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RESUMO 

 

Os processos argumentativos presentes no discurso jurídico, sobretudo quando em 
uma autodefesa criminal, estabelecem um vínculo indissociável entre o conteúdo 
desse discurso e a argumentação e/ou a retórica. Nessa perspectiva, o presente 
trabalho acadêmico versa sobre a argumentação no discurso La historia me 
absolverá, de Fidel Castro, à luz da Teoria da Argumentação no Discurso, 
especificamente a partir da nova retórica de Perelman com contribuições de 
Olbrechts-Tyteca (2014), além dos direcionamentos didáticos de Souza (2003 e 
2008), Reboul (2004), Abreu (2007), entre outros. A pesquisa classifica-se como 
bibliográfica e documental e de natureza qualitativa. Ela objetiva identificar e 
interpretar as principais teses no discurso La historia me absolverá, analisar as 
imagens de si que Fidel Castro revela em seu discurso, observando elementos da 
constituição do seu ethos, identificar quais recursos de presença o orador se utiliza 
para construção de suas teses, verificar a que auditório(s) ele se dirige com seu 
discurso de autodefesa e interpretar aspectos do processo argumentativo em sua 
articulação com as esferas do discurso jurídico e político. Para isso, o trabalho é 
dividido em cinco capítulos, incluindo introdução e conclusão. E para melhor 
compreensão quanto às teses reveladas, o discurso objeto da pesquisa foi dividido 
em três partes dedicadas a questões preliminares, centrais/de mérito e subsidiárias. 
Após as análises, várias teses foram identificadas, ora relativas a aspectos políticos 
do caso, ora a seus aspectos jurídicos. Para a maioria delas, o orador se utiliza de 
recursos de presença para lhes reforçar os efeitos da argumentação que vão 
configurando seu discurso como retoricamente argumentativo. Ademais, o ethos 
revelado demonstra multifaces do locutor, com características que o definem como 
réu e advogado de si imbricados na mesma pessoa e injustiçados no processo 
judicial. Assim, esta dissertação conseguiu investigar processos argumentativos que 
constituem o discurso aqui sob estudo, ao mostrar e interpretar as categorias de 
análise, a partir da teoria base, ressaltando também elementos argumentativos que 
o caracterizam como retoricamente argumentativo. 
 

Palavras-chave: Argumentação. Nova retórica. Discurso jurídico. La historia me 

absolverá. Fidel Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The argumentative processes present in the legal speech, especially when in a 
criminal self-defense, establish an inseparable bond among the content of this 
speech and the argumentation and/or the Rethoric. In this perspective, the present 
academic work on argumentation in the discourse La Historia me absolverá, from 
Fidel Castro, in the light of the Theory of Argumentation in Discourse, specifically 
from the new Perelman´s rhetoric with contributions of Olbrechts-Tyteca (2014), 
besides the didactic directives of Souza (2003 and 2008), Reboul (2004), Abreu 
(2007), and others. The research classify itself as bibliographic, archive and nature’s 
quality. It’s objective is to identify and to interpret the main theses in the speech La 
Historia me absolverá, to analyze the images of himself that Fidel Castro reveals in 
his speech, observing elements of the constitution of his ethos; to identify what 
presence’s resource the speaker use to construct his theses; check which 
auditorium(s) he addresses his self-defense speech and to interpret aspects of the 
argumentative process in its articulation with the spheres of political and juridical 
speech. For this, the work was divided into five chapters, including introduction and 
conclusion. And, for a better understanding of the revealed theses, the speech object 
of this research was divided in three parts dedicated to preliminary, central/merit and 
subsidiaries questions. After the analysis, several theses were identified, in a 
moment it1s focus is in the political aspects of the case another time it’s on the legal 
aspects. In the most of them, the speaker uses presence’s resources to reinforce the 
argumentative effects that will configure his speech as rhetorically argumentative. In 
addition, the revealed ethos demonstrates the multifaceted of the speaker, with 
characteristics that defines him like defendant and lawyer of itself overlapped in the 
same person wronged in the judicial proceedings. Thus, this dissertation achieved 
investigate argumentative processes that constitute the speech here under study by 
showing and interpreting the categories of analysis, starting from the base of the 
theory, also highlighting argumentative elements that characterize it as rhetorically 
argumentative. 
 
  
Keywords: Argumentation. New rhetoric. Legal speech. La historia me absolverá. 
Fidel Castro. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

Os componentes retóricos do discurso jurídico estão no foco deste trabalho, 

sob o enfoque da teoria da argumentação com a Nova Retórica e com o corpus de 

pesquisa a obra La historia me absolverá, escrita por Fidel Castro em um momento 

de sua autodefesa judicial relativa ao caso conhecido como “assalto ao quartel 

Moncada”. 

Algumas inquietações do campo jurídico e do campo do discurso 

conduziram-nos a essa temática e, com isso, à necessidade de entender a 

argumentação em La historia me absolverá, enquanto um discurso jurídico que, 

muito além de uma autodefesa criminal de Fidel Castro (como réu e advogado 

concomitantemente), se revela como um documento histórico-político sobre os 

movimentos pré-revolucionários de Cuba e sobre os direitos de os povos lutarem 

contra tiranias governamentais. 

Assim, considerando que o pesquisador não se mantém distante em seu 

caráter valorativo e de afinidade com o seu objeto de estudo, é que nos propomos 

em desenvolver esta pesquisa que ora se apresenta. Noutro norte, visando a uma 

compreensão de como desenvolvemos esse trabalho, trazemos aqui as questões 

norteadoras e os objetivos de pesquisa, assim como outros aspectos iniciais de uma 

pesquisa acadêmica como a contextualização, a justificativa, o estado da arte e a 

organização estrutural da dissertação. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Inicialmente, destacamos, aqui, a relação institucional deste trabalho 

acadêmico, que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (PPGL/UERN), pela linha de 

pesquisa “Discurso, memória e identidade” e, especialmente, inserido no Grupo de 

Pesquisa em Produção e Ensino do Texto (GPET) da UERN – com ênfase na Linha 

de Pesquisa de “Estudos em argumentação, retórica e discurso”. Ressaltamos, 

ainda, que ela é financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande 

do Norte (FAPERN). 
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Essa pesquisa sobre aspectos de processos argumentativos que constituem 

o discurso la historia me absolvera de Fidel Castro, de que tratamos neste trabalho, 

insere-se na linha de estudos do discurso ou teorias do discurso, especificamente na 

perspectiva da argumentação. 

Corroborando essa ideia inicial, este trabalho tem embasamento teórico nos 

pressupostos doutrinários da Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), 

bem como nas contribuições instrutivas dessas teorias por outros estudiosos, como, 

a título de exemplo, Mosca (1999), Souza (2003), Maneli (2004) e Reboul (2004). 

É nesse contexto que o presente trabalho visa a estabelecer um estudo 

entre a teoria da argumentação e sua aplicabilidade no discurso jurídico proferido 

por Fidel Castro, quando de suas alegações finais em autodefesa processual-

criminal em virtude do caso conhecido na história como “o assalto ao Quartel 

Moncada” (ocorrido em 26 de julho de 1953). 

Assim, diante dessa contextualização, intitulamos o presente trabalho 

acadêmico como “A autodefesa de Fidel Castro em La historia me absolverá: 

argumentação no discurso jurídico”, visando à interpretação argumentativa revelada 

nesse discurso. A seguir, justificamos a dissertação. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Em um país continental, com diversidade étnica, geográfica e cultural, como 

o é o Brasil ainda, estudos sobre a argumentação fazem-se necessários e podem 

desenvolver consciência crítica e cidadania. É nesse contexto, pois, que precisamos 

destacar que a argumentação pressupõe a democracia e a cidadania. Enquanto 

espaço democrático, ela refuta categoricamente qualquer ato de violência utilizado 

para se vencer uma disputa, para conseguir, então, a adesão à tese pretendida. Os 

argumentos são as armas da argumentação. Vemos, também, que ela se insere no 

campo da dialética, da filosofia, motivo pelo qual (acreditamos) suas premissas, hoje 

principalmente com as noções aristotélicas trazidas pela Nova Retórica, não 

pretendem uma verdade absoluta, inquestionável, senão uma verossimilhança das 

premissas e dos fatos alegados. Assim, argumentar é um exercício de cidadania. 

Por essa razão, é mais vergonhoso a alguém não conseguir se defender 

mediante o discurso racional (a argumentação) do que não o conseguir com uso de 
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sua força física, porque é esse raciocínio discursivo que mais distingue o ser 

humano (ARISTÓTELES, 2013 [384-322 a. C], p. 43). 

Com base em reflexões e inquietações sobre a realidade da argumentação 

nos discursos jurídicos, aliada à eloquência e notoriedade do discurso de autodefesa 

de Fidel Castro, quando do julgamento do caso do assalto ao Quartel Moncada em 

Cuba, aos 26 de julho de 1953, foi que optamos por uma análise da argumentação 

no discurso jurídico-político, que se revela na elaboração de uma peça jurídico-

processual de defesa. É, pois, nessa perspectiva, que o presente trabalho visa a 

estabelecer um estudo entre a teoria da argumentação e sua aplicabilidade no 

discurso jurídico de autodefesa de Fidel Castro. 

Aliada a essa inquietação, há, também – reforçamos aqui a ideia iniciada 

ainda nas palavras introdutórias deste capítulo –, o interesse de caráter pessoal. 

Desse modo, a inquietude de encontrar um objeto de estudo que articulasse as duas 

formações acadêmicas em Letras e em Direito, de forma interdisciplinar, trazendo 

contribuições para essas duas áreas do conhecimento. 

Nesse contexto, a teoria com a qual trabalhamos parte de um filósofo do 

Direito1, em coautoria com Lucie Obrechts-Tyteca, e a proposta trazida com seu 

Tratado da Argumentação: a nova retórica pode ser adaptada e estudada em boa 

parte das áreas das ciências humanas e sociais. Isso torna a opção teórica adotada 

coerente com o corpus advindo do discurso jurídico que escolhemos. 

A obra La historia me absolverá, de Fidel Castro, pouco contada pela 

História Geral, direciona os intentos já revolucionários do autor e seu grupo, 

revelando alguns dos principais motivos norteadores da Revolução Cubana – que 

ocorreria em 1959, seis (6) anos, portanto, após o caso ensejador do processo 

judicial em que se encontra a emblemática autodefesa, em sede de alegações finais, 

La historia me absolverá. 

Nessa perspectiva, justificamos, ainda, o presente trabalho, pelas 

contribuições intelectivas, teórico-metodológicas que (acreditamos) trará ao Grupo 

de Pesquisa e Ensino do Texto (GPET), especificamente para sua linha “Estudos em 

argumentação, retórica e discurso” que, pioneiramente (em nível regional, pelo 

                                                
1 “Chaïm Perelman é considerado um dos maiores filósofos do direito deste século. Sua originalidade 
se deve, em grande parte, à vontade incessante de reabilitar a vida do direito e de torna-lo o 
fundamento de sua atividade.” (Alain Lempereur, 1996, p. XIII). Considerando isso, boa parte dos 
estudos perelmanianos envolve inquietações jurídico-filosóficas e tornam-se obras, em sua maioria, 
também assim – como podemos citar, a título de exemplo, Sobre a justiça (1945), Lógica jurídica 
(1976) e Ética e Direito (1990). 
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menos), tem se debruçado sobre os estudos da argumentação com foco na nova 

retórica trazida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). Além disso, também traz, 

em si, importância à filosofia, sobretudo, jurídica, ao passo em que trará discussões 

de filósofos e jusfilósofos renomados e lembrados ao longo da história. Traz 

contribuições a questões de direitos humanos, quando, por exemplo, apresenta o 

cenário de como, onde e por que nasceu o discurso em análise (corpus), trazendo 

indícios também de lutas sociais travadas para que se pudesse garantir o mínimo de 

dignidade humana ao povo cubano. Do mesmo modo, há questões sócio-históricas 

(e daí porque contribuição também no ramo da sociologia) que fundamentam a 

proposta deste trabalho, como a contextualização política cubana em que se deu o 

discurso La historia me absolverá, culminando, também, numa apresentação geral 

do cenário da posterior revolução cubana (fato histórico, político e jurídico de 

relevância histórico-social). 

