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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar a construção da representação discursiva (Rd) do tema 

impeachment, por meio das categorias semânticas referenciação, predicação e a modificação. 

Nossa perspectiva teórica pauta-se no campo da Linguística do Texto, com foco principal na 

Análise Textual dos Discursos – ATD (Adam, 2011). A representação discursiva no quadro 

da ATD, diz respeito ao aspecto semântico do texto e tem como respaldo teórico os trabalhos 

de Grize (1996) sobre a esquematização e os operadores lógico-discursivos. Apoiamos-nos 

em Adam (2011), Passeggi (2010), Rodrigues, Passeggi, Silva Neto, (2010), Queiroz (2013) e 

Lourenço (2015). A pesquisa utiliza-se da abordagem qualitativa, descritiva e interpretativista. 

O método utilizado para a construção de nossa pesquisa é o dedutivo, dessa forma, fazemos 

uma análise e interpretação dos discursos de votação dos senadores. No tocante ao percurso 

metodológico trazemos autores como: Costa e Costa (2011), Moraes (2003) e Prestes (2013). 

Quanto ao discurso político trazemos os autores Osakabe (1999), Van Dijk (2010) e 

Charadeau (2008). O nosso objeto de estudo são seis (06) pronunciamentos proferidos durante 

a sessão de admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Os 

pronunciamentos são dos senadores, Fátima Bezerra, Marta Suplicy, Telmário Mota, Paulo 

Bauer, Angela Portela e Simone Tebet. Todos os senadores foram codificados com a letra S 

de senadores e as primeiras letras dos nomes. Dividimos os seis (06) pronunciamentos em 

dois blocos, A e B, portanto, três (03) do bloco A e três (03) do bloco B. O bloco A 

corresponde aos votos a favor do processo e o B aos votos contra ao processo de 

impeachment.  Como resultados, observamos que, para os senadores do bloco A (SMS, SPB e 

SST), o processo de impeachment é legítimo, constitucional, legal, mudança, democrático, 

calmo e tranquilo, verdadeiro, justo, sensato, político, transparente e honesto. Para o bloco B 

(SFB, SAP e STM) o processo de impeachment é mentira, fantasioso, golpe, golpe de estado, 

revolta política, ilegal, ilegítimo, atentado à democracia brasileira, desrespeitoso, tomada de 

poder e farsa, indigno, apoderação indevida do poder, revanche e vingança política, oportuno, 

golpe branco, traição e acordo político. Dessa forma, concluímos que o bloco A considera o 

processo de impeachment luta pela democracia e legítimo, já para o bloco B o impeachment é 

golpe e tomada de poder. 

 

Palavras-chave: Senadores. Discurso político. Representações discursivas. Impeachment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this work is to investigate the construction of the discursive representation 

(DR) of the theme impeachment, by means of the semantic categories reference,predication 

and modification. Our theoretical perspective rules on the field of Text Linguistics, with main 

focus on textual Analysis of Discourses – TAD (Adam, 2011). The discursive representation 

in the board of the ATD, it concerns to the aspect semantic of the text  and has as theoretical 

support the works of Grize (1996) about  the  schematization and the  logical-discursive 

operators.We support in Adam (2011); Passeggi (2010); Rodrigues, Passeggi, Silva Neto, 

(2010); Queiroz (2013); Lourenço (2015).The research uses the qualitative, descriptive and 

interpretative approach. The method used to construct our research is the deductive, this way 

up, make an analysis and interpretation of the speeches of the senators.In touching  regard to 

the methodological course we bring authors  as: Costa e Costa (2011), Moraes (2003) and  

Prestes (2013). About the  political discourse we bring the authors Osakabe (1999), Van Dijk 

(2010) and  Charadeau (2008).Our object of study are six (06) pronouncements made during 

the session of admissibility of the impeachment process of Dilma Rousseff. The 

pronouncements are of the senators, Fátima Bezerra, Marta Suplicy, Telmário Mota, Paulo 

Bauer, Angela Portela and Simone Tebet. All of senators were coded with the letter S of 

senators and the first letters of the names. We divide the six (06) pronouncements in  two 

blocks, A and B, therefore, three (03) of block A and three (03) of block B. The block A 

corresponds to votes in favor of the process and B to votes against  the process of 

impeachment. As a result, we observed that, for the senators of  block A (SMS, SPB and 

SST), the process of impeachment is legitimate, constitutional, legal, change, democratic, 

calm and tranquil, true, fair, sensible, political, transparent and honest. To the block B (SFB, 

SAP and STM) the impeachment process is lie, fanciful, coup, coup d'etat, political revolt, 

illegal, illegitimate, attack on Brazilian democracy, disrespectful, seizure of power and farce, 

unworthy, undue empowerment, political revenge and revenge, opportune, white coup, 

betrayal, and political  agreement. This way up, we conclude that the block A considers the 

process of impeachment struggle for democracy and legitimate, already for block B the 

impeachment is coup and  seizure of power. 

 

Key-words: Senators. Political speech. Discursive representations. Impeachment. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A nossa pesquisa está centrada nas representações discursivas do tema impeachment 

em discursos de senadores. O processo de impeachment de Dilma Rousseff, ocorrido no ano 

de 2016, teve início após denúncias de crime de responsabilidade administrativa “cometidos” 

pela ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. Os discursos analisados são de senadores 

presentes na sessão de admissibilidade, que aconteceu no dia 11 de maio de 2016. São seis 

(06) discursos; três (03) de senadores da base aliada do governo e três (03) da oposição.  

A sessão de admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff ocorreu 

no Senado Federal e durou aproximadamente 20 horas. Ao final, o plenário aprovou o 

relatório da comissão especial, que culminou com o afastamento de Dilma Rousseff da 

Presidência por 180 dias a partir daquela data. A comissão especial foi eleita pela Câmara dos 

Deputados em votação aberta e teve como principal função analisar o pedido de impeachment 

da ex-presidenta, sendo, portanto, uma exigência do regimento.  

A comissão especial do processo de impeachment de Dilma Rousseff contou com 65 

integrantes. O PT e PMDB foram os dois partidos com mais integrantes na comissão. Para a 

sessão de admissibilidade, estavam inscritos para votação 78 senadores, mas apenas 77 

votaram, uma vez que Renan Calheiros renunciou ao seu voto. Cada senador teve15 minutos 

de fala. Assim, dos 77 senadores votantes, 55 votaram a favor do impeachment e 22 senadores 

foram contrários ao afastamento da presidenta eleita nas eleições de 2014.  

Utilizamos, como fundamentação teórica da pesquisa, a Análise Textual dos Discursos 

(ATD), uma abordagem teórica pertencente ao campo da Linguística Textual. A ATD articula 

os estudos do texto e do discurso, redefinindo, assim, os campos teóricos da Linguística 

Textual e da Análise do Discurso. Dentro da perspectiva da ATD, o gênero é elemento 

proeminente na construção dos discursos, pois os estudos dos aspectos linguístico-discursivos 

do texto precisam considerar o gênero em que se materializam. Sendo assim, tomamos como 

base os postulados teóricos de Adam (2011), com a Análise Textual dos Discursos, além dos 

estudos de Queiroz (2013), Passeggi (2010), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) acerca 

da representação discursiva e as categorias de análise, referenciação, predicação e 

modificação. Ainda nos baseamos nos dizeres de Koch (2006), Herrero (2006), Fiorin (2012) 

e Lourenço (2015), para tratar da discussão do texto, e Osakabe (1999), Van Dijk (2010) e 

Charadeau (2008), para respaldar nossa discussão em torno do discurso político.  

Com base na ATD, estudamos a dimensão semântica, por meio da categoria 

representação discursiva (Rd), que nos reporta às imagens que o texto constrói do locutor, do 
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alocutário e do(s) tema(s) tratado(s). Para a construção da representação discursiva do tema 

impeachment, fazemos uso das seguintes categorias semânticas de análise: referenciação, 

predicação, modificação, categorias adaptadas da análise da sequência descritiva propostas 

por Adam (2011), readaptadas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) para analisar o 

nível semântico do texto, focalizando a noção de representação discursiva.  

A (ATD) nos possibilita estudar o texto complementado ao viés discursivo. Por essa 

razão, a escolha por esse campo teórico foi igualmente motivada, pelas pesquisas 

desenvolvidas e já realizadas pelos pesquisadores que enveredam por esse campo teórico-

metodológico, ao ingressarmos no Programa de Pós-graduação em Letras-PPGL. Assim, 

também a justificativa para trabalharmos com o nível semântico da representação discursiva e 

suas categorias de análises (referenciação, predicação e modificação). Justificamos a decisão 

de estudar os pronunciamentos de senadores durante a sessão de admissibilidade em razão de 

seus discursos serem documentos de interesse público de parlamentares que representam, pelo 

voto, a população.  

A predileção em estudar o tema impeachment se deve, ainda ao processo histórico 

vivido pelos brasileiros no ano de 2016, que se apresenta como um acontecimento relevante 

para a sociedade, para a economia e, sobretudo, para a política brasileira. As manifestações de 

milhares de brasileiros contribuíram para o andamento do pedido de afastamento da ex-

presidenta Dilma Rousseff, tornando o processo de impeachment um momento decisivo para 

o projeto de governo brasileiro. Além disso, justificamos a escolha do tema deste trabalho 

pelo intuito de ampliar as pesquisas já realizadas na área da ATD e, consequentemente, 

contribuir com os estudos da linha de pesquisa a que somos vinculadas no PPGL, que tem 

como foco o estudo do texto. Afirmamos, ainda que, esta pesquisa apresenta uma relevância, 

sobretudo, social e política, que possibilita aos leitores futuros conhecerem parte significativa 

de uma história política vivida pelos brasileiros no ano de 2016.  

Dessa forma, nosso trabalho constitui-se de uma extensão dos trabalhos até aqui feitos, 

que evidenciam a representação discursiva do locutor, do alocutário e dos temas tratados. 

Desta feita, dedicamo-nos à construção das representações do tema impeachment tratado nos 

pronunciamentos dos senadores. Trabalhamos com as versões escritas de textos proferidos 

oralmente em uma situação real de comunicação, em um contexto de produção planejado e 

com um plano textual a ser seguido. O tema impeachment confere à história política do Brasil 

o momento da interrupção de um mandato escolhido democraticamente pelos eleitores.  

Nesse sentido, buscamos responder às seguintes indagações: Como se dá o processo 

de construção das representações discursivas do tema impeachment nos discursos dos 
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senadores?, Quais as categorias semânticas utilizadas na construção de representações 

discursivas do tema impeachment nesses discursos?  

 Nosso trabalho tem como objetivo geral investigar a construção das representações 

discursivas (Rd) do tema impeachment nos pronunciamentos de (06) seis senadores votantes 

na sessão de admissibilidade, por meio das categorias semânticas referenciação, predicação e 

modificação. Assim, temos como objetivos específicos descrever como se dá a construção da 

representação discursiva do tema impeachment e interpretar as categorias de análise semântica 

da representação discursiva do tema tratado.   

A presente pesquisa focaliza a abordagem qualitativa, que permite ao pesquisador 

interpretar e explorar os fatos apresentados, buscando uma compreensão geral de uma 

questão, no nosso caso, dos pronunciamentos dos senadores. O método utilizado para a 

construção de nossa pesquisa é o dedutivo. Conquanto, faremos a análise e interpretação dos 

discursos de votação dos senadores. Escolhemos os pronunciamentos realizados na sessão de 

admissibilidade, por ser a sessão que decidiria a continuação ou o fim do pedido de 

impeachment de Dilma Rousseff. Os pronunciamentos foram escolhidos pensando 

primeiramente na posição política dos senadores e, em segundo lugar, nas categorias 

semânticas que mais se destacaram em cada pronunciamento.  

O corpus da pesquisa é constituído de seis (06) pronunciamentos políticos de 

senadores votantes na sessão de admissibilidade do impeachment da ex-presidenta Dilma 

Rousseff. Os discursos foram classificados em dois blocos: bloco A e bloco B. O bloco A 

corresponde aos votos a favor do impeachment e o bloco B aos votos contra. Os discursos do 

bloco A são dos senadores Marta Suplicy (PMDB), Paulo Bauer (PSDB) e Simone Tebet 

(PMDB). O bloco B é constituído pelos discursos dos senadores Fátima Bezerra (PT), 

Telmário Mota (PDT) e Angela Portela (PT). Os sujeitos de nossa pesquisa estão codificados 

pela letra S (senador) e a primeira letra do nome, por exemplo, (SFB).  

No âmbito da ATD, várias pesquisas têm sido desenvolvidas focalizando o nível 

semântico em discursos diversos, a começar pela obra de Adam (2008), intitulada A 

Linguística Textual: introdução à análise textual dos discursos, cuja obra foi inteiramente 

revista e ampliada na edição do ano de 2011. Em seguida, no Brasil, novas pesquisas com 

foco na representação discursiva surgem. São exemplos os trabalhos de Rodrigues; Passeggi e 

Silva Neto (2010), intitulado “Voltarei. O povo me absolverá...”: a construção de um 

discurso político de renúncia, e Andrade (2011), que recebe o seguinte título: 

“Representações discursivas em cartas pessoais: o Nordeste na correspondência de Câmara 
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Cascudo e Mário de Andrade”. Destacamos, ainda, a pesquisa de Passeggi (2012), intitulada: 

“A conceptualização do Sertão nas cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade”. 

Em nível de pesquisas de Mestrado e Doutorado, destacamos os seguintes trabalhos: 

Ramos (2011), que observa como os vestibulandos e pré-vestibulandos constroem 

representações discursivas dos verbos ficar e namorar em produções escritas, a partir das 

categorias de análise referenciação, predicação, aspectualização, circunstâncias 

espaciotemporais e metáforas.  

Queiroz (2013) realiza um estudo sobre a representação discursiva no discurso de 

renúncia do senador Antônio Carlos Magalhães. A autora investiga como as representações 

discursivas do locutor e alocutário são construídas no discurso do senador ACM a partir das 

categorias semânticas referenciação, predicação, modificação e localização. 

Lopes (2014), em sua dissertação, investiga a representação discursiva no discurso 

jurídico, especificamente as representações discursivas da vítima e do réu no gênero sentença 

judicial. A partir das categorias semânticas referenciação, predicação, modificação (dos 

referentes e dos processos) e a localização espacial e temporal.  

Oliveira (2014) também estuda a representação discursiva no discurso político 

brasileiro com o discurso da primeira posse da ex-presidenta Dilma Rousseff, através das 

categorias semânticas predicação e referenciação.    

Silva (2015) traz o estudo da representação discursiva do cangaceiro Virgulino 

Ferreira da Silva, o Lampião, e seu bando de cangaceiros em notícias publicadas em jornais 

mossoroenses, especialmente na década de 20 do século XX. As representações discursivas 

são construídas a partir das categorias semânticas referenciação, predicação, modificação, 

relação e localização.   

Aquino (2015) investiga a representação discursiva de Lula nas capas das revistas 

Época e Veja com foco nos elementos verbo-visuais que constituem o gênero capa de revista. 

Utiliza categorias semânticas referenciação, predicação, relação e localização.  

Quanto às pesquisas de Mestrado defendidas no Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL), apresentamos os seguintes autores: Paula (2017), que investiga, em sua 

pesquisa, a representação discursiva em narrativas contadas por remanescentes quilombolas 

de Portalegre do Brasil. O autor trabalha com as categorias de análise referenciação, 

predicação, modificação, localização espacial e temporal e a relação.  

Lopes (2017), em sua pesquisa, investiga a representação discursiva na homilia do 

Papa Francisco na santa missa de evangelização dos povos. O autor trabalha com a construção 
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das representações discursivas que o locutor faz de si, dos alocutários e do tema tratado por 

meio da predicação, referenciação, modificação e localização.   

Tendo em vista os trabalhos acima citados, daremos continuidade aos estudos da 

representação discursiva, buscando situar o foco do nosso trabalho no nível semântico do 

texto, com base nos níveis de análise sugeridos por Adam (2011), destacando especificamente 

as representações discursivas do tema impeachment tratado nos pronunciamentos dos 

senadores. 

Sendo assim, apresentamos a estrutura constituinte do nosso trabalho: o primeiro 

capítulo corresponde à introdução. O segundo capítulo aborda o percurso da Linguística 

Textual, a teoria da Análise Textual dos Discursos e a representação discursiva. O terceiro 

capítulo trata do trajeto metodológico e de considerações acerca do discurso político. O quarto 

capítulo apresenta as análises semânticas dos pronunciamentos dos senadores durante a sessão 

de admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Em seguida, 

apresentamos as conclusões e resultados de nossa pesquisa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, discutimos acerca da Linguística Textual, situando os estudos do texto 

e suas concepções para introduzir a discussão teórica da Análise Textual dos Discursos, uma 

proposta teórico-metodológica apresentada por Adam (2011), que trata o texto e o discurso 

intermediados por um gênero. Fundamentamo-nos em Bentes (2001), Koch (2006), Herrero 

(2006) e Fiorin (2012) para tratar do texto e do discurso. Reportamo-nos a Adam (2011), 

Lourenço (2015) e Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) para embasar a discussão sobre a 

Análise Textual dos Discursos e a representação discursiva.    

 

2.1 A Linguística Textual 

 

A Linguística Textual (LT) é uma disciplina derivada da Linguística, que tem como 

principal objeto de estudo o texto. De acordo com Fávero (1997), a Linguística Textual se 

desenvolveu na Alemanha nos principais centros; dentre eles, o de Munster, o da Colônia, o 

de Berlin Est, o de Constança e o de Bielefeld, e chega ao Brasil na década de 80 do século 

passado. Ainda, segundo a autora, no Brasil, o primeiro trabalho de que se tem registro é o do 

Professor Dr. Ignácio Antônio Neis, da PUCRS, com o título Por uma gramática textual, que 

foi publicado na revista Letras de Hoje em junho de 1981. A obra objetivava apresentar uma 

visão de conjunto quanto ao surgimento e ao objeto das gramáticas de texto.  

No ano de 1983, duas obras merecem destaque nos estudos do texto, dentro do campo 

teórico da LT, são elas: Linguística de texto: o que é e como se faz, de Luiz Antônio 

Marcuschi, publicado pela Série Debates - Revista do Mestrado em Letras, da Universidade 

Federal de Pernambuco, e Linguística Textual - introdução, de Leonor Lopes Fávero e 

Ingedore Koch, publicada pela Editora Cortez, na cidade de São Paulo. As obras mencionadas 

foram de singular importância para os estudos do texto, inclusive pela introdução do sujeito e 

da situação comunicativa como elementos constitutivos do texto.   

De acordo com Marcuschi (2008), a LT parte do princípio de que a língua não 

funciona em unidades isoladas, como os fonemas, morfemas, palavras ou frases soltas. O 

funcionamento da língua se dá em unidades de sentido chamadas de texto, sejam elas orais ou 

escritas. Segundo Marcuschi (2008), vemos que a LT trata da produção e compreensão de 

textos usados no contexto social, oral ou escrito. Assim, com base em Koch (2016), o texto é 

a unidade básica da comunicação e interação humana, sendo, portanto, originado da interação 

social entre os sujeitos. Ainda segundo Koch (2016, p. 32), “o texto é uma realização que 
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envolve sujeitos, seus objetivos e conhecimentos com propósito interacional”. Esses sujeitos 

estão inseridos numa formação sócio-histórica e culturalmente diferenciados, mobilizando, 

assim, diversos conhecimentos, indo além do linguístico.  

Segundo Bentes (2001), o surgimento dos estudos do texto faz parte de um longo 

esforço teórico, com ideias e métodos distintos de constituição de um novo campo que 

procurava ultrapassar as margens da frase, isto é, inserir o sujeito e a situação de produção nos 

moldes dos estudos da linguagem. Vale lembrar que esses elementos não foram objeto de 

estudo da Linguística Estrutural, uma vez que esta entendia a língua como um sistema. 

O processo de constituição do campo teórico da LT não foi algo harmonioso e 

uniforme; portanto, não ocorreu seguindo uma ordem cronológica. Além disso, dizemos que, 

num e noutro período, eram existentes várias lacunas, o que, por sua vez, solicitou o 

surgimento de novas propostas. Por essa razão, dizemos que a LT conta em seu percurso com 

três fases, distintas entre si, que são: a análise transfrástica, a gramática de texto e a teoria do 

texto.  

Sobre a análise transfrástica, Bentes (2001, p. 247) afirma que são “fenômenos que 

não conseguiam ser explicados pelas teorias sintáticas e/ou pelas teorias semânticas que 

ficassem limitadas ao nível da frase”. A preocupação estava na conexão existente entre as 

frases e os períodos de forma a construírem no texto uma unidade de sentido. Segundo Bentes 

(2001), a linha de pesquisa denominada de análise transfrástica também tratava de investigar 

fenômenos como a pronominalização, a seleção de artigos (definido e indefinido), a 

concordância dos tempos verbais, a relação tópico-comentário, dentre outros. Essa segunda 

proposta não poderia considerar o texto apenas como significado das frases que o compõem.  

Num segundo momento da LT, vemos a criação das gramáticas de texto. Sobre esta 

fase, Bentes (2001) pontua: 

 

As primeiras gramáticas textuais representaram um projeto de reconstrução 

do texto como um sistema uniforme, estável e abstrato. Nesse período, 

postulava-se o texto como unidade teórica e formalmente construída, em 

oposição ao discurso, unidade funcional, comunicativa e intersubjetivamente 

construída (BENTES, 2001, p. 249). 

  

 

De acordo com a autora, é possível dizer que uma gramática de texto seria algo com 

regras de número limitado, acessível e comum a todos os falantes da língua. Todos os 

usuários da língua se utilizariam dessa gramática para classificar uma estrutura linguística 

como texto ou somente um aglomerado de palavras. Para Bentes (2001), as gramáticas 
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textuais surgiram da necessidade de reflexão sobre os fenômenos linguísticos até então 

inexplicáveis. 

No último e terceiro momento da LT, isto é, a teoria do texto, Bentes (2001) assevera 

que:  

 
 

adquire particular importância o tratamento dos textos no seu contexto 

pragmático, isto é, o âmbito da investigação se estende do texto ao contexto, 

este último entendido, de modo geral, como o conjunto de condições 

externas da produção, recepção e interpretação dos textos (BENTES, 2001, 

p. 251). 

 

 

Nos dizeres de Bentes (2001), vemos que a situação de produção é de grande 

relevância para se entender o texto. Quanto ao interlocutor, é necessário estar inserido no 

contexto para que possa emitir algum sentido àquilo que lê. Numa perspectiva pragmática, 

começaram a surgir o que Beaugrande e Dressler (1981) chamam de critérios da textualidade: 

coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, intertextualidade, situacionalidade e 

informatividade.  

Nesta perspectiva, o texto é um evento social. Segundo Cavalcante (2012, p. 18), “não 

importa o seu tamanho; o que faz o texto ser um texto é um conjunto de fatores, acionados 

para cada situação de interação, que determinam a coerência dos enunciados”. É 

indispensável para a compreensão e escrita de todo texto a utilização de conhecimentos 

adquiridos social e culturalmente, pois somente a estrutura linguística é insuficiente para dar 

sentido ao texto. O interlocutor deve partilhar dos mesmos conhecimentos do sujeito locutor 

para que os sentidos do texto sejam produzidos. 

O estudo do texto aconteceu em um processo de mudança de concepção de texto, em 

momentos distintos entre si. Embora, em algum momento, o texto fosse visto como algo 

pronto e acabado, hoje já não é possível considerar tal conceito. Assim, para Bentes (2001, p. 

255), “considerar as condições de produção e de recepção dos textos significa, então, passar a 

encarar o texto não mais como uma estrutura acabada (produto), mas como parte de atividades 

mais globais de comunicação”. Dessa forma, fatores como a interação entre os interlocutores 

no processo de construção do texto e o conhecimento do contexto de produção são relevantes 

para a compreensão de um texto.   

O contexto de produção e a interação locutor-texto-interlocutor são proeminentes para 

o texto. Por essa razão é que dizemos que não se pode considerar apenas os aspectos 

linguísticos. Vejamos o que afirma Cavalcante (2012): 
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O texto não pode ser concebido somente do ponto de vista do sistema 

linguístico, ou seja, privilegiando aspectos sintáticos e semânticos, em 

detrimento dos aspectos pragmáticos, das mais diversas situações de uso. 

Também não se pode pensar o texto como um objeto material, ou como uma 

superfície linear na qual os sentidos se acham organizados (CAVALCANTE 

2012, p. 30). 

 

 

Nos dizeres da autora, vemos que é necessário considerar o contexto, e não somente a 

estrutura linguística. O texto é pragmático e está, portanto, inserido em todas as situações 

comunicativas sociais. A composição dos sentidos oriundos dos textos envolve, pois, o 

conhecimento de mundo e do tema tratado, por exemplo.  

De acordo com Antunes (2010, p. 30), o texto pode ser entendido como “a expressão 

de algum propósito comunicativo”. Nesse sentido, dizemos que todo texto (oral ou escrito) 

tem um objetivo e uma intenção, assumindo um caráter social, devendo, portanto, haver a 

interação entre o produtor e o interlocutor do texto.  

Neste momento da LT, há uma virada discursiva com a proposta teórico-metodológica 

trazida por Adam (2011). A ATD é uma teoria que articula o texto e o discurso, pois o texto 

acontece numa situação real de comunicação, em um contexto de produção. Quanto ao 

contexto, de acordo com Adam (2011), as informações são tecidas tendo em vista os pré-

construídos culturais e lugares argumentativos dos sujeitos, do ângulo linguístico. Conforme o 

autor, a construção dos sentidos dos enunciados está voltada para o contexto. A compreensão 

do texto vai além dos fatores linguísticos; depende, ainda, dos conhecimentos de cada 

interlocutor, estando revelada aí a não linearidade dos sentidos do texto. 

Pensando na relação entre o sujeito produtor de textos e as práticas discursivas, Adam 

(2011) propõe a Análise Textual dos Discursos (ATD), uma proposta teórica e metodológica 

sobre o estudo do texto cuja teoria tem origem na LT. Na perspectiva teórica da ATD, 

encontramos a articulação entre a LT e a Análise de Discurso (AD). Assim sendo, temos a 

articulação entre o campo textual e o campo discursivo. 

 

2.2 Análise Textual dos Discursos  

 

A Análise Textual dos Discursos (doravante ATD) é uma abordagem teórica e 

metodológica pertencente ao campo da Linguística Textual. Adam (2011) pensou a ATD 

articulando o texto e o discurso mediados pelo gênero. Para Adam (2011, p. 43), a ATD é, “ao 

mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos da 
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linguística textual e da análise de discurso”. Por essa razão, dizemos que Adam (2011) 

redefiniu os campos da Linguística Textual e da Análise de Discurso. Nesse sentido, Adam 

(2011, p. 23) define a ATD como “uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve 

fundar-se na análise de textos concretos”. De acordo com Adam (2011), podemos dizer que se 

trata de textos concretos por estarem em circulação na sociedade, numa situação 

comunicativa, e haver interação entre o produtor e o locutor do texto.   

Em Passeggi et al. (2010), temos a seguinte consideração acerca da ATD:  

 

A ATD assume que é um subdomínio do campo mais amplo da análise de 

discurso, tendo como tarefa a teorização e descrição da estruturação 

sequencial (linear) do texto, assim como de sua estruturação não linear 

(reticular). A noção de gênero poderia ser entendida como a categoria 

mediadora do plano do discurso e do plano do texto (PASSEGGI et al., 2010 

p. 308). 

 

 

Segundo o autor, o gênero é visto como elemento proeminente na construção dos 

discursos. Logo, o estudo da estrutura linguística precisa considerar o gênero em que se 

materializam. Nos dizeres de Adam (2011, p. 63), “toda a ação de linguagem inscreve-se, 

como se vê, em um dado setor do espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros 

de discurso”. Na construção dos enunciados, os locutores utilizam mecanismos textuais. 

Porém, o interlocutor deve conhecer o contexto social de construção de seus enunciados. 

Observemos o esquema abaixo, que retrata essa interação entre o texto, discurso e gênero. 

 

Figura 1 

 

Esquema 3: Determinações textuais “ascendentes” e regulações “descendentes” 

Fonte: Adam (2011, p. 43). 
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O esquema apresentado acima retrata (no lado direito) o jogo complexo dos 

encadeamentos textuais e as proposições no sistema que compõem o texto. No lado esquerdo, 

temos as interações sociais, língua, formações discursivas e os gêneros. O sujeito interage em 

sociedade. O discurso envolve sempre dois indivíduos inseridos em uma determinada situação 

discursiva intermediada por um gênero. 

É nesse entrelaçamento entre texto, discurso e gênero que Lourenço (2015) reforça a 

relevância da teoria da ATD. Observemos: 

 
 

[...] funda o entendimento do texto enquanto circunscrito em um discurso - 

caracterizado por uma formação sociodiscursiva, pela interação autor/ leitor, 

por objetivos e por um gênero determinado, representando a possibilidade de 

articular o texto e o discurso em que pese o intento da eficácia da 

interpretação do(s) sentido(s) do texto. Assim podemos afirmar que a ATD 

analisa o texto considerando o seu comportamento discursivo (LOURENÇO, 

2015 p. 26). 

 

 

Segundo a autora, a ATD mostra sua importância na compreensão do texto, levando 

em consideração sua dimensão discursiva, e este discurso relacionado a uma formação 

discursiva, a interação autor/leitor e aos objetivos a serem alcançados dentro da perspectiva 

do gênero. Assim, entendemos que a ATD considera o texto e o contexto como elementos 

importantes para a compreensão dos enunciados. Não se pode pensar de modo isolado do 

discurso as questões que dizem respeito ao texto, à sua estrutura e aos mecanismos 

linguísticos utilizados pelo sujeito para a construção de seus discursos.  

Sendo a ATD uma teoria para a análise de textos concretos, pertencente ao campo da 

LT, Adam (2011, p. 75) pontua que “a tarefa da linguística textual é definir as grandes 

categorias de marcas que permitam estabelecer essas conexões que abrem ou fecham 

segmentos textuais mais ou menos longos”. Em Adam (2011), vemos que as conexões 

trabalhadas na LT não se limitam somente à coesão e à coerência, mas há outros fatores da 

textualidade relevantes para a compreensão de um texto, como, por exemplo, a 

intertextualidade, a intencionalidade, a informatividade, dentre outros.  

Quanto ao texto, é preciso lembrar que este não é algo acabado, é sempre aberto a 

reformulações. É, portanto, uma construção, permeada por vários discursos e interpretações; é 

em suma, um entrelaçado de outros textos e enunciados. Por essa razão, para Adam (2011), o 

texto é algo concreto e não uma sequência de palavras.  
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Quanto ao enunciado e ao discurso, é oportuno dizer que o discurso é sempre 

heterogêneo, marcado por infindos discursos. Essa dialogicidade no discurso é discutida por 

Fiorin (2012), quando ele assim se posiciona: 

 
 

Do ponto de vista translinguístico, o discurso ganha sentido e identidade na 

relação com outros discursos, que ele cita, parodia, estiliza, com que 

concorda, de que discorda, a que se opõe, etc. Essa relação interdiscursiva é 

o dialogismo (FIORIN, 2012 p. 151). 

