação como “à atividade de construção 

de referentes (ou objetos dos discursos) depreendidos por meio de expressões linguísticas 

específicas para tal fim, chamadas de expressões referenciais”. Isto é, a referenciação é a 

construção de elementos linguísticos denominados referentes, cujo objetivo é manter o 

sentido, caso haja troca de termos. 

Essa categoria proposta por Queiroz (2013) se aproxima muito da tematização de 

Adam (2011), porque ambas têm como principal semelhança a revelação de identidade de 

objetos de discurso. Em seguida, a predicação corresponde aos nomes, verbos, referentes e 
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seus correlatos que são visíveis nos processos verbais. A categoria segue a definição de 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010). Para Queiroz (2013, p. 66), “a predicação se 

manifesta no texto por meio de verbos ou expressões verbais”. De tal modo, verificamos que a 

predicação é representada textualmente por verbos e seus equivalentes, cumprindo a missão 

de evidenciar os estados e ações que o verbo sugere ao sujeito. 

A categoria da modificação está relacionada com as qualidades que são atribuídas 

tanto aos referentes como às predicações, estando subdividida em modificação da 

referenciação e modificação da predicação. Assim, a primeira é caracterizada na tessitura 

textual/discursiva pelo uso de adjetivos ou expressões adjetivas que conferem qualidade aos 

referentes. A segunda está voltada para as ações que são desenvolvidas pelos verbos e se 

manifestam através das circunstâncias adverbiais. Ou seja, nos processos verbais, são 

reveladas por meio da predicação a ação que o sujeito está praticando (QUEIROZ, 2013). 

A comparação é definida como uma relação que constrói sentido por meio de 

comparações. Em relação a isso, Queiroz (2013, grifos da autora) relata que “é reconhecida no 

texto por meio de elementos linguístico-discursivos que demarcam a comparação entre 

objetos, que pode ser feita por meio de pares textuais: como, tanto... quanto..., ou de 

metáforas”. Desse modo, compreendemos que a comparação revela, por meio de figuras de 

linguagem, o jogo comparativo de objetos, sendo que ela advém, também, de uma 

macrooperação de relação do período descritivo de Adam (2011), mais especificamente, da 

analogia.  

 A categoria da conexão é expressa por meio dos conectores que asseguram a 

continuidade textual da unidade mínima de análise, a proposição-enunciado, até a mais 

complexa, as sequências. Ela também provém de Adam (2011). 

Por fim, a última categoria apresentada é a localização, relacionada aos espaços 

físicos e temporais que são evidenciados no plano textual.  É dividida em localização espacial 

e temporal. Adam (2011) confirma que há os organizadores espaciais, como à esquerda,/ à 

direita, antes, dentre outros e há, também, os organizadores de tempo como então, antes, em 

seguida, após e outros. O papel desses marcadores é sinalizar, no texto, o espaço e o tempo, 

demarcando os referentes textuais. 

Com base nos quadros 1, 2 e 3, destacamos que as categorias de análise de nossa 

pesquisa são: a referenciação, a predicação, a modificação, a localização e a relação. 

Justificamos a escolha dessas categorias, se baseando em uma pré-análise realizada no corpus 

em estudo, tendo em vista a frequência de ocorrência.  
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As categorias semânticas da utilizadas foram readaptadas das operações do período 

descritivo de Adam (2011) como a relação. E seguidas das contribuições de Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010) como a referenciação e a predicação. Em seguida, Queiroz 

(2013), traz a modificação, uma vez que, essa nomenclatura mudou para não confundir os 

aspectos verbais.  

 

2.7.1 Referenciação 

 

Nesta pesquisa, compreendemos a referenciação como uma entidade discursiva que 

nomeia seres, coisas e processos. Ela é revelada por meio de expressões nominais e 

substantivas, colaborando, assim, para a construção das representações discursivas. 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 175) dizem que a referência consiste em “aquilo 

que designamos, representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma 

situação discursiva referencial”.  

Nesse sentido, podemos dizer que a referência renomeia um determinado referente 

numa situação discursiva sem perder o sentido linguístico do termo. 

Ilustramos a categoria da referenciação com um fragmento do nosso corpus: 

(L 244-246) Viola-se a democracia e pune-se uma inocente. Este é o pano de fundo que 

marca o julgamento que será realizado pela vontade dos que lançam contra mim 

pretextos acusatórios infundados. 

 

Na proposição-enunciada “uma inocente” verificamos a Rd de inocente. Essa Rd é 

construída pela categoria da referenciação, em que os elementos semântico-gramaticais, como 

o substantivo, designam Dilma Rousseff como inocente, justificando que ela está sendo 

acusada injustamente por crime de responsabilidade. 

 

2.7.2 Predicação 

 

Na nossa investigação, para essa categoria semântica, seguimos o conceito de 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 175, grifos do autor), que definem “a predicação 

(verbal) remete tanto a operação de seleção dos predicados, isto é, a designação dos 

processos, no sentido amplo (ações, estados, mudanças de estado)”. Ou seja, a predicação é 

momento de suas ações. 
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Verifiquemos como a predicação é exemplificada nas nossas discussões com 

fragmentos do corpus: 

(L 398-403) Hoje eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste 

plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços. 

Reitero: respeito os meus julgadores. 

Não nutro rancor por aqueles que votarão pela minha destituição. 

Respeito e tenho especial apreço por aqueles que têm lutado bravamente pela minha 

absolvição, aos quais serei eternamente grata. 

 

O verbo “temo” indica uma ação negativa da locutora em virtude do que a 

democracia vai perder pelo processo de impeachment. No enunciado “Reitero: respeito os 

meus julgadores”, a Rd da presidenta é de uma mulher respeitadora, em que o verbo 

“respeito” demonstra que, acima de qualquer decisão relacionada ao seu julgamento no 

processo de impeachment, ela vai continuar respeitando quem a julgará. 

A predicação “respeito” e “tenho” denotam a presidenta como uma mulher de ações 

reconhecedoras pelo apoio que teve no momento de todo o seu processo. Dilma Rousseff é 

representada discursivamente como grata pelo verbo “serei” no futuro do presente do 

indicativo cuja função expressa é o estado que se encontra (grata). 

 

2.7.3 Modificadores 

 

Quanto aos modificadores, Queiroz (2013, p.67) nos afirma que são “as propriedades 

ou qualidades tanto dos referentes como das predicações” e, além disso, complementa: “pode 

ser dividida em modificação da referenciação e modificação da predicação”. 

Então, a modificação é revelada por meio de adjetivos com relação aos referentes e, 

no que concerne aos predicados, por meio de expressões adverbiais (QUEIROZ, 2013).  

Nesse contexto, vejamos fragmentos extraídos do corpus: 

 

(L 227-229) Se eu tivesse me acumpliciado com a improbidade e com o que há de pior na 

política brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-lo, eu não 

correria o risco de ser condenada injustamente. 

 



53 
 

A Presidenta é representada discursivamente como condenada injustamente, uma vez 

que, segundo ela, tivesse aceitado as propostas da oposição, não estaria no contexto em que 

está situada, o julgamento. Essa Rd foi revelada por meio do modificador da predicação 

“injustamente”. 

 

2.7.4 Relação 

 

Nesta pesquisa, compreendemos a relação como uma categoria que estabelece 

conexão entre um enunciado e outro garantindo, assim, o sentido textual. A categoria da 

relação foi proposta por Adam (2011) com as operações de relação e são subdivididas em: 

relação de contiguidade e relação de analogia. Segundo o referido autor, a relação de 

contiguidade corresponde aos espaços físicos e temporais em que ocorre a situação 

comunicativa. A analogia especifica as operações entre os objetos descritos no texto por meio 

de comparações e metáforas. 

Vejamos como essa categoria é expressa em um fragmento do corpus da pesquisa. 

(L21-24) Entre os meus defeitos, não está a deslealdade e a covardia. Não traio os 

compromissos que assumo, os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado. Na luta 

contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o 

sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até 

assassinados. 

 

No fragmento, a Rd de Dilma Rousseff é de torturada em relação ao período da 

ditadura militar, em 1964. Assim, a categoria da relação com o conector “até” expressa os 

dois tipos de tortura que a Presidenta sofreu: física e psicológica.  

 

2.7.5 Localização 

  

É a categoria semântica que situa as ações que os participantes realizam no espaço 

físico e temporal. Ela é subdividida em localização espacial e temporal. Adam (2011, p. 

181grifos do autor) diz que “os organizadores exercem um papel no balizamento dos planos 

textuais”. Assim, é papel desses organizadores evidenciar, nas representações discursivas, o 

espaço e o tempo. Desse modo, o autor nos mostra os organizadores espaciais e temporais: 
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Organizadores espaciais: (à esquerda/à direita, antes/depois, em 

cima/embaixo, mais longe, de um lado/de outro etc.). Organizadores 

temporais: (então, antes, em seguida, [e] então, depois, após, na véspera, 

no dia seguinte, três dias depois...). Os organizadores temporais possuem 

uma propriedade interessante: a de poder combinar conforme uma ordem de 

informatividade crescente: E + então + depois + após/em seguida/mais 

tarde/logo em seguida 

 

Adam (2011) nos apresenta os elementos que identificam, em uma ação do sujeito, se 

o espaço onde ele está situado é físico ou temporal. 

Ilustramos a categoria da localização com um fragmento do nosso corpus: 

(L21-24) Entre os meus defeitos, não está a deslealdade e a covardia. Não traio os 

compromissos que assumo, os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado. Na luta 

contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o 

sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até 

assassinados. 

 

 Na proposição-enunciada “Amarguei por anos o sofrimento da prisão”, a Rd é de 

torturada. O localizador temporal “por anos” indica o tempo de sofrimento de Dilma Rousseff 

se referindo à ditadura militar. Em “o sofrimento da prisão”, temos o localizador espacial “da 

prisão” indicando o espaço físico em que a locutora narra o momento de tortura. 

Depois dessa discussão teórica, apresentamos os passos metodológicos que 

nortearam a nossa investigação. 
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3  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que seguimos para a 

realização da pesquisa, com o intuito de alcançarmos os objetivos pretendidos. Apresentamos 

a contextualização da pesquisa, as etapas, as categorias de análise e o discurso político de 

defesa.  

 

3.1 Contextualização da pesquisa 

  

A presente pesquisa está fundamentada nos pressupostos teóricos da Análise Textual 

dos Discursos, corrente teórico-metodológica proposta por Adam (2011). Apresenta uma 

abordagem qualitativa, Ludke e André (1986, p. 21-22) afirmam que “o estudo qualitativo é o 

que se desenvolve numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e 

flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. Assim sendo, a análise 

qualitativa ocorre em uma situação de naturalidade, com base em textos/discursos produzidos 

sempre tendo um plano de texto que se adequa a situação comunicativa e, no nosso caso, o 

plano de texto é o ocasional, pois não segue uma estrutura rígida. 

O objeto investigado é o discurso de defesa que se sucedeu em uma situação natural, 

na sessão de julgamento de um processo de impeachment, acontecimento em virtude da 

acusação de crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff. 

Com relação à pesquisa qualitativa, Marconi e Lakatos (2011, p. 272) nos dizem que 

 

Na pesquisa qualitativa, primeiramente faz-se a coleta dos dados a fim de 

poder elaborar a teoria de “base”, ou seja, o conjunto de conceitos, princípios 

e significados. O esquema conceitual pode ser uma teoria elaborada, com um 

ou mais construtos. Desse modo, faz-se necessário correlacionar a pesquisa 

com o universo teórico.  

 

Em outras palavras, podemos dizer que, na pesquisa qualitativa, primeiro são 

coletados os dados com o objetivo de elaborar os significados construídos mediante as 

categorias de análise. Em seguida, essas análises são interpretadas através de uma teoria 

elaborada para tal fim. 

Essa pesquisa obedece ao paradigma descritivo-interpretativista, uma vez que são 

descritos os enunciados em que aparece a construção das representações discursivas 

encontradas nos fragmentos selecionados e, em seguida, são interpretados e analisados com 

base nas categorias e nos pressupostos da ATD. 
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Moraes (2003, p. 201-202) nos afirma que “esse metatexto constitui um conjunto de 

argumentos descritivo-interpretativo capaz de expressar a compreensão atingida pelo 

pesquisador em relação ao fenômeno pesquisado, sempre a partir do corpus de análise”. 

Compreendemos que esse metatexto, aqui entendido como o discurso fragmentado, sendo 

resultado da seleção de desmontagem do corpus, para depois, ser construído um novo sentido 

nos fragmentos selecionados. Isto é, o pesquisador vai emitir o que entendeu do fenômeno 

que está pesquisando por meio do processo analítico. 

Assim, relacionado à nossa pesquisa, o texto que foi desmontado é o discurso de 

defesa de Dilma Rousseff. Foram selecionados fragmentos com as representações discursivas 

de si, construindo, assim, um novo sentido ao discurso da presidenta. 

Essa pesquisa se caracteriza como documental, uma vez que trabalhamos com 

documentos públicos. Uma pesquisa documental se configura como tal porque objetiva 

analisar documentos dos mais variados gêneros, como jurídicos, religiosos, discursivos, 

políticos e jornalísticos. Lakatos e Marconi (2002), com relação à pesquisa documental, 

afirmam que é restrita a documentos escritos, sendo denominado de fontes primárias. Isso 

ocorre porque os documentos primários correspondem a documentos de arquivos públicos e 

que não foram submetidos à cientificidade. 

Nesse sentido, partimos de um documento institucional, o discurso político de 

defesa, uma vez que este objeto de investigação, em nossas buscas, ainda não fora estudado 

na perspectiva da ATD, mais especificamente, a representação discursiva, isso porque é o 

primeiro discurso dessa natureza proferido por uma mulher Presidenta no Brasil.  

Sobre o método de pesquisa, enveredamos pelos dedutivo e indutivo. Lakatos e 

Marconi (2003, p. 86) dizem que “a indução é um processo mental por intermédio do qual, 

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 

universal não contida nas partes examinadas”.  

Assim, os autores nos mostram que o método indutivo corresponde a um movimento 

que parte do geral para o particular, em que as categorias analíticas se encontram prontas 

antes mesmo de iniciar o processo de análise. Essas categorias são deduzidas pela teoria que 

dá suporte à pesquisa. Nesse sentido, a nossa investigação segue o método indutivo porque 

parte da proposta teórico-metodológica da ATD, para análises textuais discursivas dos dados 

em análise, ou seja, parte primeiro da teoria para os dados. 