Corroborando com essa contextualização, trazemos a seguinte observação 

feita por Arze (2008, p. 74), em que afirma que: 

 

A história me absolverá é considerado até hoje em dia como a 
verdadeira Declaração da Independência Nacional de Cuba, o 
grande manifesto revolucionário; é algo semelhante às escrituras, 
tudo magnificamente moldado em um só documento. É também o 
texto mais citado em Cuba, constantemente analisado e interpretado, 
com as verdades dogmáticas jamais questionadas, com novas 
versões do raciocínio e do coração de Fidel Castro descobertas e 
profundas com a maior devoção com o passar dos anos. 

 

Nessa dimensão contextual, destacamos, ainda, que o objeto de estudo do 

presente trabalho é também relevante a fim de que possamos entender as 

dimensões retórico-argumentativas do discurso jurídico, na perspectiva da teoria 

aqui adotada. 

Do ponto de vista acadêmico, todo Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

carrega, em si, sua importância científica – seja pelo enfoque prático, seja pelo 

teórico. Sendo assim, esta dissertação poderá nortear as pesquisas voltadas a 

estudos da nova retórica; poderá, de igual modo, contribuir numa interpretação da 

teoria trabalhada, de modo a tentar atrair a atenção de seu pesquisador com as 

possíveis contribuições aqui apresentadas ou, talvez, com suas lacunas reveladas. 

Por fim, as conclusões construídas com essa pesquisa ajudarão na 

compreensão e interpretação de um discurso de autodefesa, em processo judicial 
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criminal, contundente e de grande valor histórico-cultural; além, é claro, da 

indissociável relação entre as ciências jurídicas e as da linguagem, em geral, através 

de suas teorias convergentes, como a da Nova Retórica de Perelman e Olbrects-

Tyteca (2014). 

 

1.3 QUESTÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Considerando os apontamentos feitos até então, podemos inferir que os 

estudos acerca da argumentação são por si atrativos. No entanto, vários são os 

compartimentos teóricos2 para lidarmos com essa área de conhecimento. No nosso 

caso, porém, pesquisamos os estudos da argumentação a partir de seu enfoque no 

discurso e de seu caráter dialético – pensado por Aristóteles (2013 [384-322 a. C]). 

Pensando nisso: que processos argumentativos podem ser verificados no discurso 

das alegações finais de autodefesa criminal de Fidel Castro? 

Sob essa ótica indagativa, buscamos relacionar aspectos gerais do discurso 

jurídico por meio da Nova Retórica, associando elementos teóricos basilares que 

podem ser identificados na organização de toda e qualquer argumentação com os 

que são inerentes à esfera jurídica. 

Diante do exposto até aqui, surgem alguns questionamentos centrais da 

pesquisa: que aspectos de processos argumentativos constituem o discurso la 

historia me absolverá? Que elementos desse discurso se apresentam como 

retoricamente argumentativos? Que teses são reveladas no discurso la historia me 

absolverá? Que imagens de si são reveladas por Fidel Castro em seu discurso de 

autodefesa e que revelam como se constitui seu ethos? Que recursos de presença o 

orador se utiliza para construção de sua(s) tese(s) e a que auditório(s) ele se dirige? 

Que aspectos do discurso jurídico e do discurso político interagem e contribuem para 

a argumentação da autodefesa de Fidel Castro? 

À luz do corpus com o qual iremos trabalhar no presente projeto de 

pesquisa, temos como objetivo geral analisar aspectos de processos argumentativos 

que constituem o discurso La historia me absolverá, a partir dos seguintes objetivos 

específicos: 

                                                
2 A título de exemplificação: Teoria da Argumentação na Língua, desenvolvida por Oswald Ducrot e 
Jean-Claude Ascombre; e Teoria da Argumentação Jurídica, de Robert Alexy (2013); entre outras. 
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➢ Identificar e interpretar as principais teses no discurso La historia me 

absolverá; 

➢ Analisar as imagens de si que o orador revela em seu discurso, observando 

elementos da constituição do seu ethos; 

➢ Identificar e interpretar quais recursos de presença o orador se utiliza para 

construção de suas teses; 

➢ Verificar a que auditório(s) se dirige Fidel Castro com seu discurso de 

autodefesa; e 

➢ Interpretar aspectos do processo argumentativo em sua articulação com os 

domínios do discurso político e jurídico. 

 

Portanto, com base nesses questionamentos levantados e nos objetivos 

pretendidos, apresentamos essa pesquisa acadêmica com a certeza de que a forma 

como o corpus foi aqui tratado contribuirá, de alguma maneira, seja nas Letras ou no 

Direito, com futuros trabalhos relacionados a esse mesmo tema. 

 

1.4 ESTADO DA ARTE 

 

A essência deste tópico é, sobretudo, trazer a fundamentação dos estudos 

da argumentação em pesquisas acadêmico-científicas, abstraindo-lhes tanto 

possíveis contribuições para esse trabalho, como também lacunas epistêmicas e 

metodológicas. Dito isso, relacionamos, a seguir, alguns trabalhos acadêmicos, 

publicados no Brasil, na perspectiva da Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014), com os quais estabelecemos diálogo, aproximando-nos ou até 

mesmo nos distanciando. 

O primeiro é a tese de doutoramento O nordeste na mídia: um (des)encontro 

de sentidos (SOUZA, 2003), em que o autor analisa os processos argumentativos 

em textos jornalísticos sobre o (não) desenvolvimento do Nordeste brasileiro. 

Destacamos esse trabalho acadêmico, principalmente, porque Souza (2003, p. 63-

55) apresenta uma noção epistêmica de tese, enquanto categoria de análise na 

teoria aqui tratada, quase não observada em outros trabalhos nessa área; de tal 

modo, esse trabalho acadêmico traz-nos contribuições e lacunas elementares para 

continuação de exploração conceitual dessa categoria da Retórica. 
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Outro trabalho que destacamos é também uma tese de doutoramento, que 

se apresenta sob o título Os recursos de presença nos livros de auto-ajuda3 (PAPA, 

2006), em que a autora faz uma análise dos recursos de presença em três livros de 

autoajuda. A perspectiva analítica dessa tese, quanto aos recursos de presença 

sugeridos por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), contribui com nossa proposta no 

que concerne à utilização daqueles pelo orador do nosso objeto de estudo (o 

discurso de Fidel Castro). 

De igual modo, encontramos duas dissertações que também trazem 

colaborações à nossa pesquisa no que condiz com a noção do ethos, a saber: O 

ethos de estudantes de Letras em relatórios de estágio de diferentes IES brasileiras  

(ALVES, 2011) – em que a autora analisa a argumentação nos discursos circulantes 

em relatórios de estágios supervisionados com foco no ethos que estudantes do 

curso de Letras constroem sobre si; e O ethos de professores universitários em 

discursos sobre o ensino de Língua Portuguesa (LIMA, 2011) – a autora investiga o 

ethos desses professores em discursos sobre sua própria atuação profissional 

mediante sentidos atribuídos, por eles, ao ensino, à formação docente e às 

disciplinas componentes dessa área do conhecimento. Na verdade, tentaremos 

articular a utilização dos recursos de presença na apresentação da imagem de si 

(ethos pessoal) pelo orador. 

Localizamos, também, A argumentação e os efeitos de sentido nos discursos 

jurídicos: os diálogos do direito nos caminhos do cangaço (SÁ, 2012), em que a 

autora trabalha a argumentação, a dialogicidade e os efeitos de sentido num 

discurso jurídico sobre o cangaço. A discussão acerca da relação entre Linguagem e 

Direito feita pela autora indica afinidade peculiar com nossa proposta, tendo em vista 

o domínio discursivo em comum entre o nosso trabalho e o dela: o discurso jurídico. 

Nesse mesmo viés, temos o seguinte trabalho acadêmico, em forma de 

monografia: Argumentação no discurso oração aos moços, de Rui Barbosa: teses e 

técnicas argumentativas (PEREIRA, 2015), em que são analisadas teses reveladas 

e técnicas argumentativas utilizadas. Em virtude de breves discussões acerca de 

teses e auditório feitas pela autora, bem como pela relação do discurso de um 

jurista, e por ter sido escrito sob nossa autoria, este trabalho se apresenta também 

                                                
3 No original, a palavra está grafada dessa forma, sem adequação ao novo acordo ortográfico da 
Língua Portuguesa; tratamos de transcrever o título do trabalho da autora ipsis literis. Porém, 
ressaltamos que o trabalho é do ano 2006 (antes, portanto, da vigência desse referido novo acordo 
ortográfico). 
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como princípio de nosso interesse acadêmico por esse campo. 

Destacamos, ainda, a monografia A noção de auditório e de figuras de 

retóricas em Chaïm Perelman e sua relação com o direito (NAVARRO, 2012), em 

que o autor faz um estudo acerca desses elementos retóricos com base na análise 

de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132. Esse trabalho monográfico interessa-nos por trazer 

apontamentos teóricos-metodológicos quanto à noção de auditório – desde sua 

concepção aristotélica até a perelmaniana.  

Atualmente, já há um considerável banco de dados de trabalhos acadêmicos 

voltados para a nova retórica, principalmente sob a perspectiva de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014), tanto em nível local e institucional (UERN) quanto em 

níveis regional e nacional – fato este que pode ser constatado numa rápida busca 

pela rede internacional/mundial de computadores (internet). Todavia, reforçamos a 

ideia de que o estado da arte desta pesquisa se pautou em colacionar material com 

temáticas e/ou categorias de análise correspondentes com a proposta da presente 

dissertação. 

Assim, impulsionados pelas contribuições e lacunas deixadas pelos 

trabalhos aqui relacionados, apresentamos este estado da arte para que possamos 

percorrer os nortes doutrinários e teóricos que a Nova Retórica de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014) nos proporciona em cada novo trabalho acadêmico 

observado, de modo a, certamente, deixar também a nossa contribuição: sob a 

perspectiva teórica, apresentamos conceitos basilares sobre pilares da Teoria da 

Argumentação no Discurso, como, por exemplo, o ethos e teses; já sob a dimensão 

metodológica, destacamos elementos dos estudos retóricos e argumentativos em 

um discurso jurídico de valor histórico, de modo a revelar como a argumentação está 

presente em qualquer seara da comunicação humana.  

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Na estrutura desta dissertação, trabalhamos de forma que ela pudesse ser 

lida e entendida por qualquer leitor interessado na temática e a dividimos em cinco 

capítulos: dois, dedicados à introdução e à conclusão, sendo o primeiro e o último 
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respectivamente; e três aos aspectos teóricos, metodológicos e analíticos da 

pesquisa. 

Neste primeiro capítulo, cujo título já remete à sua finalidade, introduzimos a 

pesquisa, apresentando, de maneira geral, seu percurso e sua base científica – seja 

por meio de seus fundamentos teóricos, acadêmicos, seja pelos seus aspectos 

metodológicos como, por exemplo, questionamentos e objetivos traçados para o seu 

desenvolvimento nos capítulos seguintes. De tal modo, subdividimo-lo em cinco 

tópicos, nos quais constam a delimitação do tema, a justificativa, os 

questionamentos e objetivos da pesquisa, o estado da arte e a organização da 

dissertação. 

No capítulo II, discorremos sobre a teoria da Nova Retórica (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014), apresentando, contudo, breve relato sobre a Retórica 

tal qual a concebeu Aristóteles ([384-322 a.C] 2013). Passadas essas notas 

introdutórias, trazemos as categorias de análise na seguinte ordem: teses, recursos 

de presença, ethos e auditório. Dissertando desde os seus conceitos básicos 

trazidos pela proposta aristotélica, e ampliados e/ou difundidos pelos olhares de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, procuramos, nesse capítulo, disseminar uma ideia, ao 

menos geral, sobre a teoria que nos fundamentamos para desenvolver as 

observações analíticas e, portanto, realizar esta pesquisa acadêmica. 

Nesse ínterim, desenvolvemos o terceiro capítulo, no qual constam os 

nossos percursos metodológicos para consecução do corpus e, logo, possibilidade 

das análises. Para tanto, subdividimos o capítulo em três tópicos, a saber: a) 

natureza da pesquisa, em que apresentamos os parâmetros da pesquisa 

(bibliográfico, documental, qualitativo e dedutivo); b) universo da pesquisa e corpus, 

no qual apresentamos a contextualização do objeto de estudo e seus 

desdobramentos como suas condições de produção e sua escolha para este 

trabalho; c) domínios e gêneros do discurso jurídico, em que discutimos a questão 

dos domínios e gêneros discursivos constituintes do corpus da pesquisa. 