 

De acordo com o autor, o discurso é sempre atravessado por outros discursos. Ele é 

heterogêneo. Há uma interdiscursividade na construção destes, cuja relação é necessária. Essa 

dialogicidade confere ao discurso uma historicidade. O termo historicidade refere-se ao 

momento em que acontece a comunicação entre os sujeitos. 

Quanto ao discurso, consideramos que ele constrói o sentido e promove a interação, 

transcendendo a estrutura da língua. É o elo comunicativo entre o locutor do texto e seu 

interlocutor. O sentido do texto não é algo acabado e singular. Ele permite amplas e diversas 

interpretações. Sobre o texto e o discurso, vejamos o que afirma Fiorin (2012):   

 
 

A manifestação é a representação da forma numa dada substância, o que 

significa que o discurso é o do plano do conteúdo, enquanto o texto é o do 

plano da expressão. Em outras palavras, este é da ordem do sensível, 

enquanto aquele é do domínio do inteligível. O texto é a manifestação de um 

discurso. Assim, o texto pressupõe logicamente o discurso, que é, por 

implicação, anterior a ele (FIORIN, 2012 p. 148). 

 

 

Embora exista essa diferença entre ambos, o texto e o discurso estão atrelados e 

correlacionados, porquanto é por meio dos elementos linguísticos que o texto enquanto 

estrutura se materializa, e assim vai dando sentido ao discurso que, ao mesmo tempo, vai 

sendo construído. Vejamos o que assevera Marcuschi (2008) sobre o entrelaçamento entre 

texto e discurso: 

 
 

A tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua 

organização, ao passo que o discurso seria o plano do funcionamento 

enunciativo, o plano da enunciação e efeitos de sentido na sua circulação 

sociointerativa e discursiva envolvendo outros aspectos (MARCUSCHI, 

2008, p. 58). 
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É possível dizer, também, que o texto e o discurso se articulam entre si. Porém, é 

pertinente salientar que, por vezes, a ciência da linguagem distingue o texto do discurso. 

Contudo, não se deve separar um e outro. É importante ressaltar que, na construção do texto, 

fazemos uso constante de escolhas linguísticas, ou seja, palavras, frases e uso recorrente de 

conectivos linguísticos que unem uma ideia à outra, dando linearidade e coerência ao que vai 

sendo escrito. O discurso seria, portanto, esse mesmo texto, agora visto através da intenção 

discursiva de seu autor. Para Guimarães (2009, p. 127), “O discurso privilegia a natureza 

funcional e interativa e não o aspecto formal e estrutural da língua. Não é um simples 

somatório de frases, mas um todo, semanticamente organizável, no plano da ação que o 

caracteriza e dos efeitos que provoca”. 

Para ilustrar a discussão acerca do texto e o discurso, tomaremos como referência o 

esquema que segue abaixo. Ele diz respeito à relação entre níveis de análise do discurso e 

níveis de análise textual.  

Figura 2 

 

Esquema 4 – Níveis ou planos de discurso 

Fonte: Adam (2011 [2008], p. 61). 

 

De acordo com o esquema desenvolvido por Adam (2011), podemos observar, na 

parte superior, os níveis da análise de discurso, e, na parte inferior, os níveis da análise 

textual.  No que tange aos níveis da análise de discurso, percebe-se que o sujeito se constrói 

discursivamente, a partir do contato com o social. 
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Nos níveis da análise do discurso, o nível 1 trata dos objetivos de cada enunciado, pois 

em toda ação comunicativa o sujeito tem uma intenção argumentativa e discursiva. O nível 2 

enfatiza a interação social entre os sujeitos, sendo construído a partir dessa interação com o 

outro. O nível 3 trata das formações discursivas, isto é, a seleção imposta ao sujeito do que 

deve ou não ser dito em determinada situação.  

Nos níveis de análise de texto, vemos mais cinco níveis: o nível 4 trata da textura 

(proposições, enunciados/períodos). O nível 5 reporta-se à estrutura composicional 

(sequências/ planos de textos). O nível 6, no esquema de Adam, focaliza a dimensão 

semântica (representação discursiva). O nível 7 trata da enunciação (Responsabilidade 

enunciativa/coesão polifônica). O nível 8 versa sobre os atos dos discursos (valor 

ilocucionário/orientação argumentativa).  

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) explicam sobre os principais níveis de análise 

propostos pela ATD. Vejamos: 

 

i) um nível sequencial-composicional em que os enunciados elementares (a 

proposição-enunciado ou proposição enunciada) se organizam em períodos, 

que comporão as sequências. Estas, por sua vez, agrupam-se conforme um 

plano de texto. Esse nível focaliza a estruturação linear do texto, no qual as 

sequências desempenham um papel fundamental;  

ii) um nível enunciativo, baseado na noção de responsabilidade enunciativa, que 

corresponde às “vozes” do texto, à sua polifonia; 

iii) um nível semântico, apoiado na noção de representação discursiva e em noções 

conexas (anáforas, correferências, isotopias, colocações), que remetem ao 

conteúdo referencial do texto; 

iv) um nível argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e na sua 

contribuição para a orientação argumentativa do texto.  

 

O nível sequencial-composicional refere-se à linearidade do texto; já os níveis 

enunciativo, semântico e argumentativo podem ser lineares ou não. A responsabilidade 

enunciativa e a representação discursiva mostram também características não lineares. 

Adentraremos, no tópico seguinte, no nível sequencial-composicional e na linearidade do 

texto, com as noções de proposição-enunciado, períodos, sequências e planos de textos.  
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2.2.1 As unidades textuais: proposição-enunciado, períodos, sequências e planos de texto 
 

2.2.1.1 A proposição-enunciado 

 

O nível sequencial-composicional refere-se à estruturação e composição linear do 

texto, importantes para a sequencialidade textual. As unidades textuais são combinadas de 

acordo com dois tipos de operações: as operações de ligação e as operações de segmentação. 

As operações de segmentação, como se pode ver no esquema 3 de Adam (2011), iniciam com 

as palavras que, ligadas entre si, formam as proposições. Nesse encadeamento de palavras e 

proposições, a nova estrutura é chamada de períodos, desencadeando, posteriormente, nos 

planos de textos e sequências.  

A noção de proposição-enunciado pode ser entendida como uma microunidade de 

sentido. Para Adam (2011, p. 106), é “uma unidade textual de base, efetivamente realizada e 

produzida por um ato de enunciação, portanto, como um enunciado mínimo”. De acordo com 

Adam (2011), é preciso que esse enunciado mínimo esteja inserido num contexto de sentido, 

organizado em períodos. Sendo um produto de um ato de enunciação, é sempre proferida por 

um enunciador e supõe um enunciador.  

Segundo Adam (2011), toda proposição-enunciado compreende três dimensões, pois 

não existe enunciado isolado. As dimensões da proposição-enunciado são: dimensão 

enunciativa, conteúdo referencial e valor ilocucionário. Assim, de acordo com Adam (2011), 

todo enunciado tem um conteúdo a ser exposto ou a expressão de um ponto de vista dentro de 

uma situação social de comunicação. O esquema 11 de Adam (2011), que consta na página 

33, exemplifica a noção de proposição-enunciado, como veremos no decorrer da nossa 

discussão.  A seguir, daremos continuidade à ideia da linearidade do texto com a apresentação 

da noção de período.  

 

2.2.1.2  O período 

  

 A noção de período, no quadro da ATD, refere-se a um elemento estrutural do texto. 

Para Adam (2011, p. 204), “os períodos são unidades que entram diretamente na composição 

de partes de um plano de texto”. Os períodos levam em conta as conexões lógico-gramaticais 

e rítmicas, sejam nos textos orais ou nos textos escritos. Tanto as estruturas que apresentam 

conectores como as que não apresentam possuem o mesmo grau de importância dentro da 
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construção de um texto. De acordo com Passeggi et al. (2010), os períodos são conjuntos mais 

ou menos complexos que participam da construção textual.  

É também uma espécie de período, o que Adam (2011) denomina de macroproposição. 

As macroproposições são unidades ligadas a outras macroproposições utilizadas na 

composição de uma sequência, ocupando posições importantes. As macroproposições que 

compõem uma sequência dependem de combinações já determinadas. Essas combinações são 

denominadas por Adam (2011) como “narrativa”, “argumentativa”, “explicativa”, “dialogal” 

e “descritiva”. Segundo Passeggi et al. (2010), as operações atribuídas ao período descritivo 

são eficazes na estrutura da proposição-enunciado. Isso ocorre pela inexistência de 

procedimentos de construção, isto é, não possui uma estrutura interna. Assim, é possível dizer 

que as combinações de proposições com caráter descritivo formam um número maior de 

períodos. Por essa razão, podem ser identificadas como unidades particulares. No tópico 

seguinte da nossa discussão, trataremos das sequências textuais.  

 

2.2.1.3 Sequências  

 

A sequência é uma rede de relações que mantêm uma hierarquia, um todo organizado 

em partes, cujas partes menores são ligadas ao todo que elas constroem. As sequências 

textuais possuem uma organização particular: ao mesmo tempo em que se mostram 

dependentes, são também independentes em relação ao texto do qual fazem parte. Vejamos o 

que Adam (2011) considera sobre as sequências:  

 
 

As sequências são unidades textuais complexas, compostas de um número 

limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições. A 

macroproposição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a de 

ser uma unidade ligada a outras macroproposições, ocupando posições 

precisas dentro do todo ordenado da sequência. Cada macroproposição 

adquire seu sentido em relação às outras, na unidade hierárquica complexa 

da sequência (ADAM, 2011, p. 205). 

 

 

De acordo com Adam (2011), percebemos que as sequências são unidades complexas. 

As macroproposições que estruturam as sequências são formadas pelos períodos. Assim, 

vemos que as macroproposições são determinantes para a estrutura do todo da sequência.    

As sequências são condizentes com as relações macrossemânticas repassadas pela 

cultura, a fim de que sua utilização seja para o reconhecimento da estrutura informacional do 
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texto. Vejamos cada uma das sequências. Procuramos dar mais ênfase à sequência 

argumentativa, tendo em vista o caráter do nosso corpus de análise.  

 

2.2.1.3.1 Sequência descritiva  

 

A sequência descritiva apresenta uma ordem de proposições-enunciados em 

macroproposição ligadas entre si. Todo enunciado descritivo ressalta uma expressão de um 

ponto de vista, uma visão sobre um discurso. Para Adam (2011), a sequência descritiva tem a 

seguinte caracterização: 

 
 

No nível da composição textual, sejam quais forem os objetos do discurso e 

a extensão da descrição, a aplicação de um repertório de operações de base 

gera proposições descritivas que se agrupam em períodos de extensão 

variável, ordenadas por um plano de texto (ADAM, 2011, p. 274).   

 

 

De acordo com Adam (2011), vemos que as proposições descritivas se agrupam em 

períodos de extensão variável. Portanto, não possui uma estruturação dominante. Ela permite 

uma inserção de inúmeras operações desenvolvidas dentro de um plano textual. Na construção 

da sequência descritiva, Adam (2011) elenca quatro macro-operações, quais sejam: 

tematização, aspectualização, relação e expansão por subtematização. Essas macro-operações 

são responsáveis pela reunião de nove operações descritivas. Observemos cada uma dessas 

macro-operações. 

 

2.2.1.3.1.1 Tematização 

 

A tematização é vista como a operação principal e pode acontecer de três maneiras: a 

primeira é nomeada de pré-tematização; a segunda, de pós-tematização e a terceira é 

denominada de retematização.  

(i) A pré-tematização ou ancoragem é definida por Adam (2011, p. 218) como “uma 

denominação imediata do objeto que abre um período descritivo e anuncia um todo”. 

Podemos constatar essa denominação imediata no pronunciamento da senadora Fátima 

Bezerra. Observemos o exemplo abaixo:   

 

 
L 09- Sabemos, Sr. Presidente, que este processo de impeachment é apenas 

a fantasia [...]. 
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No discurso de Fátima Bezerra, o objeto é tematizado como processo de impeachment.  

Tal nomeação abre o pronunciamento, situando o alocutário quanto ao objeto que será 

abordado na sessão de admissibilidade pela senadora potiguar.  

(ii) A pós-tematização é definida por Adam (2011, p. 218) como uma “uma 

denominação adiada do objeto, que somente nomeia o quadro da descrição no curso ou no 

final da sequência” [...]. No excerto abaixo, extraído do pronunciamento de Fátima Bezerra, é 

possível perceber essa segunda denominação do tema impeachment:  

  

 
L 41- Este golpe ganhou um aliado importante [...].  

 

Neste segundo momento, o tema impeachment recebe outra denominação e passa a ser 

nomeado pela senadora do Rio Grande do Norte como golpe. Para a senadora, a arquitetura do 

processo de afastamento de Dilma Rousseff não se caracteriza como impeachment, pois não é 

legal.   

(iii) A retematização é, para Adam (2011, p. 219), uma “nova denominação do objeto, 

que reenquadra o todo, fechando o período descritivo. Diferentemente da pré-tematização, a 

retematização implica a existência de uma primeira nomeação do objeto do discurso e vem, 

portanto, interromper seu escopo”. O processo de impeachment recebe uma terceira 

denominação no decorrer do pronunciamento de Fátima Bezerra:  

 

 
L 100- E é exatamente por isso que lutar contra esse golpe de Estado em 

curso no Brasil [...]. 

 

 

No exemplo acima, vemos que o processo de impeachment é retematizado como golpe 

de Estado.  Assim, inicialmente, o afastamento de Dilma Rousseff é tematizado como 

processo de impeachment. Em seguida, é pós-tematizado como golpe e, posteriormente, é 

retematizado como golpe de Estado. A seguir, trataremos da aspectualização.  

 

2.2.1.3.1.2 Aspectualização 

 

A aspectualização está apoiada na tematização e consiste num conjunto de operações 

que se reporta à seleção das partes e às propriedades do todo ou das partes do objeto descrito. 

Ela pode ocorrer de duas maneiras: a primeira, por partição, e a segunda, por qualificação. De 

acordo com Passeggi et al. (2010, p. 280), a partição pode ser explicada como “a seleção de 
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partes do objeto da descrição”. A qualificação, segundo o mesmo autor, coloca em realce 

propriedades do todo ou das partes selecionadas pela operação de fragmentação.  

Geralmente, a operação é construída pela estrutura do grupo nominal nome + adjetivo 

e ainda pelo uso do predicativo relacionado ao verbo ser. Quanto à qualificação, de acordo 

com o autor, a operação de análise de um todo ou de partes tende a desintegrar o objeto de 

discurso, pois, na prática, essa operação é restrita. Tal restrição se deve à seletividade de uma 

pertinência, ou seja, ao objetivo da ação verbal. Analisemos o exemplo abaixo: 

 
 

L 51- Este golpe é espúrio, é indecoroso, é antipovo, é um desrespeito à 

população [...].  

 

Neste exemplo, vemos a predominância da aspectualização apoiada na qualificação/ 

atribuição de propriedades: o verbo ser qualifica o todo. O percurso do processo de 

impeachment é, na visão da senadora Fátima Bezerra, ilegítimo. Os adjetivos caracterizadores 

do processo utilizados pela senadora ilustram e descrevem a ilegalidade do objeto. 

Discorreremos, a seguir, sobre a relação.  

 

2.2.1.3.1.3 Relação 

 

A macro-operação denominada de relação ocorre de duas formas: contiguidade e 

analogia. A primeira situa o objeto em relação a um determinado tempo; a segunda pode dar-

se através das metáforas ou comparação em relação a outros objetos.  

A relação de analogia acontece por meio da metáfora ou da comparação. Assim, a 

descrição acontece no todo ou nas partes, relacionando-as com outros objetos presentes num 

determinado discurso. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

 
L16- E a presidenta Dilma, uma mulher íntegra, honesta, poderá ser 

afastada da Presidência da República como se criminosa fosse. 

 

 

No trecho destacado, notamos a ocorrência da relação por meio da analogia. O 

elemento comparativo, “como” relaciona e compara Dilma com uma criminosa. Ademais, é 

possível dizer que a comparação não acontece no todo, mas sim, em determinadas partes do 

discurso. 

 Para Adam (2011, p. 222), a contiguidade é a “situação temporal ou espacial [...]”. De 

acordo com Adam (2011), podemos inferir que o tempo e o espaço são determinantes para a 
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ocorrência da operação denominada relação. Em Passeggi et al. (2010, p. 281), “a relação 

temporal situa o objeto de discurso em um tempo histórico ou individual [...]”. Ainda segundo 

o mesmo autor, na relação espacial, ocorre uma contiguidade entre o objeto do discurso e 

outros objetos, os quais podem ser tematizados na sequência descritiva. Vejamos os exemplos 

que ilustram a relação de contiguidade espacial e temporal:  

 

 

L02- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, povo brasileiro, povo 

do meu Estado de Roraima, roraimenses, quando eu vim para esta Casa, eu 

vim para cumprir a Constituição brasileira [...]. 

 

L05- Estamos vivendo hoje um momento histórico e vergonhoso [...]. 

 

Dessa forma, entendemos que a relação espacial de um objeto ou personagem refere-

se ao espaço. É, pois, inerente ao objeto, tornando-se parte constitutiva do todo, assim como 

uma parte do corpo. A relação temporal, por sua vez, é representada pelas marcas temporais, 

isto é, palavras que representem tempo. O espaço e o tempo são fundamentais na estrutura das 

operações de relação, assim como na sequência narrativa. Nesse panorama, atentemos para tal 

sequência no tópico seguinte da nossa discussão.  

 

2.2.1.3.2 A sequência narrativa 

 

Por sequência narrativa, entendemos que é a apresentação de fatos, sejam eles reais ou 

imaginários. Tal apresentação de fatos inclui duas realidades diferentes: eventos e ações. Por 

ação, trata-se da presença de um agente que provoca ou evita mudança. O evento acontece 

com causas e não sofre intervenção intencional de nenhum agente. Segundo Adam (2011, p. 

225), “as diferentes formas de construção da narrativa dependem de seu grau de 

narrativização”. O grau de narrativização proposto pelo autor refere-se à profundidade 

narrativa: quanto mais alta a narrativização, mais macroproposições narrativas são utilizadas.  

Essas macroproposições correspondem a cinco momentos: m1: antes do processo; m2: 

início do processo; m3: curso do processo; m4: fim do processo; e m5: depois do processo. 

Quanto à estrutura da sequência narrativa, Adam (2011) considera a situação inicial 

(orientação) Pn1; complicação (desencadeamento 1) Pn2; (Re)ações ou Avaliação Pn3; 

resolução (desencadeamento 2) Pn4; situação final Pn5 e moral Pn. Na sequência narrativa, a 

entrada seria a inscrição da narrativa num contexto dialogal, isto é, uma narração atrelada à 

outra, apresentando-se, ainda, em forma de resumo. A avaliação final diz respeito ao término 

da narração, a moralidade presente nos gêneros fábulas, por exemplo. É importante lembrar 
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que nem todo esquema de narrativização assume o grau mais complexo. Em continuidade à 

discussão das sequências, abordaremos, a seguir, a sequência argumentativa.  

 

2.2.1.3.3 A sequência argumentativa  

 

A sequência argumentativa refere-se a uma série de proposições ligadas por 

conectores argumentativos. Segundo Passeggi et al (2010), o percurso de um período 

argumentativo a uma sequência argumentativa se dá quando nos aproximamos de um modelo 

de composição com raciocínio, objetivando demonstrar ou refutar uma tese. Dentro da 

perspectiva da sequência, há dois momentos: demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese 

ou argumentos. Analisemos o que Adam (2011) elucida: 

 
 

a passagem está garantida pelos “procedimentos argumentativos” que 

assumem a forma de encadeamentos de argumentos-provas, correspondendo 

ora aos suportes de uma lei de passagem, ora a microcadeias de argumentos 

ou a movimentos argumentativos encaixados (ADAM, 2011, p. 233). 

 

 

Defender uma tese consiste em defendê-la contra outras teses e conclusões. Para tanto, 

são necessários elementos argumentativos eficientes. Os argumentos, segundo o autor, 

funcionam como provas da tese defendida. Isso se aplica também aos contra-argumentos. É 

importante lembrar que os momentos da argumentação não seguem ordem preestabelecida, 

podendo haver retomadas e reformulações.  

A sequência argumentativa é a que mais se destaca na composição de um texto. 

Segundo Queiroz (2013), ela também apresenta os outros tipos de sequências, como, por 

exemplo, a narrativa, descritiva e explicativa. Podemos concluir, então, que a sequência 

argumentativa é uma sequência heterogênea. No tópico seguinte, veremos a sequência 

explicativa. 

 

2.2.1.3.4 A sequência explicativa  

 

A sequência explicativa pode aparecer em segmentos curtos, com três 

macroproposições obrigatórias. Segundo Passeggi et al. (2010, p. 292), “um primeiro 

operador [POR QUE?] introduz a primeira macroproposição obrigatória, e o segundo 

operador [PORQUE] leva à segunda macroproposição obrigatória. Segue-se, geralmente, uma 

terceira macroproposição, que é de ratificação”. De acordo com o autor, vemos que as 
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macroposições são precedidas por uma descrição, cujo objetivo é introduzir o elemento a ser 

resolvido. Esse elemento é tematizado pela proposição POR QUE. O emprego desta 

proposição envolve sempre um motivo ou razão de um determinado acontecimento. A 

sequência explicativa possui quatro importantes etapas, a saber: a) descrição inicial; b) 

problema ou questão; c) explicação; d) avaliação. Dando seguimento à discussão das 

sequências textuais, traremos à baila, a seguir, a sequência dialogal.  

  

2.2.1.3.5 A sequência dialogal 

 

A sequência dialogal trata da estrutura do texto conversacional, que deve apresentar 

sequências de abertura e fechamento, considerando, ainda, uma tematicidade. Sobre essa 

estrutura, Adam (2011, p. 248) afirma que “as diferenças entre condições enunciativas orais 

reais e condições enunciativas escritas explicam a defasagem importante que existe entre uma 

conversação oral e um diálogo teatral, cinematográfico, romanesco ou de história em 

quadrinho”. Segundo o autor, a imitação da conversa oral na forma escrita não pode ser 

confundida com uma oralidade original, cada tipo possui suas especificidades. Na fala, 

naturalmente, as proposições são ligadas entre si e possuem uma tematicidade. 

 Numa visão interacional, todo discurso envolve dois interlocutores. Um discurso é 

sempre uma resposta ou uma complementaridade de outro já dito. Segundo Adam (2011), o 

texto dialogal é apresentado por sequências fáticas de abertura e fechamento. Um exemplo 

dessas sequências fáticas seria as saudações habituais, responsáveis pela naturalidade na 

conversação. No ponto seguinte de nossa discussão, trataremos dos planos de textos.  

 

2.2.1.4 Os planos de texto 

 

Os planos de textos são fundamentais, sobretudo para a composição estrutural dos 

sentidos do texto, especialmente nas ocorrências em que as proposições ou os períodos não 

formam sequências. Adam (2011) distingue dois tipos de planos de texto: os fixos e os 

ocasionais. Os planos de texto fixos correspondem aos verbetes de dicionário, estruturas 

literárias e gêneros acadêmicos, isto é, são estruturas sólidas. Os chamados planos de texto 

ocasionais são mais abertos e englobam gêneros como o editorial, a canção, as peças 

publicitárias, os discursos políticos e o romance.  

Esses textos não seguem uma estrutura rígida, apresentando em sua construção 

diversos recursos textuais e não textuais. Para Adam (2011, p. 258), “os planos de texto estão 
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juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais”. Os 

planos de texto permitem construir e reconstruir a organização de um texto dentro de um 

gênero. Isso só é possível devido ao caráter social do gênero. Nesse sentido, consideramos 

que o plano de texto dos pronunciamentos dos senadores é do tipo ocasional, por serem textos 

que não seguem uma estrutura rígida e padrão.  

Ainda segundo Adam (2011), os planos de texto são estruturados de maneira flexível, 

embora todo texto deva conter uma ordem de sequências. O autor coloca o plano de texto 

como o principal fator da estrutura composicional. Os textos apresentam alicerces maleáveis e 

elásticos, sejam eles convencionais ou ocasionais. O primeiro é regido pelos gêneros a que 

pertencem, enquanto o segundo é mais livre. 

 

2.3 Representação discursiva 

 

Nesta sessão, discutimos a noção de Representação discursiva (Rd), categoria de 

análise da Análise Textual dos Discursos (ATD). A Representação discursiva (Rd) 

compreende a construção de um ponto de vista sobre o sujeito, o alocutário ou o tema tratado.    

De acordo com Adam (2011, p. 113), a representação discursiva é explicada como “a 

expressão de um ponto de vista [PdV]”. Toda representação é construída a partir de 

proposições enunciados e cabe ao interlocutor saber interpretar os sentidos desses pontos de 

vista. Isso implica dizer que o leitor precisa ter conhecimento acerca do enunciado para que a 

compreensão seja de fato efetivada. Adam (2011) assim se posiciona acerca da representação 

discursiva: 

 

 
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 de discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais simples é 

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

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

um nome e um adjetivo (ADAM, 2011, p. 113-114). 

  

 

O que Adam (2011) discute é que toda proposição permite uma representação, seja do 

locutor, do interlocutor ou do tema tratado. A representação discursiva é, nos dizeres de 

Passeggi (2010), uma construção que vai sendo tecida em diversos pontos do texto, não 

necessariamente de modo sucessivo. Toda proposição, ainda que minimamente, necessita ter 
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sentido para que o interlocutor consiga interpretar aquilo que se quis dizer. Para Adam (2011, 

p. 106), a proposição é um elemento que sinaliza “[...] a natureza do produto de uma 

enunciação (enunciado) [...]”. 

 Em Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 271), “as proposições-enunciados, 

ligam-se entre si através de diversos processos, entre os quais estão a: correferência e 

anáforas; isotopias; colocações; elipses e implícitos; conectores, incluindo os organizadores 

textuais e os conectores argumentativos”. No tocante à noção de proposição-enunciado 

explorada por Adam (2011), apresentamos um quadro que a explica. Observemos: 

 

 

Figura 3 

 

Esquema 11 : As três dimensões da proposição-enunciado 

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

 

No triângulo apresentado acima, temos três pontos principais indicados pelas letras A, 

B e C. Tais pontos formam o que chamamos de enunciado mínimo. A letra A representa o 

nível semântico do texto, que é a representação discursiva - nível de análise com o qual 

trabalhamos em nossa pesquisa. Na sequência, temos a letra B, localizada no topo do 

triângulo, referindo-se, principalmente, à responsabilidade enunciativa ou ponto de vista 

[PdV]. A responsabilidade enunciativa é uma categoria de análise do texto que consiste na 

aceitação de diversas entidades do conteúdo apresentado, ou ainda a atribuições de 
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enunciados acerca dessas instâncias. Assim, é possível dizer que a responsabilidade 

enunciativa envolve as várias vozes do texto.  

  Na outra extremidade do triângulo, a letra C é designada como o valor ilocucionário, 

resultante das competências argumentativas. O valor ilocucionário é a potencialidade dos 

argumentos utilizados nos enunciados, atribuindo a estes uma força. Segundo Adam (2011, p. 

113), “a atividade de referência constrói semanticamente uma representação, um objeto de 

discurso comunicável”.  

 No que concerne à representação discursiva, vemos em Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2010, p. 173) que “todo texto constrói, com maior ou menor explicitação, uma 

representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos 

que são tratados”. Para se perceber essas representações contidas nos textos, é preciso 

percebermos a situação discursiva, para quem o texto é pensado e o que é dito no texto. 

Passeggi (2010) assim explicita a relação entre a proposição-enunciado e o conceito de 

representação discursiva: 

 
 

[...] Toda proposição, na condição de “microuniverso semântico”, constitui 

uma representação discursiva mínima. A dimensão referencial da proposição 

apresenta uma certa “imagem” do(s) referente(s) discursivo(s), posto que 

cada expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente de uma certa 

maneira (PASSEGGI, 2010, p.173). 

  

 

 Mesmo que o enunciado seja mínimo, é possível ver a imagem de quem fala, do que se 

fala e para quem o texto é direcionado. Ainda é pertinente dizer que um mesmo texto pode ter 

diferentes interpretações, todas elas distintas entre si ou não. Adam (2011, p. 115) afirma que 

os sujeitos podem fazer referência ao “mundo, às palavras, à própria situação de enunciação e 

aos coenunciadores”.  

 De acordo com Adam (2011), apenas as estruturas linguísticas não são suficientes para 

a construção dos enunciados. Por essa razão, faz-se necessário fazer referências às coisas. 

Assim, a relação entre as coisas, o mundo e o texto complementam e dão maior autenticidade 

aos discursos. 

Quanto ao estudo semântico do texto, é imprescindível falar da contribuição de Grize 

(1996) por intermédio da lógica natural. Esta assume cinco postulados. Os dois primeiros 

referem-se ao dialogismo bakhtiniano, enquanto os outros três dizem respeito às 

representações, aos pré-construídos e à construção dos objetos, vinculando-se mais 

diretamente à esquematização discursiva. Os dois postulados básicos da lógica natural são a 
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esquematização e as operações lógico-discursivas. Na teoria proposta por Grize (1996), toda e 

qualquer esquematização contém imagens, além da construção de interpretações. Tais 

representações são essenciais para a comunicação discursiva.  

Conforme Passeggi e Oliveira (2001, p. 247), vemos que a “Lógica natural refere-se, 

então, a uma lógica não matemática que se desenvolve naturalmente com a aquisição de uma 

língua, por oposição a linguagens construídas para fins particulares”. Segundo os autores, a 

lógica natural trabalha com textos e discursos. Os textos funcionam como a parte palpável dos 

discursos; ambos atuam em uma relação de reciprocidade. 

Vejamos o que considera Adam (2011) sobre a representação: 

 
 

um sistema de determinações e um espaço de reflexividade metalinguística. 

Pelo simples fato da existência da consciência epilinguística dos sujeitos 

falantes, cada locutor sabe que a língua não pode dizer tudo e que a 

comunicação é falha. Mas ele sabe, também, que isso não impede a 

referência ao mundo, às palavras, à própria situação de enunciação e aos 

coenunciadores (ADAM, 2011, p. 115). 

 

 

Segundo o autor, constatamos que, através do texto, podemos construir inúmeras 

imagens. Porém, a construção de tais imagens só é possível mediante o compartilhamento de 

conhecimentos sociais, culturais, comuns entre locutor e alocutário. Essa representação a ser 

tecida pelos sujeitos envolve uma relação entre a tríade locutor, alocutário e tema tratado.  

 Para Amossy (2008), autora que discute a teoria da esquematização discursiva 

proposta por Jean-Blaise Grize, toda e qualquer esquematização discursiva pode ser entendida 

como um processo, pois cada uma das proposições constituintes do texto é uma frase em 

movimento argumentativo complexo que conduz às demais. Destarte, o que ocorre é uma 

dinâmica externa e interna. Ainda segundo a autora, o processo de esquematização é a 

construção de uma representação discursiva, a partir de definições parciais e seletivas da 

realidade. A figura abaixo apresenta os três tipos de imagens que são construídas no âmbito 

da linguagem, de acordo com Grize (1996): 
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Figura 4 

 

A esquematização de Grize (1996) na situação de interlocução. 
Fonte: Passeggi (2001, p. 251). 