Moraes (2003, p. 197), com relação ao método dedutivo, confirma que:  
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Um movimento do geral para o particular, implica construir categorias antes 

mesmo de examinar o corpus de textos. As categorias são deduzidas das 

teorias que servem de fundamento para pesquisa. São “caixas” (Bardin, 

1977), nas quais as unidades de análise serão colocadas ou organizadas. 

Esses agrupamentos constituem as categorias a priori. 

 

Nesse contexto, a nossa pesquisa, segue o método dedutivo porque analisa dados 

particulares que foram extraídos de um corpus com relação aos aspectos textuais e 

discursivos, objetivando comprovar os pressupostos teóricos da ATD por meio das categorias 

semânticas elaboradas para esse fim. 

Com relação aos procedimentos de análise, temos como base Minayo (2004), com a 

sua técnica de análise de conteúdos, que serve para pesquisas qualitativas, como o nosso 

objeto de estudo investigado.  

Para a análise dos dados, seguimos a proposta da autora em que são eleitas três 

etapas, a saber: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Assim, na primeira etapa, foi realizada a coleta do discurso, a leitura desse 

material e as escolhas das categorias encontradas em uma pré-análise. Em seguida, na 

segunda etapa, foram aplicadas as categorias semânticas. Por fim, na última etapa, realizamos 

a análise e interpretação linguístico-discursiva dos fragmentos que compõem o corpus em 

estudo. 

A seguir, com respaldo de Minayo (2004) constituímos as etapas de análise e 

interpretação dos dados, sem, necessariamente, seguir uma linearidade:  

1º Momento: escolha do corpus o discurso político de defesa proferido por Dilma 

Rousseff, no Senado Federal, coletado no site do Senado Federal; 

2º Momento: levantamento e seleção do conjunto de enunciados no discurso de 

defesa que evidenciam as representações discursivas do locutor; 

 3º Momento: levantamento das categorias semânticas de análises das representações 

discursivas do locutor, com base em uma pré-análise; 

4º Momento: seleção das categorias semânticas e dos elementos gramaticais e 

semânticos das representações discursivas do locutor; 

5º Momento: classificação e caracterização do gênero discurso político; 

6º Momento: análise e interpretação dos dados. 

Nesse contexto, reunimos os fragmentos linguístico-discursivos do discurso de 

Dilma Rousseff em que são evidenciadas as representações discursivas de si, de acordo com 

as categorias que foram apresentadas no percurso teórico. Assim sendo, foram recortados 10 

fragmentos. 
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As categorias de análise que revelam a construção das representações de Dilma 

Rousseff são a referenciação, a predicação, a modificação, a relação e a localização espacial e 

temporal. Ressaltamos que, no percurso teórico, apresentamos a justificativa pela escolha de 

cada uma delas. Vejamos a seguir. 

 

QUADRO 04- Categorias de análise 

REFERENCIAÇÃO Está relacionada à nomeação da entidade 

discursiva, ou seja, ela ocorre quando, em 

um texto ou situação discursiva, nos 

referimos ao mesmo objeto-de-discurso, 

mas com outro termo e não perdendo o 

sentido. 

PREDICAÇÃO Corresponde aos processos verbais que 

estão instaurados no texto, revelando as 

ações em que se encontram como, por 

exemplo, estados e mudanças dos estados. 

MODIFICAÇÃO É responsável por atribuir qualidades às 

entidades discursivas como os referentes 

ou predicados. 

RELAÇÃO  Refere-se à relação que há entre um 

enunciado anterior e posterior 

estabelecendo o sentido textual. 

LOCALIZAÇÃO Situa os espaços físicos e temporais das 

ações praticadas no texto pelos sujeitos. 
Fonte: Elaboração nossa. 

 

Em seguida, discutimos o discurso político e sua contextualização teórica como 

forma de apresentar o discurso em foco na nossa pesquisa. 

 

3.2 Objeto de pesquisa: discurso político 

 

Os sujeitos históricos e culturais se inserem no campo da linguagem. É por meio dela 

que expressamos nossas ações, nossos sentimentos e, principalmente, nos comunicamos uns 

com outros, pois somos seres interativos. Assim, Charaudeau (2009) nos afirma que “a 

linguagem é um poder, talvez o primeiro poder do homem”. Nesse sentido, a linguagem 

confere poder ao sujeito, visto que ele se encontra em uma sociedade e ela se manifesta e se 

constitui das mais variadas formas, como em um discurso. Assim, numa dada situação de 

comunicação, presenciamos variados tipos de discursos, sendo que eles são impregnados de 
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ideologias, isto é, as crenças que cada sujeito carrega consigo de sua cultura, história e 

vivência social. Seguindo esse pensamento, Van Dijk (2010, p. 135) demonstra que 

 

 ‘discurso’ é aqui entendido para significar somente um evento comunicativo 

específico, em geral, e uma forma oral ou escrita de interação verbal ou uso 

da língua, em particular. As vezes, “discurso” é usado em um sentido mais 

genérico para denotar um tipo de discurso, uma coleção de discursos ou uma 

classe de gêneros do discurso, como por exemplo, quando falamos em 

“discurso médico”, em “discurso político” ou, de fato, em ‘discurso racista’. 

[...].  

 

Em outras palavras, podemos evidenciar que o discurso é considerado um ato de 

comunicação, pois sua constituição envolve sujeitos parceiros na interatividade e ele pode se 

manifestar de duas formas quanto ao uso particular: oral ou escrito. Mas de forma geral, ele é 

utilizado para demonstrar um tipo específico de discurso que, dentre tantos, podemos citar 

como exemplo o discurso médico, o discurso racista, ou ainda, o discurso político, que é o 

nosso objeto de investigação. 

Com relação à definição de discurso, Adam (2011, p. 45) registra que “o conceito de 

discurso [...] é definido pelos seguintes traços: uma estabilização pública e a possibilidade de 

um status institucional”. Desse modo, compreendemos que o discurso, para se efetivar na sua 

concretude, é necessário ser estável publicamente e, também, ser institucionalizado, ou seja, 

ele deve pertencer a alguma instituição, como, por exemplo, o discurso político se insere na 

instância do poder governamental. 

 Em consonância com essa ideia de discurso como ato comunicativo, Charaudeau 

(2008, p. 40) afirma que “concerne mais diretamente aos atores que participam da cena de 

comunicação política, cujo desafio consiste em influenciar as opiniões a fim de obter adesões, 

rejeições ou consenso”. No discurso político, portanto, é papel dos sujeitos, a partir de suas 

opiniões, tentar persuadir outras pessoas com o objetivo de ser aceito, rejeitado ou entrar em 

um consenso. No nosso objeto analítico, o discurso de defesa de Dilma Rousseff, ela tenta 

convencer a todos no Senado Federal e o povo brasileiro, por meio de seus argumentos, que é 

inocente e que não cometeu nenhum crime passível de afastamento da Presidência da 

República por meio de um processo de impeachment. 

Para Charaudeau (2008, p. 40), “não é, portanto, o discurso que é político, mas a 

situação de comunicação que assim o torna. Não é o conteúdo do discurso que assim o faz, 

mas é a situação que o politiza”. Então, podemos discernir que é papel da situação 

comunicativa conferir caracterização e definição aos tipos de discursos existentes. Também 
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no discurso político, não é o seu conteúdo que o classifica como tal, mas sim, a situação, 

como, por exemplo, se um discurso for proferido no Palácio do Planalto, sede do Presidente 

do Brasil, ele se configura como político, mas se for proferido em uma igreja, ainda, assim, é 

político porque possui um viés institucional.  

No que concerne ao papel do político, Charaudeau (2008, p. 83) nos afirma que “o 

político procura reunir as elites em torno de um projeto de governo comum, para o qual 

convém estabelecer alianças com diferentes partidos e com diferentes setores dessas elites, e 

isso com a ajuda de promessas ou ameaças”. Dessa forma, percebemos a ideia de que é papel 

do político governar para o bem universal de uma determinada população na qual exerça seu 

poder, só que ele necessita de apoio das elites para poder executar os projetos. Essa aliança é 

estabelecida com partidos e com elites.   

Convém ressaltar que o político procura as elites e os partidos para construir o seu 

projeto de governo com o intuito de obter adesões ainda no período eleitoral e, com isso, 

fazem muitas promessas aos cidadãos. E, durante esse processo de eleição, os candidatos 

carregam consigo identidades que podem ou não ser verdadeiras. No campo da política, isso é 

denominado de jogo de máscaras. Em relação a essa ideia, Charaudeau (2008, prólogo) diz 

que “[...] várias máscaras são possíveis, e, portanto, várias identidades são possíveis”.  

 Podemos dizer que, de acordo com o contexto, o candidato ou o próprio político 

utiliza a máscara que melhor lhe convém em cada situação e, nesse ínterim, são construídas as 

identidades que podem ser individuais ou sociais. Isto significa demonstrar que, diante da 

sociedade, ele passa uma representação e, na vida cotidiana, outra. 

Nesse contexto, Charaudeau (2008) ressalta que 

 

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 o 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.  

 

Seguindo o pensamento do autor, podemos perceber que, num discurso proferido por 

algum político, as palavras representam um forte poder de convencimento. Assim, ela não 

pode ser compreendida ao pé da letra, pois pode revelar muito mais do que está ali exposto 

deve ser vista como um jogo de estratégias que tem como objetivo persuadir, convencer, 

justificar e argumentar para que os sujeitos acreditem no que os políticos falam.  

Nesse sentido, existem três lugares em que o discurso político é 

produzido/constituído: um lugar de governança, um lugar de opinião e um lugar de mediação. 
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Assim, no lugar de governança, está inserida a instância política e a sua antagonista, a 

instância adversária; no segundo, encontra-se a instância cidadã, no terceiro, a instância 

midiática (CHARAUDEAU, 2008). 

No que concerne à instância política, podemos discorrer que é o lugar onde os atores 

têm o poder de decidir, manipular e, também, é o local de credibilidade e autoridade. Ela está 

representada por inúmeros cargos e funções, como os de chefes de estado, chefes de governo, 

ministros, deputados e outros (CHARAUDEAU, 2008). Esses conjuntos de governantes 

possuem como responsabilidade criar projetos e ações que se voltem para o bem comum dos 

sujeitos. 

A instância cidadã faz parte de um regime democrático, mais especificamente o povo 

que tem como papel escolher os seus representantes. Assim, ela é definida como aquela que se 

encontra em um local no qual a opinião é construída fora do governo. Cabe ao cidadão julgar, 

fiscalizar e criticar os projetos de governo e, principalmente, os governantes por meio dos 

discursos de reinvindicação, de interpelação e sanção (CHARAUDEAU, 2008).   

Segundo Charaudeau (2008, p. 59), “o discurso da instância cidadã dedica-se 

essencialmente a interpelar o poder governante”. Enfim, essa instância é representada por 

organizações mais ou menos institucionais (sindicatos, corporações, coordenações, entre 

outros) ou em situações de protesto, como manifestações de rua e outras. Assim, podemos 

citar, como exemplo na instância cidadã, as manifestações de rua que ocorreram no Brasil, em 

2016, caso em que os brasileiros saíram às ruas, protestando contra os casos de corrupções 

políticas que estavam muito presentes no governo de Dilma Rousseff e, consequentemente, 

pedindo, de um lado, a sua saída do presidencialismo e, por outro lado, apoiando a 

continuação do governo Dilma Rousseff. 

Por fim, o lugar de mediação, representado pela instância midiática que se encontra 

fora da governança. Seu objetivo é unir a instância política e a cidadã através dos grandes 

veículos de comunicação e informação, como panfletos e cartazes de rua (CHARAUDEAU, 

2008). Ressaltamos que a mídia exerce uma grande influência na área da política por emitir 

informações e notícias que podem ser falsas ou verdadeiras, cabendo ao telespectador 

acreditar ou não na veracidade do que foi exibido. Sendo assim, no contexto midiático, o 

discurso político pode se tornar polêmico, visto que a mídia pode influenciar por causa da 

ideologia que acredita.  

Então, Charaudeau (2009, p. 58) diz que  
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O discurso político se caracteriza por um jogo polêmico, que utiliza 

constantemente contratos e estratégias para convencer ou seduzir o outro. 

Digamos que EUc tenta fabricar uma imagem de sujeito destinatário que 

acredita ser coincidente com a do sujeito interpretante. Assim, no contexto 

desse tipo de discurso, podemos notar a construção de uma imagem de 

“fusão identitária” como uma estratégia de dramatização, para fazer com que 

uma nação se sinta integrada em um mesmo grau de cidadania: não é parte 

dela que conta, mas seu todo. 

 

Percebemos, pelo exposto, que uma das principais características do discurso político 

são as estratégias que o produtor utiliza para convencer ou seduzir o outro. Assim, esse 

produtor acredita que a sua imagem construída no discurso é semelhante à do alocutário. 

Nesse ínterim, há uma mistura dessas duas identidades, tanto do interlocutor quanto do 

alocutário, com o intuito de criar uma estratégia estabelecida num jogo de máscaras diante da 

nação. 

Osakabe (1999, p. 60) afirma que há dois tipos de discursos: o discurso político-

teórico e o discurso político-militante. O primeiro é definido pela convicção e o segundo é 

caracterizado pela persuasão. Nesse contexto, particularmente, definimos o discurso político 

de defesa como discurso político-teórico, pois Dilma Rousseff, em sua defesa, tenta 

convencer os brasileiros, mais especificamente, os senadores, de sua inocência em relação 

àquilo de que estava sendo acusada no processo de impeachment, fazendo uso de seus 

convencimentos.  

Nesse sentido, “a tarefa do discurso político, é, portanto, determinar, de acordo com 

o seu propósito, esse ideal dos fins como busca universal para todos” (CHARAUDEAU, 

2008, p. 189). Afirmamos que o discurso político consiste, em consonância com seus 

objetivos, em criar um ambiente de bem-estar universal para todos, ou seja, organizar a vida 

da população em todos os setores, como a educação, a saúde pública e a segurança. 

 O discurso político é fabricado em vários lugares e não está voltado só aos 

governantes e nem aos solitários da política. Desse modo, Charaudeau (2008) distingue que 

há três lugares de fabricação, a saber: um lugar de elaboração dos sistemas de pensamentos, 

um lugar do ato comunicativo e um lugar onde é produzido um comentário.  

De modo igual, em cada lugar desses, é produzido um tipo específico de discurso. 