Ademais, desenvolvidos esses percursos introdutórios, teóricos e 

metodológicos que apresentam e sustentam sistemicamente a pesquisa, 

adentramos no quarto capítulo que, por sua vez, se destina às análises realizadas 

com o objeto da pesquisa e, também, os resultados alcançados. Assim, as análises 

constituem-se de quatro tópicos: o primeiro é destinado ao estudo do(s) auditório(s) 

a que o orador se dirige; os demais, às teses reveladas e aos argumentos, ao ethos 
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e aos recursos de presença, divididos relativamente a questões preliminares, de 

mérito e subsidiárias. Optamos, ainda, por apresentar, ao final de cada tópico/grupo 

das análises, um quadro sinótico sobre as observações ali realizadas. 

Por fim, vem o último capítulo, destinado, então, às conclusões que fizemos 

com base na teoria estudada e sua aplicação ao objeto selecionado para a pesquisa, 

apresentando as teses reveladas e os elementos da constituição do ethos de Fidel 

Castro articulados a recursos de presença e a auditórios, bem como aspectos do 

processo argumentativo em sua articulação com as esferas do discurso político e 

jurídico em La historia me absolverá. Seguida a isso, apresentamos as referências 

que indicam os trabalhos, as obras e os demais materiais estudados para 

desenvolvimento da dissertação. 
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CAPÍTULO II: APONTAMENTOS TEÓRICOS 

 

O presente capítulo traz uma abordagem sucinta sobre a teoria estudada e 

utilizada nas análises; mostra-se, portanto, como uma etapa necessária para 

desenvolvimento deste trabalho acadêmico, já que apresenta a teoria norteadora da 

pesquisa desenvolvida. Assim, dividido em três tópicos e, às vezes, em seus 

respectivos subtópicos, apresenta um breve resgate histórico acerca da retórica em 

Aristóteles ([384-322 a. C.] 2013) e em Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), além de 

algumas noções sobre cada uma das categorias sobre as quais nos debruçamos 

para realizar as análises, a saber: teses, éthos, recursos de presença e auditório. 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DAS FASES (DE ESTUDOS) DA RETÓRICA 

 

Os estudos da argumentação remontam à Antiguidade. Entretanto, é com 

Aristóteles que ela se estrutura e se dissemina na ciência da Retórica, tornando-se 

passível de estudos, análises e aplicabilidades. Contemporaneamente, essa ciência 

teve o maior destaque a partir dos estudos perelmanianos, tendo o seu ápice com a 

publicação do Tratado da Argumentação: nova retórica, em meados do século XX, 

na Europa, por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca (2014). 

A Retórica não surge a partir de estudos aristotélicos, mas, é a partir desse 

filósofo grego que ela chega a seu ápice como corrente filosófica ao lado da 

dialética, uma vez que ele a sistematizou enquanto arte a ser estudada, apontando-

lhe os elementos fundamentais que substanciam sua utilidade e, portanto, sua 

importância nos ramos da filosofia. É esse filósofo o marco da antiga retórica. Nesse 

posicionamento, Pacheco (2011, p. 4) informa que: 

 

A elaboração de pequenos tratados sobre a "arte retórica" era uma 
prática comum na Grécia antiga. Todos os sofistas e oradores 
proeminentes elaboraram em alguma parte de suas vidas pequenos 
textos que pudessem servir de orientação para seus alunos. Mas a 
retórica só receberia uma sólida base teórica através da obra 
daquele que foi o mais influente e mais versátil dos filósofos gregos: 
Aristóteles. 

 

Percebamos, então, que os estudos da Retórica já se desenvolviam, há 

muito, pela Grécia Antiga, e sua origem é bastante ligada ao desenvolvimento das 
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relações sociais advindas com o surgimento da Pólis (PACHECCO, 2011). 

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyetca (2014, p. 6), “O objeto da 

retórica antiga era, acima de tudo, a arte de falar em público de modo persuasivo; 

referia-se, pois, ao uso da linguagem falada, do discurso, perante uma multidão 

reunida na praça pública […].” Essa informação mostra-se de importância para 

compreensão da evolução da Retórica com base em seus objetos de estudo, que 

vão desde esses gêneros oratórios, para a Antiga Retórica, até todo e qualquer 

discurso – pensado (na deliberação consigo mesmo), falado, escrito, etc. –, para a 

nova retórica perelmaniana. 

Destaquemos, ainda, que há a fase da Retórica denominada de clássica. 

Nessa época, a terminologia <retórica> chegou a alcançar, também, um sentido 

pejorativo, “sublinhando um caráter superficial ou manipulador de um discurso” (GIL, 

2005, p. 70). O que importava não era o que se dizia, mas como se dizia. Segundo 

Mosca (1199, p. 18), os manuais (sobre retórica) do século XIX foram: 

 

por conseguinte, responsáveis, em grande parte, por muitas das 
distorções que ocorreram e pela deformação do conceito original de 
Retórica. […]. Assim, no uso comum, a palavra retórica foi adquirindo 

um valor pejorativo de que só mais recentemente vem se libertando. 

 

Para os estudiosos e defensores dessa corrente, a Retórica significava 

apenas a arte de falar bem, além de que foi reduzida, também, a um formalismo 

cartesiano que, em pensadores como Descartes, teve o seu fundamento. O que 

houve mesmo nesse período foi que a Retórica perdeu o status adquirido com a 

sistematização de Aristóteles, havendo o seu esquecimento até final dos anos de 

1950.  

O que houve nos estudos da argumentação a partir da corrente filosófica 

denominada de Nova Retórica4, tendo seu apogeu e destaque com a proposta de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), foi o distanciamento do formalismo cartesiano 

marcante na fase anterior da retórica (a clássica), em que é necessário mais que a 

lógica formal para convencer e persuadir o auditório. Não se pode mais pensar em 

                                                
4 Mosca (1999, p. 20-21) fala em Neo-Retóricas, destacando, como exemplos: “as Teorias da 
Argumentação, fundadas nas lógicas não-formais (de Chaïm Perelman e Lucie Olberchts-Tyteca, de 
Michel Meyer, A. Lempereur e outros) e nas lógicas naturais (de Jean-Blaise Grize eGeorgesVignaux, 
além de outros), assim como a Retórica Geral do Grupo µ (Jean-Marie Klinkenberg.J. Dubois, 
Philippe Minguet, Francis Edeline, F. Pire e H. Trinon), cuja atuação nos últimos vinte anos vai muito 
além de uma simples retórica de figuras.” 
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premissas valoradas meramente como verdadeiras ou falsas, nem em uma 

linguagem ornamental ou baseada somente em evidências, senão em premissas 

dialeticamente possíveis, ideia oriunda do pensamento aristotélico, para o qual, “o 

seu campo é o da controvérsia, da crença, do mundo da opinião, que se há de 

formar, dialeticamente5, pelo embate das ideias e pela habilidade no manejo do 

discurso” (MOSCA, 1999, p. 20). 

A corrente denominada de Nova Retórica baseia-se nos estudos da Antiga 

Retórica, retomando alguns conceitos da perspectiva aristotélica, como a noção de 

orador e auditório, por exemplo, mas tornando analisável a argumentação de 

qualquer diálogo, discurso ou forma de comunicação; não se importando mais 

exclusivamente com o elemento formal do discurso, e sim, com sua funcionalidade, 

seus argumentos, formulando, na verdade, uma nova percepção de Retórica. Sobre 

essa perspectiva, ressaltam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 8):  

 

Mostraremos, aliás, que as mesmas técnicas de argumentação se 
encontram em todos os níveis, tanto no das da discussão ao redor da 
mesa familiar como no do debate num meio especializado. Se a 
qualidade dos espíritos que aderem a certos argumentos, em 
campos altamente especulativos, apresenta uma garantia do seu 
valor, a afinidade da sua estrutura com a dos argumentos utilizados 
nas discussões cotidianas explicará por que e como se chega a 
compreendê-los. 

 

É, portanto, nesse contexto e com base em conceitos aristotélicos, que a 

nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) surge, trazendo à filosofia 

moderna e, ainda, à contemporânea, uma possibilidade de estudos e respostas a 

questões sociais, políticas e interpretativas da atualidade. Sobre ela, falaremos em 

tópico próprio, a seguir. 

 

2.2 RETÓRICA E ARGUMENTAÇÃO 

 

É possível perceber a utilização da argumentação desde os primórdios da 

humanidade – seja nos diálogos familiares, seja na vida em sociedade (os vizinhos, 

os negócios). Já a Retórica só aparece posteriormente, como uma disciplina ou 

ciência ou, ainda, uma linha filosófica que estuda as condições persuasivas dos 

                                                
5 Grifo no original. 
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argumentos na comunicação. Aliás, é importante frisarmos que os estudos da 

Retórica passaram a ser sistematizados com Aristóteles (384-322 a. C) que, por 

meio de suas observações, a colocou como uma ciência, ao lado da dialética e da 

lógica formal, passível de análise e aplicabilidade. 

Observamos, então, diferenças entre retórica e argumentar/argumentação. 

Argumentar, portanto, pressupõe uma ação, um fazer, e, em virtude disso, o ato de 

argumentar permite a inferência de um objeto que, por sua vez, é a argumentação; 

esta, portanto, corresponde ao conjunto de argumentos desenvolvidos num discurso 

(escrito, falado, etc.) pelo orador a fim de se expressar – seja defendendo teses, 

seja apenas apresentando sua opinião sobre algo. Daí porque a argumentação “visa 

a uma escolha entre possíveis; propondo e justificando a hierarquia deles, ela 

tenciona tornar racional uma decisão” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2014, 

p. 70). Retórica é a ciência responsável pelo estudo da argumentação, de 

argumentos, de técnicas argumentativas, visando ao convencimento ou à 

persuasão. Percebamos que a Retórica poderá dividir a argumentação, seu 

elemento de estudo, em argumentos isolados ou em conjunto deles, denominando-

os de processos argumentativos. Numa definição aristotélica ([384-322 a. C] 2013, p. 

44), a Retórica é tida como: 

 

a faculdade de observar, em cada caso, o que este encerra de 
próprio para criar a persuasão. Nenhuma outra arte possui tal função. 
Toda outra arte pode instruir e persuadir acerca do assunto que lhe é 
próprio […]. Quanto à retórica, todavia, vemo-la como o poder, diante 
de quase qualquer questão que nos é apresentada, de observar e 
descobrir o que é adequado para persuadir. 

 

Assim, as ideias apresentadas inicialmente neste tópico aliadas à do filósofo 

grego apresenta-nos a Retórica como uma ciência, uma vez que ela não é um ato 

em si, um fim em si mesmo, mas a abrangência de várias (ou todas) técnicas de 

comunicação persuasiva em uma única nomenclatura. Então, a argumentação está 

para a Retórica, assim como esta está para aquela, embora ambas possuam suas 

próprias percepções: enquanto a argumentação pode ser considerada como a 

essência da retórica, esta, por sua vez, observa e/ou estuda aquela. Segundo Mosca 

(1999, p. 24), “A Retórica se identifica com a teoria do discurso persuasivo, tanto 

para Aristóteles como para Perelman. Para este, argumentação e retórica são 

ligadas, pois não existe discurso sem auditório e não há argumentação sem 
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retórica”. 

Vale retomarmos, ainda, um trecho de Aristóteles em que nos é apresentada 

a importância da Retórica enquanto ciência ao lado da dialética: 

 

a retórica é a contraparte da dialética. Ambas igualmente dizem 
respeito a estas coisas que se situam, mais ou menos, no horizonte 
geral de todos os indivíduos, sem ser do domínio de nenhuma 
ciência determinada. Assim, todos, de uma maneira ou de outra, 
servem-se de ambas; de fato, em uma certa medida, todos procuram 
discutir e sustentar teses, realizar a própria defesa e a acusação dos 
outros. ([384-322 a. C] 2013, p. 39). 

 

Ante o exposto até aqui, podemos concluir, então, que um discurso pode ser 

retoricamente argumentativo, assim como, apenas argumentativo, mas todos são 

dialógicos. 