 

De acordo com a figura, “A” funciona como uma atividade de construção e “B” de 

reconstrução. Logo, “A” e “B” são os dois lugares ocupados pelos interlocutores. Conforme 

Passeggi (2001, p. 251), “B reconstrói e não “decodifica”, simplesmente, o que lhe é 

proposto, pois sua finalidade não é a mesma e não possui a iniciativa da comunicação. O 

alocutário deve inferir as representações do locutor a partir das imagens que este propõe [...]”. 

Essa reconstrução de B indica que o alocutário percebe as imagens propostas por A. Portanto, 

é impossível haver comunicação sem a participação de ambas as partes envolvidas nesta 

atividade. 

Nesse sentido, trazemos os autores Dubois e Mondada (2003, p. 17), para quem “[...] 

os sujeitos constroem, através de práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente 

situadas, versões públicas do mundo”. Podemos dizer, segundo os autores, que essas práticas 

discursivas se referem aos objetivos que cada sujeito tem na comunicação: construímos 

nossos discursos visando ao cumprimento destes. Essas representações públicas são as formas 

de representação do mundo.  

Sobre a representação discursiva, Adam (2011, p. 115) defende que “[...] o texto é, ao 

mesmo tempo, uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um sistema de determinações e 

um espaço de reflexividade metalinguística”. Como sujeitos falantes de uma língua, sabemos 

que a língua não pode dizer tudo através das estruturas linguísticas. Contudo, isso não impede 

os sujeitos locutores e interlocutores de fazerem uma reconstrução de sentidos dessas 

proposições. Para Queiroz (2013), a construção da representação discursiva a partir do texto 

deve conter uma proposição de mundo que envolva o alocutário nesse ambiente. Dessa 
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maneira, é essencial que os interlocutores compreendam e compartilhem das interpretações 

apresentadas nesse novo mundo.    

  No tocante à representação discursiva, ainda que seja uma proposição de uma 

representação mínima, Passeggi, Rodrigues e Silva Neto (2010, p. 174) consideram que, 

“quando se trata do funcionamento textual típico, uma representação discursiva é 

habitualmente composta por um conjunto – uma rede de proposições e uma rede lexical”. 

Sendo assim, essa rede de proposições e léxicos constroem a representação discursiva do 

produtor, locutor ou conteúdo tratado. São três os tipos de representações, a saber: i) 

representação discursiva do locutor; ii) representação discursiva do alocutário; iii) 

representação discursiva do tema tratado. Para Herrero Cecilia (2006, p. 95), “toda 

esquematización discursiva implica una actividad de <<co-construcción>>, porque tanto el 

locutor como el interlocutor ocupan posiciones activas en los procesos de producción / 

interpretación del intercambio verbal, que es esencialmente dialógico [...]”. Desta feita, na 

construção do processo comunicativo entre locutor e interlocutor, o primeiro produz um efeito 

e uma representação de inúmeras imagens sobre o segundo. Abordaremos os tipos de 

representações discursivas a seguir.  

  

2.3.1 Tipos de representações discursivas 
 

Analisando um texto sob a ótica da ATD com enfoque na representação discursiva, 

temos três elementos importantes, a saber: o locutor, o alocutário e o tema tratado. Assim, é 

possível construir uma representação discursiva de cada um.  

A representação discursiva do locutor corresponde ao ethos. Em consonância com 

Grize (1996), Amossy (2008, p. 107) afirma que “o sujeito no mundo e a imagem 

esquematizada desse sujeito no discurso, a que chamaremos de, que corresponde ao ethos do 

orador”. O sujeito no mundo corresponde ao próprio orador que assume seu lugar social, 

trazendo seus pré-construídos, suas vivências culturais e os objetivos de seu discurso, ou seja, 

suas representações de si dentro da situação comunicativa.   

As representações que o locutor faz de si mesmo são menos aparentes. Isso se deve à 

razão de que o locutor não pode descrever a si mesmo em todos os momentos. A estratégia de 

construção dessas representações de si no discurso é considerar a maneira como o discurso é 

proferido e a situação comunicativa. É preciso construir uma representação discursiva que 

convença o público. Nesse sentido, Queiroz (2013, p. 54) assevera que “a construção da 

imagem de si possibilitaria persuadir e convencer, pelo caráter, o seu auditório pela confiança 



38 
 

transmitida por meio do seu discurso”. O alocutário busca proximidade com o locutor do 

discurso. Por essa razão, é proeminente uma imagem que passe confiança e credibilidade ao 

seu público para que a persuasão e convencimento sejam alcançados.  

A representação discursiva do alocutário é a imagem que o locutor do discurso faz de 

seu interlocutor. De acordo com Passeggi (2001, p. 251), “o alocutário deve inferir as 

representações do locutor a partir das imagens que este propõe, utilizando diversos 

procedimentos de interpretação”. Assim, percebemos o quão importante é a interação entre 

ambas as partes (locutor e alocutário) para a construção dos sentidos dos enunciados. Somente 

a transmissão de informações não é satisfatória dentro da competência comunicativa. É 

primordial o conhecimento do locutor sobre seu interlocutor, pois o discurso é sempre 

direcionado a um público e, de acordo com este, pode sofrer alterações, a fim de que os 

objetivos sejam atingidos.  

 Faz-se necessária a existência de uma relação entre locutor e interlocutor, isto é, o 

compartilhamento de conhecimentos, porquanto o interlocutor tem conhecimentos pré-

construídos advindos de sua vivência social e cultural. O papel dos interlocutores dentro da 

comunicação é enfatizado quando Passeggi (2001) afirma que os interlocutores têm 

representações, as quais são primordiais na situação comunicativa. Esses conhecimentos pré-

construídos são responsáveis pelo fato de o texto ser um produto social em ação.  

Em Passeggi (2001, p. 249), as representações do tema tratado “[...] constituem o 

conteúdo manifesto da esquematização e remetem diretamente às operações lógico-

discursivas de sua construção”. Dessa maneira, dizemos que a representação do tema tratado é 

o próprio conteúdo do texto. Essa imagem é possível quando a forma como o conteúdo é 

apresentado aos interlocutores é levada em consideração. Tal apresentação do conteúdo 

propicia uma análise da representação que o locutor constrói de si no momento de seu 

discurso. As três representações estão, assim, correlacionadas e exigem do locutor uma 

aproximação com a formação discursiva para que se compreendam satisfatoriamente os 

enunciados.  

Para a análise de uma representação discursiva, é necessário discutirmos sobre as 

categorias semânticas denominadas de referenciação, predicação, aspectualização, relação e 

localização. As categorias semânticas com as quais trabalhamos seguem inicialmente as 

propostas das operações textuais de Adam (2011) quanto ao período descritivo; 

posteriormente, a lógica natural de Grize (1996) e, por fim, as adaptações feitas por 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), a partir das operações textuais propostas por Adam 

(2011).  
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2.3.2 As categorias semânticas da representação discursiva 

  

Quanto à Referenciação, podemos dizer que é o que categoriza ou nomeia um 

referente (coisas, objetos e sujeitos). De acordo com Koch (2006, p. 59), é “aquilo que 

designamos, representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma situação 

discursiva referencial com essa finalidade: as entidades designadas são vistas como objetos-

de-discurso e não como objetos-do-mundo”. 

Para Adam (2011, p. 113), “[...] a atividade discursiva de referência constrói, 

semanticamente, uma representação, um objeto de discurso comunicável”. Segundo o autor, 

todo e qualquer enunciado possui um valor descritivo e uma representação, seja de um tema 

ou objeto de discurso. Há sempre uma predicação em volta. Geralmente, essa predicação é 

representada pelo sintagma nominal e o sintagma verbal (SN+SV).  

Quanto à Predicação, para Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 175), “[...] 

remete tanto à operação de seleção dos predicados, isto é, à designação dos processos, no 

sentido amplo (ações, estados, mudanças de estado etc.), como ao estabelecimento da relação 

predicativa no enunciado”.  

Para Adam (2011, p. 217), a “atribuição mínima de um predicado a um sujeito 

constitui a base de um conteúdo proposicional”. De acordo com o autor, fica patente que o 

predicado é fundamental para a descrição e, consequentemente, a compreensão de um 

determinado ponto de vista.   

A Aspectualização, para Rodrigues, Passeggi e Silva Neto, (2010, p. 175), “refere-se 

às características ou propriedades tanto dos referentes como das predicações”. Ainda de 

acordo com os autores, é um conjunto que diz respeito à seleção das partes e às propriedades 

do todo e das partes do objeto da descrição.  

Em Adam (2011), a aspectualização está amparada pela tematização. Nos dizeres de 

Queiroz (2013, p. 59), atua “[...] como sendo a modificação do referente. Trata-se de uma 

categoria semântica de construção da Rd que atribui propriedades específicas do objeto 

referenciado”. Assim, dizemos que a aspectualização qualifica o referente, especifica-o, 

atribuindo adjetivos.  

A Relação, segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto, (2010 p. 176), “expressa aqui 

dois processos distintos: a assimilação analógica (e a correspondente dissimilação), base da 

comparação, da metáfora e de outras figuras de linguagem, e as ligações entre enunciados”.  
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 Para Aquino (2015, p. 73), a relação “[...] pode ser percebida no texto por meio de 

comparações e metáforas, ou seja, figuras de linguagem que estabelecem significação”. Em 

Queiroz (2013, p. 67), “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”. Assim, de acordo com os autores, a construção de 

uma Rd por meio da categoria semântica relação pode conter metáforas e comparações, a 

primeira menos explícita que a segunda. 

Por fim, a categoria denominada de Localização, em Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010, p. 176), “indica as circunstâncias espaço/temporais nas quais se desenvolvem os 

processos participantes”. Adam (2011) se refere aos elementos localizadores (tempo e espaço) 

como organizadores. Nesse sentido, Adam (2011, p. 181) elucida que “os organizadores 

exercem um papel capital no balizamento dos planos textuais”. De acordo com Adam (2011), 

os organizadores são os responsáveis pela estrutura linear do texto, início, meio e fim. Adam 

(2011) define dois tipos de organizadores, quais sejam: os organizadores espaciais (à 

esquerda, à direita, antes, depois, em cima, em baixo etc.) e os organizadores temporais 

(então, antes, em seguida, depois, após, no dia seguinte etc.)  

Portanto, é fazendo uso dessas categorias semânticas propostas por Adam (2011) que 

conseguimos identificar as representações discursivas de um discurso, sejam elas do locutor, 

do alocutário ou do tema tratado.  

Para tanto, em nossa pesquisa, trabalhamos com as categorias de análise 

reinterpretadas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), nomeadas de predicação, 

referenciação e aspectualização por aparecerem com maior recorrência em relação às demais. 

Além disso, chamamos a atenção para o fato de que utilizamos o termo modificador para nos 

referirmos à aspectualização, pois a modificação aparece qualificando o referente 

impeachment como golpe, golpe de Estado ou luta pela democracia. Assim, a partir dessas 

reinterpretações das categorias, tomamos como base Queiroz (2013) e denominamos a 

aspectualização de modificação.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo metodológico, trazemos a caracterização de nossa pesquisa, o método 

de abordagem utilizado e a constituição de nosso corpus. Em seguida, apresentamos 

considerações acerca do discurso político para situar e caracterizar o nosso material de 

análise. 

  

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Nossa pesquisa apresenta um caráter descritivo e interpretativista porque, segundo 

Costa e Costa (2011, p. 36), a pesquisa descritiva “descreve as características de uma 

determinada população ou determinado fenômeno, e os interpreta. Não busca interferir e nem 

modificar a realidade estudada”. Quanto à pesquisa interpretativista, Costa e Costa (2011, p. 

36) diz que “busca esclarecer que fatores contribuem de alguma forma para a ocorrência de 

algum fenômeno”. Nesse sentido, descreveremos os discursos num sentido interpretativo, 

buscando entender como os discursos são construídos, tanto os pertencentes à base do 

governo como os que são contrários aos posicionamentos do governo. Portanto, não é nosso 

interesse modificar a realidade encontrada a partir de nossos dados. Quanto à abordagem, 

dizemos que é qualitativa. Vejamos o que Moraes (2003) explica:  

 
 

[...] pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir 

de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, não 

pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da 

pesquisa; a intenção é a compreensão (MORAES, 2003, p. 191). 

 

 

A abordagem qualitativa permite que o pesquisador intérprete explore e interprete os 

fatos apresentados, buscando uma compreensão geral de uma questão. Considerando essa 

abordagem, em nossa pesquisa, propomo-nos a explorar e interpretar os pronunciamentos dos 

senadores votantes na sessão de admissibilidade do processo de impeachment, examinando 

como a representação discursiva do tema é construída.   

O método utilizado para a construção de nossa pesquisa é o dedutivo. Para Moraes 

(2003, p. 297), “o método dedutivo, 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 a pesquisa”. Prestes (2011) reforça essa ideia ao 
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afirmar que, no método dedutivo, temos a racionalização e ideias num âmbito interpretativo e 

não experimental. Utiliza-se da dedução e raciocínio, indo do geral para o particular.  

Para a análise dos dados, a pesquisa passou por algumas etapas. A primeira foi 

encontrar o material a ser estudado e fazer leituras correspondentes. Em seguida, a aplicação 

da teoria estudada no objeto de pesquisa. Por fim, a interpretação, isto é, o tratamento dos 

dados coletados de acordo com o método e a abordagem da pesquisa.  

Sendo assim, construímos algumas fases para o andamento de nossa pesquisa, desde a 

seleção e interpretação dos dados. Vejamos cada uma. 

1º momento: seleção dos pronunciamentos dos senadores durante a sessão de 

admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Rousseff;  

2º momento: seleção das categorias semânticas mais recorrentes que constroem a 

representação discursiva do tema tratado; 

3º momento:  caracterização do gênero discurso político; 

4º momento: análise dos dados. 

 

3.2 Constituição do Corpus  

 

Nosso corpus se constitui de seis (06) pronunciamentos de senadores votantes na 

sessão de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os discursos estão 

classificados em dois blocos, bloco A e bloco B. O bloco A corresponde aos votos a favor do 

impeachment; o bloco B, aos votos contra. Portanto, temos três discursos de cada bloco. Os 

discursos que compõem o bloco A são dos senadores Marta Suplicy (PMDB), Paulo Bauer 

(PSDB) e Simone Tebet (PMDB). O bloco B é constituído pelos discursos dos senadores 

Fátima Bezerra (PT), Telmário Mota (PDT) e Angela Portela (PT). Os senadores estão 

codificados pela letra S de senador, mais as primeiras letras do nome e sobrenome. Dessa 

forma, temos: SMS, STM, SFB, SPB, SAP e SST. 

No processo de delimitação do corpus, baixamos e lemos uma quantia 

aproximadamente de 20 (vinte) pronunciamentos, retirados do site do Senado. Durante as 

leituras, percebemos que alguns discursos apresentavam mais argumentos políticos, 

econômicos e sociais; por sua vez, o tema tratado, processo de impeachment, era mencionado 

apenas ao final do discurso seguido do voto. Dessa maneira, ficamos com um total de 12 

(doze) pronunciamentos, em que o processo de impeachment era constantemente 

referenciado. O levantamento das ocorrências das categorias semânticas foi realizado nos 12 

(doze) pronunciamentos, nos quais foi possível perceber uma maior ocorrência em apenas 06 
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(seis). Dividimos em blocos ao percebermos que seriam 03 (três) discursos a favor e 03 (três) 

contra o processo e, ainda, que teríamos pronunciamentos da base aliada ao governo e, 

também, da oposição.  

Em seu pronunciamento, Marta Suplicy (PMDB) defende que o processo de 

impeachment é político e legal, isto é, ocorre dentro das regras constitucionais. No decorrer de 

seu pronunciamento, ela afirma estar convicta de que Dilma cometeu crimes de 

responsabilidade administrativa, sendo dever dela, enquanto representante do povo, emitir um 

julgamento político. Marta Suplicy ainda fala da situação do país e propõe reformas políticas 

e econômicas urgentes.  

Paulo Bauer (PSDB), durante seu pronunciamento, diz estar votando em consonância 

com milhares de brasileiros que, assim como ele, querem, acima de tudo, a ordem, a lei e o 

progresso no país. Ele ainda aponta, em seu discurso, a contribuição da imprensa, esta que é 

livre, para a disseminação do processo de impeachment. Paulo Bauer afirma, também, que 

Dilma Rousseff desrespeitou a Constituição da República, ao praticar os crimes de 

responsabilidade administrativa. Conclui, então, afirmando que o processo de impeachment é 

constitucional. Portanto, não pode ser considerado golpe.  

Simone Tebet (PMDB) inicia seu pronunciamento dizendo que o momento político 

pelo qual passava o Brasil exige coragem e responsabilidade. Ela aponta o desemprego, os 

juros, o PIB, os programas sociais e a inflação como fatores determinantes para continuar com 

o processo de impeachment. Afirma, ainda, que o processo de impeachment é previsto na 

constituição, e que, além de constitucional, ele é também democrático. Sendo assim, ela vota 

pelo destino do país. 

Fátima Bezerra (PT), senadora potiguar, nomeia o processo de impeachment como 

farsa e tragédia. Diz ainda que a oposição visa à retirada do poder de Dilma Rousseff da 

presidência; por isso, a tentativa de tomada de poder a todo custo. Fátima Bezerra lamenta ver 

o PSDB liderar o processo de impeachment e diz que este é um golpe de Estado, uma 

aberração jurídica. No decorrer do discurso, ela elenca os avanços e conquistas que o país teve 

com Lula e Dilma presidentes no que concerne à educação. Tais avanços poderiam estar 

seriamente comprometidos com o afastamento de Dilma. A senadora faz um tributo aos 

potiguares, votando contra o processo de impeachment, e diz estar votando com senso de 

justiça.  

Telmário Mota (PDT) inicia seu discurso dizendo que o momento histórico é 

vergonhoso e, apesar de falarem tanto em democracia, esta não está sendo considerada, pois 

não estão respeitando o voto das urnas. O senador afirma que o processo teve início pelo 
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revanchismo da oposição e cita como principal opositor o partido PSDB. Ele nomeia o 

processo de impeachment de golpe branco, pois não se usam armas de fogo. Assim como 

Angela Portela, Telmário fala que os mesmos que defendem o afastamento da presidenta, 

alegando a tamanha corrupção no Brasil, são também envolvidos.  

Angela Portela (PT) começa seu pronunciamento dizendo que esse é um dia (da 

votação) muito triste, sobretudo para a democracia. A senadora lamenta a baixa representação 

feminina no Congresso brasileiro e se diz bastante triste com a situação, em que se luta para 

conseguir o afastamento da presidente Dilma Rousseff.  Ela ainda afirma que o processo está 

nas conjeturas constitucionais, mas afronta a democracia, pois, até o momento, ainda não 

foram reveladas provas concretas de crimes de responsabilidade. Angela Portela diz que, se 

aprovado o impeachment, estariam tirando do poder uma mulher honrada e de bem. O 

processo também mostraria um grande número de políticos apontados em investigações da 

Polícia Federal, os mesmos que articulam o afastamento da presidenta. Ela lembra ser 

necessário pensar nas crianças, nos jovens universitários, nas mulheres, nos índios, nos 

agricultores e nos trabalhadores, uma vez que todos os direitos dessas classes estariam 

comprometidos caso Dilma Rousseff fosse afastada. A senadora termina seu discurso 

afirmando que não considera o processo algo legítimo. 

Na escolha desses pronunciamentos, levamos em consideração a filiação partidária dos 

senadores e o modo como o impeachment era tratado no pronunciamento. Alguns 

pronunciamentos apresentavam argumentos econômicos e históricos, mas somente no final o 

referente processo de impeachment era trazido para o discurso, seguido da votação. Nos 

pronunciamentos selecionados, os senadores trazem o referente processo de impeachment 

constantemente e, por fim, votam a favor ou contra o processo.  

 

3.3 Procedimentos de coleta dos dados  

 

A coleta de nosso corpus foi realizada através de uma pesquisa no site do Senado 

Federal, <https://www12.senado.leg.br/hpsenado>. Todos os pronunciamentos estão 

disponíveis no site já citado, podendo ser consultados na íntegra.  Os discursos foram 

proferidos no dia 11 de maio de 2016, no Senado Federal, por ocasião da decisão do parecer 

de admissibilidade do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. 

Nos pronunciamentos dos senadores, percebemos a recorrência das categorias 

semânticas predicação, referenciação e modificação para a construção das representações 

discursivas do tema impeachment.  

https://www12.senado.leg.br/hpsenado
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A categoria denominada de referenciação diz respeito à nomeação do objeto, no 

nosso caso, ao impeachment, isto é, como o processo é considerado: golpe ou luta pela 

democracia brasileira.  

A categoria semântica denominada de predicação acontece por meio dos verbos e 

predicativos.  

A categoria semântica nomeada de modificação refere-se à atribuição de qualidades 

ao objeto tratado. 

 
Quadro 1 - Categorias de análise e classes de palavras. 

 

 
                             

 

 

 

 

 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

De acordo com nossos processos teórico-metodológicos, esperamos responder aos 

nossos objetivos propostos, procurando, também, atender às nossas inquietações pessoais 

quanto à temática de nossa pesquisa. 

Em continuidade do nosso percurso metodológico, apresentamos, na sessão seguinte, a 

discussão sobre discurso político, tendo como base principal os postulados de Adam (2011), 

Charaudeau (2008), Van Dijk (2010) e Osakabe (1999). 

 

3.2.1 Caracterização do discurso político 

 

O discurso político é um evento social, inserido numa situação contextual e num 

gênero determinado. Os autores Adam (2011), Charaudeau (2008), Van Dijk (2010) e 

Osakabe (1999) fundamentam tal discussão.  

Para Adam (2011, p. 45), o discurso pode ser entendido como “uma estabilização 

pública e normativa, e a possibilidade de um status institucional”. É através do gênero que o 

discurso ganha forma e função, situado numa situação comunicativa específica e objetiva. 

Assim, os gêneros são práticas institucionalizadas, pois são marcados por uma dada cultura e 

sociedade, podendo ser compreendidos sob a visão da interdiscursividade. 

A formação discursiva determina o que pode e deve ser dito por um sujeito social 

numa atividade de comunicação. Os gêneros, por sua vez, estão dentro dessa esfera 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

CLASSES E PALAVRAS 

EQUIVALENTES 

Referenciação Substantivos e equivalentes 

Predicação Verbos  

Modificação Adjetivos e expressões adjetivas 
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comunicativa e possuem características próprias com finalidades estritamente sociais. De 

acordo com o esquema 3, proposto por Adam (2011), o gênero está situado nos níveis de 

análise do discurso. Entretanto, não significa dizer que este acontece sem o texto; um precisa 

do outro. Por essa razão é que os enunciados podem ser analisados discursiva e textualmente. 

Toda situação de linguagem é, em sua essência, uma ação. Segundo Charaudeau 

(2008, p. 16), são “dois componentes da troca social que têm uma autonomia própria e que, ao 

mesmo tempo, se encontram em uma relação de interpendência recíproca e não simétrica”. 

Essa interdependência proposta pelo autor refere-se à ideia de que um sujeito depende do 

outro: sem o discurso do segundo, o primeiro não tem consistência, isto é, um discurso é 

sempre influenciado por outros. Além de ser uma ação, a palavra também exerce um poder e 

verdade. 

No que se refere ao discurso político, dizemos que este apresenta alguns elementos 

importantes. Van Dijk (2010) menciona elementos como: domínio como um todo (política); 

ação societal como um todo (legislação); situação corrente (hora, localização); circunstâncias 

correntes (projeto de lei a ser discutido); interação corrente (debate político); gênero 

discursivo corrente (discurso); os vários tipos de papel dos participantes (membros dos 

partidos); as cognições dos participantes (metas e conhecimentos). É importante salientar que 

o discurso político não é um gênero, mas uma classe de gêneros definidos por um domínio 

social, e cada um deles apresenta características, argumentos e elementos próprios. Ainda 

segundo o estudioso citado, os modelos de contexto restringem a produção textual, isto é, a 

produção do discurso é limitada pelo contexto. Já os alocutários do discurso interpretam esses 

discursos de acordo com o contexto em que estão inseridos. 

O discurso político apresenta um estilo de linguagem. Os locutores pretendem alcançar 

um determinado objetivo, convencer, persuadir, desconstruir a imagem negativa de sua 

pessoa/partido ou construir uma imagem pessoal ou partidária, dentre outros. Sendo assim, de 

acordo com Charaudeau (2008), a influência tem um poder de ação. Podemos dizer, com isso, 

que falamos e agimos socialmente por meio dos gêneros.  

Segundo Van Dijk (2010, p. 226), “os debates parlamentares são tipicamente discursos 

persuasivos em que os MPs tomam decisões políticas, expressam suas opiniões e atacam as 

dos outros dentro do enquadre das estruturas argumentativas – uma das quais típicas 

estruturas esquemáticas de discurso”. O objetivo de tais discursos é convencer o 

alocutário/receptor de que o discurso do outro não é verdadeiro. Logo, é o seu que transparece 

maior verdade, segurança e credibilidade. 
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Para Charaudeau (2008), a ação política determina a vida social, organiza-a, visando 

ao bem comum de toda a sociedade. É, ainda, através da vida política que uma comunidade 

pode tomar decisões coletivas. Tal coletividade retrata a função e o objetivo da ação de 

linguagem. Dessa forma, cabe ao agente decisor a responsabilidade de utilizar os meios 

necessários para se alcançar o objetivo pretendido. Charaudeau (2008) assim se coloca sobre a 

importância desse agente decisor coletivo: 

 
 

Dar-se os meios de obter um resultado positivo significa que é esse mesmo 

agente que planifica da melhor forma possível a sucessão de seus atos, 

preocupando-se unicamente com a eficácia (não se planeja para fracassar), 

mas avaliando, ao mesmo tempo, as vantagens e os inconvenientes da 

escolha desse ou daquele meio[...] (CHARAUDEAU, 2008, p. 17). 

 

 

De acordo com o autor, é possível dizer que o locutor deve ter a preocupação de 

selecionar os argumentos, a linguagem necessária para conseguir o que de fato espera da 

situação comunicativa. Levando em consideração o discurso político, constatamos que o 

locutor do discurso escolhe os elementos semelhantes ao seu público, proporcionando 

proximidade entre o seu interlocutor. Isso ocorre em razão da necessidade de persuadir a 

sociedade ouvinte. Para que haja uma decisão coletiva, é necessário que os indivíduos 

participantes dessa coletividade entendam-se e atuem na construção de um projeto e objetivo 

comum. Na visão de Osakabe (1999), o discurso mostra sua semanticidade dentro do processo 

de relação entre as pessoas e a situação.  

O campo político é regido pela palavra, pois ela exerce um poder. Nos dizeres de 

Charaudeau (2008), a palavra intervém nos campos da discussão, da ação e da persuasão. O 

primeiro diz respeito à socialização dos meios da ação política; o segundo, à organização de 

metas e tarefas a serem realizadas; o terceiro, às formas de convencimento usadas pela 

instância política sobre a instância cidadã. Ainda segundo o autor, o espaço político é 

marcado pela discussão, persuasão, decisão, complementaridade e oposição. Charaudeau 

(2008, p. 16) afirma que “todo ato de linguagem está ligado à ação mediante as relações de 

força que os sujeitos mantêm entre si, relações de força que constroem o vínculo social”. 

Linguagem e ação são, portanto, dois elementos indispensáveis na troca comunicativa entre os 

sujeitos.  

De acordo com Charaudeau (2008), todo ato de linguagem é regido por três princípios, 

quais sejam: princípio de alteridade, princípio de influência e princípio de regulação. O 

princípio de alteridade concerne à existência do outro para a consciência de si. O segundo 
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acontece quando o sujeito locutor influencia o interlocutor a pensar e agir seguindo as suas 

intenções. O princípio de regulação ocorre quando os dois sujeitos, locutor e interlocutor, 

gerenciam suas relações, isto é, o outro não é influenciado e tem o seu próprio projeto de 

influência. Em nosso corpus, vemos a ocorrência do princípio de influência, pois os locutores 

dos pronunciamentos tentam influenciar os interlocutores quanto aos seus votos em relação ao 

processo de impeachment de Dilma Rousseff.  

Sobre o poder político, Charaudeau (2008, p. 22) considera que ele “não se liga, pois, 

à opressão, mas à livre opinião”. O orador do discurso tem o poder de decisão coletiva. 

Entretanto, esse poder foi concedido por cidadãos que o legitimaram representante do bem 

comum social. A concepção de poder político resulta de dois fatores: as trocas de ideias e o 

espaço político, no qual se dá a concretização dos atos.  

Para Charaudeau (2008), o discurso político é uma tentativa de organização da 

linguagem no uso e na prática social. O acesso ao discurso público está restrito basicamente 

aos políticos, para tornar-se oficial e legítimo. Um discurso deve levar em consideração o 

conteúdo e o estilo, e as mídias são responsáveis pela propagação desses discursos. Segundo 

Van Dijk (2010), os discursos são construídos de acordo com o partido político e sua 

ideologia, os contextos de produção e a situação comunicativa.  

A relação entre os discursos e os partidos que os locutores estão vinculados é notável. 

O planejamento do discurso é feito de acordo com as posições ocupadas por cada um dentro 

da atividade política; em Van Dijk (2010, p. 152), “os debates parlamentares são sequências 

organizadas de discursos pelos falantes do governo e da oposição, respectivamente”. Os 

discursos são construídos levando em consideração o papel do locutor dentro da situação de 

produção, o propósito e as funções dos participantes. Esses fatores determinarão a posição 

(contra ou a favor) do que está sendo apresentado em discussão.  

Segundo Charaudeau (2008), o discurso político não é de todo suficiente para 

conceituar a política: um é complemento do outro, pois não há política sem discursos. A vida 

política depende da ação de alguém. Por essa razão, para Charaudeau (2008, p. 39), “qualquer 

enunciado, por mais inocente que seja, pode ter um sentido político a partir do momento em 

que a situação o autorizar”. Dentro da vida política, deparamo-nos com diversas situações e 

cada uma exige uma ação, linguagem e função particulares. Os discursos advindos destas 

situações são influentes, passando a ser compartilhados entre os sujeitos interlocutores.  

Ainda sobre os discursos políticos, é válido dizer que, em sua maioria, eles não são 

naturais e despretensiosos. Geralmente, são planejados e escritos para posteriormente serem 

lidos em plenária ou sessões. Segundo Van Dijk (2010, p.185), os discursos são “declarações 
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cuidadosamente preparadas e escritas são lidas em voz alta”. Assim aconteceu com os 

discursos que são nosso objeto de pesquisa. Os pronunciamentos feitos pelos senadores 

votantes na sessão de admissibilidade do impeachment foram escritos e depois lidos na 

referida sessão. Logo, foram construídos atenciosamente, objetivando um convencimento por 

parte do público. 

No tocante aos gêneros do discurso político, sabemos que esses discursos são 

produzidos mediante situações e funções pretendidas previamente. Acerca disto, Van Dijk 

(2010) argumenta:  

 

[...] o que quer que seja que um político diga é, por definição, uma forma de 

discurso político; e o que quer que seja dito por alguém com um objetivo 

político (por exemplo, para influenciar o processo político através das 

tomadas de decisões políticas) é também uma forma de discurso político 

(VAN DIJK, 2010, p. 212). 