Em primeiro lugar, temos o discurso político como sistema de pensamento que se destaca em 

virtude de uma atividade discursiva, cujo intuito é fundar um ideal político em prol de 

construções de opiniões e, principalmente, os posicionamentos. É, nesse contexto, que as 

filiações ideológicas ganham notoriedade em virtude dos pensamentos dos sujeitos, local onde 

é constituído o discurso (CHARAUDEAU, 2008). 
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O discurso político como ato de comunicação se refere às pessoas que participam da 

comunicação política, pois se destacam em virtude de influenciar as opiniões, a fim de obter 

adesões, rejeições e consensos. Nesse tipo de discurso, os atores participam dos comícios, 

debates, declarações televisivas e outras. Assim sendo, esses atores estão envolvidos 

diretamente no ato político (CHARAUDEAU, 2008). 

Por fim, falando sobre o discurso político como comentário, Charaudeau (2008, p. 

40) afirma que “não está necessariamente voltado para um fim político. O propósito é o 

conceito político. [...] é um discurso a respeito do político, sem risco político”.  Esse discurso 

tem como função emitir opiniões de sujeitos que não fazem parte do grupo restrito de 

políticos e não se sabe ao certo qual o engajamento dos sujeitos nessa ação. Esse discurso, 

segundo Charaudeau (2008, p. 41) “ouve-se frequentemente no bar, em família ou entre 

amigos, mas ele inclui também [...] os jornalistas que comentam a atualidade política”. 

Então, consideramos que o discurso de defesa se enquadra no ato comunicativo, pois 

os políticos estão inseridos num ato de comunicação em função de obter concessões, 

influências e adesões, ou seja, tentar convencer o outro a mudar a sua opinião em função da 

imagem pública. Nesse caso, Dilma Rousseff se vale de apoios comunitários, manifestações 

de rua e do poder judiciário para tentar comprovar que é inocente no processo de 

impeachment. 

Ressaltamos que nos gêneros do discurso político há vários subtipos de discursos 

como: de posse, de rua, de renúncia, de defesa, de debate eleitoral, de confirmação e de 

agregação. Compreendemos, então, que cada político quando vai pronunciar seu discurso 

político leva em conta a situação comunicativa. 

A seguir, será apresentada a contextualização do discurso político de defesa e sua 

composição. 

 

3.2.1 Discurso de defesa de Dilma Rousseff 

 

O discurso político proferido por Dilma Rousseff no Senado Federal, no dia 29 de 

agosto de 2016, trata da sua defesa no dia do julgamento do processo de impeachment, e foi 

coletado no site do Senado Federal, onde se encontra disponível para o acesso.  

O processo de impeachment contra a presidenta teve início no dia 02 de dezembro de 

2015, quando a Câmara dos Deputados aceitou a denúncia contra ela por crime de 

responsabilidade. No dia 12 de maio de 2016, Dilma Rousseff é, então, afastada de seu cargo 

de Presidenta da República. Diante dessa realidade, no dia 31 de agosto de 2016, Dilma 
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Rousseff foi julgada, condenada e destituída do poder, como resultado final do processo de 

impeachment. 

Justificamos a escolha desse gênero em estudo (discurso político de defesa) pela 

grande demanda de recursos de defesas impetrados por políticos que se envolveram em 

processos de corrupção política. 

Percebemos que o discurso de defesa se constitui como um texto escrito-oralizado, 

que pertence a uma instituição. Assim, podemos dizer que o discurso de defesa teve como 

objetivo ser lido pela Presidenta no Plenário Federal em prol de sua defesa. Esse discurso é 

classificado como um documento público, visto que pertence a uma instituição, o Senado 

Federal, e está acessível em um meio eletrônico, a internet no site do Senado Federal.  

O discurso de defesa apresenta o plano de texto ocasional, segundo Adam (2011), 

porque é mais aberto e flexível, a exemplo de editoriais, porque não há uma estrutura fixa, 

estável de ser seguida como, por exemplo, a estrutura de um artigo científico.  

Com relação à forma de organização e composição que constitui o discurso de 

defesa, verificamos as seguintes características: no início do discurso, Dilma Rousseff saúda a 

todos os que estão presentes na sessão de julgamento, ou seja, seus alocutários: o Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandoski, o Presidente do Senado Federal, Renan 

Calheiros, os senadores presentes e, também, a população que acompanha pela televisão e 

pela internet. Em seguida ela expõe, justifica, esclarece e apresenta argumentos porque está 

sendo acusada, no processo de impeachment. 

O plano de texto do discurso de defesa obedece à seguinte ordem: a abertura do 

discurso é composta pela saudação, explicação, justificativa dos fatos e, principalmente, a 

defesa de si mesma para que acreditem na sua inocência. Na abertura, há a presença de 

sequências narrativas, descritivas e argumentativas. Nomeamos essa primeira parte do 

discurso de defesa como tópico inicial. 

Na segunda parte do discurso, denominado de tópico secundário, há o 

desenvolvimento de passagens argumentativas, com o encaixamento de sequências narrativas 

e descritivas que abordam sobre a presidenta que será julgada de qualquer forma e cita 

exemplos de casos de impeachment que ocorreram no país, como, por exemplo, Getúlio 

Vargas, Juscelino Kubitscheck e João Goulart. Dilma Rousseff também descreve a sua vida 

política, relata as consequências que pairarão sobre o Brasil. Caso o processo seja aprovado, 

reafirma sua inocência e menciona a influência da mídia brasileira, que colabora com o 

cenário de instabilidade política.  
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 A terceira parte, denominada de tópico intermediário, que apresenta sequências 

narrativas, argumentativas e descritivas sobre as acusações que culminaram na abertura do 

processo de impeachment. Ao mesmo tempo, Dilma Rousseff expõe justificativas em prol de 

seu julgamento e tenta convencer o Senado Federal de sua inocência. Além disso, relata, 

também, que foi vítima da ditadura militar. 

Por fim, o tópico final consta das justificativas apresentadas por Dilma Rousseff, 

argumentando em seu favor, como, por exemplo, quando cita que viu de perto a morte, em 

decorrência de dois fatos que ocorreram em sua vida: a tortura durante o período militar e o 

diagnóstico de um câncer linfático, em 2009. Depois disso, ela se despede e agradece aos 

senadores. Esse tópico se caracteriza por sequências descritivas e argumentativas. 

Para uma melhor compreensão do plano de texto do discurso de defesa foi construído 

um quadro-síntese do plano de texto do discurso. 

 

QUADRO 05- Plano de texto do discurso de defesa de Dilma Rousseff  

Abertura (L1-13): Saudação inicial aos seus alocutários: o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Ricardo Lewandoski, o Presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, os 

senadores presentes e, também, a população que acompanha pela televisão e pela internet. 

Sequência argumentativa (L14-80) com o encaixamento de sequências narrativas e 

descritivas sobre a Presidenta que será julgada de qualquer forma e cita exemplos de 

impeachment que ocorreram no país. 

Apresenta explicações do que estava sendo acusada, sua vida política e as consequências que 

pairão sobre o Brasil, caso o processo de impeachment seja aprovado, reafirma sua inocência 

e menciona a influência da mídia brasileira (L 81-248). 

Narração, argumentação e descrição dos crimes que culminaram na abertura do processo de 

impeachment (L 249-332). 

Argumentação em prol de sua defesa citando fatos de sua vida passada como a ditadura 

militar (L 250- 417). 

Encerramento e despedida (L 418-419). 

Fonte: Elaboração nossa. 

 

A seguir, as análises das representações discursivas do locutor Dilma Rousseff. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo analítico, tratamos, mais especificamente, das representações 

discursivas de Dilma Rousseff, no discurso de defesa, proferido no Senado Federal, no dia 29 

de Agosto de 2016, na sessão de julgamento do processo de impeachment. 

A análise focaliza as representações discursivas por meio das categorias semânticas 

da referenciação e seus modificadores, da relação, da predicação e seus modificadores e da 

localização espacial e temporal.  

 

4.1 Representações discursivas de Dilma Rousseff 

 

A análise se organiza em torno de dez (10) conjuntos de fragmentos, que foram 

nomeados de acordo com cada representação discursiva. O  conjunto de fragmentos 1, foi 

nomeado de “Fragmentos da Rd presidenta da república honesta e honrada”. O conjunto 2 

“Fragmentos da Rd de mulher comprometida e grata”. Nos fragmentos de 3, “Fragmentos da 

Rd mulher idônea e humilde”. No 4, “Fragmentos da Rd de torturada”. No de número 5, 

“Fragmentos das Rds de jovem, resistente, acusada injustamente e condenada”. Em seguida, 

no 6, temos “Fragmentos da Rd de dedicada, lutadora, orgulhosa, mãe e avó. Nos fragmentos 

de 7, foi nomeado de “Fragmentos da Rd de mulher de energia, de forças, inocente e 

acusada”. Nos fragmentos de 8, temos a nomeação de “Fragmentos das Rds julgada, 

condenada injustamente e serena”. Em 9, temos “o Fragmento da Rd mulher ousada”. No 

conjunto de fragmentos 10, identificamos como “ Fragmentos mulher protegida e confiante”.  

Esclarecemos que, nos dez (10) fragmentos de análises, as representações são 

construídas com base em cinco categorias analíticas: a referenciação, compreendida como a 

designação de seres ou coisas, isto é, as entidades discursivas; a predicação, responsável por 

revelar os processos verbais; os modificadores, que atribuem qualidades aos referentes e aos 

predicados dos processos verbais; a localização, que designa o espaço físico e temporal onde 

acontecem os processos dos participantes; e a relação, que é responsável por manter a 

coerência dentre as partes internas do texto. 

A seguir, a análise do primeiro conjunto de fragmentos das Rds de Dilma Rousseff 
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1 - Fragmentos da Rd presidenta da república honesta e honrada 

(L5-9) No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da 

República Federativa do Brasil. Fui eleita por mais 54 milhões de votos. Na minha 

posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem 

como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a 

união, a integridade e a independência do Brasil. 

(L37-38) Exercendo a presidência da república, tenho honrado o compromisso com o 

meu país, com a democracia, com o Estado de Direito. 

(L61-62) [...] exercício da presidência da república, que venho pessoalmente à 

presença dos que me julgarão [...]. 

(L371-372) Bravas mulheres brasileiras, que tenho a honra e o dever de representar 

como primeira mulher presidenta do Brasil. 

(L413-417) Peço que façam justiça a uma presidenta honesta, que jamais cometeu 

qualquer ato ilegal, na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Votem sem 

ressentimento. O que cada senador sente por mim e o que nós sentimos uns pelos outros 

importa menos, neste momento, do que aquilo que todos sentimos pelo país e pelo povo 

brasileiro. 

 

Nos fragmentos, apresentados no texto podemos perceber que a representação 

discursiva mais relevante de Dilma Rousseff é de Presidenta da República honesta e honrada. 

Essa Rd foi construída pela categoria da referenciação, predicação, localizadores e 

modificadores da predicação e da referenciação.  

Quanto à predicação, destacamos alguns verbos: “assumi”, “manter”, “defender” e 

“cumprir”. Tais verbos significam algumas ações praticadas pela presidenta como, por 

exemplo, assumiu um grande cargo político, manteve, defendeu e cumpriu as leis que estão 

presentes na Constituição. Assim, essas ações apontaram Dilma Rousseff como uma mulher 

que entrou para a história política e social do país. 

A predicação “…assumi meu segundo mandato à presidência da República 

Federativa do Brasil. Fui eleita por mais 54 milhões de votos” demonstra que o verbo 

“assumi”, no pretérito perfeito, indica a execução de uma ação de posse em um dos maiores 

cargos políticos do país, configurando-se, assim, como fato histórico, tendo em vista o espaço 

discursivo em que estava situada (sessão de julgamento). 

A predicação “fui eleita” denota, mais uma vez, a Rd de Presidenta da República, em 

virtude de ter sido eleita por mais de 54 milhões de votos, detentora do programa de governo 
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que os brasileiros escolheram nas eleições de 2014. Na afirmação em destaque, percebemos a 

mulher protagonista do país que faz uso altivo de sua voz. As expressões verbais “assumi” e 

“fui eleita” apontam para a presidenta consciente de sua responsabilidade para o cumprimento 

de seus deveres em prol da população brasileira. Nesse sentido, ela se coloca como mulher de 

uma história política que a torna alvo de seus adversários, a ponto de sofrer o impeachment e 

ser colocada para fora de seu papel maior de líder da nação, papel para o qual foi eleita, 

conforme afirma no trecho: “Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e 

cumprir a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral do povo 

brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.   

O locativo “Na minha posse” expressa o espaço, o tempo e o evento, Palácio do 

Planalto em Brasília, e reforça a Rd em análise. Este recurso semântico-discursivo associa a 

história política de Dilma Rousseff ao fato de ser a primeira presidenta eleita do Brasil.  

Na sequência de seu discurso, os verbos manter, defender e cumprir, evidenciam o 

papel de uma presidenta honesta que afirma manter direitos do povo, defender e zelar por esse 

povo, papel que assume durante o julgamento.  

Na proposição-enunciada “bem como o de observar as leis, promover o bem geral do 

povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil” continua a 

reforçar a Rd de presidenta honesta. O verbo “observar” mostra-se como um elemento 

semântico-gramatical que aponta Dilma Rousseff como fiscal das leis que regem o país, 

sentido retomado em “promover o bem geral do povo brasileiro” e “sustentar a união”. Nesse 

discurso de presidenta honesta, efetiva-se o compromisso de cumprir as leis para garantir o 

bem comum a toda a população brasileira. Assim, nesse contexto do discurso de defesa, em 

que se aborda o cumprimento, a manutenção e a efetivação das leis, interpretamos que o 

processo de impeachment de Dilma Rousseff foi construído por opositores do seu governo 

com acusações injustas.  

No percurso isotópico de seu discurso, a presidenta reafirma o compromisso 

assumido quando da sua posse e, ao mesmo tempo, quer convencer os senadores de que o 

processo de impeachment é falho e injusto. Assim, de acordo com Adam (2011), aconteceu a 

ação visada Nível 1 (N1) em que a locutora se defende e, ao mesmo tempo, estabelece relação 

de interação com o público, considerando a formação discursiva de presidenta eleita: 

“Exercendo a presidência da república, tenho honrado o compromisso com o meu país, com a 

democracia, com o Estado de Direito”. Nesse trecho do discurso, a presidenta se representa 

como honrada: “tenho honrado o compromisso com o meu país”, o que vem demonstrar a 

responsabilidade de zelar pelos votos que a colocou no maior cargo do país.   
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Interpretamos, também, que, por meio dos verbos “tenho” e “dever”, ocorre o 

processo de interação Nível 2 (N2) entre a presidenta e os sujeitos alocutários, para tentar 

convencê-los de que, como presidenta honesta e honrada, não merecia sofrer o processo de 

impeachment aberto contra ela. Os verbos em destaque apresentam relações cotextuais no 

percurso do discurso. No caso do primeiro (“tenho”), podemos dizer que, antes dele, vem uma 

referência a “bravas mulheres brasileiras”, contribuindo para a imagem de Dilma Rousseff 

como presidenta mulher e representante das mulheres no poder. Com relação ao segundo 

(“dever”), percebemos que seu sentido é construído em conjunto com o primeiro; mesmo 

vindo depois, há uma interligação entre eles.  