 

2.3 NOVA RETÓRICA 

 

Em seu Tratado da Argumentação: a nova retórica, Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014) salientam que o estudo da argumentação, na perspectiva da Nova 

Retórica, fará a análise de um grau particular de adesão caracterizada pela 

evidência, fazendo a aproximação à dialética de Aristóteles, sobretudo com “a arte 

de raciocinar a partir de opiniões geralmente aceitas” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 5). Porém, os autores ainda ressaltam que seus estudos sobre 

argumentação se aproximarão da Retórica Antiga para enfatizar que “é em função 

de um auditório que qualquer argumentação se desenvolve6” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 6). 

É assim que a argumentação pressupõe um espaço democrático, tendo em 

vista que ninguém é dono da verdade; cada um constrói retoricamente seus 

argumentos sobre aquilo que lhe é dado falar. Por esses motivos, argumentar pode 

ser uma prática de um diálogo cotidiano, de trabalho, político, jurídico etc. 

Pautados em uma nova proposta de retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2014) apresentam os processos argumentativos que permeiam as construções 

retórico-argumentativas na defesa de determinado raciocínio na esfera do 

discursivamente possível. 

                                                
6 Grifo no original. 
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Assim, entendamos como processo argumentativo o percurso ou esquemas 

da construção semântico-estrutural7 dos argumentos que são desenvolvidos no 

discurso, pelo orador, na defesa de sua(s) tese(s), sendo que, para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014), esses processos são verificados e/ou demonstrados por 

meio de categorias como, por exemplo, os valores e lugares da argumentação, os 

recursos de presença, as técnicas argumentativas, entre outros. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 50), a argumentação visa à 

adesão dos espíritos às teses que são apresentadas por um orador na pretensão de 

haver assentimento do auditório. Para isso, faz-se necessária uma argumentação 

eficiente, que seja capaz de aumentar a capacidade de adesão do auditório para a 

ação defendida pelo orador, ou que, pelo menos, seja capaz de criar uma disposição 

para ação, como um contrato intelectual pré-estabelecido, fruto da interação entre 

orador e auditório em situações reais de uso da linguagem. 

Embasados em pressupostos básicos – como auditório e orador, por 

exemplo –, o tratado da nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) 

mostra-se como um novo método de aplicação epistêmica na busca de resolução 

interpretativa de conflitos de qualquer natureza (jurídica, social, política). É esse o 

posicionamento de Maneli (um “discípulo” dos estudos de Perelman), que, 

defendendo ser a teoria perelmaniana uma filosofia e metodologia para o século 

XXI8, aduz o seguinte: “a filosofia e metodologia de Perelman é um instrumento que 

pode auxiliar na elaboração de novas formas de pensar e agir, de novas abordagens 

críticas para todas as instituições jurídicas, políticas e sociais, sejam elas do Oriente 

ou Ocidente.” (MANELI, 2004, p. 2). 

Desse modo, visando não apenas mais ao discurso formal, e sim a discursos 

em geral – em que a dialogicidade, a comunicação e o embate argumentativo sejam 

possíveis –, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) desenvolvem sua teoria da 

argumentação com base em pressupostos dialéticos da retórica aristotélica. Com 

essa proposta, cria-se um rompimento com o positivismo que dominava as ciências 

humanas em geral. Desse modo, “o resgate da noção de raciocínio dialético, embora 

motivado por questões originalmente jurídicas, situa a contribuição de Perelman 

                                                
7 Importante frisarmos que os próprios autores da Nova Retórica afirmaram que “a apresentação dos 
dados não é independente dos problemas da linguagem. A escolha dos termos, para expressar o 
pensamento, raramente deixa de ter alcance argumentativo.” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 
2014, p. 168). 
8 O próprio título de sua obra já indica a sua concepção acerca da nova retórica, a saber: “A nova 
retórica de Perelman: filosofia e metodologia para o século XXI”. 
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entre as mais significativas, da segunda metade do século XX, para a própria 

Filosofia” (COELHO, XV, 2014). 

Portanto, a obra Tratado da Argumentação: Nova Retórica apresenta uma 

teoria do discurso argumentativo que, muito além de um pensamento formalista e 

irrefutavelmente metafísico, aborda uma filosofia da razão que influencia nas 

ciências humanas em geral, preocupando-se com questões sócio-políticas, de modo 

a preservar a democracia, a liberdade da escolha de provas justas e a efetivação da 

justiça. 

 

2.3.1 Tese 

 

Observando alguns trabalhos na área, bem como o próprio fundamento 

teórico da nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) com o seu tratado 

de argumentação, verificamos que quase nenhum desses estudos se debruça sobre 

a conceituação de “tese” – elemento basilar na organização de processos 

argumentativos discursivos. 

Diante disso, e na perspectiva e/ou tentativa de oferecer ao nosso leitor uma 

compreensão, ao menos geral, sobre o objetivo maior de toda argumentação, 

sobretudo na concepção da Retórica, apresentamos, neste tópico, uma breve noção 

de tese. Partindo desse ponto, podemos, então, classificá-la como sendo uma ideia 

central, em torno da qual o seu defensor (orador), irá traçar seus argumentos de 

forma a sustentá-la, embasá-la. Em outras palavras, é uma premissa maior sobre a 

qual se constroem premissas menores (os argumentos) para sua defesa. 

Partindo dessas palavras iniciais, julgamos importante distinguir a noção de 

tese na concepção do Tratado de Argumentação: a Nova Retórica e na de defesas 

de ideias em geral, como nas peças jurídicas, de modo que possamos esclarecer, ao 

final, que ambas convergem conceitualmente para o mesmo fim (mesmo cada uma 

com suas peculiaridades, como, por exemplo, concepções distintas, possíveis 

subdivisões em seções, etc.). 

Segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 50), “o objetivo de toda 

argumentação, como dissemos, é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às 

teses que se apresentam a seu assentimento”. Desse modo, a tese é a ideia geral 

defendida pelo orador (ainda que nela ele não acredite, embora, neste caso, possa 
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ser mais difícil o convencimento do auditório). 

Nesse direcionamento conceitual, Souza (2008, p. 66) esclarece que: 

 

A análise de textos argumentativos exige, entre outros 
posicionamentos, que assumamos algumas definições operacionais, 
para que possamos nos infiltrar nos meandros dos efeitos 
argumentativos. Uma noção clara da tese é uma delas, já que, no 
processo dialógico, ela assume uma função central: o logos, 

conhecimento, o lado racional da argumentação. 

 

Entendamos que é sobre a tese que toda construção argumentativa se volta. 

É exatamente para defendê-la que o orador faz uso de todo processo argumentativo 

para conseguir a adesão de seu auditório a ela. 

Percebemos, ainda, que, dos argumentos que sustentam a tese defendida, 

podem desencadear-se (por que não?) outras teses – que, não sendo a principal ou 

de adesão inicial, vão funcionar também como fundamentadoras daquela (principal), 

mas que, por desenvolverem raciocínios propositivos para além dela, poderão sim 

ser classificadas de nova tese – que seria secundária (à principal), e que, 

certamente, provocaria uma amplitude da argumentação no discurso (PEREIRA, 

2015).9 

A partir dessas exegeses expostas até aqui, podemos afirmar que a tese não 

se constitui de apenas um lado a ser defendido, mas de uma possibilidade escolhida 

dentre várias outras. Em outros termos, há a seleção, pelo orador, de uma ideia – 

dentre as várias possibilidades de defesa que formam um conjunto de premissas 

viáveis – para ele alcançar o resultado pretendido10. É sobre essa ideia selecionada 

que o orador exporá seus argumentos a fim de defendê-la e/ou prová-la para seu 

auditório. 

Ainda sobre esse aspecto conceitual de tese no ramo jurídico: 

 

Entendemos como tese uma interpretação que se extrai de um 

contexto a fim de se alcançar um determinado fim, que se espera ver 

                                                
9 Sobre essa complicação/empilhamento de teses, importante o tópico “perigos da amplitude” do 
capítulo interação dos argumentos no Tratado da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2014). 
10 No discurso de autodefesa de Fidel Castro, por exemplo, o orador não pede, ao final, para ser 
absolvido; pelo contrário, retoricamente, ele diz ao tribunal que o condene, pois acredita 
veementemente que a história é que o absolverá. Assim, dentre as várias possibilidades de tese (final 
ou de mérito) que ele tinha para tentar ser absolvido com sua autodefesa (por exemplo, dizer que era 
inocente, que não participou do fato, etc.), ele prefere construir uma que o conduz aonde ele já sabia 
que iria chegar: condenação no tribunal de exceção para julgamento do caso de Moncada. 
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agasalhado pelo Direito e que será submetida a um julgamento. A 
tese é aquilo que se precisa provar, objetivando persuadir o auditório 

acerca da sua verossimilhança. Não há expectativa de que ela 
assuma o status de verdade, já que, nas Ciências Humanas, a tese é 

subjetiva, adstrita a valores; sendo, portanto, discutível. (FETZNER 
et. al., 2013, p. 56). 

 

Portanto, observadas as aproximações e distinções entre os conceitos de 

tese na regra geral (senso comum, em peças jurídicas) e na proposta da nova 

retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), concluímos que tese seria toda 

ideia sobre a qual o orador desenvolve argumentos a fim de defendê-la. 

 

2.3.2 Ethos 

 

O ethos constitui um dos pilares da argumentação ao lado do logos e do 

pathos. É um conceito e/ou categoria que, no discurso, representa a imagem do 

orador – seu caráter, seus costumes, sua autoridade no assunto a que se propõe a 

falar, o seu eu que se revela para os outros (auditório). 

Numa perspectiva ainda conceitual, Aristóteles ([384-322 a. C] 2013, p. 45), 

primeiro autor que se tem registro sobre os estudos ou apresentação de concepção 

do ethos (MAINGUENEAU, 2008), nos ensina que, para além de palavras, há três 

modos de persuasão supridos por elas, vejamos: “[…] O primeiro depende do 

caráter pessoal do orador; o segundo, de levar o auditório a uma certa disposição de 

espírito; e o terceiro, do próprio discurso no que diz respeito ao que demonstra ou 

parece demonstrar.” 

Numa proximidade de definição acerca do ethos, embora numa dimensão 

discursiva como propõe a autora, Amossy (2014, p. 19) orienta-nos sobre: 

 
A necessidade que tem o orador de se adaptar a seu auditório, 
portanto, de fazer uma imagem dele e, correlativamente, de construir 
uma imagem confiável de sua própria pessoa, em função das 
crenças e valores que ele atribui àqueles que o ouvem. Esse 
dinamismo realça a construção de uma imagem de si no discurso 
[…].” 

 

Nessa perspectiva, a autora apresenta a construção de um ethos para além 

daquele pensado (e/ou registrado em seus estudos) por Aristóteles. Mobilizamos 

aqui, ainda que superficialmente, noções dessas duas dimensões do ethos – a da 
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argumentação a partir de Aristóteles até Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) e a da 

análise do discurso com Amossy et. al. (2014) –, observando que ambas as 

concepções coexistem. Quando, por exemplo, o caráter do orador é conhecido pelo 

auditório, é quase impossível não haver uma afetação de uma noção do ethos (o 

aristotélico) sobre o outro (o discursivo). 

Desse modo, o ethos, ao lado do pathos e do logos, influencia sobremaneira 

na aceitabilidade, pelo auditório, do discurso proposto pelo orador. Então, o caráter 

profissional, pessoal, moral e público que o orador desperta em seu ouvinte reflete 

na audiência de sua argumentação, dando-lhe, por vezes, maior ou menor 

verossimilhança do alegado. 

Ainda que não esteja mostrada e/ou discutida explicitamente, a noção de 

ethos aparece na nova retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca, principalmente em 

“a adaptação do orador a seu auditório”, “a pessoa e seus atos” ou, ainda, em “o 

discurso como ato do orador” (EGGS, 2014, p. 30). 

O caráter do orador, pois, se revela como um dos fatores determinantes na 

aceitação de seu discurso pelo auditório. É claro que pensar na questão de “caráter 

pessoal” envolve juízos de valor por parte de quem o julga, isto é, se pensarmos, por 

exemplo, que um ébrio tentará convencer algum ouvinte a não beber, este não 

considerará o que aquele diz, exatamente porque o orador defende uma tese, mas 

pratica uma ideologia que vai de encontro à tese que advoga; agora, se esse mesmo 

ébrio consegue ser um excelente e conhecido cozinheiro, e tentará convencer 

alguém sobre uma maneira melhor de fazer determinada receita, certamente será 

ouvido e persuasivo em sua tese. Vejamos, então, que serão os nossos juízos de 

valor sobre qual “caráter pessoal” do orador consideraremos para julgá-lo quanto à 

tese que pretende defender com seu discurso. Esses juízos de valor permeiam a 

racionalidade do auditório conduzindo-o a aderir ao discurso do orador – 

convencendo-se ou persuadindo-se com a tese defendida –, ou, ao contrário, a não 

o ouvir sequer. 