 

 

De acordo com o autor, fica evidente que a ação política não acontece somente por 

parlamentares que discursam em sessões em plenárias. Todo cidadão que discute política e 

usa seu discurso para convencer outros sujeitos constrói um discurso político. Existe, nessa 

interação político-social, uma pretensão, uma função e uma situação comunicativa. 

Nesse sentido, Charaudeau (2008, p. 189) traz uma reflexão pertinente quando faz a 

seguinte pergunta: no que consiste o propósito do discurso político? Em resposta, ele afirma 

que “[...] concerne a tudo o que toca à organização da vida em sociedade e ao governo da 

coisa pública”. O discurso político é, na visão do autor, uma troca entre a instância política e 

os cidadãos, os dois estão envoltos no desenvolvimento de um ideal para toda a sociedade. 

Para que essa troca aconteça e o locutor seja compreendido pelos alocutários, Osakabe 

(1999) considera ser necessária uma longa investigação a respeito do público para quem o 

discurso é direcionado. A autora explica a importância dessa atividade:  

 
 

para a emissão de todo discurso, à parte a finalidade específica que garante 

sua motivação, o locutor tem a necessidade de ter também garantido certo 

número de significações que considera suficientemente aceitas e assimiladas 

no ouvinte, cujo desconhecimento pode levar o ouvinte a simplesmente 

recusar o discurso que lhe é dirigido (OSAKABE, 1999, p. 67). 

 

 

Como mostra o autor, é necessário que o locutor conheça e planeje seu discurso tendo 

em vista os seus alocutários. Caso o seu público não participe dos objetivos pretendidos no 

discurso, a ação não acontece. Em consonância com esse pensamento, Van Dijk (2010) afirma 
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que, no pressuposto do discurso, o conhecimento comum é a base para toda e qualquer 

interação e comunicação social.  

Em face do que foi exposto anteriormente, observamos que todo discurso necessita 

estar inserido numa situação contextual, além de ter uma função e um objetivo, em 

consonância com os alocutários. Todo discurso cuja intenção seja persuadir, convencer e levar 

o interlocutor a pensar da maneira que o locutor apresenta um teor político, isto é, não são 

considerados discursos políticos somente aqueles apresentados pelos parlamentares. 

Trataremos, a seguir, das imagens que podem ser percebidas a partir do discurso político 

proferido.  

 

3.2.1. 1 As imagens do discurso político 

 

Neste tópico, daremos enfoque às imagens que são construídas a partir do discurso 

político. Algumas questões são relevantes para a construção de tais imagens. Nesse panorama, 

Osakabe (1999, p. 65) elenca cinco (05) perguntas: 

 

1- Qual imagem faço do ouvinte para lhe falar dessa forma? 

2- Qual imagem penso que o ouvinte faz de mim para que eu lhe fale dessa forma? 

3- Que imagem faço do referente para lhe falar dessa forma? 

4- Que imagem penso que o ouvinte faz do referente para lhe falar dessa forma?  

5- Que pretendo do ouvinte para lhe falar dessa forma? 

 

De acordo com o autor, é necessário que o locutor do discurso pense em seu 

alocutário, avalie a sua situação contextual para, então, construir seu discurso voltado 

diretamente para os interlocutores em questão. A recepção do discurso deve ser levada em 

consideração, pois, caso o interlocutor não consiga compreender a ação de linguagem 

expressa pelo locutor, a função comunicativa não se efetivará.   

Quanto à análise das condições de produção de um discurso, Osakabe (1999, p. 67) 

elucida que “um discurso contém, portanto, dois tipos de informações a serem obtidas: as 

imagens mútuas sobre as quais o locutor constrói seu discurso e os atos a que se visa com a 

realização do discurso”. Assim, vemos o quão importante é a análise das imagens dos 

interlocutores e a efetivação do discurso em si, isto é, o que provocará nos alocutários o 

discurso proferido. 
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Para Charaudeau (2008, p. 46), o discurso político passou do plano argumentativo para 

o plano da encenação. Destarte, segundo o autor, “o discurso político mostra mais sua 

encenação que a compreensão de seu propósito: os valores de ethos e de pathos terminam por 

assumir o lugar de valores de verdade”. Além de convencer o alocutário, o autor do discurso 

procura passar uma imagem, e é através dessa imagem que os efeitos pretendidos sobre o 

interlocutor são obtidos mais facilmente. O alocutário é convencido, primeiramente, pela 

representação construída pelo sujeito político.  

Essas imagens e representações construídas nos discursos são, para Van Dijk (2010, p. 

228), “estruturas variadas de superfície, isto é, através de lexicalização específica, de 

estruturas sintáticas e de elementos específicos de som, de tipografia ou de imagens [...]”. A 

escolha de palavras e expressões certas, formas de tratamento específicas e um estilo próprio 

são fundamentais para a compreensão e aceitação do discurso. O sujeito locutor espera uma 

compreensão e inclusão dos sujeitos receptores. Além disso, todos esses elementos 

contribuem para que o locutor se aproxime de seu público. Ainda segundo o autor, o contexto 

é responsável por regular o estilo e as expressões utilizadas na interação, sejam as mais 

populares ou mais específicas. 

No cenário político, as representações dizem respeito aos poderes. Nesse sentido, para 

Charaudeau (2008): 

 
 

as representações são diversificadas, cada peça é objeto de uma encenação 

particular e, dentre elas, está a cena política, na qual se representam relações 

de poder segundo os lugares, os papéis e os textos previstos por essa 

dramaturgia e segundo a relativa margem de manobra de que dispõem os 

atores (CHARAUDEAU, 2008 p. 52). 

 

 

Segundo o autor, é necessário primeiramente conhecer o que constitui essa cena. O 

sujeito que profere o discurso tem sobre o receptor um poder, isto é, os lugares de um e outro 

dentro da situação comunicativa são determinados. Além do poder de decisão, o político, 

através da sua imagem, tem o poder de manipulação, levando o alocutário a pensar em 

conformidade com suas intenções.  

A mídia é uma importante fonte para a construção da imagem dos políticos. As 

imagens mostradas são previamente pensadas e com o objetivo de convencer os alocutários. 

Quanto a essa questão, Charaudeau (2008, p. 63) menciona que “a instância midiática 

encontra-se em um duplo dispositivo: de exibição, que corresponde à sua busca por 

credibilidade, e de espetáculo, que corresponde à sua busca por cooptação”. Além da 
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informação, a mídia, nas suas diversas formas, constrói imagens, sobretudo de confiabilidade, 

honestidade e segurança, contribuindo para um maior número de votos em determinado 

candidato. Assim, dizemos que os cidadãos são influenciados pelas representações que a 

mídia tece dos sujeitos governantes. 

No que concerne à imagem do político em seus discursos e campanhas eleitorais, para 

Charaudeau (2008), o político é tomado por uma dramaturgia que faz com que ele construa 

uma imagem para si. A construção do ethos tem características próprias. A imagem construída 

deve ser forte e convincente, pois transparece para os receptores aquilo em que o sujeito 

locutor político acredita. 

Para Charaudeau (2008), a construção dessa imagem política só tem validade se for 

direcionada a um público. Nesse contexto, ele esclarece:  

 

No domínio político, a construção das imagens só tem razão de ser se for 

voltada para o público, pois elas devem funcionar como suporte de 

identificação, via valores comuns desejados. O ethos político deve, portanto, 

mergulhar nos imaginários populares mais amplamente partilhados, uma vez 

que deve atingir o maior número, em nome de uma espécie de contrato de 

reconhecimento implícito. O ethos é como um espelho no qual se refletem os 

desejos uns dos outros (CHARAUDEAU, 2008 p. 87). 

 

 

De acordo com o autor, a imagem que o político constrói é indispensável para a 

aceitação ou não do seu discurso. A imagem deve convencer; o sujeito político necessita da 

proximidade com os seus alocutários. Por essa razão, as imagens são sempre fortes e 

construídas levando em consideração os valores sociais, principalmente aquilo em que os 

interlocutores acreditam. Esse cuidado com uma imagem política que transmita confiança se 

dá pelo fato de o político se expressar para todos os tipos de sujeitos, com valores, culturas e 

crenças distintas.  

Em suma, a partir do que foi exposto, fica patente que o discurso político é um gênero 

com estilo e características próprias. Ademais, trata-se de uma situação comunicativa que 

exige do sujeito locutor uma linguagem específica a fim de convencer os alocutários. A 

construção de imagens fortes é essencial para a adesão dos discursos proferidos pelo maior 

número de locutores. Porém, é relevante lembrar que nem sempre as imagens surtem os 

efeitos pretendidos, pois o locutor pode construir uma imagem distinta daquela que o locutor 

teceu de si mesmo. Por fim, todo discurso político é uma ação social, encontra-se inserido 

num contexto e exige, portanto, linguagem e argumentos precisos. Nesse sentido, nos 

pronunciamentos que constituem o nosso corpus de pesquisa, percebemos a preocupação nos 
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discursos de cada senador, tanto do bloco A como do bloco B, em convencer o alocutário de 

seus argumentos quanto ao processo de impeachment.  
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4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nosso objetivo, neste capítulo, é analisar a representação discursiva do tema 

impeachment nos pronunciamentos dos senadores votantes na sessão de admissibilidade do 

processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Roussef, por meio de categorias de análises 

semânticas que são a predicação, a referenciação e a modificação. Para a análise textual e 

discursiva que nos propomos, trazemos apenas recortes dos pronunciamentos (os 

pronunciamentos na íntegra poderão ser consultados em anexo). Os pronunciamentos foram 

feitos durante a sessão de admissibilidade do processo, no Senado Federal, no dia 11 de maio 

de 2016. Iniciamos a análise pelos discursos das senadoras Fátima Bezerra e Marta Suplicy, 

os quais estão codificados com a letra S de senadora e a primeira letra do nome e sobrenome, 

a saber: SFB e SMS. Em seguida, apresentamos os pronunciamentos dos senadores Telmário 

Mota (STM) e Paulo Bauer (SPB). Por último, apresentamos os pronunciamentos das 

senadoras Simone Tebet (PMDB) e Angela Portela (PT). Os trechos analisados estão 

aspeados e dentro de quadros. As proposições enunciados que se referem às ocorrências das 

categorias semânticas estão destacadas em negrito, outro recurso tipográfico utilizado nas 

análises abaixo.  

 

4.1 Pronunciamento de SFB 

 

A locutora do pronunciamento abaixo, Senadora Fátima Bezerra (SFB), pertencia à 

base aliada do governo e é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), portanto, pertence ao 

bloco B, bloco de base do governo em foco. O recorte abaixo ilustra o início do discurso da 

senadora Potiguar.  

 

 

SFB inicia seu discurso qualificando o processo de impeachment como “tragédia e 

farsa”. A referência ao processo de impeachment por meio da categoria da referenciação 

revela o processo de impeachment como sendo um processo enganoso, injusto e de quebra da 

democracia, trazendo prejuízos de ordem política, econômica e social para o Brasil. Reafirma 

que é um infortúnio e, consequentemente, traz inúmeros retrocessos para a política, para a 

democracia, para a economia e para a vida de todo cidadão brasileiro. Pelo discurso da 

L3-  [...] “tragédia e farsa é o que País enfrenta no momento” [...] 
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senadora, a referência construída em torno do processo de impeachment demarca o 

posicionamento partidário da locutora do discurso em defesa da ex-presidenta Dilma 

Rousseff.  

Analisemos, no fragmento abaixo, como SFB referencia o tema impeachment:  

 

L4- Os golpistas buscam tirar do poder a Presidenta Dilma Rousseff, democraticamente  

L5- eleita, e, para tanto, usam todos os artifícios possíveis para tentar cobrir com o manto da 

L6- legalidade o que, de fato, “é um golpe de Estado. Um golpe que prescinde da presença 

L7- de tanques de guerra nas ruas, mas que se utiliza dos mesmos ataques aos direitos  

L8- humanos”. 

 

Observamos a retematização do assunto quando este é tratado como “um golpe de 

Estado” e “Um golpe”, remetendo ao acontecimento histórico de 1964, para ilustrar a 

ilegalidade da tentativa de tirar de seu cargo a presidenta constitucionalmente eleita. Nesse 

caso, não há violência física, como o ocorrido em 1964, mas há a violência à democracia e à 

escolha da presidenta por meio do voto. Durante o pronunciamento, é recorrente o uso do 

referente “golpe”, criando, assim, uma força ilocucionária que tematiza e retematiza o assunto 

para convencer o público brasileiro de que o processo é ilegítimo. 

Apesar de agora não se usar tanques de guerras como na época da ditadura, o processo 

de impeachment, para a senadora SFB, se constitui um atentado à democracia e ao povo 

brasileiro. No momento em que a locutora utiliza a expressão “golpe de estado”, fazemos 

inferência ao golpe de estado ocorrido no Brasil, em 1964, e a consequente ditadura militar. O 

golpe foi arquitetado pelo presidente Jânio Quadros que, acreditando em sua popularidade, 

planejou um pedido de renúncia para, posteriormente, voltar ao cargo a pedido do povo com 

altos poderes políticos. Jânio Quadros não obteve êxito em seu projeto e quem assumiu o 

cargo de Presidente da República foi João Goulart. O novo presidente começou a mostrar 

práticas de caráter esquerdista, proclamando reformas, sobretudo, no setor agrário, motivando, 

assim, a base militar para iniciar a tomada de poder, configurando o golpe de 1964.  

Diante disso, é possível dizer que, assim como ocorreu em 1964, o processo de 

impeachment, no discurso da senadora, é uma tomada de poder. O emprego do referente 

“golpe” sugere o planejamento e a irrealidade do processo de impeachment de Dilma 

Rousseff. O impeachment como golpe é retomado em diversos trechos do pronunciamento. 

Analisemos o quadro abaixo:  
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L9- “Sabemos, Sr. Presidente, que este processo de impeachment é apenas a fantasia que  

L10-11- oculta um projeto político que foi derrotado nas eleições democráticas, como  

denunciou Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, em 1980, aqui mesmo neste 

plenário”. 

 

L12-13- “É golpe de Estado porque a Presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de 

responsabilidade”, [...] 

 

L28-29- “A imprensa e os organismos internacionais têm denunciado amplamente o golpe de 

Estado em curso em nosso País” [...]. 

L37- “Mas fazemos questão de deixar claro, Sr. Presidente, que este golpe, este golpe de 

Estado  
L38- teve início quando o PSDB e seu candidato à Presidência, Aécio Neves, derrotado nas  

L39- eleições presidenciais, não tiveram a grandeza de acatar a escolha da maioria da  

L40- população brasileira e se rebelaram contra o resultado das eleições democráticas”. 

L41- “Este golpe ganhou um aliado importante quando o então Presidente da Câmara dos 

Deputados,  

L42- o Sr. Eduardo Cunha, réu perante o Supremo”, [...] 

L45- “Este golpe, Sr. Presidente, acumulou força quando a maioria conservadora do 

Congresso  

L46- Nacional sabotou o Governo da Presidenta Dilma”, [...] 

L48- “Este golpe segue em curso, pois o Sr. Michel Temer, Vice-Presidente da República, 

L49-50- não teve nenhum pudor de operar tenebrosas transações para assumir a cadeira da 

Presidenta da República”. 

L51- “Este golpe é espúrio, é indecoroso, é antipovo, é um desrespeito à população [...]” 

L60- “[...] liderando este golpe de Estado travestido de impeachment.[...]” 

L100-101- “E é exatamente por isso que lutar contra este golpe de Estado em curso no 

Brasil é lutar em defesa da educação brasileira”. 

L118- “Não ao golpe! Em defesa da democracia, ousar lutar, ousar vencer!” 

 

Em todos os fragmentos apresentados, percebemos que o processo é referenciado 

como “golpe”, por ser, na visão da locutora, um processo organizado que visa à interrupção 

do mandato de Dilma como presidenta do Brasil. Nesse sentido, se constrói uma cadeia 

referencial de impeachment como “golpe, golpe de estado”. Para a senadora, o que não é 

legítimo e desrespeita o voto popular é golpe de estado orquestrado por convenções 

partidárias. A locutora do discurso já não fala mais em processo de impeachment, nomeia 

apenas de golpe de estado, isto é, o que antes estava em um plano secundário, agora está em 

primeiro plano. A força ilocucionária do referente “golpe" em uso recorrente aparece para o 

alocutário como uma forma de convencimento de que realmente o processo de impeachment é 
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ilegítimo, intencionado, planejado e utilizado para a ilegalidade. Assim, todo o processo é 

referenciado como golpe porque é ilegítimo, é crime e é farsa. 

 O pronome demonstrativo “este”, expresso na linha 09, evidencia que o processo 

ocorre em proximidade ao momento em que a locutora fala. Com isso, ela expõe a sua 

formação discursiva e se coloca como defensora do governo, porque ocupa um espaço 

discursivo de apoio à ex-presidenta Dilma Rousseff, com a mesma postura ideológica dos 

membros do partido ao qual são filiadas, Partido dos Trabalhadores (PT). Através do 

pronome, ele se torna presente, algo próximo de todos os cidadãos brasileiros que 

acompanham o cenário político naquele momento.  

A proposição-enunciado, da linha 37 à 40; […] quando o PSDB e seu candidato à 

Presidência, Aécio Neves, derrotado nas eleições presidenciais, não tiveram a grandeza de 

acatar a escolha da maioria da população brasileira e se rebelaram contra o resultado das 

eleições democráticas […], ilustra o que, segundo a senadora, ocasionou a arquitetura do 

processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff: sua vitória nas urnas, sendo eleita 

pela segunda vez como Presidenta do Brasil, derrotando, assim, o senador Aécio Neves. A 

revolta política da oposição contribuiu para que o processo de impeachment fosse originado.   

Na linha 60 do pronunciamento de SFB, o modificador do referente “travestido” leva-

nos a inferir que o processo de impeachment não se constitui de elementos legais, podendo, 

assim, ser caracterizado como golpe. Em seu pronunciamento, SFB deixa claro que o 

impeachment é apenas um nome dado, o qual está prescrito legalmente, mas o que, de fato, 

acontece é uma tomada ilegal de poder.  

A predicação em “E é exatamente por isso que lutar contra este golpe de Estado é 

lutar…”, linhas 100 e 101, é usada para dizer que, no processo de impeachment, carece que a 

locutora, como senadora, lute contra o afastamento de Dilma Rousseff. Para SFB, lutar é ser 

contra o golpe, é votar contra, na oportunidade presente, isto é, na sessão que discute a 

admissibilidade do processo de impeachment. Ser e votar contra o processo de impeachment é 

lutar pela democracia e também pela educação.  

Ao longo de seu discurso, SFB expõe os avanços do Brasil durante o mandato de 

Dilma Rousseff presidenta, sobretudo, na educação brasileira e, com o impeachment, tais 

avanços poderiam ser substituídos pela involução.  Nas linhas 09 e 10, no quarto trecho, os 

referentes “impeachment” e “fantasia” explicam a irrealidade da construção do processo de 

impeachment, qualificando-o como fantasioso, pois se opõe à decisão real e democrática do 

povo brasileiro nas eleições de 2014. Assim, para a senadora, o processo é uma ficção e não 

tem razões contundentes para acontecer.  
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No pronunciamento, vemos retomadas do tema tratado com o referente golpe. Ele é 

retomado constantemente com diferentes especificações e em todos os fragmentos, 

construindo um mesmo campo isotópico de sentido.  

No início do pronunciamento, o referente “golpe” é usado antecedido por um pronome 

indefinido, estabelecendo para o alocutário a ideia de um ato distante, com sentido indefinido. 

Assim, pelo uso do pronome demonstrativo “este”, a intenção é aproximar o cidadão 

brasileiro do processo de afastamento da ex-presidenta.  

Os modificadores do referente “espúrio”, “indecoroso”, “antipovo”, “desrespeito”, 

utilizados na linha 51 do pronunciamento, são atributos que qualificam o processo de 

impeachment como ilegítimo, desrespeitoso e que fere a democracia brasileira. Para SFB, é 

algo vergonhoso para o país e para a população brasileira, que perderá parte de seus direitos 

com a aprovação do impeachment, trazendo más consequências para o Brasil e a anulação da 

decisão das urnas: Dilma Rousseff, eleita presidenta do Brasil pela maioria dos brasileiros.  

Notamos, assim, que, ao longo do pronunciamento, o objeto de discurso é tematizado 

como “golpe”, construindo, então, uma cadeia referencial, sobretudo pela predicação com o 

verbo ser no presente do indicativo: processo de impeachment > golpe > tragédia > farsa > 

ilegítimo.  

Contabilizando a frequência com que o referente “golpe” é utilizado, observamos um 

total de 10 (dez) vezes e a proposição “golpe de estado” aparece 04 (quatro) vezes.  O verbo 

ser no presente do indicativo aparece num total de 08 (oito) vezes, conceituando o processo. 

Já o pronome demonstrativo “este” aparece no decorrer do pronunciamento para marcar a 

chegada do processo para a história brasileira. As recorrências estão esquematizadas na tabela 

abaixo: 

 

Quadro 2. Frequência dos referentes  

Referentes/ predicação Ocorrências 

Golpe 10 

Golpe de estado 04 

Verbo ser no presente do indicativo (é) 08 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

É possível ponderar que essa repetição não se dá por acaso, mas como uma estratégia 

discursiva para reforçar a defesa de impeachment como ato ilegítimo, que não deve ser aceito, 

conforme lemos na L118 “Não ao golpe! Em defesa da democracia, ousar lutar, ousar 

vencer!”. 
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Assim, por meio da cadeia referencial, o processo de impeachment é:  

 

Quadro 3. Cadeia referencial do tema Impeachment 

Referente Cadeia referencial 

Processo de impeachment 
golpe, golpe de estado, tomada de poder, farsa, tragédia, 

irreal, ilegítimo, ilegal.  

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Através da cadeia referencial, o posicionamento da locutora é claro. Ela considera o 

processo um golpe e aponta que, internacionalmente, o mundo jurídico demonstrou-se 

assustado com o processo de impeachment. 

 

L33- “Já Roberto Caldas, Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, afirmou, 

L34- com base em farta jurisprudência daquela Corte, que o processo de impeachment da  

L35- Presidenta da República está repleto de nulidades e tem assustado o mundo jurídico  

L36- internacional tamanha a parcialidade dos julgadores e o prejulgamento anunciado às 

claras”. 

 

A representação discursiva do tema tratado é construída, neste trecho, pelas 

predicações. O verbo “estar” no presente do indicativo confirma a existência da nulidade do 

afastamento da ex-presidenta Dilma Rousseff.  O verbo ter no presente do indicativo conota a 

maneira como o processo tem repercutido no meio jurídico, assustando-o. A locutora nomeia 

o processo pelo nome recebido, conforme a Constituição Brasileira, mas explica que tamanha 

é a farsa e a ilegalidade que o constrói, que surpreende e assusta, sobretudo, a imprensa 

internacional. Para SFB, é marcado por revolta política e oposição à decisão das urnas e não 

tem consistência, por isso é também a farsa. Examinemos:  

 

L102- “Estou segura, senhoras e senhores, de que todas essas conquistas correm grande risco 

L103- com o afastamento da Presidenta Dilma. Portanto, é com muita convicção, é com 

L104- muito senso de justiça, que votarei contra esta farsa”. 

 

A proposição “que votarei contra esta farsa” referencia o tema de “farsa” e faz o 

alocutário perceber a retematização utilizada no pronunciamento. Por sua vez, o emprego do 

pronome demonstrativo “esta” revela o tempo em que a ação ocorre, sendo, dessa maneira, 

um ato presente. Inicialmente, o tema é denominado impeachment, em seguida, é tematizado 
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como golpe e retematizado como farsa. O substantivo “farsa” expressa a inverdade de que é 

constituído o processo, revelando a vingança de uma derrota nas eleições presidenciais.  

 

Quadro 4. Sínteses das categorias semânticas do pronunciamento de SFB 

Verbos da predicação Está, tem, ser  

Modificador do referente Espúrio, indecoroso, antipovo, desrespeito, travestido 

Referenciação 

Tragédia e farsa, golpe de Estado e golpe, processo 

de impeachment, fantasia, ilegítimo, desrespeitoso, 

tomada de poder, revolta política e ilegal. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

De acordo com as categorias semânticas da referenciação, da predicação e da 

modificação, foram possíveis construir as seguintes representações discursivas do tema 

impeachment: “golpe, golpe de estado, revolta política, ilegal, ilegítimo, desrespeitoso, 

fantasioso, que fere a democracia brasileira, tomada de poder e farsa”. As representações 

discursivas revelam, ainda, que a condição política e a filiação partidária influenciam as 

denominações do processo de afastamento de Dilma Rousseff, portanto, a situação 

comunicativa na qual a locutora está inserida é determinante para a escolha de tais referentes e 

modificadores. Em suma, dizemos que todos os referentes, as predicações e os modificadores 

ilustram a ilegalidade do processo de impeachment.    

A próxima análise é do pronunciamento da Senadora Marta Suplicy (SMS).  

4.2 Pronunciamento de SMS 

 

A Senadora Marta Suplicy (SMS) é filiada ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), partido apoiador do processo de impeachment, portanto, a senadora 

pertence ao bloco A. Atentemos para o excerto.  

 

L07- 08 “Os crimes de responsabilidade são de natureza político-administrativa. O processo  

L08- de impeachment é eminentemente político e submetido às regras constitucionais e 

L09- legais. Cabe a cada um de nós Senadores, nesta primeira fase, analisar a admissibilidade, 

L10- avaliando a existência de indícios de autoria ou de prova de materialidade, suficientes para 

L11- a caracterização da justa causa.”.  

 

O objeto do discurso é tematizado pela senadora SMS de acordo com as vias legais da 

Constituição Brasileira. Diferentemente de SFB, a locutora do presente pronunciamento 

denomina o afastamento da ex-presidenta como impeachment durante todo o discurso. O 
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processo de impeachment se configura, portanto, como a referenciação-chave que desencadeia 

outras. 

 O uso do particípio “submetido” desempenha a função de nome adjetivo e traz a ideia 

de conclusão da ação verbal. Através do verbo, é possível dizer que a construção do processo 

esteve sujeita à Constituição Brasileira e está, portanto, dentro das vias legais. Os 

modificadores do referente “político” e “submetido às regras constitucionais e legais”, 

explicam a legalidade e a normalidade do processo de impeachment discutido na sessão de 

admissibilidade.   

As categorias semânticas reafirmam a legalidade do processo e chamam a atenção para 

o fato de que só se constituiria golpe caso as denúncias não correspondessem aos atos 

cometidos pela ex-presidenta Dilma Rousseff.  

Analisemos o próximo fragmento que trata do processo de impeachment como 

“caminho” para os problemas do país.  

 

L70- 71 “Encontraremos o caminho. O caminho será democrático, pacífico, generoso e 

grande para o Brasil”. 

 

A proposição “Encontraremos o caminho” corresponde ao percurso que levará o Brasil 

para o progresso. O referente “o caminho” simboliza a solução para os problemas políticos, 

econômicos e sociais enfrentados pelo país durante o mandato de Dilma Rousseff. Tal solução 

virá com o impedimento da presidenta de exercer suas funções na Presidência da República.  

Temos, no pronunciamento da senadora do PMDB, a escolha de alguns modificadores 

do referente “o caminho”, a saber, “democrático, pacífico, generoso e grande”. Pelo 

modificador “democrático”, entendemos que o processo levará em consideração o desejo de 

vários brasileiros, como se fosse a continuidade do processo decidido por meio do voto, por 

exemplo. O modificador do referente, por meio do predicativo “pacífico”, ilustra a 

tranquilidade do percurso do processo de impeachment. Por sua vez, o modificador 

“generoso” leva o alocutário a concluir que o processo foi construído pensando no povo 

brasileiro, sem interesses particulares e/ou partidários. O modificador “grande” representa as 

vantagens que terá o Brasil com o afastamento de Dilma Rousseff.  

A intenção do uso desses modificadores é, sobretudo, tentar convencer os alocutários 

de que o processo de impeachment será algo benéfico, trará grandes resultados para o país e, 

consequentemente, para quem nele vive.  
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Percebemos, aqui, que as locutoras SFB e SMS falam de formações discursivas 

distintas: uma se mostra contra e argumenta que o processo não trará os progressos de que o 

Brasil necessita e a outra vê, no processo de impeachment, a solução para os problemas 

político-econômicos pelos quais o país passa. Assim, para SMS, o caminho para o progresso é 

o afastamento de Dilma de seu cargo como presidenta, cujo afastamento é decidido em um 

processo legal e democrático.  

Vejamos, no excerto abaixo, que o pronunciamento da locutora é uma tentativa de pôr 

fim à ideia de que o processo de impeachment ocorre em clima de ódio e revanchismo, 

contrapondo-se ao pronunciamento de SFB. 

 

L72- Forjaremos a união e a reintegração da sociedade num projeto nacional que estanque a 

L73- deterioração de nossos valores e do patrimônio da Nação, colocando para todos um 

L74- horizonte de esperança. 

 

Nesse excerto do pronunciamento de SMS, vemos o verbo “colocar” na sua forma 

nominal denominada de gerúndio (“colocando”), indicando que a ação está acontecendo ou 

que irá ser prolongada por um certo período, dando, assim, a ideia de continuidade. Durante o 

trajeto do processo de impeachment, houve diversas sessões para ser discutido e o verbo 

colocar no gerúndio indica que a sessão de admissibilidade é apenas o início de um percurso 

inicial até chegar em seu resultado final.  

Na proposição “um novo horizonte de esperança”, vemos que, ao utilizar o referente 

“horizonte de esperança”, SMS remete-se a um futuro grandioso, ainda, distante dos 

brasileiros, mas que chegará em breve com o processo de impeachment sendo aprovado. 

Sendo assim, por meio da referenciação, a senadora do PMDB diz que o impeachment 

anunciará o novo, a confiança e a promessa de mudança para a vida dos brasileiros.  

Vejamos o fragmento a seguir:  

 

L78-79 - “O que está em jogo, neste momento, Sr. Presidente, é a oportunidade de 

construirmos um grande pacto nacional, gerando otimismo e gerando credibilidade”. 

 

O referente “a oportunidade de (...) gerando otimismo e gerando credibilidade” reforça 

a ideia de que o processo de impeachment deve ser visto como solução positiva para os 

problemas políticos, sociais e econômicos que o Brasil enfrenta. O verbo “gerando”, no 

gerúndio, indica a continuidade do progresso do país com o afastamento de Dilma da 
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presidência. O substantivo “credibilidade” ilustra a confiança e a possibilidade de uma 

mudança no país, pautada, sobretudo, na confiança e na veracidade. 

Quando a locutora do discurso se utiliza da primeira pessoa do plural (nós) na 

proposição “oportunidade de construirmos um grande pacto nacional”, ela se aproxima de 

todos os sujeitos brasileiros e, principalmente, dos idealizadores de todo o processo, uma vez 

que SMS atua como senadora pelo partido que engendra o processo de impeachment da ex-

presidenta Dilma Rousseff. SMS fala em nome do partido e de todos que representa.  Além 

disso, todo o processo deve acontecer em consonância com a vontade do povo brasileiro, 

afinal não se constitui pacto sem participação de um segundo indivíduo. Por estar previsto na 

Constituição, ser legítimo e ser um ato democrático, o impeachment é um movimento que 

trará soluções para o Brasil.  