A representação de presidenta honesta é reforçada por meio da categoria da 

predicação na proposição-enunciada “Peço que façam justiça a uma presidenta honesta, que 

jamais cometeu qualquer ato ilegal, na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu”. 

Isso ocorre, quando a locutora usa a expressão “peço”, para adiantar ao público a sua defesa e 

adiantar o pedido de justiça em seu caso. Quando diz: “jamais cometeu qualquer ato ilegal” 

ela mostra, através do modificador da predicação “jamais”, que nunca cometeu qualquer tipo 

de crime, ainda mais, quando Presidenta de Estado, chefe de uma nação. Este trecho nos faz 

remeter ao Nível 8 (N8) do esquema 4 de Adam (2011), que debate sobre os atos de discurso 

ou a orientação argumentativa. O espaço discursivo de Dilma Rousseff era de confronto 

diante do Senado Federal. De um lado, a acusação, e de outro, a defesa. Nesse espaço Dilma 

Rousseff tinha que fazer uso de argumentos em defesa de si como presidenta honesta, aquela 

que não cometeu crime de responsabilidade.  

A seguir, a Rd de Dilma Rousseff como mulher comprometida e grata, por meio das 

categorias da predicação, da referenciação, da localização e dos modificadores da predicação 

e da referenciação. 
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2 - Fragmentos da Rd mulher comprometida e grata 

(L355-359) Senhoras e senhores senadores, 

Nesses meses, me perguntaram inúmeras vezes por que eu não renunciava, para 

encurtar este capítulo tão difícil de minha vida. 

Jamais o faria porque tenho compromisso inarredável com o Estado Democrático de 

Direito. Jamais o faria porque nunca renuncio à luta. 

(L373-376) Chego à última etapa deste processo comprometida com a realização de 

uma demanda da maioria dos brasileiros: convocá-los a decidir, nas urnas, sobre o 

futuro de nosso país. Diálogo, participação e voto direto e livre são as melhores armas que 

temos para a preservação da democracia. 

(L 402-403) Respeito e tenho especial apreço por aqueles que têm lutado bravamente 

pela minha absolvição, aos quais serei eternamente grata. 

 

No discurso de defesa de Dilma Rousseff, são utilizados alguns localizadores 

temporais para a construção da representação discursiva de si, como, por exemplo, “Nesses 

meses, me perguntaram inúmeras vezes por que eu não renunciava, para encurtar este capítulo 

tão difícil de minha vida”. A localização temporal “nesses meses” evidencia o tempo do 

processo de impeachment, que teve a duração de três meses (de maio de 2016 a agosto de 

2016), até o afastamento da presidenta. A categoria da localização temporal colabora na 

construção da Rd de mulher comprometida, porque apresenta circunstâncias que coincidem 

com o percurso histórico de sua vida que a locutora vai perfazendo no seu discurso de defesa. 

As predicações “me perguntaram” e “eu não renunciava” destacam o sujeito locutor 

que fala se responsabilizando por suas ações, como agente delas, e de quem sofre as 

consequências do julgamento do processo de impeachment. Por trás dessa negação, há o 

implícito de que “o não renunciar” estava significando ser comprometida em dirigir a nação 

para cumprir com o seu papel de chefe maior. Isso é reforçado por outra negativa “Jamais o 

faria porque tenho compromisso inarredável com o Estado Democrático de Direito. Jamais o 

faria porque nunca renuncio à luta”, reafirmando compromisso como protagonista de sua 

história de vida pessoal e política. Assim, naquele momento do processo de impeachment, ela 

não renunciou ao seu cargo, porque via, nessa atitude, um descumprimento com a democracia 

brasileira e, se assim o fizesse, desistiria de lutar. Por isso, expressou “Chego à última etapa 

deste processo comprometida”. O modificador “comprometida” revela a qualidade de uma 

mulher de compromisso com a nação e com o futuro desta, porque não desistiu de seu cargo e 

pediu à população que convocasse uma nova eleição, como forma de garantia da continuação 
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da democracia, em virtude da situação difícil a que estava sendo submetida (sessão de 

julgamento do processo de impeachment). 

A representação de Dilma Rousseff como mulher grata expressa em “Respeito e 

tenho especial apreço por aqueles que têm lutado bravamente pela minha absolvição, aos 

quais serei eternamente grata” aponta a presidenta como uma mulher que agradeceu, no 

momento do julgamento e, também, depois, evidenciado por meio do verbo no futuro (serei), 

aqui visto como designação de processos, expressão usada por Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2010) para denominar o que se refere à mudança de estado, isto é, uma ação (gratidão) 

que acontecerá em momento posterior ao discurso de defesa, da Presidenta 

Na sequência, temos as Rds de Dilma como mulher idônea e humilde.  

 

3 - Fragmentos da Rd mulher idônea e humilde 

(L14-20) Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos contrários aos 

interesses daqueles que me elegeram. 

Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei mais do povo, tive 

oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas 

duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram 

adotadas. Acolho essas críticas com humildade. Até porque, como todos, tenho defeitos 

e cometo erros. 

 

Nos trechos, podemos perceber as representações discursivas de Dilma Rousseff 

como mulher idônea e humilde. Essas Rds foram construídas pelas categorias das predicações 

e de seus modificadores.  

Temos, na predicação, os verbos “acredito” e “elegeram”, que exprimem a função de 

um locutor agente dos processos verbais, ou seja, é praticante de suas ações. A categoria do 

modificador da predicação, representada pelo advérbio de negação “Jamais”, aponta que a 

presidenta é incapaz de cometer qualquer tipo de ato ilícito, tanto por causa dela, quanto pela 

nação, e “com humildade”, sendo uma mulher humilde, porque adota a postura de 

reconhecimento de suas ações políticas praticadas durante o seu governo. 

Na proposição-enunciada “Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos 

contrários aos interesses daqueles que me elegeram”, o uso da negação “jamais” torna a 

locutora idônea. Esse modificador expressa indignação, porque provém dela afirmar que, em 

nenhum momento como presidenta, sob nenhuma condição, praticou atos ilícitos que 



72 
 

prejudicassem seus princípios morais e políticos, já que provém dela ser uma figura pública e 

representativa de um país. 

Nesse contexto, os verbos “acredito” e “elegeram” são contrários ao que pregava o 

processo de impeachment, uma ação praticada contra o que a locutora acreditava ser. O verbo 

“elegeram” colabora, ainda, na construção da Rd de mulher idônea, uma vez que a presidenta 

não estava preocupada somente consigo, mas com toda a população que chefiava, incluindo 

os seus eleitores e não-eleitores. Consideramos construções verbais que, segundo Adam 

(2011), referem-se ao contexto em que o sujeito discursivo está situado, no caso do sujeito em 

análise, no Senado Federal, proferindo um discurso de defesa, para não manchar a sua história 

de vida política. Então, o contexto colabora na construção de efeitos de sentido no texto.  

Quando a locutora faz uso da proposição-enunciada “Acolho essas críticas com 

humildade”, evidencia o ‘ser humilde’ em razão de reconhecer as ações praticadas em seu 

governo e de receber as críticas provindas de sua atuação, mais especificamente, no momento 

de sua defesa. Continuam os argumentos: “Até porque, como todos, tenho defeitos e cometo 

erros”. Assim, admitindo ter defeitos e cometer erros, demonstra o poder de se defender e de 

construir uma imagem positiva de si por meio do discurso proferido.  

Na sequência, temos a Rd de Dilma Rousseff como torturada. 
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4 - Fragmentos da Rd torturada 

(L21-24) Entre os meus defeitos, não está a deslealdade e a covardia. Não traio os 

compromissos que assumo, os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado. Na 

luta contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos 

o sofrimento da prisão. Vi companheiros e companheiras sendo violentados e até 

assassinados. 

(L383-386) Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro, em 

uma foto, da minha presença diante de meus algozes, num momento em que eu os 

olhava de cabeça erguida enquanto eles escondiam os rostos, com medo de serem 

reconhecidos e julgados pela história. 

 

A Rd de Dilma Rousseff como torturada é construída por meio das categorias da 

predicação, da relação, da localização espacial e temporal. A proposição-enunciada “Na luta 

contra a ditadura, recebi no meu corpo as marcas da tortura”, destaca-se a Rd de torturada, 

evidenciada pelos localizadores “na luta contra a ditadura” “no meu corpo”, indicando a luta 

enfrentada no período da ditadura militar, momento difícil para os defensores de um país mais 

justo, em busca de democracia e liberdade, entre os quais se coloca a locutora. 

No uso da predicação, destacamos o verbo “recebi”, na voz passiva que aponta a 

locutora como paciente de ações militares. Durante o seu discurso de defesa, quando a 

presidenta afirmou “Amarguei por anos o sofrimento da prisão”, o verbo da predicação 

“amarguei” apresenta a dureza da repressão, da violência que sofreu, tanto fisicamente quanto 

psicologicamente, durante a tortura. 

As localizações temporais “por anos” e “daquela época”, além “das marcas dolorosas 

da tortura”, são utilizadas como recursos semântico-discursivos importantes que demandavam 

o tempo decorrido do sofrimento passado, durante o período específico que marcou a tortura 

no país, o da ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985, fato que ocorreu em uma 

determinada época de sua vida.  

O locativo “o sofrimento da prisão”, há a presença do localizador espacial “da 

prisão”, indicando o espaço físico onde a locutora narra o momento de tortura. Designa o 

espaço de sofrimento de Dilma Rousseff, quando foi presa em 1970. 

Quando a locutora destaca, na proposição-enunciada a ação de ver in loco “Vi 

companheiros e companheiras sendo violentados e até assassinados”, ela é torturada 

duplamente, como paciente e como testemunha ocular de sofrimento de seus colegas quando 
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estavam presos na cadeia. Ao estabelecer relação argumentativa, “e até”, expressa a tortura 

física e psicológica, como expectadora da violência e morte de seus companheiros. O uso 

dessa expressão conectiva estabelece a unidade de sentido do texto e mantem o eixo temático 

da tortura do período militar. 

Na proposição-enunciada “da minha presença diante de meus algozes, num momento 

em que eu os olhava de cabeça erguida”, os localizadores “diante de” e o temporal “num 

momento”, a torturada reage com coragem diante dos castigos físicos e da morte. O texto 

mostra que a presidenta manteve a “cabeça erguida” diante da situação complexa que 

vivenciou na época da ditadura. Assim, interpretamos que, na situação discursiva em que se 

encontrava, verifica-se que ela faz remissão a esses acontecimentos históricos de seu passado 

para demonstrar que não calou e nem cala diante das situações adversas. A mesma reação do 

momento passado entra em interação com o momento vivido no processo de impeachment. 

Em ambas as situações, o mesmo sujeito discursivo se diz torturado, violentado e cassado em 

seus direitos. 

A seguir, as representações de jovem, resistente, acusada injustamente e condenada.  

 

5 - Fragmentos das Rds jovem, resistente, acusada injustamente e condenada 

(L25-29) Na época, eu era muito jovem. Tinha muito a esperar da vida. Tinha medo da 

morte, das sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma. Mas não cedi. Resisti. 

Resisti à tempestade de terror que começava a me engolir, na escuridão dos tempos 

amargos em que o país vivia. Não mudei de lado. Apesar de receber o peso da injustiça 

nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. 

(L38-42) Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na gestão da coisa 

pública. Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não 

posso deixar de sentir na boca, novamente, o gosto áspero e amargo da injustiça e do 

arbítrio. E por isso, como no passado, resisto. 

(L49-51) E resistir. Resistir sempre. Resistir para acordar as consciências ainda 

adormecidas para que, juntos, finquemos o pé no terreno que está do lado certo da 

história, mesmo que o chão trema e ameace de novo nos engolir. 

(L63-65) [...] Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer, 

com a serenidade dos que nada têm a esconder, que não cometi nenhum crime de 

responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada injusta e 

arbitrariamente.  
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(L391-397) Apesar das diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o 

receio de que, mais uma vez, a democracia seja condenada junto comigo. E não tenho 

dúvida que, também desta vez, todos nós seremos julgados pela história. 

Por duas vezes vi de perto a face da morte: quando fui torturada por dias seguidos, 

submetida a sevícias que nos fazem duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida; e 

quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado minha existência. 

 

A Rd de Dilma Rousseff como de uma mulher jovem é destacada pelo referente 

“muito jovem”, em “Na época, eu era muito jovem”. A localização temporal “Na época” faz 

menção ao acontecimento histórico da ditadura militar no Brasil, no ano de 1964. Com seu 

posicionamento forte, naquela situação discursiva, faz menção, ainda, ao tempo da ditadura, 

em que evidencia o contraponto passado e presente. Este contraponto é utilizado pela locutora 

para situar que, desde jovem até o momento presente, a sua história de vida é marcada por 

fatos que ilustraram a sua capacidade de se defender das injustiças praticadas contra ela pelo 

sistema político vigente em cada momento, e isso em decorrência de suas posturas políticas e 

pelo dever de defender o país, na luta, desde jovem, por uma sociedade sem injustiças.  

A relação adversa em “Mas não cedi” revela que a presidenta, mesmo sabendo das 

consequências da ditadura militar para consigo (tortura física e psicológica), decidiu seguir 

em frente. O modificador negativo demonstra que não aceitou desistir de lutar no período 

militar e serve para ilustrar que, no momento que se defende do impeachment, também não 

desistirá. Assim, interpretamos que, no seu discurso de defesa, a chefe de Estado fez uso de 

sua história de vida passada, para desvelar, diante de seus alocutários, que tinha a capacidade 

de enfrentar o que vinha pela frente, mesmo sendo julgamento sem provas. 

Quando faz uso da recorrência verbal na proposição-enunciada “Resisti. Resisti à 

tempestade de terror que começava a me engolir, na escuridão dos tempos amargos em que o 

país vivia”, a mulher jovem é representada discursivamente como uma mulher resistente em 

duas épocas: i) quando muito jovem já resistia às opressões daquele tempo e ii) hoje, 

amadurecida, ainda resiste a elas. A repetição desses verbos no seu discurso de defesa reforça 

a importância de apresentar a sua história de vida de antes, agora e depois.  