Nesse contexto, percebemos que o ethos se relaciona, também, com a 

“construção da imagem que o orador revela de si em seus discursos. Essa 

construção não se dá de forma totalmente consciente, embora entendamos que o 

orador deverá se adequar ao auditório e poderá assumir diferentes formas de 

comportamento”. (LIMA, 2011, p. 68). 

Partindo desse posicionamento, essa construção da imagem de si pode ser 
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desvinculada do caráter pessoal do orador – caso o auditório, por exemplo, não 

tenha dados suficientes sobre ele –, ou totalmente imbricada com ele (com o 

caráter). Por tais motivos, essa revelação da imagem de si pode ser consciente ou 

inconsciente, não estando, porém, no controle do orador esse reflexo de sua 

personalidade sobre seu(s) ouvinte(s). Ainda que o interlocutor não conheça 

previamente o caráter do orador, o gênero de seu discurso induz expectativas em 

matéria de ethos11 (MAINGUENEAU, 2014, p. 71).   

Todavia, alertemos que, para o ethos, uma definição conceitual, acabada em 

si mesma, não é possível, já que o seu sentido não é fixo, sobretudo se 

considerarmos o seu caráter discursivo e/ou seu ethos comportamental12, que, por 

sua vez, contribuirá na adaptação discursiva do orador ao seu auditório (o discurso 

do orador é que se adapta ao seu auditório, e não sua conduta em si porque esta, 

vinculada ao seu caráter, não muda). Por outro lado, quando pensamos no ethos 

ligado à índole do orador, podemos relacioná-lo à imagem social, moral e pessoal do 

indivíduo – característica, portanto, definível e, praticamente, invariável para 

apresentação a auditórios (principalmente quando já conhecida por estes). Na 

verdade, “pode-se considerar seu caráter, por assim dizer, o mais eficiente meio de 

persuasão de que dispõe”. (ARISTÓTELES, [384-322 a. C] 2013, p. 45). 

Nessa perspectiva, Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco (2003, Livro II, 

p. 40), aborda essa questão do ethos como um hábito e, logo, como uma virtude 

moral (daí porque ser mais que apenas uma noção da imagem apresentada). 

Nesses termos: 

 

Como vimos, há duas espécies de virtude, a intelectual e a moral. A 
primeira deve, em grande parte, sua geração e crescimento ao 
ensino, e por isso requer experiência e tempo; ao passo que a 
virtude moral é adquirida em resultado do hábito, de onde o seu 

nome se derivou, por uma pequena modificação dessa palavra13. É 
evidente, pois, que nenhuma das virtudes morais surge em nós por 
natureza, visto que nada que existe por natureza pode ser alterado 
pelo hábito. (Grifo nosso). 

 

Portanto, podemos concluir que, sendo o ethos, de um lado, a imagem de si 

que o orador revela ao seu auditório, e, de outro, o seu caráter genuíno (inseparável 

                                                
11 Mas, como aponta o teórico, são apenas expectativas. 
12 “É, de fato, ao auditório que cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e 
o comportamento dos oradores”. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 27). 
13 O autor refere-se à terminologia ethos e sua derivação ethiké (segundo nota do tradutor). 
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de si), é um dos elementos responsáveis por toda influência e eficiência da 

argumentação, constituindo, pois, um item fundamental e basilar nos estudos da 

Retórica. 

 

2.3.3 Recursos de presença 

 

Um dos pontos de partida de toda argumentação, sem dúvida, é a seleção, 

pelo orador, de dados contundentes para seu discurso. Além dessa escolha, é 

preciso também haver a adaptação desses dados aos objetivos traçados 

discursivamente com vistas à obtenção da aceitabilidade, pelo auditório, da tese 

defendida – escolhendo, por exemplo, a melhor forma de apresentação, a linguagem 

a ser empregada, a técnica de fixação, etc. 

Nesse ínterim, apresentamos os recursos de presença que têm a função de 

trazer ao imaginário do interlocutor algo que não está presente. E esses recursos 

podem ocorrer por meio de figuras de linguagem ou histórias (reais ou hipotéticas), 

narrações marcadas por detalhes nas descrições de objetos, espaços, modos, etc. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p.132) afirmam que: 

 

A presença atua de um modo direto sobre a nossa sensibilidade. É 
um dado psicológico que, como mostra Piaget, exerce uma ação já 
no nível da percepção: por ocasião do confronto de dois elementos, 
por exemplo, um padrão fixo e grandezas variadas com os quais ele 
é comparado, aquilo em que o olhar está centrado, o que é visto de 
um modo melhor ou com mais frequência é, apenas por isso, 
supervalorizado. 

 

Com isso, o orador utiliza-se dos recursos de presença, devido à 

complexidade de exposição de determinado fato, para fazer presente em seu 

discurso aquilo que só está em sua consciência. A utilização desses dados atua 

como um reforço à tese defendida, exigindo do auditório sua coordenação cognitiva 

para perceber a força que esses recursos dão à argumentação do orador, tornando-

a mais contundente (quando de sua valoração pelo interlocutor). 

Destarte:  

 

uma das preocupações do orador será tornar presente, apenas pela 
magia de seu verbo, o que está efetivamente ausente e que ele 
considera importante para a sua argumentação, ou valorizar, 
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tornando-os mais presentes, certos elementos efetivamente 
oferecidos à consciência. (PERELMAN e OLBRECTHS-TYTECA, 
2014, p. 133). 

 

Esclarecemos, então, que esses dados de que dispõe o orador aparecem no 

discurso com a argumentação em si, o que se dá por meio de narrativas, 

recapitulação de fatos, descrições, histórias fantásticas, analogias e outros gêneros 

desses tipos. 

É bom que não confundamos esses recursos de presença com a 

apresentação, pelo orador, de uma imagem ou encenação real, de um objeto 

concreto, por exemplo. Aliás, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 133) alertam 

que “o objeto real deve acarretar uma adesão que sua mera descrição parece 

incapaz de provocar; é um auxiliar precioso, contanto que a argumentação lhe 

valorize os aspectos úteis”. Na verdade, os mencionados autores fazem essa 

observação para lembrar que alguns estudiosos da retórica é que utilizam ou 

classificam os recursos de presença como sendo a apresentação física do objeto; 

entretanto, é a argumentação que o orador empregará sobre esses objetos que 

atrairá a atenção do auditório, até porque a presença real do objeto poderá 

desvirtuar a percepção do ouvinte para uma interpretação distante do que queria o 

orador (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Imaginemos que, numa dada sessão de Júri Popular14, o advogado do réu, 

ao levantar sua tese de legítima defesa de outrem, traga à sua argumentação a 

seguinte história: “senhores jurados, se vossas excelências estivessem diante de um 

fato em que “A”, vendo que “B” (algoz deste e filho dos senhores) estava de costas, 

iria efetuar disparos de arma de fogo com intenção de matá-lo covardemente, iriam 

ficar parados ou tentar desarmar alguém que iria matar um filho dos senhores? E, na 

tentativa de desarmar essa pessoa, vocês travam uma disputa pela arma que, por 

sua vez, disparada, acaba matando aquela. Em tal situação, vossas excelências 

seriam inocentes (porque agiram em legítima e justa defesa de outrem) ou seriam 

culpadas (porque deveriam deixar ver em que resultado chegaria a tentativa daquela 

pessoa de matar o seu filho diante dos senhores)?” 

Percebamos que, ao fazer isso, o orador (o advogado, no caso) provoca a 

                                                
14 Uma instituição jurídica para julgamento de crimes contra a vida, em que cidadãos comuns são os 
julgadores (juízes leigos); previsão legal no art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988. 
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emoção do seu auditório, trazendo-lhe uma narrativa análoga ao caso sob 

julgamento para conquistar a adesão dos ouvintes à tese defendida. Isso ocorre 

porque “a presença atua de um modo direto sobre a nossa sensibilidade. É um dado 

psicológico que, como mostra Piaget, exerce uma ação já no nível da percepção” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 132). 

Certamente, o intuito desse advogado seria lançar sobre a consciência dos 

jurados um conflito interpessoal – quer do ponto de vista moral, quer do legal15. O 

recurso utilizado pautou-se numa argumentação retórica em que o orador, trazendo 

à presença dos seus interlocutores o fato narrado, pode causar-lhes, antes de uma 

decisão que deverão tomar, os seguintes juízos de valor: se eu votar pela 

condenação do réu, eu deveria ser condenado também em semelhante situação 

(que, do meu ponto de vista, revela-se moralmente justa); se eu o absolver, então, 

estarei julgando com justiça (já que, nesta situação, eu também mereceria ser 

absolvido). Notemos que o recurso de presença utilizado no caso hipotético auxilia o 

orador na defesa de sua tese, dando a ela um nível elevado de aceitabilidade e/ou 

de convencimento. 

Assim, podemos dizer que a utilização desses dados de presença insere, no 

discurso, uma espécie de argumentação pragmática que, segundo Perelman (2004, 

p. 11), é 

 

um argumento das consequências que avalia um ato, um 
acontecimento, uma regra, ou qualquer outra coisa, consoante suas 
consequências favoráveis ou desfavoráveis; transfere-se assim todo 
o valor destas, ou parte dele, para o que é considerado causa ou 
obstáculo. 

 

Considerando o caso hipotético citado mais anteriormente, o grau de 

julgamento pelos jurados (auditório) será auferido a partir da análise da 

consequência de uma de suas decisões possíveis (conforme as apresentadas 

hipoteticamente) sobre o fato criminoso que eles terão de decidir. Deve haver, aliás, 

uma predisposição intelectual do ouvinte em dar a interpretação mais adequada 

possível ao que o enunciador gostaria de transmitir com o(s) recurso(s) de presença 

utilizado(s). 

Para a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), a seleção e 

                                                
15 Uma sugestão de leitura sobre o binômio moral-Direito é a obra Ética e Direito do próprio Chaïm 
Perelman. 
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utilização desses dados vão atuar muito além de funções estilísticas da linguagem; o 

efeito persuasivo que eles podem trazer à argumentação discursiva do orador 

desenvolve-se como uma presença, o que, portanto, pode estar, também, além da 

escolha linguística: como, por exemplo, uma narração, algumas figuras de 

linguagem etc. 

Com isso, 

 

a noção de presença, de que nos valemos aqui e que julgamos de 
importância capital para a técnica da argumentação, não é uma 
noção filosoficamente elaborada. [...]. Atemo-nos ao aspecto técnico 
dessa noção, que leva à conclusão inevitável de que toda 
argumentação é seletiva. Ela escolhe os elementos e a forma de 
torná-los presentes. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 
135). 

 

Podemos entender, portanto, que o fator norteador dessa presença na 

argumentação, que funciona, portanto, como uma técnica, é a utilização de qualquer 

elemento que possa trazer à percepção do interlocutor uma projeção imagética que 

dará mais força à argumentação desenvolvida a fim de defender a tese pretendida. 

Por essas razões, adotamos a terminologia “recursos”, convencionalmente utilizada 

nos estudos da teoria basilar deste trabalho, para classificar os elementos de 

presença – já que são uma espécie de técnica argumentativa disponível ao orador. 

Portanto, os recursos de presença são elementos selecionados pelo orador 

e, após suas devidas adaptações, apresentados ao auditório com vistas a dar mais 

consistência nos argumentos que ancoram a(s) tese(s) defendida(s). Esses dados 

atuam como se dessem vida à argumentação que se desenvolve no discurso, 

atingindo as lembranças, as emoções e, acima de tudo, a cognição do ouvinte – 

uma vez que se pressupõe um conhecimento intersubjetivo mínimo quanto ao 

raciocínio demonstrado. 