Nesse sentido, no quadro abaixo, é possível ver as representações discursivas do tema 

tratado ao longo do pronunciamento. Observemos:  

 

Quadro 5. Sínteses das categorias semânticas do pronunciamento SMS 

Predicação 
Submetido, gerando e colocar 

Referenciação 

Caminho, horizonte e esperança, otimismo e 

credibilidade 
 

Modificador do referente Político, submetido, democrático, pacífico, generoso 

e grande 
  Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Em suma, por meio das categorias semânticas da referenciação, da predicação e da 

modificação foi possível construir as representações discursivas do tema impeachment, a 

saber: “legítimo, constitucional, legal, mudança, democrático, calmo e tranquilo”. Como 

senadora filiada ao PMDB, Marta Suplicy vê o impeachment como um processo legal, 

constitucional, além de ser percebido como a mudança que o país necessita no momento e, 

por essa razão, o impeachment é urgente. A formação discursiva da senadora que reflete a 

defesa do impeachment como legítimo e solução para os problemas políticos do país advém 

dos ideais de seu partido, o PMDB, um dos apoiadores do processo de impeachment e que 

assume posição favorável ao impeachment vivido por Dilma Rousseff, por isso, considera-o 

um processo democrático.  
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4.3 Pronunciamento de STM 

 

O senador Telmário Mota (STM) é filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

e se posiciona contra o processo de impeachment, portanto, pertence ao bloco B. Vejamos 

fragmentos de seu pronunciamento: 

 

L05- Estamos vivendo hoje um momento histórico e vergonhoso. Nunca se ouviu falar  

L06- tanto em democracia, nunca se ouviu falar tanto na constituição brasileira, e tanto  

L07- fala o grupo da esquerda quanto fala o grupo do Governo. No entanto, essa democracia 

L08- não está sendo respeitada, porque o voto democrático nas urnas, neste momento, está  

L09- sendo retirado dos milhares e milhares de eleitores que fizeram uma opção. 

 

Os referentes “momento histórico e vergonhoso” dizem respeito ao momento atual 

pelo qual passa o Brasil, ou seja, a construção do processo de impeachment, cujas proposições 

chamaremos de modificadores do referente “processo de impeachment”.  

Os modificadores constroem, para o alocutário, a representação discursiva de um 

processo indigno e falso e, em consequência disso, será um processo que ficará registrado na 

história sociopolítica do Brasil. A democracia é, para os dois blocos, A e B, vista de modo 

distinto. Para STM, pertencente ao bloco B, democracia é respeitar o voto popular nas 

eleições de 2014, quando elegeu Dilma Rousseff presidenta do Brasil. Para o bloco oposto, 

democracia é atender aos desejos de diversos brasileiros de aprovar o impedimento de Dilma 

Rousseff.  

Vejamos abaixo novo excerto: 

 

L10- 11 “Hoje, Sr. Presidente, ocorre verdadeiramente uma tentativa de tomada do poder. 

Essa tomada tem um apelido. Chama-se impeachment”  

 

Os referentes “tomada do poder” e “essa tomada tem um apelido. Chama-

se impeachment” constroem a representação discursiva do processo de impeachment como 

uma apoderação indevida.  O processo é tematizado como tentativa e, posteriormente, é 

retematizado como “tomada”, “apelido” e “impeachment”. A tentativa de tirar Dilma da 

presidência se dá de forma ilegal e a denominação impeachment, um processo legal e previsto 

na Constituição Brasileira, é apenas um nome fantasioso.  

Os referentes acima listados representam o que é, para o locutor do discurso, o 

impeachment de Dilma Rousseff.  
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A proposição “tomada de poder” traz, para o alocutário, a ideia de que a ex-presidenta 

está sendo tirada de seu cargo sem a sua própria decisão, tampouco, considerando o resultado 

das urnas nas eleições presidenciais.  

Por “apelido”, entendemos que é um nome diferenciado que se dá a coisas ou pessoas. 

Dessa forma, é através do substantivo “apelido” que o senador diz que o processo de 

impeachment é uma tomada de poder, com cognome de impeachment. Para o referido 

senador, o impedimento de Dilma Rousseff não pode ser considerado impeachment, pois o 

processo não se constitui de bases legais e democráticas, mas é uma tentativa de tomada de 

poder. Sendo assim, notamos que o processo de impeachment é, para SMT, um processo 

indevido que tenta tirar do poder a presidenta democraticamente eleita. Observemos o 

fragmento a seguir:  

 

L14- “Esse processo de impeachment contra a Presidente Dilma começou pela ótica do  

L15- revanchismo da oposição, principalmente do PSDB; passou pelo ódio e pela  

L16- vingança do denunciado de corrupção, Sr. Eduardo Cunha; e hoje poderá ser  

L17- concluído com a contribuição de muitos oportunistas e alguns traidores, pois a  

L18- Presidente Dilma não roubou, a presidente Dilma não desviou dinheiro, a Presidente 

L19- Dilma não cometeu crime de responsabilidade”. 

 

L39- E as digitais, Sr. Presidente? Quando eu falo que esse impeachment nasceu do  

L40- revanchismo, do ódio e da vingança, nós temos os indícios bem encaminhados”. 

 

 A referenciação exposta na proposição “esse processo de impeachment” é tematizada 

como o objeto de discurso. Através do pronome demonstrativo “esse”, um efeito de 

proximidade do processo de impeachment para com os brasileiros é produzido, já que 

utilizamos esse pronome quando nos referimos a algo situado perto da pessoa com quem se 

fala. Nesse caso, o tema tratado é objeto próximo, tanto do locutor como dos alocutários.  

Os referentes “revanchismo da oposição”, “ódio”, “vingança do denunciado de 

corrupção” indicam o percurso do processo de impeachment vivido por Dilma Rousseff. 

Primeiramente, ele passou pelo desejo de revanche da oposição, quando Dilma conseguiu a 

Presidência da República nas eleições presidenciais, acompanhado do ódio e da vingança de 

Eduardo Cunha. A vingança se deve ao fato de o PT ter votado pela abertura do processo 

contra Cunha no Conselho de Ética, a fim de que ele fosse investigado, o que culminaria na 

cassação do mandato do presidente da Câmara. É importante lembrar que Eduardo Cunha 

aceitou o pedido de impeachment de Dilma Rousseff.  
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Nas linhas 39 e 40 do pronunciamento do locutor STM, o processo é nomeado de 

acordo com a Constituição Brasileira por meio do substantivo “impeachment”. Em seguida, 

STM menciona o modo como o processo de impeachment é instaurado contra Dilma 

Rousseff, afirmando que este foi construído a partir de elementos como vingança e 

revanchismo político-partidário. No momento em que o senador diz que os indícios de um 

processo de impeachment movido a vingança estão encaminhados, demonstra, para o 

alocutário, que o processo está sendo guiado para uma direção certa, isto é, a saída de Dilma 

do cargo presidencial. Os adjetivos “oportunistas” e “traidores” referem-se aos responsáveis 

pela abertura e toda construção do processo de impeachment, especialmente aos membros do 

PSDB.  Os oportunistas são aqueles que se beneficiariam com o impedimento de Dilma 

Rousseff de continuar em seu governo. O adjetivo “traidores”, por sua vez, diz respeito aos 

que foram desleais com a ex-presidenta.  

A sequência de verbos “começou”, “passou” e a locução verbal “poderá ser 

concluído” refere-se ao sujeito “processo de impeachment”. O tempo verbal das predicações 

explica o início do processo e o seu desfecho, o caminho isotópico que culmina com a 

continuidade ou o afastamento de Dilma Rousseff da presidência. O verbo “começar”, usado 

no pretérito, relembra o início e o percurso do processo de impeachment. O verbo “passou”, 

também utilizado no pretérito, indica as fases do impeachmen: ele iniciou com um caráter de 

revanche e partiu, então, para a vingança e o ódio. Temos, aqui, uma locução verbal com o 

verbo auxiliar “ser” e a forma verbal “concluído”, no particípio, sugerindo uma ideia futura, 

isto é, a retirada de Dilma Rousseff da presidência do Brasil.   

O verbo “poder”, aliado ao verbo irregular ser e o verbo “concluir”, dizem respeito ao 

desfecho final do processo de impeachment. Tal desfecho se dará mediante o apoio dos 

responsáveis pela construção do processo e, também, de todos os brasileiros que concordam e 

apoiam o afastamento de Dilma Rousseff da presidência. O verbo “ser”, no infinitivo, 

demonstra que o processo de impeachment terá outras fases e o desfecho final se dará com a 

contribuição dos senadores votantes na sessão de admissibilidade.  

O verbo nascer no pretérito perfeito (“nasceu”) indica uma ação concluída, a de que a 

construção do processo de impeachment de Dilma Rousseff teve início a partir de elementos 

determinados. O verbo indica a origem, o surgimento do processo de impeachment. O 

nascimento se deu pela revanche, vingança política, remetendo-se a decisão da maioria dos 

brasileiros quando elegeram Dilma Rousseff, pela segunda vez, presidenta do Brasil.  

Assim sendo, através da referenciação e da predicação temos a cadeia construída como 

um processo vingativo, oportuno e marcado pela odiosidade.  
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Observemos, no trecho a seguir, a maneira como o processo é nomeado por STM.  

 

L64- Portanto, aqui está se tomando um mandato. É o que eu chamo de golpe branco.  

L65- Por que é golpe branco? Porque, para o golpe, não estão usando armas de fogo,   

L66- Senador Paulo Paim. Estão usando aqui a caneta, os conchavos, os acordos, o  

L67- oportunismo, as traições! E a Presidente está perdendo o mandato que ela conseguiu  

L68- democraticamente na disputa das urnas.  

 

Assim como SFB, o locutor do discurso, STM, também nomeia o processo de 

impeachment como golpe e diz ainda ser golpe branco.  Em seguida, o próprio locutor explica 

as razões de ser golpe branco: pela inexistência de armas. É importante lembrar que o senador 

se posiciona contra o processo e está, portanto, inserido no bloco B. Além disso, a sua 

formação discursiva permite que o locutor considere o processo como golpe, pois STM é 

filiado ao PDT, cujas ideologias têm premissas semelhantes às do PT: os dois partidos 

defendem os trabalhadores e a democracia brasileira, além de serem coligados.  

O referente “golpe branco” explica que o processo não é legítimo, é a retirada de poder 

de uma mulher capacitada para governar o país, porém, denomina-se um “golpe branco” 

porque não se utiliza de armas e os moldes conservadores da ditadura militar. Os substantivos 

“caneta”, “conchavos”, “acordos”, “oportunismos” e “traições” retratam os elementos usados 

na elaboração do processo de impeachment. Todos os substantivos utilizados constroem, para 

o alocutário, a representação do acordo político-partidário e das conspirações com interesse 

em prejudicar a ex-presidenta. O “conchavo” expresso pelo locutor do pronunciamento é o 

que ele chama de “golpe branco”, pois, nada mais é do que um acordo entre várias pessoas 

com más intenções, nesse caso, entre partidos políticos, principalmente os opositores. A 

“caneta” substitui as armas; é o instrumento pelo qual o Brasil pode ser destruído. No 

momento em que o senador fala de “traição”, refere-se aos companheiros de Dilma Rousseff 

durante seu mandato de governo, antes da construção do processo, e que se juntaram aos 

oportunistas para que o afastamento de Dilma Rousseff fosse concretizado. 

As expressões verbais das predicações “está tomando”, “estão usando”, “está 

perdendo” e “conseguiu” explicam a forma de condução do processo de impeachment. A 

locução verbal “está se tomando” indica uma ação contínua de articulação do impeachment. O 

verbo “tomar” indica que o cargo de Dilma Rousseff está sendo usurpado; outro sujeito está 

se apoderando do poder conquistado pela ex-presidenta nas eleições presidenciais.   

Dessa forma, a partir dos referentes, dos modificadores e das proposições verbais, 

temos o tema impeachment visto como golpe branco, traição, ilegítimo e acordo político.  
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Quadro 6. Sínteses das categorias semânticas do pronunciamento de STM  

Predicação  Começou, passou, poderá ser concluído, 

nasceu, está tomando, estão usando, está 

perdendo e conseguiu 

Referenciação Tomada do poder, apelido, momento 

histórico, processo de impeachment, 

revanchismo da oposição, ódio, vingança 

do denunciado de corrupção e golpe 

branco 

Modificador do referente Vergonhoso, oportunistas e traidores 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Os trechos destacados evidenciam a posição política e o bloco no qual está inserido 

STM, o locutor do discurso. Para o senador, o processo de impeachment é um golpe e deixa 

clara a sua ilegitimidade. Assim, de acordo com as categorias semânticas da predicação, da 

referenciação e da modificação foi possível construir as seguintes representações discursivas: 

“indigno e falso”, “apoderação indevida do poder”, “revanche e vingança política”, 

“oportuno”, “golpe branco”, “traição”, “ilegítimo” e “acordo político”. É importante notar que 

Telmário Mota não é filiado ao mesmo partido de Dilma Rousseff, porém, as ideologias 

políticas se assemelham, a luta pela democracia e pelos trabalhadores. A democracia na 

escolha de governantes através do voto popular de milhões de brasileiros nas eleições. Dessa 

forma, o contexto político no qual o senador está inserido contribui com a sua posição no 

processo de impeachment.   

A seguir, analisaremos o pronunciamento do senador Paulo Bauer (SPB).  

 

4.4 Pronunciamento de SPB   

 

 

O senador Paulo Bauer é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 

pertence ao bloco A, portanto, se posiciona a favor do processo de impeachment de Dilma 

Rousseff, nos moldes como foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Analisemos alguns 

fragmentos do pronunciamento do senador Paulo Bauer, codificado como SPB: 

 

L08- Quero dizer, Sr. Presidente, Renan Calheiros, que vem conduzindo esta sessão com  

L09- muita qualidade, com muita competência, que, sem dúvida nenhuma, preferiria aqui me 

L10- manifestar sobre grandes problemas nacionais, sobre projetos de desenvolvimento, sobre 
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L11- melhoria da qualidade dos serviços públicos. Entretanto, estamos aqui hoje reunidos 

L12- para decidir sobre a admissibilidade do processo de impeachment no Senado 

Federal. 

 

A proposição “processo de impeachment” situa o alocutário sobre a situação 

discursiva em que os locutores estão inseridos. O substantivo “admissibilidade” representa o 

momento (sessão de admissibilidade) que demarca o início do processo de impeachment que 

prosseguirá no país, construindo uma história político-social brasileira. Nesta ocasião, o 

processo seria discutido quanto à sua continuidade ou não e cada senador apresentaria, ao 

final do pronunciamento, o seu voto a favor ou contra o processo de impeachment.  O 

referente “processo de impeachment” é usado para situar a fase política vivida no Brasil, uma 

vez que, para SPB, o momento não recebe outra denominação que não seja impeachment, um 

ato legal.   

Quando o senador usa o verbo “estamos”, na primeira pessoa do plural, produz o 

sentido de que o senador não está sozinho e fala em nome de todos os senadores votantes na 

sessão de admissibilidade. Eles decidirão o futuro de Dilma Rousseff como presidenta do 

Brasil. O locutor do discurso deixa claro o papel dos senadores no momento do 

pronunciamento, pois a decisão do afastamento de Dilma Rousseff tem início com tal sessão 

e, consequentemente, com os votos de cada senador presente. Podemos perceber tal ideia, 

quando o senador usa o verbo “decidir” na sua forma de infinitivo.  

Na sequência do pronunciamento, observemos o excerto abaixo: 

 

L32-Também devemos reconhecer que a votação na Câmara dos Deputados, com 367  

L33-votos favoráveis ao prosseguimento do processo de impeachment, não é outra coisa  

L34-senão a manifestação da sociedade brasileira, tendo em vista que a Câmara dos  

L35-Deputados é a representação do povo do nosso País. 

 

A representação discursiva do tema tratado é construída pelas categorias semânticas de 

referenciação e predicação. Por meio da predicação, o senador diz ao alocutário do 

pronunciamento que é necessário o reconhecimento do desejo popular do afastamento de 

Dilma Rousseff e que esse reconhecimento não parte somente dele como senador. A 

predicação verbal “devemos reconhecer”, no presente do indicativo na primeira pessoa do 

plural, tira-o de sua posição como parlamentar e coloca-o numa situação de igualdade com 

todos os cidadãos brasileiros que apoiam o impeachment, além de representar o afastamento 

da ex-presidenta Dilma Rousseff como algo verdadeiro e real.  
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A categoria semântica referenciação, por meio dos referentes “processo de 

impeachment”, “manifestação da sociedade brasileira” e “representação do povo”, confere ao 

processo de impeachment um sentido democrático, um ato que a Câmara dos Deputados 

aprovou em consonância com o desejo de muitos brasileiros. Se o processo é construído, 

aprovado na Câmara e se aberta a sessão de admissibilidade para a votação, é um projeto legal 

e democrático.  A proposição “manifestação da sociedade” brasileira traz um sentido de que a 

insatisfação com o governo Dilma Rousseff partia também de cidadãos brasileiros e, por essa 

razão, a Câmara dos Deputados, como representante do povo, aprovou o processo. Assim, 

todos os referentes reforçam a representação discursiva do processo de impeachment como 

algo real, legítimo e democrático.  

Vejamos abaixo outras representações discursivas sobre o tema impeachment. 

 

L37-e também tivemos os votos daqueles representantes da sociedade, que, inclusive,  

L38-participavam da Base de apoio do Governo até dias atrás - se manifestaram a 

L39-favor do processo de impeachment, não há como duvidar do acerto e da  

L40-necessidade de dar continuidade ao processo aqui, no Senado. 

 

As categorias semânticas da referenciação e da predicação constroem, ao longo do 

pronunciamento de SPB, a imagem democrática e política do processo de impeachment. A 

predicação está exposta nas proposições “também tivemos”, “inclusive, participavam da Base 

de apoio do Governo até dias atrás - se manifestaram a favor do processo de impeachment, 

não há como duvidar”.  

O verbo “tivemos” no presente do indicativo, na primeira pessoa do plural, denota, 

para o alocutário, que a votação para o processo de impeachment, ocorrida na Câmara dos 

Deputados anteriormente à do Senado Federal, teve decisão da maioria. Por essa razão, o 

processo de Dilma Rousseff estava tendo mais uma fase, agora no Senado Federal para 

votação.  

O verbo “participavam” no pretérito imperfeito, indicando que a ação de apoiar Dilma 

em um momento anterior já não acontece mais, reforçando, assim, a ideia de que o projeto de 

impeachment, também, teve a ajuda de alguns dos apoiadores do governo Dilma Rousseff. 

Durante a sessão de admissibilidade em que deveriam permanecer ao lado de Dilma Rousseff, 

votaram a favor do processo, preferindo a saída de Dilma da presidência. O verbo confere, 

ainda, a representação de uma união por uma causa, fazer parte, compartilhar as mesmas 

ideias e projetos. Nesse caso, tais sujeitos acreditavam na mesma ideologia de Dilma, porém, 
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apoiaram o processo de impeachment, acreditando ser o caminho certo para o futuro do país. 

A manifestação acontecia quando o governo de Dilma Rousseff apresentava lacunas no seu 

modo de gerenciar o país.  

O verbo “manifestaram” na primeira pessoa do plural, retrata a relação entre uma ação 

e outra, ou seja, quanto ao processo de impeachment, o voto nas sessões que discutiam o 

processo é a consequência de um mandato presidencial incapaz de ter continuidade, havendo, 

portanto, a necessidade de um impedimento e de um sucessor capaz de sanar os problemas 

políticos e econômicos do Brasil.  

A proposição “não há como duvidar”, com a partícula negativa não, traz o sentido de 

que o processo de impeachment é verdadeiro, justo e coerente não havendo, portanto, espaço 

para discordâncias e contrariedade. 

Para SPB, os políticos brasileiros são os representantes da sociedade, portanto, são 

responsáveis pelo progresso do país e, consequentemente, de seu povo. O processo representa 

o desejo de diversos brasileiros que foram às ruas pedir o afastamento de Dilma Rousseff. 

Assim, no Senado Federal, por meio da sessão de admissibilidade, os senadores poderiam dar 

voz ao povo brasileiro de forma justa e democrática através do voto. A democracia é vista 

como o principal elemento da construção do processo de impeachment de Dilma, não 

podendo ser considerado conspiração política, mas um processo discutido e votado em 

plenárias, respeitando-se a democracia. Voto popular é a forma democrática pela qual se 

elegem os políticos candidatos no Brasil. Nesse sentido, se o voto define os governantes, 

definirá democraticamente a continuidade ou não do processo de impeachment. 

 Os referentes “acerto”, “necessidade” e “continuidade” conferem ao alocutário a 

representação de um processo sensato, ponderado, com intenções de melhorar o país. Assim, 

o referente “continuidade” denota ao objeto do discurso o prosseguimento de um ato 

fundamental e indispensável para que o progresso do Brasil volte. Antes de ser um processo 

que impede a ex-presidenta de continuar o mandato, o processo é uma correção para os 

problemas políticos e econômicos e, sobretudo, algo necessário.  

 

L41- O processo foi debatido porque é também político. O processo foi divulgado para 

L42- todo o País, principalmente com a contribuição e a colaboração da imprensa  

L43- brasileira, imprensa livre, imprensa que conhece e entende os valores 

democráticos  

L44- do nosso País e, por isso mesmo, prestou um grande serviço à cidadania, fazendo  

L45- com que cada brasileiro, em todos os quadrantes do País, conhecesse e conheça as  

L46- razões do impeachment, os fundamentos que estão hoje aqui em discussão. 
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Através das categorias semânticas da predicação, da modificação e da referenciação, a 

representação do tema tratado, processo de impeachment, é um “processo político”, 

“democrático” e livre.  

Os verbos da predicação “foi debatido”, “divulgado”, “conhece” e “entende” 

demonstram para o alocutário que o impeachment foi elaborado cuidadosamente, debatido, 

analisado e processual, isto é, antes do Senado e a Câmara dos Deputados aprovarem, o 

processo passou por discussões.  

O verbo “divulgado”, em sua forma nominal de particípio, indica a conclusão de uma 

ação. Nesse caso, a divulgação aconteceu e o processo de impeachment chegou ao Senado 

Federal com o conhecimento de todo o país, contrariando a ideia de acordos e armações 

político-partidárias.  

Os verbos “conhece” e “entende”, ambos conjugados no presente do indicativo, 

representam o momento em que o processo ocorre. Todos os brasileiros conhecem os motivos 

que levaram à construção do processo e às acusações dos crimes cometidos pela ex-

presidenta, indicando, assim, a necessidade do afastamento de Dilma Rousseff.  

Quanto à referenciação, dizemos que “o processo”, “as razões do impeachment” e “os 

fundamentos que estão em discussão” representam para o alocutário a veracidade do processo 

de impeachment. Este não nasceu de motivos que não fossem a democracia, um projeto legal 

previsto na lei e fundado em debates coerentes e precisos. Além disso, a elaboração do projeto 

de impeachment leva em consideração o manifesto de cidadãos brasileiros que pedem 

mudança no país e o substantivo “cidadania” ilustra isso. Assim, de acordo com os referentes 

e as predicações apresentadas, vemos que, para SPB, o processo de impeachment foi 

construído com conhecimento, debate, motivos reais e decisão democrática. Para o locutor, as 

razões do impeachment são conhecidas, os debates são públicos e portanto, o processo não é 

baseado em conspiração política ou vingança, como propõe o bloco oposto.  

Analisemos o excerto abaixo: 

 

L47- Também é preciso dizer que o processo de impeachment começou de forma tímida  

L48- até silenciosa, se assim podemos chamar -, e foi ganhando importância e 

expressão,  

L49-50-51- na medida em que todos os Deputados, toda a classe política e a sociedade 

brasileira foram tomando conhecimento dos fatos que determinaram a sua instalação ou 

o início processo. 
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As representações discursivas do tema impeachment que são construídas a partir da 

predicação, da referenciação e da modificação são expressivas, transparentes e relevantes. A 

predicação exposta pelos verbos e locuções verbais “preciso”, “dizer”, “podemos chamar”, 

“ganhando”, “foram tomando” e “determinaram” e os referentes “processo de impeachment”, 

“importância”, “expressão” e “conhecimento” reforçam a relevância e a necessidade do 

processo de impeachment. Pelos modificadores “tímida”, “silenciosa”, “classe política” e 

“sociedade brasileira”, temos a adjetivação do referente processo de impeachment.   

A locução verbal “preciso dizer” demonstra a necessidade de se falar sobre o processo 

de impeachment. O verbo “podemos”, na primeira pessoa do plural, e o verbo chamar, no 

infinitivo, indica que todos podem falar do processo de impeachment de um só lugar, o de 

cidadão preocupado com o Brasil. Assim, SPB inclui no seu ethos de senador, também, a 

identidade de cidadão brasileiro. A imagem que o senador transmite para o alocutário é de 

cidadão preocupado com o futuro do país, assim como os brasileiros que apoiam o processo.   

O verbo “ganhando”, no gerúndio, indica que o percurso do processo de impeachment 

ainda não acabou, é uma ação crescente, dessa forma, o processo conquistou e continua 

conquistando apoiadores.  

O lugar discursivo que cada senador ocupa na sessão de admissibilidade é retratado 

nos pronunciamentos. Para tanto, utilizam-se de argumentos na tentativa de convencerem os 

alocutáros da necessidade do processo. Essa continuidade das ações que envolvem a 

elaboração do processo que afasta Dilma Rousseff ou dá a ela a chance de continuar no poder 

pode ser explicada pela locução verbal “foram ganhando”. Por ela entende-se que, 

inicialmente, o impeachment não tinha força representativa, foi ganhando notoriedade com o 

apoio da imprensa e de discussões em plenárias, até o dia em que seria discutido na sessão de 

admissibilidade com a votação. O resultado da sessão marcará a vida política de Dilma 

Rousseff e o verbo “determinar” ilustra isso, mas é importante dizer que tal verbo não se 

refere aos senadores votantes, pois não serão eles os autores da decisão final, mas os motivos 

contundentes e precisos que determinam o caminho do processo.  

Vemos que, durante o pronunciamento do senador SPB, ele nomeia sempre o 

afastamento de Dilma Rousseff como processo de impeachment, pois, para ele, o processo é 

constitucional e democrático. Quando o locutor utiliza os referentes “importância” e 

“expressão” remete ao progresso do processo, a partir do conhecimento que os brasileiros 

foram adquirindo, o processo ganhou popularidade e esse conhecimento implica razões 

explícitas para que o impeachment seja aprovado, mostrando, assim, toda a sua transparência.  
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Através dos modificadores “tímida” e “silenciosa”, SPB caracteriza todo o caminho do 

projeto, isto é, do seu início até o momento atual, na sessão de admissibilidade no Senado 

Federal. O trajeto inicial foi calmo, como o senador adjetiva, silencioso, sem grandes 

proporções e sem o conhecimento da sociedade brasileira. Quando o locutor do discurso 

utiliza o adjetivo “política”, para referir-se a uma determinada classe, ele, mais uma vez, 

contraria o argumento de que o processo foi fruto de alianças, ou seja, nem a classe política 

detinha total conhecimento do processo que se estava iniciando. Assim, dizemos que o 

caminho do processo de impeachment foi calmo, pacífico, atendendo às manifestações da 

sociedade brasileira, além de ser relevante e transparente.  

Atentemos para a representação discursiva construída no trecho abaixo.  

  

L69- Impeachment, Sr. Presidente, é um dispositivo da nossa Constituição e é um  

L70- mecanismo legal e constitucional existente e disponível não só no Brasil, mas em 

L71- todo os países onde o regime de governo é presidencialista. 

 

No trecho destacado do pronunciamento de SPB, as categorias semânticas da 

referenciação, da predicação e da modificação constroem as seguintes representações 

discursivas para o tema impeachment: legal, democrático e constitucional.  A predicação 

revelada pelo verbo ser no presente do indicativo (é), explica a legalidade, a legitimidade do 

processo e, mais uma vez, o chama de processo de impeachment, um ato previsto na lei.   

Já a referenciação é marcada pelo substantivo “impeachment” e pela proposição “um 

dispositivo da nossa Constituição”. O modificador do referente impeachment está presente nas 

proposições “um mecanismo legal e constitucional”, “o regime de governo é presidencialista”.  

Os referentes “impeachment” e “dispositivo da nossa Constituição” ilustram quão 

oportuno o processo de impeachment é, sendo real a sua necessidade. O locutor do discurso 

reforça a ideia de um processo necessário e legal, mencionando a Constituição Brasileira, 

documento que autoriza o afastamento do presidente caso sejam comprovados os crimes dos 

quais for acusado. Planejamentos partidários e vingança política não estão na Constituição 

Brasileira. Sendo assim, para ele, o que ocorre no país é caracterizado como impeachment.  

Como já mencionado, SPB é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e seu 

partido tem, em suas premissas, o direito dos trabalhadores, a ética e a democracia. Sendo 

integrante desse partido, vê o processo de impeachment como um ato democrático. 

Os modificadores “mecanismo legal e constitucional” acentuam e caracterizam a 

legalidade do processo de impeachment; se ele é legal, atende a todas as normas exigidas pela 
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lei. Além disso, obedece à Constituição Brasileira, que prevê julgamento ao presidente 

acusado de cometer crimes de responsabilidade administrativa.  

A forma brasileira de se escolher os candidatos para todos os cargos públicos é o voto 

em eleições democráticas e assim aconteceu nas eleições presidenciais de 2014, em que 

Dilma Rousseff foi eleita Presidente da República. Esse regime de governo é chamado de 

presidencialismo, sobretudo, pela democracia com que é feita a escolha, isto é, através do 

voto direto, concedendo ao presidente a função de Chefe de Estado e de Governo. Assim, 

podemos dizer, a partir das categorias semânticas utilizadas acima, que o processo de 

impeachment é legal, constitucional e democrático.  

 

L69- Muitas vezes ouvi aqui na tribuna Senadores da Base do Governo, especialmente 

L70- do PT e de outros Partidos que se associam ao Governo, dizerem que nós  

L71- estávamos aqui praticando um golpe contra a democracia, um golpe contra o  

L72- Governo. Não é verdade. Impeachment existe há muitas décadas, há mais de um  

L73- século, senão vejamos: em 1868, ocorreu um processo de impeachment nos Estados  

L74- Unidos para julgar atos do Presidente Andrew Jonhson.   

 

As categorias semânticas da predicação e da referenciação constroem a representação 

discursiva do tema tratado, impeachment, como um processo verdadeiro e constitucional.  