Em “na escuridão dos tempos amargos em que o país vivia” apresenta um localizador 

de tempo, “na escuridão”, e um espaço específico, o “país”. O primeiro caso remete aos 

momentos de dificuldades e resistência da época da ditadura militar, enfrentada pela 

presidenta em que não se via melhorar a situação. A locutora fez uso deste termo “na 

escuridão” em sentido figurado, metafórico, para comparar o que estava vivendo. O segundo 
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caso indica o espaço geral de acontecimento histórico e político-social, que foi no Brasil. 

Dilma Rousseff, representada discursivamente como uma mulher injustiçada, é perceptível 

nos fragmentos “Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando 

pela democracia”.  

Por meio do conjunto dos verbos “receber” e “continuei lutando”, fez remissão, mais 

uma vez, ao período crítico da história brasileira, porque temia que isso pudesse voltar a 

acontecer com a sua destituição da Presidência da República. 

Na proposição-enunciada “Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na 

gestão da coisa pública”, a representação de intransigente modifica a locutora com o sentido 

de agir positivamente em defesa de si e do público em geral, em função de seu governo. Por 

isso, ser resistente, em seu discurso (“E por isso, como no passado, resisto”), por meio do 

verbo “resisto”, é uma forma de resistir, também, ao momento presente do julgamento.  

Em todo o texto, podemos verificar que Dilma Rousseff fala em resistência, 

enfatizando que sempre foi e será uma mulher que não tem medo das circunstâncias que a 

vida possa lhe apresentar. Ela cita exemplos de sua vida, do que enfrentou durante a ditadura 

militar e de um câncer. A recorrência ao uso do verbo “resistir” é persistente em sua história: 

“E resistir. Resistir sempre. Resistir para acordar as consciências ainda adormecidas para que, 

juntos, finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história, mesmo que o chão trema 

e ameace de novo nos engolir”. O resistir significa que a sua destituição do cargo não foi 

escolha consciente da população, mas sim, uma trama da oposição com a ajuda da influência 

midiática. 

Ressaltamos que a repetição do uso verbal demonstra a forma de se defender e de 

apresentar para seus alocutários a sua capacidade de aguentar firme as intempéries da vida, 

mostrando, assim, o papel de protagonista de seu discurso. Para isso, aponta a construção de 

seu caminho de vida e que precisa do outro para comprovar a sua inocência, por meio de um 

ato enunciativo que envolve o locutor (Dilma Rousseff) e os seus alocutários (Senado 

Federal), como nos propôs Adam (2011).  

Realçamos a análise pela proposição-enunciada “Venho para olhar diretamente nos 

olhos de vossas excelências e dizer, com a serenidade dos que nada têm a esconder, que não 

cometi nenhum crime de responsabilidade”. Em “Venho olhar”, “dizer”, “esconder” e 

“cometi” temos um conjunto de ações que expressam atitude e desejo da locutora de enfrentar 

e convencer as forças maiores de que não cometeu crime nenhum de responsabilidade. 

O uso dos elementos discursivos em destaque revela a mulher resistente em busca do 

bem comum do povo brasileiro: “sou acusada injusta e arbitrariamente”. Os modificadores 
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“injusta” e “arbitrariamente” denotam a resistência da locutora em relação às ações dos seus 

adversários. Ao mesmo tempo complementa: “sofro de novo com o sentimento de injustiça”. 

O sujeito discursivo foi paciente de ações de outros no seu passado e, agora, sendo de novo no 

presente, por causa do impeachment.  

Diante desse contexto de julgamento, Dilma Rousseff antecipa a sua condenação e, 

em consequência, a condenação da democracia: “a democracia seja condenada junto comigo”. 

A Rd de condenada foi expressa pela relação predicativa da proposição.  

Na continuidade de seu discurso, ela se constrói semanticamente como julgada, 

estabelecendo a mesma relação predicativa de condenada: “seremos julgados pela história”. A 

construção desses elementos gramaticais e discursivos denota o sentido que Dilma Rousseff 

atribui a esse processo de impeachment: um processo que julga e condena sem prova. Assim, 

interpretamos que, ao se incluir e incluir o povo em “seremos julgados”, a locutora estabelece 

uma interação social entre ela e os brasileiros, correspondendo, assim, ao Nível 2 (N2), do 

esquema 04 proposto por Adam (2011).  

Observemos o conjunto de fragmentos a seguir: 

 

6 - Fragmentos da Rd dedicada, lutadora, orgulhosa, mãe e avó  

(L30-36) Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios 

e intolerância. Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de discriminações. 

Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou excluídos. Lutei por um Brasil 

soberano, mais igual e onde houvesse justiça. 

Disso tenho orgulho. Quem acredita luta. Aos quase 70 anos de idade, não seria agora, 

após ser mãe e avó, que abdicaria dos princípios que sempre me guiaram. 

 (L52-54) Não luto pelo meu mandato por vaidade ou por apego ao poder, como é 

próprio dos que não têm caráter, princípios ou utopias a conquistar.  

Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo 

seu bem-estar. 

 

As Rds de Dilma Rousseff como dedicada, lutadora, orgulhosa, mãe e avó foram 

construídas mediante a predicação, a referenciação, a localização espacial e temporal, os 

modificadores da predicação e da referenciação.  

Assim, no conjunto de predicações, destacamos em “Dediquei todos esses anos da 

minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância” a Rd de mulher dedicada. Esta 

se sobressai porque remete à sua história de vida política e de presidenta em busca da luta por 
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justiça e em busca de uma sociedade melhor, sem preconceitos, sem ódio e sem intolerância. 

Assim, os elementos linguísticos e discursivos por meio de verbo “dediquei” e locativo de 

tempo “esses anos” nos mostram a imagem que a locutora constrói de si ao longo do percurso 

de sua vida política. Cada palavra, frase, período e sequência textual vão tecendo o discurso 

de forma complexa, visando a uma ligação semântica em que os sentidos vão construindo o 

todo do texto.  

Na mesma direção, observamos o uso recorrente do verbo “lutar”, tanto se referindo 

ao passado, quanto se referindo ao presente. Colabora com a construção da Rd de lutadora, 

que é perceptível em três ocorrências de um conjunto de predicações: “lutei”, “Lutei por uma 

sociedade livre de preconceitos e de discriminações”, “Lutei por uma sociedade onde não 

houvesse miséria ou excluídos”, “Lutei por um Brasil soberano, mais igual e onde houvesse 

justiça”. No discurso, os papeis de lutadora e de dedicada se entrelaçam. Nesse cenário, 

dizemos que a afirmação “lutei” permanece forte em toda a história da locutora, destacando, 

nesse contexto, a luta da presidenta durante o período de seu primeiro mandato, de 2011 até 

2014. O localizador espacial “um Brasil soberano” situava o lugar dos sonhos, em que se 

pudessem ver e ter os resultados das lutas da presidenta, favorecendo a construção de sua 

identidade de mulher lutadora por um Brasil livre de injustiça social. 

Assim, há demonstração de atos de luta em favor de ajudar o povo de seu país, 

principalmente os mais pobres. A presidenta apresentou, em seu discurso de defesa, 

argumentos contundentes para demonstrar a sua capacidade de governar a nação brasileira e 

transformar a vida dos sujeitos, mostrando, assim, como afirma Adam (2011), o poder que 

existe no valor ilocucionário, ou seja, na argumentação que foi sendo tecida ao longo do 

discurso. 

 A presidenta também lutou por um país igualitário, e onde houvesse justiça social 

para todos os cidadãos: “Luto pela democracia, pela verdade e pela justiça. Luto pelo povo do 

meu país, pelo seu bem-estar”. Citamos como parte dessa luta, por exemplo, o acesso de 

milhões de jovens nas universidades com a criação e a manutenção de vários programas 

como: o Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior o (FIES) e o Sistema de Seleção Unificada (SISU). Com o 

espírito de luta, a locutora diz no enunciado “Disso tenho orgulho”. A Rd de presidenta 

orgulhosa se junta à de lutadora e dedicada, formando uma cadeia de representações que se 

conectam em função de suas ações, em razão de suas lutas e benefícios conquistados para a 

sociedade brasileira. 
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Outros trechos nos mostram a Rd de lutadora: “Não luto pelo meu mandato por 

vaidade ou por apego ao poder”, “Luto pela democracia” e “Luto pelo povo do meu país”. A 

firmeza do discurso está expressa no conjunto dos verbos: “luto”, “luto”. A sequência dos três 

verbos finais no presente do indicativo reforça essa ação como sendo um processo habitual do 

passado que continua no presente. A sequência do mesmo verbo no passado “lutei”, “lutei”, 

“lutei” significa, no contexto da sessão de julgamento, uma ação de positividade no sentido de 

lutar, incansavelmente, pelos direitos de todos. Demarca a sua voz em um espaço discursivo 

específico em que estava inserida no momento de sua defesa. O uso dos recursos linguístico-

discursivos faz a progressão textual expandir e construir sentidos. 

Nessa progressão, percebemos a relação verbal entre “resistir e lutar”, que reforça a 

sua resistência e luta para evitar a concretização do processo de impeachment. Acreditamos, 

também, que esses elementos verbais foram utilizados como uma forma de convencer os 

alocutários de sua inocência, uma vez que foram os seus julgadores. 

 Acreditamos que os verbos “resistir” e “lutar”, no contexto do impeachment, 

representam a história do passado que remete à sua história de vida no momento presente. 

Desse modo, a presidenta partilhou as suas compreensões e convicções baseadas nos 

conhecimentos enciclopédicos de que os seus julgadores possuíam sobre si, do conhecimento 

da sua resistência e da sua luta em toda a vida política e pessoal, considerando a publicidade 

de sua história. 

O locativo “aos 70 anos de idade”, temos um localizador de tempo que diz muito do 

percurso de vida narrado pela presidenta, reforçando as Rds construídas de si em seu discurso. 

Outro localizador temporal que ajudou na construção da Rd foi “agora” e “sempre”, 

remetendo ao presente e ao passado, no sentido de que a presidenta nunca abriu mão de seus 

preceitos éticos, o que a fez se tornar dedicada, lutadora e orgulhosa de sua vida pública. 

 A Rd de Dilma Rousseff por meio dos referentes “mãe” e “avó”, em “não seria 

agora, após ser mãe e avó, que abdicaria dos princípios que sempre me guiaram”, justificam 

as imagens de dedicada, lutadora e orgulhosa do papel que sempre desempenhou como cidadã 

brasileira. Papel que se materializa em se tornar “mãe” e, agora, “avó”; dois campos 

semânticos que preservam a defesa da moralidade e do amor ao outro, criando uma entidade 

discursiva maior de afetividade. 

Vejamos os fragmentos seguintes: 
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7- Fragmentos da Rd mulher de energia, de forças, inocente e acusada 

(L55-59) Muitos hoje me perguntam de onde vem a minha energia para prosseguir. 

Vem do que acredito. Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos. Olhar para a 

frente e ver tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que 

posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo 

tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. 

(L244-246) Viola-se a democracia e pune-se uma inocente. Este é o pano de fundo que 

marca o julgamento que será realizado pela vontade dos que lançam contra mim 

pretextos acusatórios infundados. 

 

As representações apresentadas nos fragmentos de número 7 correspondem à mulher 

de energia, de força, inocente e acusada, as quais foram elaboradas por meio das categorias da 

predicação, da referenciação, da localização temporal e da modificação da predicação.  

A preposição-enunciada “Muitos hoje me perguntam de onde vem a minha energia 

para prosseguir” traz a locutora referenciando a sua força interior, “a minha energia”, no 

momento de enfrentamento do impeachment, por isso usa o localizador temporal “hoje”, 

expressando o tempo de ter que se defender e enfrentar as ruas, a mídia e os poderes. Assim, a 

presidenta como sujeito social, situada nesse contexto discursivo de enfrentamento, construiu, 

conforme Amossy (2008), a imagem de si esquematizada pelos seus alocutários. Ao 

pronunciar “Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos”, aponta a retrospectiva da mulher 

de força.  

O conjunto de verbos “olhar”, “ver” e “fizemos” remetem ao que fez durante os seus 

mandatos. A proposição-enunciada “Olhar para a frente e ver tudo o que ainda precisamos e 

podemos fazer” denota sentido de poder em relação ao que pode ser realizado para o Brasil 

continuar seguindo sem ter a sua saída da presidência. 

Nesse contexto, a predicação “posso olhar para mim mesma e ver a face de alguém 

que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos” 

constrói discursivamente a imagem de uma mulher de força e reconhecedora por já ter 

enfrentado muitos desafios em sua vida, dentre eles, a ditadura, a doença grave, o processo de 

impeachment e, mesmo assim, continuar firme. A predicação “tem forças” é em razão da 

defesa dos ideais e dos direitos em prol do povo brasileiro, demonstrando que nada abate a 

presidenta. Acreditamos que essa Rd foi construída no discurso de defesa de Dilma Rousseff 

em razão de seus alocutários acreditarem que ela não suportava passar por mais uma prova em 
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sua vida. Assim, como afirma Guimarães (2009), a imagem do locutor é construída 

juntamente com a imagem que se tem do alocutário. 

Na proposição-enunciada “Viola-se a democracia e pune-se uma inocente”, a 

locutora se referencia como “uma inocente” marcada para ser julgada: “marca o julgamento”. 

As Rds de inocente e acusada remetem a um confronto: o lado de acusação X o lado de 

defesa.  

Queiroz (2013) nos diz que, para a construção de um texto, é necessário levar em 

consideração as relações sociais e históricas em que foi produzido. Assim, com relação ao 

texto propriamente dito, que se concretiza no discurso de defesa, interpretamos que foi o 

primeiro de que se tem registro dessa natureza histórico-político-social no Brasil, uma vez que 

foi o primeiro processo de impeachment envolvendo uma mulher como Presidenta da 

República. 

Vejamos, no conjunto dos fragmentos que seguem, as Rds de julgada, condenada e 

serena. 

 

8 - Fragmentos das Rds julgada, condenada injustamente e serena 

(L60-64) Sei que, em breve e mais uma vez na vida, serei julgada. E é por ter a minha 

consciência absolutamente tranquila em relação ao que fiz, no exercício da 

presidência da república, que venho pessoalmente à presença dos que me julgarão. 

Venho para olhar diretamente nos olhos de vossas excelências e dizer, com a 

serenidade dos que nada têm a esconder, que não cometi nenhum crime de 

responsabilidade. 

(L239-241) Curiosamente, serei julgada, por crimes que não cometi, antes do 

julgamento do ex-presidente da Câmara, acusado de ter praticado gravíssimos atos 

ilícitos e que liderou as tramas e os ardis que alavancaram as ações voltadas à minha 

destituição. 