 

2.3.4 Auditório 

 

A nossa última categoria de análise refere-se à questão do auditório. A 

noção desse elemento é trazida também por Aristóteles (2011); sendo, contudo, 

sobre o auditório que Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) se debruçam para 

fundamentar a proposta trazida em Tratado da Argumentação: a nova retórica. 
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Desde o “contato dos espíritos” (entre orador e ouvinte) até os acordos e o final do 

discurso, o auditório é sempre central na argumentação. 

É quase inconcebível pensar a argumentação sem existência de, pelo 

menos, dois agentes que, consequentemente, ocasionam as figuras do orador e do 

ouvinte. Isso acontece mesmo quando estamos deliberando conosco: quando o 

nosso eu se torna ouvinte de nós mesmos, o que faz do “eu” orador e auditório 

nessa deliberação consigo mesmo. 

De outra maneira, a argumentação pressupõe, também, a ideia de diálogo. 

Nesses termos, destacamos, desde logo, que: 

 

O diálogo é a forma e a alma do processo da argumentação. […] O 
primeiro pré-requisito para a existência do diálogo é o interesse de 
pelo menos dois participantes na troca de ideias e na obtenção da 
adesão de intelectos. Um segundo pré-requisito […] é a liberdade 
dos participantes. O interlocutor não deve ter medo de levantar 
questões e de usar argumentos contrários. Não é possível ganhar a 
adesão daqueles que temem ou hesitam em participar ativamente do 
diálogo. (MANELI, 2004, p. 33). 

 

Notemos que, na argumentação exposta em um diálogo16, o ouvinte é 

também um orador, e este é, outrossim, um interlocutor; ou seja orador e auditório 

debatem seus pontos de vistas e/ou contra-arrazoam explicitamente suas teses. Por 

tais motivos, o auditório pode funcionar tanto nessa espécie de argumentação (em 

que há diálogo) como na que somente o orador expõe suas ideias. Um exemplo 

desses dois tipos de audiência: para o primeiro caso, imaginemos a acusação e a 

defesa em um litígio judicial; para o segundo, um palestrante numa dada conferência 

acadêmica ou profissional. 

Apesar da diferença tênue entre esses dois tipos de espaço em que a 

argumentação retórica pode acontecer, uma coisa, entre elas, é imutável e 

necessária: o auditório. Tal elemento, como já dissemos em linhas anteriores, ocorre 

de igual modo na deliberação consigo mesmo, em que o orador é seu próprio 

interlocutor. Neste último caso: 

 

o espírito não se preocuparia em defender uma tese, em procurar 
unicamente argumentos que favoreçam um determinado ponto de 
vista, mas em reunir todos os que apresentam algum valor a seus 

                                                
16 A noção de diálogo aqui adotada é a de uma conversa (entre duas ou mais pessoas), a mesma 
especificada em um dicionário de Língua Portuguesa qualquer. 
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olhos, sem dever calar nenhum e, após ter pesado os prós e os 
contras, decidir-se, em alma e consciência, pela solução que lhe 
parecer melhor. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 45). 

 

Essa deliberação consigo mesmo funciona como uma espécie de auditório 

particular. Ela fornece ao orador uma convicção prévia sobre aquilo que deseja 

expor, por exemplo, ou, ainda, sobre aquilo que precisa refletir para, então, decidir. O 

próprio orador é, portanto, auditório de si. 

Outrossim, percebemos que o auditório é o principal elemento norteador da 

argumentação discursiva do orador; é o que determina a este a disposição do 

raciocínio argumentativo desde a conquista da adesão daquele (interlocutor) à tese 

defendida até seu convencimento e/ou persuasão. É por isso que a ideia de 

auditório é imediatamente evocada tão logo se pensa em discurso (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 7). 

Ainda nesse mesmo contexto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 22) 

observam que: 

 

[…] em matéria de retórica, parece-nos preferível definir o auditório 
como o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 
argumentação. Cada orador pensa, de uma forma mais ou menos 
consciente, naqueles que procura persuadir e que constituem o 
auditório ao qual se dirigem seus discursos. 

 

A partir dessas premissas iniciais e com base na teoria da Nova Retórica, o 

auditório ainda pode ser classificado em: o universal – que, por sua vez, ainda pode 

ser consciente ou inconsciente; e o particular. Para uma melhor compreensão sobre 

cada um, apresentamo-los, a seguir, em subtópicos. 

 

2.3.4.1 Auditório universal 

 

O auditório universal pressupõe a ideia de número e qualidade imensuráveis 

de interlocutores; seria, assim, toda pessoa que tivesse acesso a um dado discurso 

e deixasse-se convencer e/ou persuadir por ele. Aliás, parte da premissa de um 

acordo universal, em que o contato dos intelectos, entre o orador (por meio de sua 

argumentação) e o auditório, acontece sem presunção e sem possibilidade de 

verificação pelo enunciador do discurso. 
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Desse modo, “uma argumentação dirigida a um auditório universal deve 

convencer o leitor do caráter coercivo das razões fornecidas, de sua evidência, de 

sua validade intemporal e absoluta, independente das contingências locais ou 

históricas.” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 35). A partir disso, 

podemos perceber que a argumentação discursiva, para atingir um auditório 

universal, deve se estabelecer com potencial conteúdo, de modo que todo ouvinte 

possa, conhecendo-a, aderir à sua proposta. 

Podemos, também, perceber que o auditório do tipo universal ainda pode ser 

consciente ou inconsciente pelo orador. Aquele se constitui de interlocutores, ainda 

que desconhecidos e de diferentes grupos sociais, que o orador deseja, de algum 

modo, atingir, positiva ou negativamente, com sua argumentação; o segundo, 

relaciona-se a uma indeterminável caracterização, tanto em número quanto em 

qualidade (tipos), de seres humanos que podem conhecer e serem influenciados 

pelo discurso em questão. 

Outrossim, para esse tipo de auditório, não será o conhecimento técnico do 

orador que o influenciará; será, contudo, o desenvolvimento da argumentação 

apresentada que atrairá a adesão desse público incerto e não conhecido à tese 

defendida pelo orador. 

Assim, o auditório universal pressupõe um interlocutor indireto, aquele que 

está fora do alcance de presunção pelo orador – que, por sua vez, construirá seus 

argumentos discursivos visando ao auditório particular (que já é presumido), mas 

desconhecendo e não mantendo controle sobre uma possibilidade de 

universalização desse discurso; embora, em alguns casos (como o é do auditório 

universal consciente), o orador possa ter uma noção de outros interlocutores 

possíveis além daqueles imediatos (que formam o auditório particular).  

 

2.3.4.2 Auditório particular 

 

Poderíamos também chamá-lo de auditório imediato, isto porque é o 

interlocutor, ou grupo deste, mais próximo do discurso do orador. Há, por parte 

desse orador, uma certa presunção sobre a quantidade e qualidade de seu público.  

A esse respeito, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 22) dizem que “o auditório 

presumido é sempre, para quem argumenta, uma construção mais ou menos 
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sistematizada. Pode-se tentar determinar-lhe as origens psicológicas ou 

sociológicas.” 

Esse auditório particular ainda pode ser dos tipos heterogêneo e 

especializado. Aquele constitui-se de grupo de pessoas de diferentes ideologias, 

níveis sociais etc.; este último, de pessoas de um mesmo grupo, seja sob o aspecto 

ideológico, seja sob o intelectual, seja, ainda, sob o social. 

Um exemplo de um auditório heterogêneo poderia ser um público numa 

manifestação político-partidária. O orador desenvolverá uma argumentação 

discursiva que possa influenciar os ânimos de todos os componentes de seu 

auditório para, então, abstrair-lhes a adesão intelectiva; por isso, o discurso deverá 

ater-se a questões gerais que possam interessar e captar a atenção de todos os 

interlocutores. 

De outro modo, um auditório particular especializado poderia ser, por 

exemplo, em um tribunal de justiça, em que os desembargadores, auditório com 

conhecimento técnico sobre o que o(s) orador(es) propõe(m), estariam 

cognitivamente numa mesma disposição de espírito (intelecto) para concluírem 

sobre um veredito à(s) tese(s) apresentada(s) pelo(s) orador(es). 

Portanto, um auditório particular compreende o interlocutor ou grupo deste, 

cujos valores de ordem social, ideológica, étnico, intelectual etc. são conhecidos ou, 

pelo menos, presumidos pelo orador. 

 

2.3.5 Técnicas argumentativas 

 

Apresentamos, em linhas gerais, as técnicas argumentativas que, dada a 

sua importância na condução estrutural de uma argumentação discursiva, são 

utilizadas no discurso, pelo orador, para defender sua(s) tese(s) proposta(s). O uso 

dessas técnicas pode ocorrer de modo consciente ou inconsciente pelo orador. Em 

outras palavras, o orador pode escolher intencionalmente a organização e o tipo de 

seus argumentos visando a dar mais contundência ao seu discurso, assim como 

pode fazê-lo sem consciência disso. 

Antes de adentrarem nos tipos de técnicas argumentativas, os autores do 

Tratado da argumentação: a nova retórica alertam que a divisão em grupos de 

argumentos simboliza didaticamente esquemas retóricos da argumentação de um 
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discurso, isso porque “nada impede de considerar um mesmo enunciado como 

suscetível de traduzir vários esquemas que atuariam simultaneamente sobre o 

espírito de diversas pessoas, até mesmo sobre um único ouvinte” (PERELMAN e 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 212). Assim, não podemos deixar de compreender 

e considerar esses esquemas como componentes do discurso argumentativo como 

um todo – a sua divisão pelas técnicas argumentativas é por questões didáticas.  

Nesse contexto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) apresentam dois 

esquemas de técnicas: as que se formam por associação ou ligação das noções; e 

outras por dissociação delas. No primeiro grupo – em que se aproximam elementos 

distintos para estabelecer uma solidariedade entre eles –, encontram-se as técnicas 

dos argumentos quase-lógicos, dos argumentos baseados na estrutura do real e das 

ligações que fundamentam a estrutura do real; no segundo – em que o objetivo é 

separar elementos solidários entre si –, destacam-se os argumentos por dissociação 

das noções. 

Os argumentos quase-lógicos comportam certo aspecto de convicção, 

levando esse nome por se tratar de exame de ideias verossímeis, e não puramente 

lógicas – já que não se trata de objetos com exatidão matemática, calculável, 

medível. São apenas os que mais se aproximam de raciocínios formais, de aspectos 

de validade, mas não são de uma lógica pura – por isso, “quase-lógicos”. Esses 

argumentos podem formar-se por: identidade e definição na argumentação; regra de 

justiça; argumentos de reciprocidade; argumentos de transitividade; inclusão da 

parte no todo; a divisão do todo em suas partes; argumentos de comparação e; 

argumentação pelo sacrifício. 

Os argumentos baseados na estrutura do real “valem-se dela para 

estabelecer uma solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procura 

promover” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 297). Formam-se a partir 

de: a) ligações de sucessão – que promovem argumentações que tendem a 

relacionar dois fatos sucessivos ligados pelo vínculo causal entre eles – e que se 

subdividem em outra classificação de argumentos, a saber, i) vínculo causal e a 

argumentação, ii) o argumento pragmático, iii) o vínculo causal como relação de um 

fato com sua consequência ou de um meio com um fim, iv) os fins e os meios, v) o 

argumento do desperdício, vi) argumento da direção e vii) superação; b) ligações de 

coexistência – que unem dois acontecimentos de nível desigual, mas que coexistem 

entre si, sendo que um é mais fundamental que o outro – e elas subdividem-se em 
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argumentos que correlacionam i) pessoa e seus atos, ii) o argumento de autoridade, 

iii) o discurso como ato do orador, iv) ato e essência, v) ligação simbólica, vi) 

argumento de hierarquia dupla e vii) grau e ordem. 

Além desses, há as ligações que fundamentam a estrutura do real que 

concebem sua força argumentativa através de dois subgrupos de fundamentos: o 

fundamento pelo caso particular por meio i) da argumentação pelo exemplo, ii) da 

ilustração, iii) do modelo e antimodelo; e o fundamento com o raciocínio por analogia 

a partir i) da analogia e ii) da metáfora. 

Em contrapartida a esses grupos de argumentos formados a partir de 

aproximações, temos os tipos que se formam por separações e que estão dentro do 

grande grupo da dissociação das noções. Esses tipos de esquema argumentativo 

são percebidos com argumentos relativos a i) par “aparência-realidade”, ii) pares 

filosóficos e sua justificação, iii) definições dissociadoras e iv) retórica como 

expediente. 