A referenciação representada pelas proposições “um golpe contra a democracia”, “um 

golpe contra o governo” e o substantivo “impeachment” põem em evidência os dois lados do 

processo. Os substantivos destacados denotam o discurso de golpe, de quem se posiciona 

contra o golpe, obviamente, os que fazem parte do partido de Dilma Rousseff, pois 

compartilham as mesmas ideologias e projetos políticos, e outros partidos que não concordam 

com o processo. Os referentes acima se opõem, diretamente, aos discursos de quem se 

posiciona contra o processo e o conceitua como golpe. Para esses sujeitos, se constitui golpe 

pelo fato de Dilma não ter cometido crime de responsabilidade administrativa. Os 

substantivos reafirmam a legalidade e a existência, não só no Brasil, do processo de 

impeachment, cujo objetivo é tirar do poder o governante acusado de cometer crimes durante 

o seu mandato. Por essa razão, no pronunciamento de SPB há uma inexistência do referente 

golpe e, consequentemente da representação discursiva de golpe para o impeachment. Nos 

dizeres do senador, o processo não foi construído sem razões; há motivos contundentes para o 

seu andamento e a continuidade confirma a veracidade e a necessidade do impeachment, além 

de ser um processo previsto em lei, outros presidentes do Brasil e de outros países já 

vivenciaram.  
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 Dessa maneira, Dilma Rousseff não será a primeira no cargo de presidente a passar 

pelo processo na história do Brasil. Outros pedidos de cassação do mandato de presidente já 

aconteceram como, por exemplo, os ex-presidentes Fernando Collor de Melo, em 1992, e 

Getúlio Vargas, em 1954. Getúlio não foi afastado da presidência; Collor teve o mandato 

cassado e, vendo-se derrotado, renunciou ao cargo. 

Os processos verbais em “ouvi”, “dizerem”, “estávamos praticando” e “existe” 

reforçam a representação discursiva construída pelo locutor de um processo constitucional e 

verdadeiro.  

O verbo “ouvi”, no presente do indicativo e na primeira pessoa do singular coloca o 

senador como autor do discurso e lembra os vários discursos de seus colegas que amparam a 

contrariedade do processo de impeachment.  

O verbo “dizerem”, na forma de infinitivo impessoal, demonstra que SPB não atribui a 

um locutor específico os discursos por ele ouvidos; menciona os representantes do Partido dos 

Trabalhadores em conjunto, porém não cita um nome em particular. Isso demonstra que é 

recorrente e comum o discurso de que o processo de impeachment é golpe nesse partido.  

O verbo “estávamos”, no pretérito imperfeito, na primeira pessoa do plural, indica que 

a construção do processo de impeachment foi engendrada não somente por quem, 

individualmente ou em consonância com seu partido de filiação, apoia o processo, mas por 

vários partidos, inclusive por aquele ao qual o locutor do discurso é filiado.  

O verbo “praticando”, no gerúndio, indica o momento presente, mas também o 

percurso do processo, desde as primeiras denúncias de crimes contra Dilma até a sessão de 

admissibilidade, cujo momento será decisivo para a continuidade ou para o fim do processo 

de impeachment.  

A sessão de admissibilidade e a aprovação do processo explicam que o impeachment 

vivido por Dilma Rousseff é algo real e tem consistência.  

Observemos as representações construídas no trecho abaixo:                                                                                                                                                                                                        

 

L92- Portanto, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, impeachment não é golpe,  

L93- não. Impeachment é assunto constitucional, é assunto legal e, por esse mecanismo  

L94- legal e constitucional e também pela decisão do Supremo Tribunal Federal em  

L95- nosso País, ele está seguindo o seu trâmite e nós estamos absolutamente dentro da 

L96- lei, praticando o que a lei manda e não praticando golpe algum. 

 

L125- [...] é óbvio que nós temos razões suficientes para valorizar um processo  

L126- de impeachment que vai julgar crimes de responsabilidade. 
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Para SPB, locutor do pronunciamento, o processo não pode ser considerado golpe, 

porque é constituído por bases legais e constitucionais. As categorias semânticas predicação, 

modificação e referenciação confirmam esses argumentos.  

As predicações “está seguindo”, “nós estamos” e “praticando”, com dois verbos no 

gerúndio, demonstram que o processo de impeachment de Dilma Rousseff é um processo 

cuidadosamente elaborado e discutido. As predicações indicam, sobretudo, início, meio e fim 

do processo, isto é, o processo teve um percurso que foi percorrido, passou por discussões, 

votações, até chegar ao seu momento final, com a decisão pela continuidade ou afastamento 

da ex-presidenta. A predicação “está seguindo” reafirma essas fases do processo.  

O verbo “estamos”, na terceira pessoa do plural, indica que SPB não está sozinho, não 

apoia o processo individualmente, mas em conjunto com outros partidos apoiadores e com os 

brasileiros que foram às ruas pedir o afastamento de Dilma Rousseff.  

Através do verbo “praticando”, também no gerúndio, entendemos o processo como 

algo presente, movido por regras legais, que está se efetivando com a sessão de 

admissibilidade.  

Os referentes “Impeachment”, “Supremo Tribunal Federal”, “dentro da lei” e “golpe 

algum” reforçam a legalidade do processo de impeachment e a seriedade com que o Supremo 

Tribunal o trata, com recursos de que a lei dispõe. Portanto, se o processo ocorre dentro da lei, 

não pode ser considerado golpe. Ao longo do pronunciamento, o locutor do discurso, por 

diversas vezes, denomina o momento político como impeachment. A repetição dessa 

proposição traz para o pronunciamento uma força ilocucionária. A intenção comunicativa do 

senador nada mais é senão uma tentativa de convencer os alocutários de que é impeachment, 

pois trata-se de um processo previsto em lei. Os referentes evidenciam a necessidade da 

aprovação do processo de impeachment, pois os motivos são claros e justos. Além da 

manifestação popular, as denúncias dos crimes de responsabilidade administrativas 

representam a veracidade do processo. Sendo assim, se há crimes para serem julgados, o 

processo de impeachment é uma necessidade, além de verdadeiro, real e honesto. 

 Podemos, então, esquematizar o referente impeachment da seguinte forma: 

impeachment > não golpe > impeachment > assunto institucional > mecanismo legal e 

constitucional > golpe algum.  

Por sua vez, os modificadores do referente, “constitucional” e “legal”, caracterizam o 

processo de impeachment e qualificam o objeto do discurso como legítimo, um processo que 

acontece pelas vias legais propostas na Constituição, reforçando a inexistência do processo 

como golpe.  
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Analisemos o trecho abaixo:  

 

L129- [...] E este Governo quer se perpetuar e se manter, prometendo fazer melhor. Não vai 

L130-fazer. Por não fazer melhor e não conseguir fazer mais, tenho certeza disso, nós  

L131-devemos dar sequência ao processo de impeachment, Sr. Presidente. Devemos fazer  

L132- o julgamento dando oportunidade à Presidente para fazer a sua defesa, ...defesa 

legítima que o Estado democrático de direito lhe assegura. 

 

Por meio das predicações destacadas na proposição-enunciado, “devemos fazer o 

julgamento dando oportunidade à Presidente para fazer a sua defesa” e “defesa legítima que o 

Estado democrático de direito lhe assegura”, a representação discursiva de um processo 

transparente, justo e coerente é construída. Todos que participam do processo e o apoiam 

permitem a elaboração da defesa a que Dilma tem direito. Se a acusada tem direito de defesa, 

mostra o quão justo o processo é. Segue, portanto, dentro dos trâmites legais, e o verbo 

“fazer” ilustra esses elementos constituintes. O verbo, no presente do indicativo, garante à 

presidenta Dilma o espaço de rebater as denúncias feitas, mostrar a sua eficiência como 

presidente e provar que o processo de impeachment é um golpe de Estado.  

Os três referentes do processo de impeachment, “julgamento”, “oportunidade” e 

“defesa”, ilustram a democracia e a transparência do processo. Durante o pronunciamento, 

notamos uma força ilocucionária criada pelo referente processo de impeachment, revelando-se 

como uma tentativa de SPB convencer os alocutários da legalidade do processo. O 

substantivo “julgamento” indica a seriedade do processo, isto é, serão apresentados motivos 

reais, denúncias de crimes cometidos pela ex-presidenta, para que possa haver julgamento, 

podendo a ela ser atribuída culpa ou inocência. Os substantivos “oportunidade” e “defesa” 

referem-se à chance da ex-presidenta mostrar ao povo brasileiro sua inocência e capacidade 

para continuar na presidência. Se Dilma Rousseff tem a chance de apresentar sua defesa, o 

senador, locutor do pronunciamento, deixa clara a transparência do processo. Assim, as 

categorias semânticas referenciação e predicação conferem ao processo de impeachment 

enfrentado pela ex-presidenta Dilma Rousseff a representação de um ato justo, legal e 

transparente.  

Analisemos o quadro abaixo, que trata especificamente dos resultados que o pós-

impeachment trará para o Brasil.   
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L142- Mas, ao final de tudo, nós já teremos um Brasil diferente, porque, sob o comando 

L143- do Vice-Presidente e com a unidade da política e dos bons políticos, certamente nós 

L144- 145- vamos tirar o Brasil das crises que ele vive, a crise ética, a crise econômica, a 

crise política, e vamos fazer com que o nosso País outra vez se erga e enxergue o futuro 

[...] 

 

No trecho acima, vemos as vantagens e os resultados que o afastamento de Dilma trará 

para o país.  No momento em que o senador utiliza a proposição verbal “vamos tirar o Brasil 

das crises que ele vive”, junta-se aos senadores votantes na sessão, sobretudo, os apoiadores 

do processo de impeachment, e reforça a ideia de trazer benefícios ao país e a seus habitantes, 

porém tais vantagens só serão possíveis com a saída de Dilma da presidência.  

A proposição-enunciado “vamos fazer com que o nosso País outra vez se erga e 

enxergue o futuro” aponta a necessidade e vantagens do afastamento da ex-presidenta. O 

locutor expõe para o alocutário o desejo de mudanças, de um novo trabalho que propicie ao 

Brasil um futuro diferente. Os enunciados “ao final de tudo, um Brasil diferente, sob o 

comando do Vice-Presidente”, “nosso país” e “futuro” comprovam que o resultado do 

processo de impeachment já era aguardado positivamente. O novo governo, que assumirá a 

presidência com o afastamento de Dilma Rousseff, dará ao Brasil o progresso e tirará o país 

da crise política e econômica. SPB assume, em seu pronunciamento, o lugar discursivo no 

qual está inserido, resgata os pilares fundadores do partido a que é filiado, ou seja, a 

democracia brasileira, a ética e a seriedade, e se posiciona a favor do processo de 

impeachment, portanto, é pertencente ao bloco B. O futuro representa a ausência de crises, 

sobretudo, a econômica, e um país governado sobre os pilares da justiça, do progresso, dos 

inúmeros benefícios para os brasileiros. Portanto, o governo sucessor de Dilma Rousseff trará 

para o Brasil o progresso e sanará os efeitos da crise ética, econômica e política que o país 

enfrenta.  

Observemos, abaixo, o quadro-síntese das representações discursivas construídas ao 

longo do pronunciamento de SPB:  

 

Quadro 7. Sínteses das categorias semânticas do pronunciamento de SPB 

  

Predicação 

Estamos, decidir, devemos reconhecer, 

tivemos, participavam, manifestaram, 

duvidar, foi debatido, divulgado, conhece, 

entendem, preciso, dizer, podemos 
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chamar, ganhando, foram tomando e 

determinaram, ouvi, dizerem, estávamos, 

praticando, existe, está seguindo, nós 

estamos, praticando, devemos, fazer 

dando, assegura, tirar e vive 

Referenciação 

Processo de impeachment, 

admissibilidade, manifestação, sociedade 

brasileira, representação do povo, acerto, 

necessidade, continuidade, processo, as 

razões do impeachment, discussão, 

importância, expressão, conhecimento, 

impeachment, dispositivo da nossa 

Constituição, golpe, “Supremo Tribunal 

Federal, dentro da lei, julgamento, 

oportunidade e defesa 

Modificador do referente 

Tímida, silenciosa, classe política e 

sociedade brasileira, um mecanismo legal 

e constitucional, presidencialista 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

 De acordo com o quadro acima, percebemos a legitimidade e a democracia 

evidenciadas no discurso de SPB. É necessário ressaltar, ainda, a recorrência com que o 

locutor refere-se ao processo como impeachment. Foi quantificado um total de oito vezes. O 

referente é constantemente utilizado, criando uma força ilocucionária. O locutor do 

pronunciamento revela sua intenção comunicativa de convencer o alocutário de que o 

processo é legal com o uso do referente, portanto, deve ser nomeado impeachment, conforme 

prescreve a Constituição.    

Em suma, do que foi visto aqui, por meio das categorias de análise semântica, 

referenciação, modificação e predicação, no pronunciamento de SPB, foi possível construir as 

seguintes representações discursivas sobre o processo de impeachment: um ato legal, 

democrático, legítimo, verdadeiro, justo, sensato, político, transparente, constitucional e 

honesto. Ainda dizemos que o tema impeachment é visto pelo bloco A como um processo 

necessário, legítimo, democrático e Constitucional. Já o bloco B, apresentou o tema 

impeachment como golpe, golpe de Estado, processo ilegítimo, vingança política, dentre 

outras representações discursivas (Rds).  
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4.5 Pronunciamento de SAP 

  

A senadora Angela Portela é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), se declara 

contra o processo de impeachment e, assim, ela está inserida no bloco B.  

Analisemos a seguir os excertos extraídos do seu discurso.  

L12- Ao contrário do que muitos repetem, na tentativa de convencer a opinião 

L13- pública, este processo tem apenas uma legalidade formal, uma única  

L14- legalidade formal. Cumpre os ritos previstos na Constituição Federal, mas 

L15- afronta o seu espírito democrático ao usá-la como biombo, uma  

L16- indisfarçável manobra política de remoção de uma adversária. Não houve 

L17- até agora demonstração clara, inequívoca, do cometimento de crime de  

L18- responsabilidade, condição necessária para que uma Presidenta legitimamente 

eleita pelo voto de 54 milhões de brasileiros seja impedida de exercer as suas 

prerrogativas institucionais. 

 

Para SAP, de acordo com o excerto destacado, o processo de impeachment é “manobra 

política” e seu discurso se entrelaça com o discurso de STM quando este diz que o 

afastamento de Dilma Rousseff é vingança política e tomada de poder. As categorias 

semânticas predicação, referenciação e modificação constroem a representação discursiva de 

um processo indevido, antidemocrático, falso e “manobra política” 

As predicações “repetem”, “convencer”, “tem”, “Cumpre” e “afronta” evidenciam 

que, para a senadora, o processo não respeita o voto popular das urnas através do qual se 

escolheu Dilma Rousseff mais uma vez presidenta do Brasil.  

O verbo “repetem”, na primeira pessoa do plural, e no presente do indicativo, indica 

que o discurso da legalidade e um processo previsto na Constituição é utilizado com 

recorrência, com o objetivo de convencer os brasileiros. O verbo “convencer” no infinitivo 

ilustra a tentativa de fazer com que todos os brasileiros considerem o processo de 

impeachment necessário e legítimo. Os verbos “tem” e “cumpre” indicam que o impeachment 

tem amparo nas bases legais por estar previsto na Constituição, porém os motivos que 

levaram à construção é desrespeito à democracia, pois a presidenta poderá ser impedida de 

continuar com a sua proposta de governo. O verbo “afronta” reafirma a injúria e a ofensa à 

democracia brasileira.  

Os referentes “previstos na Constituição Federal”, “biombo” e “manobra política de 

remoção de uma adversária” trazem para o alocutário a ideia de que, embora o processo esteja 

descrito na Constituição Brasileira, ele é falso e o que ocorre, de fato, é a tentativa de afastar 
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do poder a presidenta eleita pelo voto popular. O substantivo “biombo” ilustra o efeito de 

encobrir as verdadeiras causas do processo de impeachment, isto é, a saída de uma adversária 

da presidência. O substantivo “manobra política” expressa a justificativa para o processo estar 

acontecendo: a sua construção parte de convenções e interesses político-partidários.  

Os modificadores do referente “legalidade formal” e “espírito democrático” indicam 

que o processo vivido por Dilma Rousseff tem, em sua constituição, a formalidade legal 

prevista em lei, um nome conforme a Constituição e democrático pelo fato de ser discutido 

em plenárias e ter aberta a sessão de votação, porém ele fere a democracia brasileira do voto 

popular, quando, por meio das eleições, a maioria dos brasileiros concedeu à presidenta Dilma 

o segundo governo. 

A formação discursiva de senadora filiada ao PT, mesmo partido da ex-presidenta, 

explica o seu apoio e julgamento de um processo indevido e construído por convenções de 

partidos adversários. A locutora do discurso explica, mais adiante, que não há provas do 

cometimento dos crimes de que Dilma é acusada no processo, o que, por sua vez, caracteriza 

o processo como indevido e falso.  

 

L125- Por isso, Sr. Presidente, digo "não" ao processo que considero ilegítimo, 

L126- um atentado ao voto popular. Eu digo "sim" à democracia, à justiça social 

e à soberania do povo brasileiro. 

 

No trecho destacado, do pronunciamento de SAP, foi possível construir através das 

categorias semânticas predicação e referenciação as representações discursivas de um 

processo “ilegítimo”, “atentado ao voto popular” e injusto, que fere a democracia.  

As predicações “digo” e “considero”, ambas na primeira pessoa do singular, do tempo 

presente, ilustram o ato do voto, porém os verbos indicam ainda a posição contra o processo. 

O voto indica uma função como senadora. O ato de dizer e considerar expressa a opinião 

sobre o processo.  

Os referentes “ilegítimo”, “um atentado ao voto popular”, “democracia”, “à justiça 

social” e “soberania do povo brasileiro” denotam a ilegalidade do processo. O afastamento de 

Dilma não respeita a democracia da escolha dos brasileiros nas eleições presidenciais. Além 

disso, o processo fere a justiça, pois não há provas dos crimes de que a ex-presidenta foi 

acusada em seu processo, desrespeitando, assim, o país, os cidadãos brasileiros.  

Vejamos, a seguir, o quadro-síntese das categorias semânticas que constroem a 

representação discursiva do tema tratado.  
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Quadro 8. Sínteses das categorias semânticas do pronunciamento de SAP 

Predicação 
Repetem, convencer, tem, cumpre, 

afronta, digo e considero 

Modificador do referente  Legalidade formal e espírito democrático 

Referenciação 

Constituição Federal, biombo, manobra 

política de remoção de uma adversária, 

ilegítimo, atentado ao voto popular 

democracia, justiça social e soberania do 

povo brasileiro 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Assim, as representações discursivas construídas através das categorias semânticas 

predicação, modificação e referenciação, no pronunciamento de SAP são de um processo 

indevido, antidemocrático, falso, “manobra política”, “ilegítimo” e “atentado ao voto 

popular”. As conotações feitas pela senadora ao impeachment demarcam a sua posição de 

apoio ao governo, a sua insatisfação com o processo e com o possível afastamento de Dilma 

da presidência da República.  

 

4.6 Pronunciamento de SST 

 

A senadora Simone Tebet (SST) é filiada ao Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), se posiciona a favor do processo de impeachment e, portanto, pertence ao 

bloco A. 

Analisemos, a seguir, os fragmentos do pronunciamento da senadora durante a sessão 

de admissibilidade.  

 

L33- Alguém pode me perguntar: o que tem tudo isso a ver com o processo  

L34- de impeachment da Senhora Presidente da República? E eu respondo: tudo,  

L35- absolutamente tudo. A denúncia por crime de responsabilidade é a respeito 

L36- de gestão fiscal, ou melhor, de irresponsabilidade fiscal com dinheiro  

L37- público, com dinheiro alheio, porque é dinheiro do povo. 
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As categorias semânticas referenciação e modificação constroem para o alocutário a 

representação discursiva de um processo honesto, com razões contundentes para acontecer. 

Os referentes “denúncia”, “crime de responsabilidade”, “gestão fiscal” e 

“irresponsabilidade fiscal” explicam os motivos reais pelos quais o processo de impeachment 

é necessário. A locutora do discurso expõe para o alocutário que os elementos são reais e 

dizem respeito à administração do governo de Dilma Rousseff. Por essa razão, não se pode 

considerar uma tomada de poder e/ou golpe.  

Os modificadores do referente “dinheiro público”, “dinheiro alheio” e “dinheiro do 

povo” denotam que o processo de impeachment é, sobretudo, cuidado com o país e com os 

interesses dos brasileiros. Se a ex-presidenta está sendo acusada de irresponsabilidade 

administrativa, não soube governar o país e, consequentemente, não soube administrar o 

dinheiro do povo. Com isso, o Brasil não poderá progredir. Dessa forma, o processo que cuida 

do afastamento de Dilma Rousseff da presidência é honesto, tanto para o país, como para 

todos os brasileiros.  

 

L66- [...] Ouvi muitas teses e discursos, alguns exagerados. Aquele que mais me  

L67- incomodou e incomoda, e sei que ainda vai ser dito aqui e que foi dito  

L68- recentemente: "Este processo de impeachment é golpe". Pois eu afirmo, com  

L69- convicção: processo de impeachment é previsto na Constituição. E este, em  

L70- especial, não é golpe. Ele é constitucional. Ele foi regido nos mais amplos  

L71- princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido  

L72- processo legal. Mais do que isso: ele é democrático. O que nós estamos  

L73- vendo aqui não é golpe, é democracia, porque assim disse o Supremo  

L74- Tribunal Federal. Ele é democracia, porque é isso que diz todo dia, nas 

ruas, a população brasileira. 

 

Através da predicação, modificação e referenciação é possível construir as seguintes 

representações discursivas: constitucional, legal e democrático. As predicações “afirmo”, “é”, 

“foi regido”, “estamos vendo” explicam e conceituam o processo de impeachment.   

O verbo “afirmar”, na primeira pessoa do singular, expõe para o alocutário a certeza 

da senadora. Para ela, a decisão pelo afastamento de Dilma Rousseff não é golpe, mas, antes 

de tudo, um ato previsto em lei.  

O verbo ser conceitua o processo por meio do verbo. Ele é constitucional, legal e 

democrático e vemos, ainda, o verbo aliado à partícula negativa para dizer o que ele não é, um 

golpe.  
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A locução verbal “estamos vendo” indica que não só a locutora como senadora vê o 

processo de forma legal, mas todos os brasileiros que apoiam o andamento e votam pelo 

afastamento de Dilma Rousseff da presidência do Brasil.  

Os referentes “previsto na Constituição”, “amplos princípios constitucionais da ampla 

defesa, do contraditório e do devido processo legal”, “golpe”, “nas ruas” e “população 

brasileira” conferem ao processo de impeachment a legalidade e a constitucionalidade 

previstas em lei e na Constituição Brasileira. O processo que cuida do afastamento de Dilma 

Rousseff não é desejo apenas dos senadores votantes, mas de milhares de brasileiros que 

foram às ruas apoiar o impeachment.  Ainda por meio dos referentes, SST ilustra para o 

alocutário, a transparência e seriedade do processo: a acusada tem direito à defesa, a 

apresentar seus motivos, a fim de convencer os brasileiros de que ela deve continuar no 

governo.  

Dessa forma, os modificadores do referente, “constitucional” e “democrático”, 

ratificam a legalidade e a luta pela democracia expostas no processo de impeachment. A 

democracia permite que os brasileiros e senadores, como representantes do povo, tenham 

posicionamentos distintos e considerem o processo como golpe ou um ato democrático que 

visa devolver o progresso ao país. É, portanto, fazendo uso dessa democracia e de elementos 

legais que o afastamento de Dilma de suas funções presidenciais ocorre.  

Observemos o trecho a seguir: 

L119- Mais preocupada do que com o hoje, eu estou preocupada é com o amanhã. 

L120- Portanto, que este processo não seja apenas um fim em si mesmo; que ele 

L121- seja um recomeço, um recomeço do povo brasileiro, um recomeço do País, 

L122- um recomeço para o nosso querido e amado Brasil. Muito obrigada, Sr. 

Presidente. 

 

Para a locutora do pronunciamento, o processo de impeachment de Dilma Roussef 

representa o recomeço do país. Assim, através das categorias semânticas predicação e 

referenciação, a representação discursiva construída é de um processo que trará o novo. A 

predicação “que ele seja”, com o verbo flexionado no modo subjuntivo, no tempo presente, 

denota o desejo de mudança da locutora. Para que o recomeço aconteça, de fato, faz-se 

necessário dar continuidade ao processo de impeachment; dessa maneira, o recomeço do país 

está condicionado e ligado à saída de Dilma Rousseff do seu cargo. 

O referente “recomeço”, utilizado no trecho 4 (quatro) vezes, aparece com o efeito de 

reforçar a necessidade e as vantagens que o Brasil terá após o impeachment. Por recomeço, 

entendemos o ato de começar de novo uma ação que foi interrompida, neste caso, o progresso 
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do país, após o segundo mandato de Dilma Rousseff como Presidenta. O novo começo é 

necessário para o Brasil, bem como para todos os brasileiros. Observemos o quadro abaixo 

que sintetiza as representações discursivas construídas no pronunciamento da senadora SST.  

 

Quadro 9. Sínteses das categorias semânticas do pronunciamento de SST 

Predicação Afirmo, é, foi regido, estamos vendo, seja 

Modificador do referente 

Dinheiro público, dinheiro alheio, 

dinheiro do povo, constitucional e 

democrático 

Referenciação 

Denúncia, crime de responsabilidade, 

gestão fiscal, irresponsabilidade fiscal, 

previsto na Constituição, princípios 

constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal, 

golpe, nas ruas e população brasileira, 

recomeço 

Fonte: Quadro elaborado pela autora 

 

Diante disso, dizemos que, através das categorias semânticas predicação, modificação 

e referenciação, no discurso de SST, foi possível construir as seguintes representações 

discursivas: “democrático”, “legal”, “constitucional”, “recomeço”, honesto e transparente. 

Além disso, a formação discursiva de senadora filiada ao partido que luta pela democracia 

explica a sua inserção no bloco A, apoiando o impeachment.  

Diante dos pronunciamentos analisados, vemos que os partidos políticos a que 

pertencem os locutores influenciam as posições no processo de impeachment vivido por 

Dilma Rousseff. As categorias de análise semântica referenciação, predicação e modificação 

constroem as representações discursivas. Para os apoiadores do processo, ele é legal, 

constitucional e democrático. Os locutores que se opõem ao afastamento da ex-presidenta 

enxergam o processo como golpe e tomada de poder.  
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CONCLUSÃO  

 

Em face de conclusão do nosso trabalho, trazemos contribuições e resultados do que 

nos propomos a investigar em nossa pesquisa, especialmente, o nível semântico do texto, 

considerando as contribuições teóricas da Análise Textual do Discursos para o estudo do 

texto.  

Nesse sentido, a nossa pesquisa se deteve ao estudo semântico do tema impeachment 

tratado em pronunciamentos de senadores votantes na sessão de admissibilidade do processo 

de impeachment de Dilma Rousseff. Assim, descrevemos e interpretamos as representações 

discursivas construídas sobre o tema tratado, a partir das categorias de análise semântica 

referenciação, predicação e modificação.  

As operações semânticas com as quais trabalhamos são readaptações dos operadores 

lógico-discursivos propostos por Grize (1996). Buscamos em Adam (2011) as macro-

operações de construção de análise para o período descritivo. Posteriormente, trabalhamos 

com as categorias de análise semântica propostas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010), a saber: referenciação, predicação, aspectualização, relação e localização. Em nossa 

pesquisa, trabalhamos apenas com a referenciação, predicação e modificação, esta última 

caracterizando o referente.  

Quanto ao discurso político, dizemos que este apresenta características próprias, 

situado num contexto discursivo específico, com um objetivo a ser cumprido, seja o 

convencimento, a persuasão ou a construção de uma imagem.  Os discursos parlamentares são 

exemplos de discursos persuasivos, em que os locutores constroem imagens que convençam 

seus alocutários. Assim, para Charaudeau (2008), é a palavra que intervém no campo da ação, 

discussão e persuasão.  

Ao investigar e interpretar a construção da representação discursiva através das 

categorias semânticas em seis discursos políticos, no âmbito da ATD, percebemos que os 

pronunciamentos analisados permitem uma análise textual e discursiva, além de apresentarem 

uma ação visada, um objetivo, consequentemente, revelando a posição discursiva de cada 

locutor no ato dos pronunciamentos proferidos na sessão de admissibilidade. Por meio das 

categorias de análise semântica (referenciação, predicação e modificação), tecemos a análise 

textual dos pronunciamentos, concluindo que as representações discursivas são construídas 

através destas categorias.   

Em resposta a nossas questões de pesquisa, que indagavam sobre como se dava o 

processo de construção das representações discursivas do tema impeachment nos discursos 
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dos senadores e quais as categorias semânticas utilizadas para a Rd do tema impeachment 

nesses discursos, dizemos que as representações discursivas são construídas pelas categorias 

semânticas, sobretudo, a predicação, referenciação e a modificação. Além disso, a 

interpretação textual e discursiva nos possibilita perceber, no processo de construção das 

representações discursivas, as intenções dos discursos dos senadores aqui analisados, isto é, 

convencer o alocutário de que o processo de impeachment é luta pela democracia ou golpe.  

Assim, concluímos que, no pronunciamento de SFB, através das categorias de análise 

referenciação, predicação e modificação, as representações discursivas construídas do 

impeachment foram as seguintes: mentira, fantasioso, golpe, golpe de estado, revolta política, 

ilegal, ilegítimo, atentado à democracia brasileira, desrespeitoso, tomada de poder e farsa.  

No pronunciamento de SMS, através das categorias semânticas foi possível construir 

as seguintes representações discursivas: legítimo, constitucional, legal, mudança, 

democrático, calmo e tranquilo. Além dessas representações discursivas, SMS também 

enxerga no processo de impeachment o caminho para trazer melhorias para o Brasil.  

Já no pronunciamento de STM, as representações discursivas do tema tratado são 

construídas de modo distinto de SMS. Apesar de não pertencer ao partido de filiação da ex-

presidenta, o senador, por ser filiado ao PDT, também luta pela democracia e vê o processo 

como golpe, assim como a senadora SFB. As representações discursivas construídas pelas 

categorias semânticas acima citadas foram: indigno e falso, apoderação indevida do poder, 

revanche e vingança política, oportuno, golpe branco, traição, ilegítimo e acordo político.  

O locutor SPB é filiado ao PSDB, partido que tem como premissa a luta pela 

democracia, defende e apoia o processo de impeachment. A predicação, a referenciação e a 

modificação constroem as seguintes representações discursivas no pronunciamento de SPB:  

um ato legal, democrático, legítimo, verdadeiro, justo, sensato, político, transparente, 

constitucional e honesto. 

Para SST, filiada ao partido de oposição do governo (PMDB) e um dos partidos 

construtores do processo de impeachment de Dilma, o processo tem as seguintes 

representações discursivas: democrático, legal, constitucional, recomeço, honesto e 

transparente. As representações discursivas foram construídas através das categorias 

semânticas predicação, modificação e referenciação, revelando um posicionamento favorável 

ao impeachment.  

No pronunciamento de SAP, vemos, através da predicação, modificação e 

referenciação, que as representações discursivas construídas do tema tratado foram as 
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seguintes: um processo indevido, antidemocrático, falso, manobra política, ilegítimo e 

atentado ao voto popular, o que mostra um posicionamento contrário ao processo. 