(L227-229) Se eu tivesse me acumpliciado com a improbidade e com o que há de pior 

na política brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-

lo, eu não correria o risco de ser condenada injustamente. 

(L381-383) Este é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia 

tem assento, junto comigo, no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por 

um tribunal de exceção.  
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Na proposição-enunciada “Sei que, em breve e mais uma vez na vida, serei julgada” 

revela a Rd de julgada. O primeiro elemento semântico-gramatical que corrobora na sua 

construção é o localizador de tempo “em breve”, apontando a locutora “julgada” por meio da 

predicação e relacionando o presente (“sei que”) e o futuro (“serei julgada”). Assim, o verbo 

no futuro (“serei”) significa o julgamento final.  

Na proposição-enunciada “Curiosamente, serei julgada por crimes que não cometi, 

antes do julgamento do ex-presidente da Câmara, acusado de ter praticado gravíssimos atos 

ilícitos e que liderou as tramas e os ardis que alavancaram as ações voltadas à minha 

destituição”, foi utilizado o elemento semântico-gramatical “Curiosamente”, para a 

construção da Rd de julgada, indicando que ela já tinha certeza do resultado do julgamento.  

Em seguida, na proposição-enunciada “por crimes que não cometi”, a modificação da 

predicação “não cometi” sugere ação de indignação e de negação do ato de cometer e da 

afirmação de inocência. Em seguida, o localizador “hoje” aponta o tempo em que estava 

ocorrendo a ação dos participantes da cena enunciava, referindo-se a uma chantagem de 

Eduardo Cunha no seu governo, contribuindo, assim, para a construção da Rd de condenada 

injustamente. Essa Rd pode ser perceptível por meio do modificador da predicação “ser 

condenada injustamente”. Justifica, em primeiro lugar, que, desde os resultados eleitorais de 

2014, quando se configurou sua reeleição, a oposição não aceitou o resultado. Em segundo 

lugar, porque, em todo o seu discurso de defesa, Dilma Rousseff afirma, veementemente, que 

não cometeu nenhum crime que possibilitasse a sua destituição e também porque não entrou 

para a corrupção, como os adversários fizeram.  

 A proposição-enunciada “Este é o segundo julgamento a que sou submetida, em que 

a democracia tem assento, junto comigo, no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada 

por um tribunal de exceção.” Ao se assumir julgada injustamente por meio da predicação “sou 

submetida”, a locutora remete o julgamento do impeachment ao tribunal de exceção, ou seja, 

faz uma analogia.  

Na defesa, um evento histórico-político-social para o Brasil, percebemos que Dilma 

Rousseff fez as afirmações acima em virtude da situação comunicativa na qual estava inserida 

(a sessão de julgamento) e nele apresentou e argumentou tudo o que foi válido para 

comprovar que não praticou as acusações que recaiam sobre si. Salientamos que o espaço 

discursivo onde se encontrava a locutora e os alocutários (senadores) exerceu forte influência 

na construção da Rd em análise. 

Mesmo julgada como condenada, a locutora demonstrou a tranquilidade em seu 

discurso: “E é por ter a minha consciência absolutamente tranquila”. Esse paradoxo parece 
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reafirmar as ações positivas citadas e praticadas em seu governo, isto é, ela é consciente de 

seus atos, é dona de seu dizer e protagonista de sua história de vida.  

Remeter à tranquilidade significa se reconstruir em uma mulher serena (“com a 

serenidade dos que nada têm a esconder”). Na predicação “com serenidade”, a locutora 

assume, diante de seus julgadores, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. 

Assim, a presidenta, na construção de seu discurso de defesa, vai perfazendo, ao longo de seus 

argumentos, a construção de uma imagem positiva de si. 

Observemos o conjunto de fragmentos que segue 

 

9 - Fragmentos da Rd mulher ousada  

(L97-100) São pretextos, apenas pretextos, para derrubar, por meio de um processo de 

impeachment sem crime de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição 

direta com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma 

mulher que ousou ganhar duas eleições presidenciais consecutivas. 

(L345-346) Ouso dizer que em vários momentos este processo se desviou, 

clamorosamente, daquilo que a Constituição e os juristas denominam de "devido 

processo legal". 

 

Para a Rd de Dilma Rousseff como mulher ousada, a locutora se referencia 

inicialmente como mulher: “O governo de uma mulher que ousou ganhar duas eleições 

presidenciais consecutivas”. Essa designação é completada pela proposição verbal “ousou 

ganhar”. Ao assumir esse ponto de vista para si, a presidenta assume o enfrentamento que teve 

de fazer no mundo da política como a primeira mulher a ser chefe de Estado do Brasil. A 

ousadia de que fala é enfrentar a sociedade machista.  

Percebemos com relação à construção de sentidos do discurso, que Dilma Rousseff 

apresenta seus argumentos seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos para que 

seus alocutários partilhem do mesmo conhecimento de sua vida política e pessoal, já que seus 

julgadores conhecem sua história de vida.  

Em “Ouso dizer que em vários momentos este processo se desviou, clamorosamente, 

daquilo que a Constituição e os juristas denominam de devido processo legal”, a presidenta 

reafirma, por meio da expressão “ouso dizer”, que o seu processo de impeachment, 

juridicamente, não era legal, o que a torna ousada em desafiar, agora, os trâmites jurídicos do 

processo. O localizador de tempo “em vários momentos” contribuiu para reafirmar a imagem 

construída de si. 
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10 - Fragmentos da Rd mulher protegida e confiante  

(L368-371) As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio fundamental 

para minha resistência. Me cobriram de flores e me protegeram com sua 

solidariedade. Parceiras incansáveis de uma batalha em que a misoginia e o preconceito 

mostraram suas garras, as brasileiras expressaram, neste combate pela democracia e pelos 

direitos, sua força e resiliência. 

(L377-380) Confio que as senhoras senadoras e os senhores senadores farão justiça. 

Tenho a consciência tranquila. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As 

acusações dirigidas contra mim são injustas e descabidas. 

 

Neste conjunto de fragmentos, as Rds de Dilma Rousseff correspondem à imagem de 

uma mulher protegida e confiante que foi construía por meio da predicação e da localização 

temporal.  

Com relação à predicação, o papel dos verbos “cobriram”, “protegeram” e “confio” 

apresentam um sentido de firmeza em relação às atitudes da presidenta. A localização de 

tempo, “neste período”, aponta a fase, visto que o fato (ser coberta de rosas) aconteceu 

durante o processo de impeachment. 

A proposição-enunciada “As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio 

fundamental para minha resistência” apresenta a Rd de protegida por meio da categoria da 

localização temporal “neste período”. Assim, estava se referindo ao momento do processo de 

impeachment, sem ser, ainda, o julgamento em si. A presidenta se sentiu protegida porque 

recebeu o apoio das mulheres, conforme enunciado “Me cobriram de flores e me protegeram 

com sua solidariedade”. Essa Rd foi construída e revelada por meio da categoria da 

predicação, aqui expressa pelos verbos “cobriram” e “protegeram”, ambos no pretérito 

perfeito do indicativo, apontando um fato que exprime uma ação de solidariedade prestada a 

Dilma Rousseff, em razão do processo de impeachment.  

De acordo com Amossy (2008), o orador possui uma função e um papel a ser 

definido para fins particulares, objetivando as suas representações na cena de enunciação. 

Interpretamos, assim, que a locutora cumpre a função em seu discurso de se defender das 

acusações que recaem sobre si, tentando convencer, na cena de enunciação (sessão de 

julgamento do processo de impeachment), os seus alocutários (Senado Federal e imprensa) de 

sua inocência. 

 Em “Confio que as senhoras senadoras e os senhores senadores farão justiça”, Dilma 

Rousseff se representa discursivamente como uma mulher confiante, quando exprime a força 
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da elocução: “Confio”. Assim, evidencia um voto de firmeza de que farão justiça em seu 

julgamento, já que ela afirma não ter cometido crime e, consequentemente, tem a consciência 

tranquila, por serem denúncias injustas e sem existência de provas. 

A seguir, apresentamos a cadeia de referentes que constroem as representações 

discursivas de Dilma Rousseff em seu discurso de defesa: 

 

QUADRO 06 – Cadeia de referentes 

       Fonte: Elaboração nossa. 

 

Nessa síntese, há uma representação maior, “Presidenta da República”, que 

desencadeia todas as outras representações construídas por Dilma Rousseff em seu percurso 

de vida passada, presente e futura. Assim, as Rds de lutadora e resistente correspondem ao 

período histórico da ditadura militar, para a locutora narrar toda a sua trajetória de resistência 

diante dos espaços em que foi colocada em julgamento. As Rds de acusada e inocente 

sinalizam um confronto no processo de impeachment: de um lado, acusação, e de outro, 

defesa.  

Assim, por meio das Rds que foram sendo construidas pela locutora, observamos que 

ela se mantém em dois polos: i) o primeiro, como agente de suas ações, quando argumenta 

positivamente sobre si, sobre seus feitos como chefe de nação, sua luta em prol da justiça 

social, a sua coragem de enfrentar os tribunais até convencer por sua ética, ao se tornar mãe e 
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Mulher comprometida e grata 
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avó e ii) o segundo, como paciente da ação de outros, daqueles que buscam, a todo custo, 

provar que ela era culpada, por isso, julgada e condenada. 
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 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa apresentou uma análise das representações discursivas de Dilma 

Rousseff em seu discurso de defesa, proferido no Senado Federal, no dia 29 de agosto de 

2016, na sessão de julgamento do processo de impeachment.  

Nos pressupostos teóricos e metodológicos, seguimos a Análise Textual dos 

Discursos, focalizando o nível semântico do texto, mais especificamente, as representações 

discursivas. 

Assim, para compreender esse tipo de discurso, foi necessário, em primeiro lugar, 

observar o seu plano de texto, uma vez que, sua composição não segue uma estrutura rígida, 

sendo, assim, classificado por Adam (2011) como plano de texto ocasional. Em seguida, 

analisamos, descrevemos e interpretamos as representações discursivas de si por meio da 

predicação, da referenciação, da localização temporal e espacial, da modificação de referentes 

e de predicados e da relação. As categorias semânticas foram readaptadas das operações do 

período descritivo em Adam (2011) e seguidas das contribuições de Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2010) e Queiroz (2013).  

A estrutura composicional do discurso de defesa de Dilma Rousseff obedece à 

seguinte ordem: saudação, explicação, justificativa e defesa de si, com sequências narrativas, 

descritivas e argumentativas.  

Há agrupamentos de blocos tratando sobre diferentes temáticas, como, por exemplo, 

contando a sua história de vida, suas lutas e seus sofrimentos: ditadura militar em 1964, 

câncer linfático, em 2009 e o processo de impeachment, em 2016.  

Com relação ao discurso de defesa, podemos concluir que Dilma Rousseff manteve 

seu compromisso com o estado e a sociedade até o fim, uma vez que não renunciou ao seu 

cargo e se defendeu das acusações. Neste contexto, o discurso de defesa foi analisado sob o 

viés da ATD, articulando o nível textual e discursivo, porque apresentou uma ação visada, 

uma formação sociodiscursiva e uma interação social, como também, a complexidade de um 

discurso político de defesa.  

Dilma Rousseff, na representação discursiva de si, apresenta uma Rd maior de 

Presidenta da República honesta e vai construindo uma cadeia referencial, desencadeando 

outras representações em torno de sua pessoa como inocente, jovem, mãe e avó, grata. 

Percebemos, nas análises, que as Rds da locutora, demonstram Dilma Rousseff como 

protagonista de sua história de vida, de suas ações, dona da sua voz, contribuindo, assim, para 

a construção e os efeitos de sentido produzidos no discurso. 
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Apresentamos a síntese dos resultados das Rds citadas acima e das categorias de 

análise. 

QUADRO 07- Síntese dos resultados das Rds de Dilma Rousseff 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS CATEGORIAS SEMÂNTICAS 

Presidenta da República honesta e honrada Predicação, localização temporal, 

referenciação e modificadores. 

Mulher comprometida e grata Localização temporal, predicação, 

referenciação e modificadores. 

Mulher idônea e humilde Predicação e modificadores. 

Torturada Predicação, relação, localização espacial e 

temporal. 

Jovem Referenciação. 

Resistente Predicação. 

Acusada injustamente Modificadores. 

Dedicada Predicação. 

Lutadora Predicação. 

Orgulhosa Predicação. 

Mãe Referenciação. 

Avó Referenciação. 

Mulher de energia Localização temporal. 

Mulher de forças Predicação. 

Inocente Referenciação. 

Acusada Referenciação. 

Julgada Predicação e localização temporal. 

Condenada injustamente Predicação. 

Ousada Predicação. 

Querida Localização temporal. 

Confiante Predicação. 

Fonte: dados da pesquisa 2018. 
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A predicação e seus modificadores constroem as representações que marcam o tempo 

real de acontecimento das ações praticadas pelo sujeito e evidenciam o evento histórico, 

político e social passa pela ditadura militar e chega ao processo de impeachment, que são as 

Rds de resistente, injustiçada, julgada, dedicada, lutadora e de força.  

A categoria semântica da localização é dividida em espacial e temporal, indicando o 

espaço físico onde aconteceram algumas ações da locutora, como, por exemplo, a prisão, na 

época da ditadura militar. 

O localizador “diante de” demarca o espaço físico entre a locutora e os seus 

torturadores, evidenciando a coragem dela. Os localizadores temporais são responsáveis por 

situar no tempo as ações da locutora como na “prisão” e no “Brasil”.  

A localização “nesses meses” apontou o período de tempo que ocorreu o processo de 

impeachment (02 de dezembro de 2015 a 31 de agosto de 2016), colaborando, assim, para 

situar as ações da locutora em seu discurso. 

 A relação apresenta, na maioria das vezes, o conector “mas” com sentido de 

adversidade, favorecendo, assim, o cenário de acusação e defesa. 

Diante das questões problematizadoras de nossa pesquisa, podemos concluir que as 

análises apontaram representações discursivas construídas por uma cadeia referencial que 

remete a fenômenos nominais, verbais, adjetivais, adverbiais, dentre outros. Assim, todos 

esses elementos semântico-gramaticais contribuem para que o texto revele seus significados e 

efeitos de sentidos, de acordo com o seu contexto de uso. Sob esse viés, esperamos que nosso 

trabalho contribua para os estudos do campo textual-discursivo e, mais especificamente, ao 

que se refere ao discurso político de defesa, uma vez que, ainda não existe nenhum trabalho 

em nossa perspectiva de estudo. 