É, portanto, a partir da disposição da argumentação no discurso, que o 

analista poderá verificar os tipos de argumentos ou técnicas argumentativas que o 

compõem e, assim, o fortalecem enquanto convincente e/ou persuasivo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos investigativos para a 

pesquisa ora desenvolvida, demonstrando, sucintamente, os aspectos 

metodológicos que a norteiam, considerando os estudos de Marconi e Lakatos 

(2003), Creswell (2007) e Flick (2009). 

Ressaltamos que o presente capítulo se mostra importante para o trabalho 

de conclusão de curso, tendo em vista que ele esclarece ao leitor sobre a forma 

como a pesquisa foi agilizada desde o seu início até o seu desfecho, apresentando 

as características gerais da pesquisa e suas implicações na área respectiva do 

conhecimento. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Antes de tratarmos sobre a contextualização do objeto de estudo, optamos 

por começar pela caracterização da pesquisa. Nesse ínterim, ela pode ser 

classificada como documental e também bibliográfica, porque, além do texto-

discurso objeto da pesquisa, serão utilizadas fontes bibliográficas como livros, 

artigos científicos, teses etc., que subsidiarão todo o embasamento teórico das 

análises. É também de método dedutivo e de natureza qualitativa. 

A presente pesquisa é documental porque: 

 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de 
dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que 
se denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no 
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. (MARCONI 
e LAKATOS, 2003, p. 174). 

 

No que se refere ao objeto de estudo a obra La historia me absolverá, esta 

pode ser considerada como fonte primária – já que se trata de um discurso proferido 

pelo seu orador como peça processual referente a momento de defesa em um 

processo criminal. 

A pesquisa que ora relatamos utilizou como parâmetro o caráter 

bibliográfico, com estudos de teorias especializadas constantes em livros, revistas, 

artigos científicos, teses, dissertações etc., que ajudarão na interpretação da teoria 

base sob análise. Assim: 
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A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e 
audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 
fIlmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas 
de debates que tenham sido transcritos por alguma fonna, quer 
publicadas, quer gravadas. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 183). 

 

Desse modo, precisamos considerar a doutrina estudada para o 

embasamento teórico do presente trabalho, de forma que é possível compreender o 

porquê de a pesquisa também ser bibliográfica. Em outras palavras, como o assunto 

recai sobre os estudos da Retórica, dos processos argumentativos presentes em um 

discurso, logo não se trata de pesquisa meramente documental, já que as fontes 

secundárias também embasam tudo – dada a sua cientificidade enquanto fonte de 

estudo. 

No mais, fizemos uma análise do tema através de métodos interpretativo e 

de raciocínio dedutivo, em que, naquele, buscamos esclarecer e/ou apresentar 

noções conceituais e epistemológicas acerca da nova retórica (com foco nas 

categorias de análise deste trabalho), e, neste outro método, analisamos os 

elementos/processos argumentativos (auditório, teses, recursos de presença e ethos 

do orador) identificados no discurso objeto desta dissertação, a partir de fragmentos 

dali retirados. 

Dessa forma, essa pesquisa tem como método principal o dedutivo para 

consecução dos objetivos propostos. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 106), 

“método dedutivo – que, partindo das teorias e leis, na maioria das vezes, prediz a 

ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente)”. Isto é, nesse 

método, o pesquisador parte de uma premissa geral para uma particular. Assim, no 

presente trabalho, partiremos de propostas apresentadas pelas correntes teóricas 

fundamentadoras (categorias da nova retórica) para aplicá-las ao corpus (discurso 

La historia me absolverá) e, deste modo, analisaremos argumentos empregados 

pelo orador (Fidel Castro) nesse discurso. 

Ressaltamos, também, que a natureza da pesquisa é qualitativa, na medida 

em que sua base é na análise/interpretação discursiva, observando fenômenos e 

contextos sociais, históricos, políticos etc. Não se adstringe a dados meramente 
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quânticos, estatísticos ou, ainda, a experimentos laboratoriais. Nesse sentido, Flick 

(2009, p. 8) assevera que: 

 

Esse tipo de pesquisa visa a abordar o mundo ‘lá fora’ (e não em 
contextos especializados de pesquisa, como os laboratórios) e 
entender, descrever e, às vezes, explicar os fenômenos sociais ‘de 
dentro’ de diversas maneiras diferentes: Analisando experiências de 
indivíduos ou grupos. […]. Examinando interações e comunicações 
que estejam se desenvolvendo. […].  Investigando documentos 
(textos, imagens, filmes ou música) ou traços semelhantes de 
experiências ou interações. 

 

Nesse direcionamento, destacamos que a pesquisa qualitativa apresenta ao 

pesquisador a possibilidade de desenvolver certos conceitos valorativos em seu 

trabalho, revelando, por vezes, o seu eu-pessoal (suas aspirações, ideologias, etc.) 

atrelado ao eu-pesquisador. Isso acontece porque, ao tentar explicar fenômenos 

sociais e documentos, por exemplo, ele interage diretamente com seu objeto de 

análise. “O pesquisador qualitativo vê os fenômenos sociais holisticamente. […] usa 

um raciocínio complexo multifacetado, interativo e simultâneo” (CRESWELL, 2007, 

p. 187). 

O presente trabalho demonstra, com este capítulo, o seu caráter científico-

acadêmico, uma vez que, à medida em que apresenta a sua objetividade enquanto 

atividade universitária, revela a sua caracterização estrutural e normativa dentro das 

teorias que o embasam. 

 

3.2 DOMÍNIOS E GÊNEROS DO DISCURSO JURÍDICO 

 

Aqui, apresentamos uma breve discussão sobre os domínios discursivos 

relativos ao objeto de estudo da pesquisa, bem como o gênero do discurso jurídico 

que o caracteriza.  

 

3.2.1 Domínio do discurso jurídico 

 

Antes de adentramos sobre a questão do gênero discursivo que compõe o 

objeto de estudo deste trabalho dissertativo, falemos um pouco sobre seu domínio 

discursivo, dada a possibilidade de interferência de uma esfera do discurso em 
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outra. 

Nessa perspectiva, ressaltamos que o corpus aqui analisado se refere a um 

discurso de autodefesa criminal de Fidel Alejandro Castro Ruz, quando do seu 

julgamento no caso do “Assalto ao Quartel Moncada”, em julho de 1953 – fato 

histórico este que, como já observamos em linhas anteriores, foi a ação inicial e 

desencadeadora da Revolução Cubana anos depois. 

O domínio discursivo desse objeto de estudo apresenta-se com uma espécie 

de hibridez em sua classificação: por um lado, refere-se a uma peça judicial; por 

outro, sofreu influência de lutas sócio-políticas (no caso ensejador do processo 

contra Fidel Castro), o que, portanto, revela um discurso jurídico-político. Jurídico 

porque se trata de uma parte da defesa processual criminal no tribunal de exceção 

destinado ao julgamento do caso do Assalto ao Quartel Moncada, em Cuba; e 

político porque carrega em si marcas de movimentos pré-revolucionários, além de 

críticas oposicionistas e denúncias sociais ao governo então vigente à época 

naquele país. Entretanto, é preciso refletir que essa transfiguração do domínio 

discursivo ‘original’ da autodefesa não retira o seu caráter genuinamente jurídico – 

seja pelos elementos linguísticos, por vezes, ressaltados, seja porque se trata de um 

discurso proferido dentro da esfera judicial referente a uma peça de defesa do réu. 

Nesse contexto, é mister observarmos o que exaltamos aqui como domínio 

discursivo: 

 
[…] entendemos como domínio discursivo uma esfera da vida social 
ou institucional (religiosa, jurídica, jornalística, pedagógica, política, 
industrial, militar, familiar, lúdica etc.) na qual se dão práticas que 
organizam formas de comunicação e respectivas estratégias de 
compreensão. Assim, os domínios discursivos produzem modelos de 
ação comunicativa que se estabilizam e se transmitem de geração 
para geração com propósitos e efeitos definidos e claros. Além disso, 
acarretam formas de ação, reflexão e avaliação social que 
determinam formatos textuais que em última instância desembocam 
na estabilização de gêneros textuais. (MARCUSCHI, p. 193). 

 
Quanto à hibridez mencionada, é que o caso que ensejou o referido 

processo contra Fidel e seus companheiros foi o precursor no contexto da 

Revolução Cubana. Assim, o que Fidel diz em todo seu discurso das alegações 

finais de sua autodefesa está atrelado a questões sociais, políticas, ideológicas. Por 

esse motivo, o discurso é também político. 

Desse modo: 
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O discurso político é, por excelência, o lugar de um jogo de 
máscaras. Toda palavra pronunciada no campo político deve ser 
tomada ao mesmo tempo pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser 
entendida ao pé da letra, numa transparência ingênua, mas como 
resultado de uma estratégia cujo enunciador nem sempre é 
soberano. (CHARAUDEAU, 2008, p. 8). 

 

Assim, sendo o discurso político esse “jogo de máscaras”, o que podemos 

abstrair-lhe são os possíveis efeitos de sentido, mas, dificilmente, a sua 

intencionalidade única e acabada em si mesma. 

No mais, quanto a essa duplicidade de domínio discursivo sob análise, 

constituindo-se de um discurso jurídico-político, podemos dizer que: 

 
Qualquer enunciado, por mais inocente que seja, pode ter um sentido 
político a partir do momento em que a situação o autorizar. Mas é 
igualmente verdade que um enunciado aparentemente político pode, 
segundo a situação, servir apenas de pretexto para dizer outra coisa 
que não é política, a ponto mesmo de neutralizar seu sentido. 
(CHARAUDEAU, 2008, p. 39-40). 

 
Ademais, a genericidade desse corpus em análise é complexa. E, por assim 

ser, pode esse enunciado ser classificado como discursos mistos que articulam 

gêneros do discurso jurídico e do discurso político, respeitando as especificidades 

dos domínios discursivos, em virtude de serem tipos relativamente estáveis, 

constituindo-se gêneros do discurso nos termos em que define Bakhtin (2003). Com 

isso, Bakhtin (2003, p. 263) apresenta a ideia da “extrema heterogeneidade dos 

gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza geral do 

enunciado”, assim como a sua característica de subdividir-se em primários e 

secundários. 

Essa noção bakhtiniana sobre gênero discursivo explica os atravessamentos 

dos gêneros e, assim, a possibilidade da multigenericidade de um enunciado. É com 

a formação sócio-histórica do enunciado, com seus aspectos linguísticos ou outras 

materialidades17, que se pode dizer o seu gênero predominante, já que um gênero 

pode afetar outro. 

Não obstante isso, e concluindo raciocínio anteriormente desenvolvido, o 

domínio discursivo de predominância no objeto de análise neste trabalho é o 

jurídico. Assim, o corpus constituinte desta dissertação refere-se a um discurso de 

                                                
17 No caso de uma peça judicial, sua cópia extraída dos autos, por exemplo. 
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autodefesa (em virtude de o próprio acusado patrocinar sua causa – sendo, portanto, 

réu e advogado) que, por sua vez, se desdobra em alegações finais (que, no 

presente caso, seria o gênero discursivo). 

 

3.2.2 Gêneros do discurso jurídico 

 

O universo jurídico corresponde a todo um sistema de normas, princípios, 

órgãos da justiça e tantos outros elementos relativos às ciências jurídicas, ao Direito. 

Nesse espaço, há vários conjuntos de gêneros discursivos dessa esfera da atividade 

humana, como, por exemplo, os que se situam no ramo do Direito Processual Penal: 

inquérito, denúncia, citação, resposta à acusação, memoriais/alegações finais (de 

acusação e de defesa), sentença, recursos em geral, acórdãos, intimação etc. 

Podemos esclarecer que “Essas formas de comunicação que seguem padrões 

razoavelmente estáveis com os quais as pessoas de um determinado grupo social 

estão familiarizadas emergem como gêneros, vistos como respostas a situações 

sociais recorrentes” (FUZER; BARROS, 2008, p. 46-47). Podemos perceber, então, 

que cada um desses gêneros citados possui suas características próprias dentro do 

sistema processual legal. 

Assim, considerando o objeto de estudo, esclarecido e delimitado em tópico 

específico, vamos nos debruçar sobre a análise e caracterização do gênero 

alegações finais de defesa para melhor compreensão do leitor quanto ao momento 

processual adequado ao desenvolvimento desse gênero do discurso jurídico, bem 

como seu desdobramento no corpus deste trabalho. 