Por fim, podemos dizer que, quanto à representação discursiva do tema tratado, 

percebemos que cada senador a constrói de um modo, embora, também, haja semelhanças. As 

posições político-partidárias influenciam no modo como cada locutor vê o processo de 

impeachment da ex-presidenta ocorrido no Brasil, no ano de 2016. Para a base aliada ao 

governo, o processo é ilegítimo e um golpe, ora retematizado como golpe de estado, enquanto 

para a oposição, o processo é democrático, legítimo e constitucional.  

Com isso, percebemos que as diferentes referenciações do tema analisado revelam os 

diferentes posicionamentos assumidos por cada locutor dos pronunciamentos, de forma que, a 

depender do posicionamento político e ideológico do enunciador, o tema tratado impeachment 

é assumido, valorado positiva ou negativamente, o que nos leva a refletir sobre a importância 

de assumir uma postura crítica diante dos discursos na perspectiva da ATD, no sentido de 

compreender seu processo de construção de sentido.   

Por fim, acreditamos ter cumprido com os objetivos pretendidos neste trabalho. Além 

disso, julgamos ter contribuído com os estudos do texto, principalmente no tocante às 

representações discursivas do tema tratado, especificamente, no discurso político, neste caso, 

no pronunciamento de senadores votantes na sessão de admissibilidade do processo de 

impeachment de Dilma Rousseff. Considerando todas as pesquisas apresentadas no início da 

nossa pesquisa, acreditamos que o nosso trabalho mostra uma relevância não somente para os 

estudos do texto, mas também, para a sociedade brasileira, uma vez que apresenta uma 

possibilidade de leitura de um discurso político atual, social, histórica e politicamente 

relevante, sendo assim, uma ferramenta disponível para gerações futuras melhor 

compreenderem o processo de impeachment ocorrido no Brasil, no ano de 2016. Em um 

momento posterior, nosso trabalho nos impulsiona a dar continuidade aos estudos do texto em 

busca de apresentar novas perspectivas a ATD. 
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ANEXOS 



Pronunciamento de Fátima Bezerra em 11/05/2016 

Autor: Fátima Bezerra (PT- Partido dos Trabalhadores /RN) 

Data:  11/05/2016 

Casa: Senado Federal 

Tipo : discussão 

A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN. Para discutir. Sem revisão da 1 

oradora.) - Ex
mo

 Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, querido povo brasileiro, 2 

tragédia e farsa é o que País enfrenta no momento; é o que presenciamos no Congresso 3 

Nacional no dia de hoje. Os golpistas buscam tirar do poder a Presidenta Dilma Rousseff, 4 

democraticamente eleita, e, para tanto, usam todos os artifícios possíveis para tentar cobrir 5 

com o manto da legalidade o que, de fato, é um golpe de Estado. Um golpe que prescinde da 6 

presença de tanques de guerra nas ruas, mas que se utiliza dos mesmos ataques aos direitos 7 

humanos. 8 

Sabemos, Sr. Presidente, que este processo de impeachment é apenas a fantasia que oculta um 9 

projeto político que foi derrotado nas eleições democráticas, como denunciou Adolfo Pérez 10 

Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, em 1980, aqui mesmo neste plenário. 11 

É golpe de Estado porque a Presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de 12 

responsabilidade, como preconiza a Constituição brasileira. Se as ações da Presidenta não 13 

configuram crime e se não há dolo, o Senado Federal está se transformando, neste exato 14 

momento, a exemplo da Câmara dos Deputados, no dia 17 de abril, em um tribunal de 15 

exceção. E a Presidenta Dilma, uma mulher íntegra, honesta, poderá ser afastada da 16 

Presidência da República como se criminosa fosse. Justamente ela, que foi presa e torturada 17 

durante a ditadura militar, é submetida novamente a um tribunal de exceção. 18 

O fato, Sr. Presidente, é que, na ausência de crimes de responsabilidade, praticados 19 

diretamente pela Presidenta Dilma, a oposição, derrotada quatro vezes seguidas nas eleições 20 

presidenciais e que busca agora tomar o poder de assalto, se viu obrigada a inventar tais 21 

crimes, recorrendo ao argumento de que práticas contábeis usuais agora se configuram como 22 

crimes de responsabilidade. Eu me refiro às chamadas pedaladas fiscais e aos decretos de 23 

suplementação orçamentária. 24 



O desmonte crítico dessa aberração jurídica foi efetuado, de forma competente, não só pelo 25 

Advogado-Geral da União, José Eduardo Cardozo, mas também por juristas notáveis, como 26 

Fábio Comparato e Dalmo Dallari. 27 

A imprensa e os organismos internacionais têm denunciado amplamente o golpe de Estado em 28 

curso em nosso País. O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, Luis 29 

Almagro, afirmou que não há qualquer base legal para o impedimento da Presidenta Dilma. 30 

Nas palavras de Almagro - abre aspas -: "Não se pode trocar a soberania popular por um 31 

oportunismo político-partidário." 32 

Já Roberto Caldas, Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, afirmou, com 33 

base em farta jurisprudência daquela Corte, que o processo deimpeachment da Presidenta da 34 

República está repleto de nulidades e tem assustado o mundo jurídico internacional tamanha a 35 

parcialidade dos julgadores e o prejulgamento anunciado às claras. 36 

Mas fazemos questão de deixar claro, Sr. Presidente, que este golpe, este golpe de Estado teve 37 

início quando o PSDB e seu candidato à Presidência, Aécio Neves, derrotado nas eleições 38 

presidenciais, não tiveram a grandeza de acatar a escolha da maioria da população brasileira e 39 

se rebelaram contra o resultado das eleições democráticas. 40 

Este golpe ganhou um aliado importante quando o então Presidente da Câmara dos 41 

Deputados, o Sr. Eduardo Cunha, réu perante o Supremo, respondendo a vários inquéritos por 42 

crime de corrupção, decidiu se vingar do PT e do Governo da Presidenta Dilma, acatando o 43 

pedido de impeachment encomendado pelo PSDB, em nítido desvio de finalidade. 44 

Este golpe, Sr. Presidente, acumulou força quando a maioria conservadora do Congresso 45 

Nacional sabotou o Governo da Presidenta Dilma, com as chamadas pautas-bomba, apostando 46 

no quanto pior, melhor, num período de grave crise econômica internacional. 47 

Este golpe segue em curso, pois o Sr. Michel Temer, Vice-Presidente da República, não teve 48 

nenhum pudor de operar tenebrosas transações para assumir a cadeira da Presidenta da 49 

República. 50 

Este golpe é espúrio, é indecoroso, é antipovo, é um desrespeito à população, pois Uma Ponte 51 

para o Futuro nada mais é do que a plataforma da elite, o programa da Fiesp, daqueles que 52 

querem precarizar os direitos assegurados na CLT e na Constituição cidadã. 53 

Mas quero dizer, Sr. Presidente, que dentro desse contexto político é de se esperar que um 54 

Partido como o Democratas, que traz em seu DNA a marca de ter sustentado a ditadura 55 

militar, fizesse parte do consórcio golpista. Era de se esperar também que a mídia 56 

conservadora, que apoiou o golpe de 1964, se transformasse em instrumento de agitação e 57 

propaganda do movimento golpista. 58 



Mas é lastimável, é lamentável ver o PSDB, por sua tradição, adentrar a lata de lixo da 59 

história dessa maneira, liderando este golpe de Estado travestido deimpeachment. O PSDB e o 60 

Sr. Aécio Neves entram, neste momento, para a história como os coveiros da democracia! 61 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós somos parte de uma longa trajetória de lutas, que 62 

começou antes de nós e que, sem dúvida alguma, vai nos ultrapassar. O PT foi a organização 63 

que construímos, durante a transição da ditadura civil-militar à democracia, para organizar os 64 

nossos sonhos. Foi a ferramenta construída para organizar quem estava à margem da política, 65 

à margem da cidadania, à margem da sociedade. Não é a primeira vez que o nosso Partido é 66 

criminalizado. Não se trata aqui de negar os erros e equívocos que também carregamos 67 

conosco, mas de deixar claro que a casa grande nunca aceitou ser governada pelos filhos da 68 

senzala, o que explica muito, Senador Pimentel, do que estamos vivendo nos dias de hoje, em 69 

nosso País. 70 

No ano em que Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como o primeiro operário eleito 71 

Presidente do Brasil, eu iniciava o meu mandato de Deputada Federal, graças à generosidade 72 

do povo potiguar. Sabia que não estava chegando ao Congresso Nacional sozinha, sabia que 73 

carregava comigo os sonhos de milhares de pessoas comuns que, vindo de onde eu vim, 74 

esperavam de mim uma atuação séria e comprometida com as necessidades do povo mais 75 

humilde, do povo que constrói, no dia a dia do seu trabalho, a imensa riqueza do nosso País. 76 

Aqui, no Congresso Nacional, tive a oportunidade de trabalhar incansavelmente, seja na 77 

condição de Deputada Federal ou de Senadora, por um País melhor para quem nele vive e 78 

para quem nele trabalha. Ninguém será capaz de apagar o imenso legado dos Governos do 79 

Presidente Lula e da Presidenta Dilma Rousseff. 80 

Eu poderia passar horas e horas falando sobre esse legado de avanços e conquistas, mas eu 81 

quero falar aqui, com muita ênfase, de um legado que toca muito o meu coração de 82 

professora, que é o legado, Senadora Gleisi, que nós construímos em prol da educação 83 

brasileira. 84 

O Fundeb, o Piso Salarial Nacional representam marcos históricos da luta em defesa da 85 

educação pública de qualidade, mas eu vou mais além, quero aqui registrar que foi o 86 

Presidente Lula que revogou o dispositivo que interditava a expansão da educação 87 

profissional e tecnológica, tornando possível a expansão dos institutos federais de educação, 88 

que hoje estão espalhados pelos mais diversos recantos do Brasil. 89 

Vocês não imaginam a emoção que me invade, quando ando pelo interior do meu Estado, o 90 

Rio Grande do Norte, e sou abordada por pais e mães de estudantes do IFRN, que, 91 

comovidos, me abraçam agradecendo a oportunidade que foi dada aos seus filhos. 92 



Destaco ainda os avanços no acesso ao ensino superior, por meio do Prouni, do Fies, da Lei 93 

de Cotas e do Reuni, que possibilitaram a criação de 18 novas universidades federais e de 94 

mais de uma centena de novos campi. 95 

Mas eu arriscaria também dizer, Sr. Presidente, que o PNE, o Plano Nacional de Educação, 96 

que destina 10% do PIB para o setor, somado à lei, que reserva 75% dosroyalties do petróleo 97 

para a educação e 50% do Fundo Social do pré-sal para educação e saúde, foram as duas 98 

principais conquistas da sociedade brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988. 99 

E é exatamente por isso que lutar contra este golpe de Estado em curso no Brasil é lutar em 100 

defesa da educação brasileira. 101 

Estou segura, senhoras e senhores, de que todas essas conquistas correm grande risco com o 102 

afastamento da Presidenta Dilma. Portanto, é com muita convicção, é com muito senso de 103 

justiça, que votarei contra esta farsa. 104 

Farei do meu voto um tributo à memória de bravos lutadores potiguares, à memória de 105 

Djalma Maranhão, de Emmanuel Bezerra, de Anatália Alves e de Rubens Lemos, vítimas da 106 

ditadura. 107 

Farei do meu voto uma homenagem a Paulo Freire, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e 108 

Florestan Fernandes, que dedicaram suas vidas à luta em defesa da educação. 109 

Farei do meu voto uma convocatória aos estudantes, aos meus colegas professores, juristas, 110 

artistas, intelectuais e a cada trabalhador e trabalhadora brasileira, para que não desistam da 111 

luta em defesa da democracia. 112 

Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Viva Dilma Vana Rousseff! 113 

Sairemos deste jogo de cartas marcadas de cabeça erguida, com mais disposição ainda para a 114 

luta, pois não há derrota definitiva para quem assume o lado certo da história. 115 

A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) - Os golpistas não serão 116 

perdoados jamais! 117 

Não ao golpe! Em defesa da democracia, ousar lutar, ousar vencer! 118 

1 
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A SRª MARTA SUPLICY (PMDB - SP. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Obrigada. 1 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras e todos que nos estão assistindo, os debates 2 

realizados ao longo dos trabalhos da Comissão Especial de Impeachment, o processo de 3 

discussão neste plenário e o relatório muito cuidadoso e excelente do Senador Anastasia 4 

confirmaram minha convicção quanto à admissibilidade da denúncia que recai sobre a 5 

Presidente da República. 6 

Os crimes de responsabilidade são de natureza político-administrativa. O processo 7 

de impeachment é eminentemente político e submetido às regras constitucionais e legais. 8 

Cabe a cada um de nós Senadores, nesta primeira fase, analisar a admissibilidade, avaliando a 9 

existência de indícios de autoria ou de prova de materialidade, suficientes para a 10 

caracterização da justa causa. 11 

Estou convencida de que há indícios mais do que suficientes dos crimes de responsabilidade 12 

cometidos pela Presidente da República que nos permitem o juízo jurídico. E aqui nos cabe 13 

também, primordialmente, emitir um julgamento político. 14 

Somos representantes legítimos de nossos Estados, agentes políticos, e temos compromisso 15 

com a sociedade brasileira que representamos. A nossa decisão, neste momento, reveste-se de 16 

enorme responsabilidade e da maior gravidade, pois a admissibilidade do processo implica o 17 

afastamento de uma Presidente da República. Tão grave quanto é a situação pela qual passa o 18 

povo brasileiro, resultado de uma gestão que comprometeu irresponsavelmente as finanças 19 

públicas. Nossa responsabilidade coloca-se na mesma medida e dimensão do compromisso 20 

que todos nós temos de ter com os interesses maiores do Brasil. 21 

Se, de um lado, temos uma grave e profunda crise política e econômica, é inegável que avança 22 

e cresce na população uma esperança: a esperança de podermos virar a página e de 23 

começarmos a recuperar o País. Os desafios não serão pequenos, tampouco fáceis, mas nosso 24 



compromisso com a Nação brasileira e a responsabilidade com o bem-estar do povo brasileiro 25 

são tão grandes ou maiores ainda. Unidos, temos tudo para vencer todos os desafios. 26 

Nós estamos escolhendo, Presidente Renan, a esperança, e não o caos sem amanhã. Estamos 27 

preparados para viver e enfrentar todos os desafios que ora se impõem. Nossa capacidade de 28 

trabalho está intacta. A dedicação e o envolvimento dos vários setores e segmentos da 29 

sociedade por dias melhores têm ficado cada vez mais claros e cristalinos. A vontade e o 30 

compromisso da grande maioria da Nação brasileira nos fazem reiterar a convicção e a certeza 31 

de que vamos, sim, recuperar nosso País. 32 

A gravíssima situação brasileira pede ações refletidas, porém rápidas. Temos de recuperar e 33 

criar empregos, investir em infraestrutura, em tecnologia e em educação de qualidade e 34 

incorporar milhões de jovens brasileiros ao mercado de trabalho. 35 

Sr. Presidente, o desemprego na região da grande São Paulo, em meu Estado, já beira o 36 

escandaloso e lamentável índice de 18%. 37 

As pessoas querem sentir que existe um Governo, e todos seremos julgados pelo que 38 

construímos e iremos construir. 39 

Este é um momento de recuperação e será, com certeza, uma tarefa para muitos. Nossos 40 

desafios são, certamente, os maiores que o Brasil já enfrentou. Nossas ferramentas não são 41 

novas. O que vai fazer a diferença é a determinação de continuar o combate à corrupção e o 42 

compromisso com o interesse público acima de tudo, com o diálogo com a classe 43 

trabalhadora, com a juventude, com as minorias, com toda a sociedade e com as grandes 44 

aspirações brasileiras. 45 

O Brasil está diante de uma real possibilidade de iniciar um processo de reversão de 46 

expectativas, em que a centralidade de uma nova política positiva poderá se dar por meio da 47 

retomada do ânimo, da confiança e da credibilidade, com a solução do impasse político, com 48 

o início de um novo tempo, em que prevaleça o diálogo, o respeito e a convergência 49 

agregadora em torno dos interesses do País. 50 

Precisaremos, mais do que nunca, de juízo, de responsabilidade e de pacificação. A hora é de 51 

virarmos a página e de iniciarmos um processo de repactuação das forças políticas e sociais 52 

em torno do Brasil. Vamos unificar esforços para viabilizar as mudanças e reformas 53 

necessárias para uma nova política econômica. É uma agenda positiva e necessária. 54 

Virá um novo amanhã, com a participação daqueles que têm vocação e capacidade de unir e 55 

agregar os diferentes ao redor das grandes causas. Esta transição deve nos levar aos 56 

encaminhamentos dos graves e sérios problemas que o País vive; aos desafios de enfrentar a 57 

necessidade de caminharmos juntos, para um País livre de radicalismos, da corrupção, forte e 58 



competitivo; à elaboração de um programa de mudanças que modernize e aponte novos 59 

caminhos para o Brasil, preservando o compromisso com os mais pobres, com os 60 

discriminados, com as crianças, com as mulheres, com os excluídos e com a juventude. 61 

Procuro olhar o futuro com os faróis altos e posso verificar que as soluções e as saídas devem 62 

necessariamente passar pela unidade, pela amplitude das alianças das forças heterogêneas do 63 

progresso, da grandeza e da generosidade de saber conviver com diferentes, para, em cima de 64 

pontos de convergências e de causas comuns, conseguir fazer prevalecer o interesse maior, o 65 

interesse do Brasil. 66 

A hora, Presidente, é de somar. É hora da democracia, da governabilidade, da legalidade, do 67 

desenvolvimento, do corte de gastos da máquina pública, do aumento da eficiência da 68 

Administração Federal. 69 

Encontraremos o caminho. O caminho será democrático, pacífico, generoso e grande para o 70 

Brasil. 71 

Forjaremos a união e a reintegração da sociedade num projeto nacional que estanque a 72 

deterioração de nossos valores e do patrimônio da Nação, colocando para todos um novo 73 

horizonte de esperança. 74 

A sociedade não aceita mais sacrifícios sem uma perspectiva sólida, compreensível e crível de 75 

que estes sejam em nome de dias melhores. 76 

Dignidade, transparência, bom senso, verdade, trabalho e esperança. 77 

O que está em jogo, neste momento, Sr. Presidente, é a oportunidade de construirmos um 78 

grande pacto nacional, gerando otimismo e gerando credibilidade. 79 

Confio na possibilidade de montarmos um amplo leque de forças e apoios sociais e políticos. 80 

Trabalhadores e empresários em torno de um governo de união nacional que possa, sim, dar 81 

os primeiros passos para a recuperação do país. Que devolva ao nosso povo a esperança de 82 

um Brasil melhor. 83 

Nós brasileiros somos um povo criativo, compostos de mulheres e homens trabalhadores e 84 

honestos. 85 

Tomo as palavras de Euclides da Cunha por ele aplicadas ao bravo e vigoroso povo 86 

nordestino para dizer: o brasileiro é antes de tudo um forte. Um forte que quer crescer, quer 87 

vencer na vida e que exige governantes experientes, agregadores e capazes. 88 

Nossas dificuldades e problemas serão ultrapassados. 89 

A esperança vencerá a desconfiança e a dúvida e trará o progresso e a recuperação do País. 90 



Sinto-me honrada, neste instante, em representar milhões de paulistas, brasileiros e brasileiras 91 

que nasceram, que migraram, que trabalham, habitam e vivem no meu Estado e em minha 92 

cidade. 93 

Por São Paulo e pelo Brasil, Sr. Presidente, o meu voto é "sim"! 94 
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O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR. Para discutir. Sem revisão do 1 

orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, povo brasileiro, povo do meu Estado 2 

de Roraima, roraimenses, quando eu vim para esta Casa, eu vim para cumprir a Constituição 3 

brasileira e pautar o meu trabalho em cima da legalidade. 4 

Estamos vivendo hoje um momento histórico e vergonhoso. Nunca se ouviu falar tanto em 5 

democracia, nunca se ouviu falar tanto na Constituição brasileira, e tanto fala o grupo da 6 

esquerda quanto fala o grupo do Governo. No entanto, essa democracia não está sendo 7 

respeitada, porque o voto democrático nas urnas, neste momento, está sendo retirado dos 8 

milhares e milhares de eleitores que fizeram uma opção. 9 

Hoje, Sr. Presidente, ocorre verdadeiramente uma tentativa de tomada do poder. Essa tomada 10 

tem um apelido. Chama-se impeachment. 11 

Tal decisão abrirá um precedente de fragilidade de todo o sistema político e constitucional 12 

brasileiro. Porém, afirmo: o prejuízo maior será da nossa população. 13 

Esse processo de impeachment contra a Presidente Dilma começou pela ótica do revanchismo 14 

da oposição, principalmente do PSDB; passou pelo ódio e pela vingança do denunciado de 15 

corrupção, Sr. Eduardo Cunha; e hoje poderá ser concluído com a contribuição de muitos 16 

oportunistas e alguns traidores, pois a Presidente Dilma não roubou, a presidente Dilma não 17 

desviou dinheiro, a Presidente Dilma não cometeu crime de responsabilidade. 18 

Os créditos que atribuem à Presidente Dilma foram... É bom lembrar que a meta fiscal tem um 19 

período de um ano, e mesmo que tivesse sido emitido em outra época, a pedido do Tribunal 20 

Superior Eleitoral, da Justiça brasileira, do Senado brasileiro, do próprio Tribunal de Contas, 21 

esta Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores e povo brasileiro, anistiou a Presidente da República. 22 

Esta Casa não pode rasgar a lei que ela cria, esta Casa não pode trabalhar com pegadinhas, 23 

esta Casa é a Casa em que nascem as leis brasileiras. 24 

Aqui, em dezembro, os créditos foram anistiados. E, quando falo de pedaladas, que é o Plano 25 

Safra, nem sequer há a digital da Presidente; nem sequer há a assinatura da Presidente. Quem 26 



determina essa parte contábil e financeira, quem a faz é o Conselho Monetário Nacional, é o 27 

Ministério da Fazenda, com mais outros Ministérios. 28 

Disseram aqui que as pedaladas é que estão levando a situação econômica deste País às suas 29 

dificuldades, mas isso não procede. O Brasil, o Governo Federal colocou no Plano Safra 945 30 

bilhões. Sabe qual foi, povo brasileiro, o retorno? Dois trilhões. Esse Plano Safra, motivo pelo 31 

qual eles querem cassar a Presidente, tomar o mandato da Presidente, é responsável por 53% 32 

da nossa exportação; é responsável por 30% do emprego formal deste País; é responsável por 33 

ter colocado no campo 60 mil novas máquinas, enquanto Fernando Henrique Cardoso colocou 34 

27, e Lula colocou 37. 35 

É bom lembrar ao povo brasileiro: quando o campo não planta, a cidade não janta. 36 

Portanto, dizer que a Presidente Dilma cometeu qualquer ato de má-fé, qualquer dolo ou 37 

qualquer crime é, no mínimo, esconder a verdade. 38 

E as digitais, Sr. Presidente? Quando eu falo que esse impeachment nasceu do revanchismo, 39 

do ódio e da vingança, nós temos os indícios bem encaminhados. Quem foi que assinou esse 40 

processo? Quem assinou esse processo foi o doutor, o grande advogado Flávio Henrique 41 

Costa Pereira, advogado paulista renomado, coordenador nacional jurídico do PSDB. O 42 

PSDB tem bons advogados, bons advogados! Mas esse Dr. Flávio é tão bom, é tão bom 43 

advogado, que é capaz de fazer de uma vírgula dois pontos, ou seja, da mentira a verdade. 44 

Mais do que isso, só foi o coordenador do PSDB que assinou? Não, houve mais um, mais um 45 

grande advogado! Quem foi esse outro grande advogado? Ah, sei! Foi o Dr. Miguel Reale 46 

Júnior. Mas esse aí tem digitais partidárias? Tem! Ele é filiado ao PSDB desde 1990. 47 

Então, o revanchismo do PSDB não é contra a Dilma, não é contra o PT, mas é contra o povo 48 

brasileiro, porque não está respeitando a decisão das urnas. 49 

Mas espere aí! Alguém mais assinou isso? Assinou! Assinou a Drª Janaína Paschoal. Opa! 50 

Mas ela disse na Comissão que assinou pelo amor ao Brasil, pela Pátria! Mas espere aí! Ela 51 

também disse que ganhou R$45 mil para fazer isso. Opa, R$45 mil! Esse número tem alguma 52 

coisa: é o número do PSDB! O PSDB vai colocando suas marcas em toda essa caminhada, em 53 

toda essa caminhada! 54 

Mas o processo saiu da Câmara, o processo veio para cá! Bom, agora, o Relator é uma pessoa 55 

neutra. Ah, não! O Relator é o nobre Senador que orgulha esta Casa, o competente Senador 56 

Antonio Anastasia, do PSDB! Espere! O relatório dele trouxe fato novo? Foram acostadas 57 

coisas novas? Não, nada de novo. Ficou na retórica. Ele está eivado de ingredientes políticos, 58 

mas não conseguiu caracterizar o crime de responsabilidade da nossa Presidente. Portanto, 59 

faltou-lhe isenção, faltou-lhe imparcialidade! Quando se trata de um processo de tamanha 60 



repercussão política para o destino do País, não poderia haver esse caminho, esse destino e 61 

essa condução. 62 

Mas, Sr. Presidente, vamos mais longe! 63 

Portanto, aqui está se tomando um mandato. É o que eu chamo de golpe branco. Por que é 64 

golpe branco? Porque, para o golpe, não estão usando armas de fogo, Senador Paulo Paim. 65 

Estão usando aqui a caneta, os conchavos, os acordos, o oportunismo, as traições! E a 66 

Presidente está perdendo o mandato que ela conseguiu democraticamente na disputa das 67 

urnas. 68 

Em 1987, Renato Russo lançou a música "Que País é Este?". Que País é este? Até hoje, nós 69 

não sabemos. Este é o País que toma no tapetão o mandato de uma Presidente. Este é o País 70 

que condena quem resgatou as políticas sociais. Que País é este? Que País é este? Vamos 71 

responder à pergunta de Renato Russo! Este é o País que estamos reservando para nosso 72 

futuro, para nossas gerações futuras? Não! Nós queremos um país que respeite a lei, que 73 

respeite a Constituição, que fale de democracia e que faça cumprir a democracia. Que País é 74 

este? Este é o País dos nossos sonhos? É um País que não tem a capacidade de enfrentar 75 

nossos problemas econômicos, políticos e morais, que não foram causados pela Presidente 76 

Dilma, não! Hoje, o Congresso tem menos popularidade do que a Presidente Dilma, mas é ela 77 

que vai ter de pagar tudo, exatamente ela, que tem enfrentado coisas que nós sabemos, que 78 

tem ido de frente contra os poderosos. 79 

Hoje, o que estamos vendo é uma verdadeira repartição já para o futuro governo, assim eles 80 

pensam. Saiu hoje no jornal O Globo a relação de 14 prováveis ministros, provavelmente, de 81 

22 Ministérios. São 14 homens. Eles ficaram com tanta raiva das mulheres que nem mulheres 82 

colocaram lá ainda. Eu vi aqui Senador dizendo "vamos acabar com a corrupção, vamos dar 83 

outro norte, vamos trazer o sonho, vamos trazer a esperança, vamos dar ao povo 84 

oportunidade!", mas, desses 14, sete Ministros estão envolvidos em corrupção. 85 

É esse o futuro? É esse o futuro? Nunca é esse o futuro do Brasil! Quem foi para a rua? Quero 86 

falar com você, professor, enfermeiro, médico, dentista, estudante, pai de família, empregada 87 

doméstica, que a Dilma valorizou. Vocês foram para a rua pedir um País diferente. Nós 88 

estamos vendo um País que está montando a ponte para a desgraça, e não para o futuro. 89 

Prepare a mala aí! Vamos preparar a nossa mala aí! Vamos voltar às ruas! Vamos gritar o que 90 

realmente nós queremos! Não vamos deixar o povo brasileiro ser enganado! 91 

Eu tenho razão de estar aqui, sim, porque estou vendo que a Presidente Dilma está sendo 92 

tirada por uma grande injustiça. 93 

Eu já estou concluindo, sim. 94 



No meu Estado de Roraima, ela foi muito importante, porque, se hoje há creche, se hoje há 95 

ciclovias, se hoje há pavimentação, se hoje há saneamento, se hoje há Luz para Todos, se hoje 96 

há... 97 

O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR) - ...Minha Casa, Minha 98 

Vida, se hoje foi tirado, em Roraima, o Parque Anauá, o Parque do Lavrado, que inviabilizava 99 

o setor produtivo, colocado pelo PSDB e pelo PMDB, agradecemos, sim, à Presidente Dilma! 100 

No meu Estado de Roraima, o PSDB e o PMDB afundaram meu Estado, roubaram tudo que 101 

havia! É graças ao Governo Federal que nós estamos reconstruindo a história de Roraima. 102 

Concluindo minha fala, quero dizer que eles espalharam, no dia da votação, a expressão 103 

"tchau, querida". Foi o que botaram aqui: "Tchau, querida!". Pois é, tchau, querida, tchau à 104 

democracia, tchau às urnas e tchau à falta de respeito à Constituição brasileira! 105 

Meu muito obrigado.  106 
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O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) 1 

- Obrigado, Sr. Presidente. 2 

Cumprimentando os Srs. Senadores, as Srªs Senadoras presentes à sessão e também os que 3 

estão presentes na Casa, assistindo a esta sessão dos seus gabinetes, cumprimento todos os 4 

brasileiros que assistem aos trabalhos do Senado, através da TV Senado, da Rádio Senado, 5 

registrando que, sem dúvida alguma, vivemos um dia muito tenso, mas, ao mesmo tempo, um 6 

dia muito importante para a vida política e para a vida pública do nosso País. 7 

Quero dizer, Sr. Presidente, Renan Calheiros, que vem conduzindo esta sessão com muita 8 

qualidade, com muita competência, que, sem dúvida nenhuma, preferiria aqui me manifestar 9 

sobre grandes problemas nacionais, sobre projetos de desenvolvimento, sobre melhoria da 10 

qualidade dos serviços públicos. Entretanto, estamos aqui hoje reunidos para decidir sobre a 11 

admissibilidade do processo de impeachment no Senado Federal. 12 

A partir da votação que haveremos de fazer ao término dos pronunciamentos, vamos ter 13 

conhecimento e a decisão de continuar o processo de impeachment e julgar o mérito da 14 

denúncia oferecida na Câmara dos Deputados e que poderá terminar com a votação final nesta 15 

Casa, decidindo pelo encerramento do mandato da Presidente da República ou pela sua 16 

continuidade. 17 

Estou certo, pelas manifestações que ouvi de vários Srs. Senadores até a presente 18 

oportunidade, de que cada um aqui votará não apenas com a sua consciência, mas também 19 

com a responsabilidade e com a certeza de que representa aqui milhares e milhões de 20 

brasileiros que querem, acima de tudo, que prevaleça em nosso País a lei e a ordem, a ordem e 21 

o progresso. 22 

Certamente o relatório do Senador Antonio Anastasia, apresentado com brilhantismo e com 23 

qualidade perante a Comissão Especial, diz tudo o que eu desejaria aqui apresentar a V. Exªs. 24 