Esperamos que essa pesquisa sobre as representações discursivas de si de Dilma 

Rousseff venha a contribuir com trabalhos futuros ao que se refere aos estudos da dimensão 

textual e discursiva levando em consideração os contextos de uso. 
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Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski; 1 

Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros; 2 
Excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores; 3 
Cidadãs e cidadãos de meu amado Brasil, 4 
No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da República 5 
Federativa do Brasil. Fui eleita por mais 54 milhões de votos. 6 

Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem 7 
como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a 8 
integridade e a independência do Brasil. 9 
Ao exercer a presidência da república, respeitei fielmente o compromisso que assumi perante 10 
a nação e aos que me elegeram. E me orgulho disso. Sempre acreditei na democracia e no 11 

Estado de Direito, e sempre vi na Constituição de 1988 uma das grandes conquistas do nosso 12 
povo. 13 
Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos contrários aos interesses daqueles que 14 

me elegeram. 15 
Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei mais do povo, tive 16 
oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas 17 
duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram 18 

adotadas. Acolho essas críticas com humildade. 19 
Até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. 20 

Entre os meus defeitos, não está a deslealdade e a covardia. Não traio os compromissos que 21 
assumo, os princípios que defendo ou os que lutam ao meu lado. Na luta contra a ditadura, 22 
recebi no meu corpo as marcas da tortura. Amarguei por anos o sofrimento da prisão. Vi 23 

companheiros e companheiras sendo violentados e até assassinados. 24 
Na época, eu era muito jovem. Tinha muito a esperar da vida. Tinha medo da morte, das 25 

sequelas da tortura no meu corpo e na minha alma. Mas não cedi. Resisti. Resisti à tempestade 26 
de terror que começava a me engolir, na escuridão dos tempos amargos em que o país vivia. 27 
Não mudei de lado. Apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando 28 

pela democracia. 29 
Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância. 30 

Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de discriminações. Lutei por uma sociedade 31 

onde não houvesse miséria ou excluídos. Lutei por um Brasil soberano, mais igual e onde 32 
houvesse justiça. 33 
Disso tenho orgulho. Quem acredita luta. 34 
Aos quase 70 anos de idade, não seria agora, após ser mãe e avó, que abdicaria dos princípios 35 
que sempre me guiaram. 36 

Exercendo a presidência da república, tenho honrado o compromisso com o meu país, com a 37 
democracia, com o Estado de Direito. Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na 38 
gestão da coisa pública. 39 
Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar 40 
de sentir na boca, novamente, o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. 41 

E por isso, como no passado, resisto. 42 
Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas, e hoje 43 

com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e contra o Estado 44 
do Direito. 45 
Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a 46 
sua consciência e perante a história pelos atos que praticam. A mim cabe lamentar pelo que 47 
foram e pelo que se tornaram. 48 



E resistir. Resistir sempre. Resistir para acordar as consciências ainda adormecidas para que, 49 

juntos, finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história, mesmo que o chão trema 50 
e ameace de novo nos engolir. 51 
Não luto pelo meu mandato por vaidade ou por apego ao poder, como é próprio dos que não 52 
têm caráter, princípios ou utopias a conquistar. Luto pela democracia, pela verdade e pela 53 
justiça. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. 54 

Muitos hoje me perguntam de onde vem a minha energia para prosseguir. Vem do que 55 
acredito. Posso olhar para trás e ver tudo o que fizemos. Olhar para a frente e ver tudo o que 56 
ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante é que posso olhar para mim mesma e 57 
ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e 58 
seus direitos. 59 

Sei que, em breve e mais uma vez na vida, serei julgada. E é por ter a minha consciência 60 
absolutamente tranquila em relação ao que fiz, no exercício da presidência da república, que 61 
venho pessoalmente à presença dos que me julgarão. Venho para olhar diretamente nos olhos 62 

de vossas excelências e dizer, com a serenidade dos que nada têm a esconder, que não cometi 63 
nenhum crime de responsabilidade. Não cometi os crimes dos quais sou acusada injusta e 64 
arbitrariamente. 65 
Hoje o Brasil, o mundo e a história nos observam e aguardam o desfecho deste processo de 66 

impeachment. 67 
No passado da América Latina e do Brasil, sempre que interesses de setores da elite 68 

econômica e política foram feridos pelas urnas e não existiam razões jurídicas para uma 69 
destituição legítima, conspirações eram tramadas, resultando em golpes de estado. 70 
O presidente Getúlio Vargas, que nos legou a CLT e a defesa do patrimônio nacional, sofreu 71 

uma implacável perseguição; a hedionda trama orquestrada pela chamada "República do 72 
Galeão", que o levou ao suicídio. 73 

O presidente Juscelino Kubitscheck, que construiu esta cidade, foi vítima de constantes e 74 
fracassadas tentativas de golpe, como ocorreu no episódio de Aragarças. 75 
O presidente João Goulart, defensor da democracia, dos direitos dos trabalhadores e das 76 

Reformas de Base, superou o golpe do parlamentarismo, mas foi deposto e instaurou-se a 77 
ditadura militar, em 1964. Durante 20 anos, vivemos o silêncio imposto pelo arbítrio e a 78 

democracia foi varrida de nosso país. Milhões de brasileiros lutaram e reconquistaram o 79 

direito a eleições diretas. 80 
Hoje, mais uma vez, ao serem contrariados e feridos nas urnas os interesses de setores da elite 81 
econômica e política, nos vemos diante do risco de uma ruptura democrática. Os padrões 82 
políticos dominantes no mundo repelem a violência explícita. Agora, a ruptura democrática se 83 
dá por meio da violência moral e de pretextos constitucionais para que se empreste aparência 84 

de legitimidade ao governo que assume sem o amparo das urnas. Invoca-se a Constituição 85 
para que o mundo das aparências encubra hipocritamente o mundo dos fatos. 86 
As provas produzidas deixam claro e inconteste que as acusações contra mim dirigidas são 87 
meros pretextos, embasados por uma frágil retórica jurídica. 88 
Nos últimos dias, novos fatos evidenciaram outro aspecto da trama que caracteriza este 89 

processo de impeachment. O autor da representação junto ao Tribunal de Contas da União que 90 
motivou as acusações discutidas neste processo foi reconhecido como suspeito pelo presidente 91 

do Supremo Tribunal Federal. 92 
Soube-se ainda, pelo depoimento do auditor responsável pelo parecer técnico, que ele havia 93 
ajudado a elaborar a própria representação que auditou. 94 
Fica claro o vício da parcialidade, a trama, na construção das teses por eles defendidas. 95 
São pretextos, apenas pretextos, para derrubar, por meio de um processo de impeachment sem 96 
crime de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta com a 97 



participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. O governo de uma mulher que ousou 98 

ganhar duas eleições presidenciais consecutivas. 99 
São pretextos para viabilizar um golpe na Constituição. Um golpe que, se consumado, 100 
resultará na eleição indireta de um governo usurpador. 101 
A eleição indireta de um governo que, já na sua interinidade, não tem mulheres comandando 102 
seus ministérios, quando o povo, nas urnas, escolheu uma mulher para comandar o país. Um 103 

governo que dispensa os negros na sua composição ministerial e já revelou um profundo 104 
desprezo pelo programa escolhido pelo povo em 2014. 105 
Fui eleita presidenta por 54 milhões e meio de votos para cumprir um programa cuja síntese 106 
está gravada nas palavras "nenhum direito a menos". 107 
O que está em jogo no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em 108 

jogo é o respeito às urnas, à vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. 109 
O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos: os ganhos da população, das 110 
pessoas mais pobres e da classe média; a proteção às crianças; os jovens chegando às 111 

universidades e às escolas técnicas; a valorização do salário mínimo; os médicos atendendo a 112 
população; a realização do sonho da casa própria. 113 
O que está em jogo é o investimento em obras para garantir a convivência com a seca no 114 
semiárido, é a conclusão do sonhado e esperado projeto de integração do São Francisco. O 115 

que está em jogo é, também, a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é a 116 
inserção soberana de nosso país no cenário internacional, pautada pela ética e pela busca de 117 

interesses comuns. 118 
O que está em jogo é a autoestima dos brasileiros e brasileiras, que resistiram aos ataques dos 119 
pessimistas de plantão à capacidade do país de realizar, com sucesso, a Copa do Mundo e as 120 

Olimpíadas e Paraolimpíadas. 121 
O que está em jogo é a conquista da estabilidade, que busca o equilíbrio fiscal mas não abre 122 

mão de programas sociais para a nossa população. 123 
O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. 124 
Senhoras e senhores senadores, 125 

No presidencialismo previsto em nossa Constituição, não basta a eventual perda de maioria 126 
parlamentar para afastar um Presidente. Há que se configurar crime de responsabilidade. E 127 

está claro que não houve tal crime. 128 

Não é legítimo, como querem os meus acusadores, afastar o chefe de Estado e de governo 129 
pelo "conjunto da obra". Quem afasta o presidente pelo "conjunto da obra" é o povo e, só o 130 
povo, nas eleições. E nas eleições o programa de governo vencedor não foi este agora 131 
ensaiado e desenhado pelo governo interino e defendido pelos meus acusadores. 132 
O que pretende o governo interino, se transmudado em efetivo, é um verdadeiro ataque às 133 

conquistas dos últimos anos. 134 
Desvincular o piso das aposentadorias e pensões do salário mínimo será a destruição do maior 135 
instrumento de distribuição de renda do país, que é a Previdência Social. O resultado será 136 
mais pobreza, mais mortalidade infantil e a decadência dos pequenos municípios. 137 
A revisão dos direitos e garantias sociais previstos na CLT e a proibição do saque do FGTS 138 

na demissão do trabalhador são ameaças que pairam sobre a população brasileira caso 139 
prospere o impeachment sem crime de responsabilidade. 140 

Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão 141 
comprometidas pela submissão a princípios ultraconservadores. 142 
O nosso patrimônio estará em questão, com os recursos do pré-sal, as riquezas naturais e 143 
minerárias sendo privatizadas. 144 
A ameaça mais assustadora desse processo de impeachment sem crime de responsabilidade é 145 
congelar por inacreditáveis 20 anos todas as despesas com saúde, educação, saneamento, 146 
habitação. É impedir que, por 20 anos, mais crianças e jovens tenham acesso às escolas; que, 147 



por 20 anos, as pessoas possam ter melhor atendimento à saúde; que, por 20 anos, as famílias 148 

possam sonhar com casa própria. 149 
Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores, 150 
A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite 151 
conservadora brasileira. 152 
Desde a proclamação dos resultados eleitorais, os partidos que apoiavam o candidato 153 

derrotado nas eleições fizeram de tudo para impedir a minha posse e a estabilidade do meu 154 
governo. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas, pediram auditoria nas urnas, 155 
impugnaram minhas contas eleitorais, e após a minha posse, buscaram de forma desmedida 156 
quaisquer fatos que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment. 157 
Como é próprio das elites conservadoras e autoritárias, não viam na vontade do povo o 158 

elemento legitimador de um governo. Queriam o poder a qualquer preço. 159 
Tudo fizeram para desestabilizar a mim e ao meu governo. 160 
Só é possível compreender a gravidade da crise que assola o Brasil desde 2015, levando-se 161 

em consideração a instabilidade política aguda que, desde a minha reeleição, tem 162 
caracterizado o ambiente em que ocorrem o investimento e a produção de bens e serviços. 163 
Não se procurou discutir e aprovar uma melhor proposta para o país. O que se pretendeu 164 
permanentemente foi a afirmação do "quanto pior melhor", na busca obsessiva de se desgastar 165 

o governo, pouco importando os resultados danosos desta questionável ação política para toda 166 
a população. 167 

A possibilidade de impeachment tornou-se assunto central da pauta política e jornalística 168 
apenas dois meses após minha reeleição, apesar da evidente improcedência dos motivos para 169 
justificar esse movimento radical. 170 

Nesse ambiente de turbulências e incertezas, o risco político permanente provocado pelo 171 
ativismo de parcela considerável da oposição acabou sendo um elemento central para a 172 

retração do investimento e para o aprofundamento da crise econômica. 173 
Deve ser também ressaltado que a busca do reequilíbrio fiscal, desde 2015, encontrou uma 174 
forte resistência na Câmara dos Deputados, à época presidida pelo deputado Eduardo Cunha. 175 

Os projetos enviados pelo governo foram rejeitados, parcial ou integralmente. Pautas bombas 176 
foram apresentadas e algumas aprovadas. 177 

As comissões permanentes da Câmara, em 2016, só funcionaram a partir do dia 5 de maio, ou 178 

seja, uma semana antes da aceitação do processo de impeachment pela Comissão do Senado 179 
Federal. Os senhores e as senhoras senadores sabem que o funcionamento dessas comissões 180 
era e é absolutamente indispensável para a aprovação de matérias que interferem no cenário 181 
fiscal e encaminhar a saída da crise. 182 
Foi criado assim o desejado ambiente de instabilidade política, propício a abertura do 183 

processo de impeachment sem crime de responsabilidade. 184 
Sem essas ações, o Brasil certamente estaria hoje em outra situação política, econômica e 185 
fiscal. 186 
Muitos articularam e votaram contra propostas que durante toda a vida defenderam, sem 187 
pensar nas consequências que seus gestos trariam para o país e para o povo brasileiro. 188 

Queriam aproveitar a crise econômica, porque sabiam que assim que o meu governo viesse a 189 
superá-la, sua aspiração de acesso ao poder haveria de ficar sepultada por mais um longo 190 

período. 191 
Mas, a bem da verdade, as forças oposicionistas somente conseguiram levar adiante o seu 192 
intento quando outra poderosa força política a elas se agregou: a força política dos que 193 
queriam evitar a continuidade da "sangria" de setores da classe política brasileira, motivada 194 
pelas investigações sobre a corrupção e o desvio de dinheiro público. 195 



É notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições 196 

para que estas investigações fossem realizadas. Propusemos importantes leis que dotaram os 197 
órgãos competentes de condições para investigar e punir os culpados. 198 
Assegurei a autonomia do Ministério Público, nomeando como Procurador Geral da 199 
República o primeiro nome da lista indicado pelos próprios membros da instituição. Não 200 
permiti qualquer interferência política na atuação da Polícia Federal. 201 

Contrariei, com essa minha postura, muitos interesses. Por isso, paguei e pago um elevado 202 
preço pessoal pela postura que tive. 203 
Arquitetaram a minha destituição, independentemente da existência de quaisquer fatos que 204 
pudesse justificá-la perante a nossa Constituição. 205 
Encontraram, na pessoa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o 206 

vértice da sua aliança golpista. 207 
Articularam e viabilizaram a perda da maioria parlamentar do governo. Situações foram 208 
criadas, com apoio escancarado de setores da mídia, para construir o clima político necessário 209 

para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. 210 
Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma "chantagem explícita" do 211 
ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como chegou a reconhecer em declarações à 212 
imprensa um dos próprios denunciantes. Exigia aquele parlamentar que eu intercedesse para 213 

que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Nunca 214 
aceitei na minha vida ameaças ou chantagens. Se não o fiz antes, não o faria na condição de 215 

Presidenta da República. É fato, porém, que não ter me curvado a esta chantagem motivou o 216 
recebimento da denúncia por crime de responsabilidade e a abertura deste processo, sob o 217 
aplauso dos derrotados em 2014 e dos temerosos pelas investigações. 218 

Se eu tivesse me acumpliciado com a improbidade e com o que há de pior na política 219 
brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-lo, eu não correria o 220 

risco de ser condenada injustamente. 221 
Quem se acumplicia ao imoral e ao ilícito, não tem respeitabilidade para governar o Brasil. 222 
Quem age para poupar ou adiar o julgamento de uma pessoa que é acusada de enriquecer às 223 

custas do Estado brasileiro e do povo que paga impostos, cedo ou tarde, acabará pagando 224 
perante a sociedade e a história o preço do seu descompromisso com a ética. 225 

Todos sabem que não enriqueci no exercício de cargos públicos, que não desviei dinheiro 226 

público em meu proveito próprio, nem de meus familiares, e que não possuo contas ou 227 
imóveis no exterior. Sempre agi com absoluta probidade nos cargos públicos que ocupei ao 228 
longo da minha vida. 229 
Curiosamente, serei julgada, por crimes que não cometi, antes do julgamento do ex-presidente 230 
da Câmara, acusado de ter praticado gravíssimos atos ilícitos e que liderou as tramas e os 231 

ardis que alavancaram as ações voltadas à minha destituição. 232 
Ironia da história? Não, de forma nenhuma. Trata-se de uma ação deliberada que conta com o 233 
silêncio cúmplice de setores da grande mídia brasileira. 234 
Viola-se a democracia e pune-se uma inocente. Este é o pano de fundo que marca o 235 
julgamento que será realizado pela vontade dos que lançam contra mim pretextos acusatórios 236 

infundados. 237 
Estamos a um passo da consumação de uma grave ruptura institucional. Estamos a um passo 238 

da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. 239 
Senhoras e Senhores Senadores, 240 
Vamos aos autos deste processo. Do que sou acusada? Quais foram os atentados à 241 
Constituição que cometi? Quais foram os crimes hediondos que pratiquei? 242 
A primeira acusação refere-se à edição de três decretos de crédito suplementar sem 243 
autorização legislativa. Ao longo de todo o processo, mostramos que a edição desses decretos 244 
seguiu todas as regras legais. Respeitamos a previsão contida na Constituição, a meta definida 245 



na LDO e as autorizações estabelecidas no artigo 4° da Lei Orçamentária de 2015, aprovadas 246 

pelo Congresso Nacional. 247 
Todas essas previsões legais foram respeitadas em relação aos 3 decretos. Eles apenas 248 
ofereceram alternativas para alocação dos mesmos limites, de empenho e financeiro, 249 
estabelecidos pelo decreto de contingenciamento, que não foram alterados. Por isso, não 250 
afetaram em nada a meta fiscal. 251 

Ademais, desde 2014, por iniciativa do Executivo, o Congresso aprovou a inclusão, na LDO, 252 
da obrigatoriedade que qualquer crédito aberto deve ter sua execução subordinada ao decreto 253 
de contingenciamento, editado segundo as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade 254 
Fiscal. E isso foi precisamente respeitado. 255 
Não sei se por incompreensão ou por estratégia, as acusações feitas neste processo buscam 256 

atribuir a esses decretos nossos problemas fiscais. Ignoram ou escondem que os resultados 257 
fiscais negativos são consequência da desaceleração econômica e não a sua causa. 258 
Escondem que, em 2015, com o agravamento da crise, tivemos uma expressiva queda da 259 

receita ao longo do ano  – foram R$ 180 bilhões a menos que o previsto na Lei Orçamentária. 260 
Fazem questão de ignorar que realizamos, em 2015, o maior contingenciamento de nossa 261 
história. 262 
Cobram que, quando enviei ao Congresso Nacional, em julho de 2015, o pedido de 263 

autorização para reduzir a meta fiscal, deveria ter imediatamente realizado um novo 264 
contingenciamento. Não o fiz porque segui o procedimento que não foi questionado pelo 265 

Tribunal de Contas da União ou pelo Congresso Nacional na análise das contas de 2009. 266 
Além disso, a responsabilidade com a população justifica também nossa decisão. Se 267 
aplicássemos, em julho, o contingenciamento proposto pelos nossos acusadores cortaríamos 268 

96% do total de recursos disponíveis para as despesas da União. Isto representaria um corte 269 
radical em todas as dotações orçamentárias dos órgãos federais. Ministérios seriam 270 

paralisados, universidades fechariam suas portas, o Mais Médicos seria interrompido, a 271 
compra de medicamentos seria prejudicada, as agências reguladoras deixariam de funcionar. 272 
Na verdade, o ano de 2015 teria, orçamentariamente, acabado em julho. 273 

Volto a dizer: ao editar estes decretos de crédito suplementar, agi em conformidade plena com 274 
a legislação vigente. Em nenhum desses atos, o Congresso Nacional foi desrespeitado. Aliás, 275 

este foi o comportamento que adotei em meus dois mandatos. 276 

Somente depois que assinei estes decretos é que o Tribunal de Contas da União mudou a 277 
posição que sempre teve a respeito da matéria. É importante que a população brasileira seja 278 
esclarecida sobre este ponto: os decretos foram editados em julho e agosto de 2015 e somente 279 
em outubro de 2015 o TCU aprovou a nova interpretação. 280 
O TCU recomendou a aprovação das contas de todos os presidentes que editaram decretos 281 

idênticos aos que editei. Nunca levantaram qualquer problema técnico ou apresentaram a 282 
interpretação que passaram a ter depois que assinei estes atos. 283 
Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam a demandas de diversos órgãos, 284 
inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a 285 
entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001? 286 

Por ter assinado decretos que somados, não implicaram, como provado nos autos, em nenhum 287 
centavo de gastos a mais para prejudicar a meta fiscal? 288 

A segunda denúncia dirigida contra mim neste processo também é injusta e frágil. Afirma-se 289 
que o alegado atraso nos pagamentos das subvenções econômicas devidas ao Banco do Brasil, 290 
no âmbito da execução do programa de crédito rural Plano Safra, equivale a uma “operação 291 
de crédito”, o que estaria vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 292 
Como minha defesa e várias testemunhas já relataram, a execução do Plano Safra é regida por 293 
uma lei de 1992, que atribui ao Ministério da Fazenda a competência de sua normatização, 294 
inclusive em relação à atuação do Banco do Brasil. A Presidenta da República não pratica 295 



nenhum ato em relação à execução do Plano Safra. Parece óbvio, além de juridicamente justo, 296 

que eu não seja acusada por um ato inexistente. 297 
A controvérsia quanto a existência de operação de crédito surgiu de uma mudança de 298 
interpretação do TCU, cuja decisão definitiva foi emitida em dezembro de 2015. Novamente, 299 
há uma tentativa de dizer que cometi um crime antes da definição da tese de que haveria um 300 
crime. Uma tese que nunca havia surgido antes e que, como todas as senhoras e senhores 301 

senadores souberam em dias recentes, foi urdida especialmente para esta ocasião. 302 
Lembro ainda a decisão recente do Ministério Público Federal, que arquivou inquérito 303 
exatamente sobre esta questão. Afirmou não caber falar em ofensa à lei de responsabilidade 304 
fiscal porque eventuais atrasos de pagamento em contratos de prestação de serviços entre a 305 
União e instituições financeiras públicas não são operações de crédito. 306 

Insisto, senhoras senadoras e senhores senadores: não sou eu nem tampouco minha defesa que 307 
fazemos estas alegações. É o Ministério Público Federal que se recusou a dar sequência ao 308 
processo, pela inexistência de crime. 309 

Sobre a mudança de interpretação do TCU, lembro que, ainda antes da decisão final, agi de 310 
forma preventiva. Solicitei ao Congresso Nacional a autorização para pagamento dos passivos 311 
e defini em decreto prazos de pagamento para as subvenções devidas. Em dezembro de 2015, 312 
após a decisão definitiva do TCU e com a autorização do Congresso, saldamos todos os 313 

débitos existentes. 314 
Não é possível que não se veja aqui também o arbítrio deste processo e a injustiça também 315 

desta acusação. 316 
Este processo de impeachment não é legítimo. Eu não atentei, em nada, em absolutamente 317 
nada contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como Presidenta da República, 318 

jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os 319 
atos praticados estavam inteiramente voltados aos interesses da sociedade. Nenhuma lesão 320 

trouxeram ao erário ou ao patrimônio público. 321 
Volto a afirmar, como o fez a minha defesa durante todo o tempo, que este processo está 322 
marcado, do início ao fim, por um clamoroso desvio de poder. 323 

É isto que explica a absoluta fragilidade das acusações que contra mim são dirigidas. 324 
Tem-se afirmado que este processo de impeachment seria legítimo porque os ritos e prazos 325 

teriam sido respeitados. No entanto, para que seja feita justiça e a democracia se imponha, a 326 

forma só não basta. É necessário que o conteúdo de uma sentença também seja justo. E no 327 
caso, jamais haverá justiça na minha condenação. 328 
Ouso dizer que em vários momentos este processo se desviou, clamorosamente, daquilo que a 329 
Constituição e os juristas denominam de "devido processo legal". 330 
Não há respeito ao devido processo legal quando a opinião condenatória de grande parte dos 331 

julgadores é divulgada e registrada pela grande imprensa, antes do exercício final do direito 332 
de defesa. 333 
Não há respeito ao devido processo legal quando julgadores afirmam que a condenação não 334 
passa de uma questão de tempo, porque votarão contra mim de qualquer jeito. 335 
Nesse caso, o direito de defesa será exercido apenas formalmente, mas não será apreciado 336 

substantivamente nos seus argumentos e nas suas provas. A forma existirá apenas para dar 337 
aparência de legitimidade ao que é ilegítimo na essência. 338 

Senhoras e senhores senadores, 339 
Nesses meses, me perguntaram inúmeras vezes por que eu não renunciava, para encurtar este 340 
capítulo tão difícil de minha vida. 341 
Jamais o faria porque tenho compromisso inarredável com o Estado Democrático de Direito. 342 
Jamais o faria porque nunca renuncio à luta. 343 
Confesso a Vossas Excelências, no entanto, que a traição, as agressões verbais e a violência 344 
do preconceito me assombraram e, em alguns momentos, até me magoaram. Mas foram 345 



sempre superados, em muito, pela solidariedade, pelo apoio e pela disposição de luta de 346 

milhões de brasileiras e brasileiros pelo País afora. Por meio de manifestações de rua, 347 
reuniões, seminários, livros, shows, mobilizações na internet, nosso povo esbanjou 348 
criatividade e disposição para a luta contra o golpe. 349 
As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio fundamental para minha 350 
resistência. Me cobriram de flores e me protegeram com sua solidariedade. Parceiras 351 

incansáveis de uma batalha em que a misoginia e o preconceito mostraram suas garras, as 352 
brasileiras expressaram, neste combate pela democracia e pelos direitos, sua força e 353 
resiliência. Bravas mulheres brasileiras, que tenho a honra e o dever de representar como 354 
primeira mulher presidenta do Brasil. 355 
Chego à última etapa deste processo comprometida com a realização de uma demanda da 356 

maioria dos brasileiros: convocá-los a decidir, nas urnas, sobre o futuro de nosso país. 357 
Diálogo, participação e voto direto e livre são as melhores armas que temos para a 358 
preservação da democracia. 359 

Confio que as senhoras senadoras e os senhores senadores farão justiça. Tenho a consciência 360 
tranquila. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As acusações dirigidas contra 361 
mim são injustas e descabidas. Cassar em definitivo meu mandato é como me submeter a uma 362 
pena de morte política. 363 

Este é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento, junto 364 
comigo, no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção. 365 

Daquela época, além das marcas dolorosas da tortura, ficou o registro, em uma foto, da minha 366 
presença diante de meus algozes, num momento em que eu os olhava de cabeça erguida 367 
enquanto eles escondiam os rostos, com medo de serem reconhecidos e julgados pela história. 368 

Hoje, quatro décadas depois, não há prisão ilegal, não há tortura, meus julgadores chegaram 369 
aqui pelo mesmo voto popular que me conduziu à presidência. Tenho por todos o maior 370 

respeito, mas continuo de cabeça erguida, olhando nos olhos dos meus julgadores. 371 
Apesar das diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que, mais 372 
uma vez, a democracia seja condenada junto comigo. E não tenho dúvida que, também desta 373 

vez, todos nós seremos julgados pela história. 374 
Por duas vezes vi de perto a face da morte: quando fui torturada por dias seguidos, submetida 375 

a sevícias que nos fazem duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida; e quando uma 376 

doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado minha existência. 377 
Hoje eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos 378 
com o melhor dos nossos esforços. 379 
Reitero: respeito os meus julgadores. 380 
Não nutro rancor por aqueles que votarão pela minha destituição. 381 

Respeito e tenho especial apreço por aqueles que têm lutado bravamente pela minha 382 
absolvição, aos quais serei eternamente grata. 383 
Neste momento, quero me dirigir aos senadores que, mesmo sendo de oposição a mim e ao 384 
meu governo, estão indecisos. 385 
Lembrem-se que, no regime presidencialista e sob a égide da nossa Constituição, uma 386 

condenação política exige obrigatoriamente a ocorrência de um crime de responsabilidade, 387 
cometido dolosamente e comprovado de forma cabal. 388 

Lembrem-se do terrível precedente que a decisão pode abrir para outros presidentes, 389 
governadores e prefeitos. Condenar sem provas substantivas. Condenar um inocente. Faço um 390 
apelo final a todos os senadores: não aceitem um golpe que, em vez de solucionar, agravará a 391 
crise brasileira. 392 
Peço que façam justiça a uma presidenta honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal, na 393 
vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Votem sem ressentimento. O que cada 394 



senador sente por mim e o que nós sentimos uns pelos outros importa menos, neste momento, 395 

do que aquilo que todos sentimos pelo país e pelo povo brasileiro. 396 
Peço: votem contra o impeachment. Votem pela democracia. 397 
Muito obrigada". 398 