Por ser desnecessário, basta dizer que o relatório mereceu a apreciação na Comissão e, numa 25 

votação de dez votos favoráveis e cinco contrários, teve aprovação e pôde seguir para a 26 

apreciação neste momento. 27 



Tenho certeza, Senador Antonio Anastasia, de que V. Exª prestou um relevante serviço ao 28 

Senado, à democracia e à política brasileira. 29 

Também devemos reconhecer que a votação na Câmara dos Deputados, com 367 votos 30 

favoráveis ao prosseguimento do processo de impeachment, não é outra coisa senão a 31 

manifestação da sociedade brasileira, tendo em vista que a Câmara dos Deputados é a 32 

representação do povo do nosso País. 33 

E se, lá, Deputados que integram as bancadas que fizeram e ainda fazem oposição ao Governo 34 

- e também tivemos os votos daqueles representantes da sociedade, que, inclusive, 35 

participavam da Base de apoio do Governo até dias atrás - se manifestaram a favor do 36 

processo de impeachment, não há como duvidar do acerto e da necessidade de dar 37 

continuidade ao processo aqui, no Senado. 38 

O processo foi debatido porque é também político. O processo foi divulgado para todo o País, 39 

principalmente com a contribuição e a colaboração da imprensa brasileira, imprensa livre, 40 

imprensa que conhece e entende os valores democráticos do nosso País e, por isso mesmo, 41 

prestou um grande serviço à cidadania, fazendo com que cada brasileiro, em todos os 42 

quadrantes do País, conhecesse e conheça as razões do impeachment, os fundamentos que 43 

estão hoje aqui em discussão. 44 

Também é preciso dizer que o processo de impeachment começou de forma tímida - até 45 

silenciosa, se assim podemos chamar -, e foi ganhando importância e expressão, na medida 46 

em que todos os Deputados, toda a classe política e a sociedade brasileira foram tomando 47 

conhecimento dos fatos que determinaram a sua instalação ou o início do processo. 48 

Posso dizer a V. Exªs que hoje quase todos os brasileiros sabem perfeitamente o que está 49 

acontecendo e por que está acontecendo a reunião desta noite e o que o Brasil vai vivenciar 50 

nos próximos dias a partir da votação que faremos aqui. 51 

É preciso também dizer que eu me manifestei várias vezes aqui na tribuna do Senado. Como 52 

sou contador de profissão e auditor de profissão e de formação, eu pude aqui abordar, de 53 

maneira técnica, de maneira efetivamente profissional, todas as questões inerentes às 54 

pedaladas fiscais, aos decretos de suplementação orçamentária que, não há dúvidas, se 55 

constituem crime de responsabilidade praticados pela Presidente da República e que precisam 56 

ser julgados por esta Casa. 57 

Não há dúvidas de que a Presidente da República, ao descumprir a Lei Orçamentária e ao 58 

induzir órgãos do Governo a praticarem atos como aqueles chamados de pedaladas fiscais 59 

incorreu em desrespeito à legislação e à Constituição da República. Assim se manifestou o 60 

Tribunal de Contas da União, assim entendeu a maioria dos integrantes da Comissão Mista de 61 



Orçamento, que eu também integrava até o ano passado. Nós não temos dúvida: houve ofensa 62 

à lei, houve ofensa à Constituição. Por isso, houve crime de responsabilidade e, se há 63 

denúncia por crime de responsabilidade, há de ocorrer o processo de julgamento pelo crime 64 

praticado. 65 

Impeachment, Sr. Presidente, é um dispositivo da nossa Constituição e é um mecanismo legal 66 

e constitucional existente e disponível não só no Brasil, mas em todo os países onde o regime 67 

de governo é presidencialista. 68 

Muitas vezes ouvi aqui na tribuna Senadores da Base do Governo, especialmente do PT e de 69 

outros Partidos que se associam ao Governo, dizerem que nós estávamos aqui praticando um 70 

golpe contra a democracia, um golpe contra o Governo. Não é verdade. Impeachment existe 71 

há muitas décadas, há mais de um século, senão vejamos: em 1868, ocorreu um processo 72 

de impeachment nos Estados Unidos para julgar atos do Presidente Andrew Jonhson. Ele foi 73 

absolvido de seus crimes porque faltou um voto no Senado da República daquele País. Houve 74 

um outro processo de impeachment em 1974, também nos Estados Unidos, para julgar atos do 75 

Presidente Richard Nixon. A Câmara dos Deputados deu andamento ao processo e, antes de 76 

ser votado no Senado daquele País, Richard Nixon renunciou ao mandato. Também houve, 77 

em 1999, um processo de impeachment nos Estados Unidos para julgar a afirmação do 78 

Presidente Bill Clinton. O Senado dos Estados Unidos não aceitou a recomendação de 79 

extinção do mandato do Presidente Clinton. Na África do Sul, há poucas semanas, mais 80 

precisamente no dia 05 de abril deste ano, houve o arquivamento de um processo 81 

de impeachment, porque lá o sistema também é presidencialista. 82 

Nós vimos no Paraguai, no ano de 2012, um processo de impeachment ser conduzido, e 83 

resultou no encerramento do mandato do presidente daquele país. Aqui no Brasil também 84 

tivemos um processo de impeachment, do qual já falou aqui, com profundidade e com 85 

detalhamento, o nosso Senador Fernando Collor, então Presidente do País à época. 86 

Portanto, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, impeachment não é golpe, não. Impeachment é 87 

assunto constitucional, é assunto legal e, por esse mecanismo legal e constitucional e também 88 

pela decisão do Supremo Tribunal Federal em nosso País, ele está seguindo o seu trâmite e 89 

nós estamos absolutamente dentro da lei, praticando o que a lei manda e não praticando golpe 90 

algum. 91 

Por outro lado, é preciso mencionar que a questão toda a que se refere o processo e a 92 

discussão do impeachment estão fundamentadas em fatos que precisam ser colocados num 93 

momento como este. O Governo da Presidenta Dilma é um Governo fraco, é um Governo 94 

frágil, é um Governo surdo, mudo e talvez até cego, no verdadeiro sentido da palavra, porque 95 



é um Governo que não ouviu a voz das ruas, que começou em 2013. É um Governo que não 96 

prestou atenção e não deu atenção às grandes manifestações populares de 2015 e 2016. É um 97 

Governo que não trouxe para o Parlamento, para o Congresso, para o Senado e para a Câmara 98 

propostas de mudanças de que o Brasil está precisando e que está pedindo que aconteçam com 99 

a maior brevidade. É um Governo que não ouviu a sociedade e também não produziu 100 

providências que dessem atenção às carências do povo brasileiro na área da saúde, na área da 101 

educação, na área da segurança pública principalmente. 102 

Existem obras no meu Estado, Santa Catarina, que começaram há mais de 12 anos e ainda não 103 

terminaram, e, certamente, nos Estados que V. Exªs representam, acontece o mesmo, basta 104 

olhar as nossas rodovias em Santa Catarina. Existem obras que não andaram, começaram e 105 

não terminam, e aquelas que prometeram não foram sequer começadas. 106 

De outro lado, nós vemos hoje o desemprego, a inflação tomarem conta de todos os debates e 107 

de todos os momentos de tristeza da vida e da família brasileira, porque nada é mais triste do 108 

que perder um emprego, do que ter um integrante da família desempregado. 109 

Ao mesmo tempo em que a inflação incomoda, o desemprego atormenta, existe um outro fato 110 

e um outro problema que não para de aparecer no noticiário nacional: a corrupção, o malfeito, 111 

o errado, aquilo que efetivamente assusta e machuca o coração de cada brasileiro trabalhador, 112 

honesto, sério e dedicado ao seu País. 113 

Quando há notícias diárias de desemprego, de inflação, de corrupção, de falta de governo, de 114 

governo que não ouve, de governo que não fala, de governo que não tem articulação política, 115 

de governo que não tem interlocução com o Parlamento nem com a sociedade, é óbvio que 116 

nós temos razões suficientes para valorizar um processo de impeachment que vai julgar 117 

crimes de responsabilidade. 118 

Há quem diga que esses processos ou que esses procedimentos feitos pela Presidente são 119 

coisas poucas, são coisas pequenas, são coisas que não têm tanto significado. Mas o que está 120 

em torno disso tem grande significado. E mais significado tem, ainda, o golpe praticado nas 121 

eleições de 2014, quando a Presidente da República disse ao País que as contas estavam em 122 

dia, que o País continuaria progredindo, que nós teríamos momentos de grande felicidade. 123 

A economia no mundo sofreu um grande abalo em 2008, 2009, mas a Europa voltou a crescer, 124 

a América do Norte voltou a crescer, e o Brasil cresce, mas cresce como rabo de cavalo, 125 

cresce para baixo, não cresce para cima. E este Governo quer se perpetuar e se manter, 126 

prometendo fazer melhor. Não vai fazer. Por não fazer melhor e não conseguir fazer mais, 127 

tenho certeza disso, nós devemos dar sequência ao processo de impeachment, Sr. Presidente. 128 

Devemos fazer o julgamento dando oportunidade à Presidente para fazer a sua defesa,...  129 



O SR. PAULO BAUER (Bloco Oposição/PSDB - SC) - ...defesa legítima que o Estado 130 

democrático de direito lhe assegura. 131 

Mas, ao final de tudo, nós já teremos um Brasil diferente, porque, sob o comando do Vice-132 

Presidente e com a unidade da política e dos bons políticos, certamente nós vamos tirar o 133 

Brasil das crises que ele vive, a crise ética, a crise econômica, a crise política, e vamos fazer 134 

com que o nosso País outra vez se erga e enxergue o futuro e possa trazer para cada coração, 135 

de cada brasileiro, de cada trabalhador, outra vez, aquilo que conseguiram roubar dele: a 136 

esperança de viver num Brasil mais feliz, maior e mais justo.  Muito obrigado 137 
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT - RR. Para discutir. Sem revisão da 1 

oradora.) - Muito obrigada. 2 

Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje, sem dúvida 3 

nenhuma, é um dia muito triste para a nossa democracia. Pela primeira vez, nós tivemos uma 4 

mulher na Presidência da República e vemos hoje um desfecho do provável, do eventual 5 

afastamento dessa mulher. 6 

Já temos, em nosso Congresso Nacional brasileiro, uma baixa representação feminina, no 7 

Executivo também, no Judiciário também. Por essa razão, manifesto aqui a minha imensa 8 

tristeza com este momento que estamos vivendo, em que esta Casa vota o impedimento da 9 

Presidenta Dilma Rousseff. Aliás, esta Casa se prepara para votar o afastamento de um 10 

Presidente da República pela segunda vez, em pouco mais de 30 anos, desde o regime militar. 11 

Ao contrário do que muitos repetem, na tentativa de convencer a opinião pública, este 12 

processo tem apenas uma legalidade formal, uma única legalidade formal. Cumpre os ritos 13 

previstos na Constituição Federal, mas afronta o seu espírito democrático ao usá-la como 14 

biombo, uma indisfarçável manobra política de remoção de uma adversária. Não houve até 15 

agora demonstração clara, inequívoca, do cometimento de crime de responsabilidade, 16 

condição necessária para que uma Presidenta legitimamente eleita pelo voto de 54 milhões de 17 

brasileiros seja impedida de exercer as suas prerrogativas institucionais. 18 

O relatório do Senador Anastasia acusa a Presidenta de ter feito empréstimos sem autorização 19 

a bancos oficiais, no que vem sendo chamado de pedalada fiscal. Ora, Sr. Presidente, o que 20 

houve foram meros atrasos em pagamentos, que, de modo algum, podem se configurar como 21 

empréstimos. Além disso, foram feitos para custear programas sociais importantes para o 22 

povo brasileiro. Junte-se a isso o fato de que o Tribunal de Contas da União nem sequer se 23 

manifestou a respeito. Vejam, portanto: estamos diante da situação absurda de cassar uma 24 

Presidenta sem que tenha havido a rejeição de suas contas pelo órgão competente, e, ainda 25 

que houvesse algo de errado, falta o requisito do dolo, não houve má-fé. 26 



 

Na tentativa de dar aspecto de legalidade à evidente ruptura institucional, acusa-se a 27 

Presidente de violar a Lei Orçamentária. A acusação não se sustenta, já que não houve 28 

ampliação dos gastos previstos na lei aprovada pelo Congresso, mas apenas remanejamento 29 

de despesas a pedido de órgãos que nem fazem parte da administração direta. 30 

Só mesmo um desejo incontrolável de subverter a vontade das urnas, em nome de um projeto 31 

político, que a maioria dos brasileiros rechaçou em 2014, pode explicar o uso de justificativas 32 

tão frágeis contra a Presidenta Dilma. Estamos, portanto, diante de um julgamento político. 33 

Na verdade, um prejulgamento político, porque a decisão dos julgadores já está tomada desde 34 

antes de ele começar. O verdadeiro juízo deste impeachment será a história, e estou certa de 35 

que a sentença não será favorável a esta Casa. 36 

Aprovado hoje o pedido da Câmara Federal, estaremos afastando da Presidência da República 37 

uma mulher honrada, que se elegeu e governa com transparência, com seriedade, que nunca se 38 

envolveu em nenhum ato de corrupção, é uma mulher de bem. O respeito ao voto e o 39 

reconhecimento da vontade majoritária são princípios basilares da democracia prestes a ser 40 

pisoteados. Pretende-se ferir de morte um mandato legítimo por meras suposições. 41 

Por que não se aguarda o julgamento das contas da Presidenta? Talvez porque saibam que as 42 

razões apresentadas na denúncia não param em pé. Se admitirmos a deposição de uma 43 

Presidenta sem que haja base legal, estaremos criando um grave precedente, capaz de conferir 44 

instabilidade jurídica, inclusive, aos próximos governantes. Isso é algo que talvez não esteja 45 

sendo avaliado pela oposição, preocupada apenas em retirar do poder o Partido vitorioso nas 46 

últimas quatro eleições presidenciais. 47 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, para agravar, a abertura do processo contra a Presidenta 48 

Dilma levará ao Poder Central da República uma série de figuras nebulosas que muito têm a 49 

explicar à Justiça. Há um número considerável de políticos implicados em processos judiciais, 50 

apontados em investigação da Polícia Federal, que articulam livremente a deposição da 51 

Presidenta e que se preparam para assumir posições importantes no governo interino. Por isso, 52 

lanço aqui um apelo para que a mais alta Corte de Justiça dê mostras à sociedade de que não 53 

aceita a impunidade. Certamente, o Brasil será outro após a decisão que aqui tomarmos, mas 54 

lamentavelmente não teremos um País melhor. 55 

Não estaremos apenas afastando uma mulher escolhida pela maioria do povo brasileiro. 56 

Estaremos afastando também uma proposta de governo vitoriosa nas urnas e, com ele, um 57 

projeto generoso de redesenho da sociedade. É um projeto que prevê inclusão, proteção das 58 

minorias, redução das desigualdades, crescimento econômico com justiça social. Institutos tão 59 

caros à democracia, como a soberania do voto popular e a separação dos Poderes estão sendo 60 



 

gravemente feridos neste momento. E isso pode trazer consequências sérias para o País, 61 

afetando as próximas gerações. 62 

Penso, por tudo isso, nas crianças que poderão ver-se forçadas a deixar a escola, em função de 63 

cortes drásticos no Bolsa Família. Penso nos efeitos que terá sobre o processo de 64 

universalização do ensino, a desvinculação das verbas obrigatórias para os investimentos em 65 

educação. A redução das dotações orçamentárias para outras finalidades essenciais, como a 66 

merenda escolar ou o transporte escolar, também terá consequências trágicas sobre a nossa 67 

infância. 68 

Penso nos jovens de famílias pobres que puderam, pela primeira vez, em gerações, frequentar 69 

um curso universitário. Penso nos pedreiros que viraram doutores, nos excluídos das 70 

periferias que conseguiram chegar ao ensino superior, ao contrário dos pais, dos avós, de 71 

todos os que os antecederam, que nunca tiveram essa grande oportunidade. Essas portas se 72 

fecharão, devido ao abandono gradual de programas, como o Prouni, como o Fies. 73 

Penso nos agricultores familiares, que conseguiram alívio nas suas finanças, graças a 74 

programas governamentais implantados por esses governos. Penso nos moradores de nossas 75 

áreas rurais, que passaram a ter vida melhor com o Programa Luz para Todos ou com o acesso 76 

à água, por meio da extensão da rede de saneamento e da rede de abastecimento. O que 77 

acontecerá com suas vidas? Uma vez mais é o Bolsa Família, que, mutilado, deixará de 78 

atendê-los. Que garantia podem ter de futuro de um governo que nem se instalou e já anuncia 79 

verdadeiro salto ao passado? 80 

Penso nos trabalhadores do nosso País, que terão ameaçados direitos reconhecidos há 81 

décadas. Aqui mesmo, no Senado, vimos projetos que propõem a eliminação até do horário de 82 

almoço dos trabalhadores. É apenas um exemplo de golpes contra a legislação trabalhista. Há 83 

muitos outros exemplos, até mais sérios, caso da gradativa erosão dos direitos consagrados na 84 

CLT, vigentes há mais de 70 anos, para que prevaleçam, com o aval do Legislativo, acordos 85 

setoriais entre patrões poderosos e sindicatos espoliados. 86 

Penso em nossas mulheres, nas mulheres pobres principalmente, que deixarão de merecer a 87 

atenção prioritária de órgãos governamentais criados justamente para protegê-las por força de 88 

uma reforma ministerial já anunciada, que irá certamente afetar a sua gestão. 89 

Penso em nossos índios, forçados a conviver com a má vontade do Estado, e nos negros, sem 90 

projetos concretos que mantenham o processo de inclusão social vivido pelo Brasil nos 91 

últimos anos. 92 



 

Penso, enfim, na proteção aos direitos humanos, marco essencial dos governos desde 2003, 93 

com Lula. O que esperar de positivo nessa área de uma gestão que chega ao poder com o 94 

apoio de setores até mesmo simpáticos à tortura? 95 

Falo também do meu querido Estado de Roraima, muitas vezes esquecido pelo poder central. 96 

Deve-se fazer justiça à Presidenta Dilma. Em seu governo, nós obtivemos projetos 97 

importantes para o nosso desenvolvimento econômico, para a superação de programas 98 

importantes para que a gente possa ter uma vida econômica saudável, para que a gente possa 99 

ter as famílias de Roraima nas condições mínimas de ter energia elétrica, estradas confiáveis e 100 

condição de vida melhor. 101 

Obtivemos da Presidente Dilma a liberação das obras do Linhão de Tucuruí para interligar 102 

Roraima ao Sistema Elétrico Nacional. Imagina-se que hoje nós somos o único Estado da 103 

Federação isolado do sistema nacional que sofre profundamente com apagões que duram até 104 

cinco horas. A Presidenta Dilma fez os encaminhamentos necessários para que essa obra 105 

tenha continuidade e o nosso Estado possa ter energia limpa, confiável e segura. 106 

Avançamos ainda no repasse das terras da União para o Estado. Decreto assinado pela 107 

Presidenta Dilma eliminou medidas que impunham restrições na área produtiva do nosso 108 

Estado. Agora nós podemos desenvolver um grande projeto, um grande programa de 109 

regularização fundiária e ambiental em nosso Estado tão sofrido. 110 

Também em seu Governo, obtive o aval para correções no Código Florestal que se revelaram 111 

essenciais para o nosso Estado de Roraima. 112 

Sr. Presidente, devemos lutar contra as ameaças aos avanços sociais e devemos, antes de mais 113 

nada, lutar em defesa da nossa jovem democracia e sua Constituição generosa, inclusiva e 114 

solidária. 115 

Seja qual for a decisão que esta Casa venha a tomar no dia de hoje, eu asseguro aos brasileiros 116 

de Roraima e de toda parte: vou continuar lutando para garantir e aprofundar as conquistas do 117 

governo popular nos últimos 13 anos. 118 

Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar as palavras do Papa Francisco, que disse que o 119 

Brasil precisa de harmonia. Disse estar rezando para que o Senhor derrame abundantemente 120 

os dons do seu espírito para que o País, neste momento de dificuldades, siga por estradas de 121 

harmonia e de paz. 122 

A harmonia só virá com o respeito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa e a 123 

vontade soberana da população. 124 

Por isso, Sr. Presidente, digo "não" ao processo que considero ilegítimo, um atentado ao voto 125 

popular. Eu digo "sim" à democracia, à justiça social e à soberania do povo brasileiro. 126 



 

Era isso, Sr. Presidente. 127 

Muito obrigada. 128 
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A SRª SIMONE TEBET (PMDB - MS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. 1 

Presidente, Senador Renan Calheiros, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, população brasileira 2 

que nos assiste neste momento, eu os cumprimento em nome da população do meu querido 3 

Estado de Mato Grosso do Sul. 4 

Ocupo esta tribuna hoje com a consciência da responsabilidade que pesa sobre os meus 5 

ombros, com a consciência da responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um dos 6 

senhores e de cada uma das senhoras. Por isso mesmo, ocupo esta tribuna com a coragem e 7 

com o equilíbrio que o momento exige, porque não há como exagerar a gravidade da situação 8 

brasileira. 9 

Vivemos um dos mais difíceis, talvez até perigosos e sensíveis momentos da história deste 10 

País. O Brasil, senhoras e senhores, não está parando. O Brasil está parado. Vivemos numa 11 

paralisia econômica. O PIB, por dois anos consecutivos negativo, fechará, neste ano, em 12 

menos 3,8%. A inflação, em novembro do ano passado, fechou em 10% no acumulado dos 13 

últimos doze meses. O significado de tudo isso foi uma taxa de desemprego recorde, passando 14 

os 10%. São mais de 11 milhões de brasileiros na fila do desemprego. Poderíamos continuar 15 

com a taxa de juros, uma das maiores do mundo, na ordem de 14,25%, que desanima qualquer 16 

um a investir no País. Desemprego mais inflação: sinônimo de diminuição da renda do 17 

trabalhador brasileiro. Poderíamos explicar para a dona de casa de uma forma mais simples: 18 

ela vai hoje ao supermercado e não enche mais o carrinho. O Brasil hoje vive essa paralisia 19 

social. 20 

Os programas sociais dos mais diversos foram atingidos: Prouni, Fies, Pronatec, Ciência sem 21 

Fronteiras, apenas para ficar nos investimentos ligados à educação. 22 

Mas há algo que me preocupa mais, que é o pior de todos os mundos num regime 23 

democrático: aquilo que a sociologia chama da anomia social. 24 

Chamo a atenção para o que está acontecendo no País hoje. Vivemos um estado de anomia 25 

social, que é onde e quando as pessoas não mais acreditam nos seus homens públicos. Mas 26 



 

isso é fácil, a eleição é periódica e resolve o problema. Mais grave que isso é quando as 27 

pessoas, os cidadãos não mais acreditam em suas instituições. 28 

Tão grave como o que vemos hoje é a ingerência de Poderes: um Poder, voluntariamente, às 29 

vezes, de boa-fé, mas, às vezes, de má-fé, tentando ingerir e atropelar o outro, como 30 

recentemente aconteceu por um ato unilateral do Presidente da Câmara, Presidente interino, 31 

querendo ditar regras para o Senado e para a democracia brasileira. 32 

Alguém pode me perguntar: o que tem tudo isso a ver com o processo de impeachment da 33 

Senhora Presidente da República? E eu respondo: tudo, absolutamente tudo. 34 

A denúncia por crime de responsabilidade é a respeito de gestão fiscal, ou melhor, de 35 

irresponsabilidade fiscal com dinheiro público, com dinheiro alheio, porque é dinheiro do 36 

povo. 37 

Infelizmente, nós não poderemos analisar, no juízo de julgamento, o exercício de 2013/2014 38 

para aí fazer uma conexão com o que eu chamo de fraude fiscal e fraude eleitoral. 39 

Por dois anos, maquiaram-se as contas públicas. Fez-se a contabilidade criativa para esconder 40 

os desmandos com o dinheiro público, para maquiar e esconder o gasto excessivo, além do 41 

limite. É como se o Governo, além de ter gastado o dinheiro que vem do tributo e do imposto 42 

do povo brasileiro, tivesse entrado no cheque especial. E mais grave que isso: pegou dinheiro 43 

não emprestado com bancos públicos, porque ele é o que opera, ele tem o controle desses 44 

bancos. Então, ele não pegou um empréstimo. Embora se fale em operação de crédito ilegal, o 45 

que houve foi uma coação, porque os bancos públicos não podiam dizer "não" para o Governo 46 

Federal. 47 

O resultado de tudo isso é uma conta astronômica a ser paga por todos nós. O resultado de 48 

tudo isso significa que se gastou o que podia e o que não podia, em período eleitoral e 49 

também no ano de 2015. Abriram-se créditos suplementares sem autorização desta Casa. Até 50 

aí, não há um grande problema, mas isso foi feito em descumprimento da meta fiscal. 51 

E, aí, pós-eleição, para se cobrir as contas, foi preciso contingenciar. Para que aqueles que 52 

estão nos assistindo nos entendam, contingenciamento significa corte, parar de gastar. Isso é 53 

bom. Infelizmente, o corte veio do lado errado. Tinham que contingenciar naquilo que se 54 

gasta de forma errada, cortando-se ministérios, cargos públicos, aluguéis milionários de 55 

prédios que hoje são utilizados para as repartições públicas. Contingenciou-se - como se está 56 

contingenciando - na realização de obras públicas dos serviços públicos mais essenciais, como 57 

saúde, educação, segurança, moradia, enfim. 58 

É disso que nós estamos tratando. É por esse crime que nós estamos julgando a Senhora 59 

Presidente da República. Mas o Presidente Eduardo Cunha não me permitiu, tirou o meu 60 



 

direito, como Senadora, e o direito desta Casa de fazer essa ilação com os anos anteriores. 61 

Podemos ficar com 2015, porque aqui também houve pedalada fiscal. Aqui também houve 62 

criação de decretos suplementares que não cumpriram a meta fiscal. 63 

E aqui eu gostaria de dizer que eu não usei esta tribuna uma única vez para falar desse assunto 64 

em respeito ao Direito e à Constituição, porque o processo deimpeachment estava na Câmara 65 

dos Deputados e, depois, na Comissão Especial. Ouvi muitas teses e discursos, alguns 66 

exagerados. Aquele que mais me incomodou e incomoda, e sei que ainda vai ser dito aqui e 67 

que foi dito recentemente: "Este processo de impeachment é golpe". Pois eu afirmo, com 68 

convicção: processo deimpeachment é previsto na Constituição. E este, em especial, não é 69 

golpe. Ele é constitucional. Ele foi regido nos mais amplos princípios constitucionais da 70 

ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Mais do que isso: ele é 71 

democrático. O que nós estamos vendo aqui não é golpe, é democracia, porque assim disse o 72 

Supremo Tribunal Federal. Ele é democracia, porque é isso que diz todo dia, nas ruas, a 73 

população brasileira. 74 

E é por isso que eu venho com convicção, depois de duas semanas na Comissão Especial, 75 

analisando atentamente a defesa, a acusação, o relatório irretocável do Senador Anastasia, 76 

nosso querido amigo, afirmar ao Brasil que eu voto "sim" pelo juízo de admissibilidade deste 77 

processo porque também, em 2015, há indícios muito sérios de crime de responsabilidade 78 

com a materialidade do fato e com a autoria da Senhora Presidente da República. Houve 79 

crime nos dois casos elencados aqui na denúncia apontada. Os pressupostos processuais foram 80 

cumpridos, a ampla defesa foi dada, há um lastro comprobatório muito claro a respeito desse 81 

assunto. 82 

Antes de encerrar, quero dizer que não posso aqui ouvir aquilo que foi dito e que de alguma 83 

forma me atinge e não responder. Aqui foi dito que o PLN nº 5, aprovado em dezembro de 84 

2015 nesta Casa, foi uma pegadinha realizada contra a Senhora Presidente da República. Eu 85 

digo por mim que votei favorável: não foi. Isso é mentira. E se ela apresentasse esse mesmo 86 

PLN nº 5 nesta Casa hoje, eu votaria de olhos fechados. 87 

O que eu fiz ali foi dar um voto de confiança. Mais do que isso, eu quis com isso não engessar 88 

o futuro deste País. Eu dei a ela uma carta para o futuro, através da meta fiscal que eu aprovei, 89 

negativa, de menos R$112 bilhões, para que ela pudesse continuar tocando minimamente este 90 

País, sob pena de não poder abrir nenhum crédito suplementar, dar nenhum tipo de programa 91 

social na saúde ou na educação neste País. É isso o que significa o PLN nº 5 porque nós não 92 

temos o poder soberano, acima da Constituição, de aprovar leis aqui para retroagir e cobrir 93 

desmandos ou nulidades absolutas realizadas por governos, seja ele qual for. 94 



 

Na minha fala final, quero dizer que, da minha parte, eu me sinto no dever constitucional de 95 

admitir o processo de impeachment contra a Senhora Presidente da República. Estarei votando 96 

não apenas o destino de uma pessoa, mas o destino do País, do Brasil. 97 

Hoje, todos os segmentos da sociedade brasileira estão paralisados, em compasso de espera, à 98 

espera de melhores climas, de um clima político mais propício ao que eu chamo de 99 

semeadura. É importante um bom clima para semear. É isto que investidores e consumidores 100 

estão aguardando: o tempo certo para voltar a ajudar o Brasil a crescer. 101 

Voto a favor do impeachment porque acho que este Governo, infelizmente, não semeou, ou, 102 

se semeou, semeou joio e não trigo. E nós sabemos que quando não há semeadura, o que se 103 

planta é um sonoro nada ou, na falta de semeadura, o que se planta é desemprego, é inflação, 104 

é falta de serviços públicos mínimos essenciais à população brasileira. 105 

Sr. Presidente, não poderia encerrar a minha fala sem antes fazer um desabafo: vi, durante 106 

todo esse tempo, muros a separar este País, muros reais como o da Esplanada dos Ministérios 107 

e muros imaginários que hoje povoam as mentes do povo brasileiro, mas que, tenho certeza, 108 

ainda não chegaram a povoar o coração da nossa gente. Esses muros são apenas imaginários. 109 

Todos somos sabedores de que somos frutos de uma mesma raça e de um mesmo sangue. 110 

Portanto, neste momento em que estamos vendo essa divisão de muros, eu também tenho que 111 

dizer que há um número muito grande a separar o povo brasileiro de seu futuro, e é esse muro 112 

que venho hoje, a partir de hoje, derrubar: é o muro da crise econômica, social, institucional, 113 

da instabilidade e da insegurança jurídica. 114 

Por isso, Sr. Presidente, para que possamos derrubar esses muros, o muro do futuro, para que 115 

o povo brasileiro encontre o seu destino, encerro numa oração: peço a Deus que nos ilumine, 116 

que ilumine o povo brasileiro. Faço uma prece: que haja paz aos homens de boa vontade, que 117 

haja paz em terras brasileiras. 118 

Mais preocupada do que com o hoje, eu estou preocupada é com o amanhã. Portanto, que este 119 

processo não seja apenas um fim em si mesmo; que ele seja um recomeço, um recomeço do 120 

povo brasileiro, um recomeço do País, um recomeço para o nosso querido e amado Brasil. 121 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 122 