 

3.2.3 Gênero alegações finais 

 

O gênero discursivo do objeto de estudo desta pesquisa refere-se às 

alegações finais – pertencente ao grupo do processo criminal/penal. Ambas as 

partes da relação processual, acusador e réu, são responsáveis pela apresentação 

desse elemento do discurso jurídico. No Brasil, elas podem ser apresentadas 

oralmente ao final da audiência de instrução ou por escrito em forma de memoriais 

(BRASIL, 1941). Essa peça processual é de competência de ambas as partes e é 

exibida após a oitiva das testemunhas, vítimas (se for o caso), acusado, quando não 
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há mais diligências a serem executadas, e antes da sentença (TÁVORA, 2009, p. 

610). No caso, as alegações finais são da defesa e da acusação no processo. 

No caso deste trabalho, La historia me absolverá, como, por meio da obra, é 

conhecido o discurso de um momento processual da autodefesa de Fidel Castro, 

corresponde às alegações finais de defesa do processo judicial que julgou o caso do 

ataque aos quarteis de Moncada, em Santiago, e de Céspedes, em Bayamo – 

ambos em Cuba. 

Assim, no caso das alegações finais de defesa, é possível a espécie de 

autodefesa, em que o próprio réu é advogado de si e, portanto, apresenta as suas 

alegações finais em sede de autodefesa. Tecnicamente, toda a defesa de Fidel 

Castro nesse processo judicial foi elaborada por meio de autodefesas (já que, 

enquanto réu, ele mesmo foi advogado de si). 

 

3.3 UNIVERSO DE ESTUDO E CORPUS 

 

A pergunta inicial que se faz diante de um trabalho acadêmico está em saber 

por que e para quê a escolha de um determinado corpus para a pesquisa. Assim, no 

presente trabalho, por que analisar os aspectos da argumentação no discurso La 

historia me absolverá de Fidel Castro? 

Inicialmente, esclarecemos, em tópico específico, sobre a importância, 

pertinência e o fascínio de estudarmos a argumentação no discurso, conhecendo 

desde suas origens históricas até como vem sendo estudada na contemporaneidade 

pela Nova Retórica de Perelman e Olbrecths-Tyteca. Aqui, neste tópico e seus 

subitens, contextualizamos o nosso objeto de estudo e seus desdobramentos de 

maneira que deixamos transparecer, ao nosso leitor, os motivos entusiásticos que o 

caso nos atrai. 

 

3.3.1 Cuba, o processo criminal e o livro 

 

Localizada no Continente da América Central e na região do Caribe, a 

República de Cuba, como é chamada oficialmente, é uma nação-ilha, cuja capital é 

Havana. Em 1952, apesar do grande domínio do capital norte-americano sobre a 

economia de Cuba, acompanhado do controle político, de tal modo que levou a 
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inúmeras intervenções militares daquela potência mundial sobre a ilha, o país de 

Cuba vivia sob respaldo de uma Constituição legítima e estava em ano de eleições 

presidenciais. 

Segundo Lopes (2005), o senhor Carlos Prío Socorrás era o presidente de 

Cuba em 1952, quando, por meio de um golpe militar liderado por Fulgêncio Batista, 

em março daquele ano, foi destituído do cargo. Contudo, Fulgêncio Batista esteve 

como Presidente eleito entre os anos de 1940-1944; como ditador, entre 1952-1959 

– saiu do Poder por meio da Revolução cubana. Além disso, esteve diretamente 

ligado à presidência do país durante os anos de 1933-1944, em que ele e outros 

militares derrubaram o governo autoritário de Gerardo Machado. 

Fulgêncio Batista, em seu governo ditatorial, suspendeu a Constituição 

cubana de 1940, revogando vários direitos sociais e garantias básicas dos 

indivíduos, como, por exemplo, censura à imprensa e proibição de greve. Porém, os 

movimentos sociais, sindicais e estudantis, iniciados no período de ditadura de 

Machado, ganhavam força popular. Fidel Castro, jovem advogado à época, ainda 

chegou a apresentar uma denúncia formal contra Batista, mas, como o caso nunca 

foi julgado, ele passou a imaginar e planejar um levante armado contra o governo 

tirano de Batista. Tal situação, então, fez surgir o caso do assalto ao quartel 

Moncada em julho de 1953. 

O processo relativo ao caso número 37053 e que se inicia no dia 21 de 

setembro de 1953 refere-se ao fato conhecido historicamente como Assalto ao 

Quartel Moncada, ocorrido no dia 26 de julho daquele ano, em que o Fidel Castro e 

um pequeno grupo de outras pessoas iniciaram as movimentações impulsionadoras 

da Revolução Cubana (que aconteceria efetivamente em 1959). Apesar de o registro 

carregar apenas o nome do quartel Moncada, o ataque foi contra este, em Santiago 

de Cuba, e contra o quartel de Céspedes, em Bayamo, que fica situado a 127 

quilômetros daquele (ARZE, 2008, p. 17). 

Levado a julgamento, Fidel Castro, como principal acusado e usando de sua 

condição de advogado, conduziu sua própria defesa e, de algum modo, a de seus 

companheiros. Participou das três primeiras sessões, mas, como suas declarações 

geravam, por certo, constrangimento ao governo cubano, foi impedido de voltar ao 

restante do julgamento, voltando, depois, somente para fazer suas alegações finais 

– o que é feito num quarto de hospital, sem público. Nesse cenário: 
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[…] desta forma, sua primeira revés [sic] o converte em vitória no 

próprio dia 21 de setembro quando se realiza a primeira sessão do 
Juízo de Moncada e ao dia seguinte persiste e persiste, de modo que 
depois de haver participado de três sessões, o fazem desaparecer r 
não volta nunca mais ao juízo, senão o mês de outubro quando faz 
seu alegato [sic] “A História me Absolverá”. (ARZE, 2008, p. 62). 

 

As alegações finais18 de autodefesa foram apresentadas, oralmente, por 

Fidel Castro (mas, elaboradas manuscritamente por ele), no dia 16 de outubro de 

1953, as quais seguiram da sentença penal condenatória de 15 (quinze) anos de 

prisão para ele e os demais revolucionários. 

Diante de todos seus pensamentos e relatos apresentados nessas 

alegações finais, era preciso dar conhecimento à Cuba e, também, ao mundo sobre 

seu discurso daquela ocasião do processo – que transcendia a ideia e a finalidade 

de um simples momento processual de defesa. Assim, é que, com muito esforço, as 

palavras de Fidel Castro foram propagadas por todo o mundo em forma de livro ou 

mesmo em domínio púbico pela rede mundial de computadores (internet), cujas 

publicações carregam como título a última frase do mencionado momento judicial da 

autodefesa: A história me absolverá. 

 

3.3.2 O orador: Fidel Castro 

 

Considerando que uma de nossas categorias de análise refere-se ao ethos 

do orador, caracterizemos, em linhas gerais, a figura de Fidel Castro antes de sua 

imagem demonstrada pelo seu discurso aqui em debate, já que nos filiamos à ideia 

de que o ethos vai muito além dessa imagem revelada, pelo locutor, num momento 

discursivo isolado. 

Fidel Alejandro Castro Ruz nasceu no dia 13 de agosto de 1926, na cidade 

de Birán/Cuba. Formado em Direito, durante o tempo que cursou a faculdade, 

empenhou-se nos movimentos estudantis, em que chegou a concorrer à presidência 

da Federação de Estudantes Universitários. Após formado, entrou para a política 

partidária de seu país. 

                                                
18 Ver o tópico “gênero alegações finais”, neste capítulo metodológico, em que explicamos, em linhas 
gerais, o que são alegações finais. 
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Assumindo o controle de Cuba, promoveu as reformas agrária e urbana, 

dando início e cumprimento a suas leis revolucionárias (apresentadas por ocasião 

de La historia me absolverá). Na política, declarou Cuba estado socialista de partido 

único, o Partido Comunista de Cuba - O Partidão, rompendo com os Estados Unidos 

e colocando-se sob a proteção da antiga União Soviética. 

Também ajudou, com apoio ideológico, movimentos revolucionários da 

América Latina. No campo social, setor de seus maiores sucessos, conseguiu 

promover uma considerável expansão da educação, da saúde pública, do esporte e 

das artes. Nesse contexto,  

 

No período de 1959 a 1961, foi introduzido um método de caráter 
político-social, que ainda persiste, por sua grande eficácia, com fins 
essencialmente educativos: os discursos dos dirigentes da 
Revolução, em especial de Fidel Castro. […] O período termina com 
a Declaração de Cuba como Território Livre de Analfabetismo, no dia 
22 de dezembro de 1961. Uma grande proeza histórica, não só do 
ponto de vista político, mas pelo maciço do processo e pelo caráter 
científico. Nesse lapso, tão curto, cumpriu-se o Programa do 
Moncada19. (RODRÍGUEZ, 2011, p. 45-46). 

 

O autor destaca a evolução de Cuba em direitos sociais como educação, 

alertando para o fato de que, com Fidel Castro à frente da nação, após a Revolução 

de 1959, o país conseguiu abolir o analfabetismo. 

Apesar de seu país ter passado e ainda passar por dificuldades econômicas 

agravadas pelo bloqueio comercial patrocinado pelos Estados Unidos, Fidel Castro 

conseguiu cumprir suas propostas sociais (ou leis revolucionárias) apresentadas já 

por ocasião de La historia me absolverá, e reajustadas após a Revolução cubana 

em 1959. Ele faleceu no dia 25 de novembro de 2016, em Havana. 

 

3.3.3 O corpus: a produção do texto La historia me absolverá 

 

A palavra corpus é originária da Língua Latina e é costumeiramente aceita a 

sua escrita sob essa mesma nomenclatura estrangeira em trabalhos acadêmicos. 

Significa, pois, um texto (ou conjunto dele) que é utilizado como objeto de estudo 

sobre o qual recairão as análises, sejam estas empíricas ou teóricas, mas sempre 

                                                
19 O autor faz referência ao conjunto de leis revolucionárias apresentado por Fidel Castro em La 
historia me absolverá. 
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sobre o funcionamento da linguagem e não sobre os conteúdos (SOUZA, 2003). 

Assim, o corpus da nossa pesquisa é um discurso de autodefesa de Fidel Castro, 

cuja materialidade encontra-se por meio de sua publicação em forma de texto 

intitulado La historia me absolverá. O discurso refere-se ao gênero textual alegações 

finais (de uma autodefesa criminal), em que o orador apresenta suas últimas razões, 

circunstâncias e histórias relativas ao fato pelo qual foi denunciado, processado e 

julgado. 

Um dos grandes marcos desse discurso é que o líder revolucionário, que era 

advogado, assumiu sua própria defesa e, com ela, defendeu o direito de os povos 

lutarem contra a tirania. O discurso, inicialmente proferido oralmente diante dos 

juízes da causa, foi, posteriormente, escrito pelo próprio Fidel, com a finalidade de 

ter publicidade em Cuba e, consequentemente, tornar-se também mundialmente 

conhecido, pois foi publicado em diversos países – sempre intitulado (por meio das 

diversas traduções) a partir da última frase que Fidel Castro profere: “la historia me 

absolverá”. 

O fato é que esse discurso foi, antes, escrito manualmente pelo próprio Fidel 

Castro e proferido, também por ele, no dia da audiência. É o que podemos inferir 

pela seguinte informação: 

 

O processo judicial está por vir ao seu fim, no dia 15 de outubro, 
Fidel trabalha sem fechar os olhos, escreve sua defesa que soma 50 
páginas; de noite, não deixa dormir a seu vizinho de cela, pois 
caminha todo o tempo discursando e tendo como auditório as quatro 
paredes que lhe servem de eco; modula lenta e pausadamente cada 
palavra e, para melhorar sua dicção, se [sic] coloca uma pedrinha na 
boca imitando ao grande político e orador grego ateniense 
Demóstenes. 
[…] 
Nas primeiras horas da manhã do dia 16 de outubro de 1953, Fidel 
veste um terno azul obscuro com camisa branca e gravata vermelha. 
Lhe colocam grilhetas nos pulsos e é conduzido esposado com 
guardas por diante, por trás e pelos lados todos, fortemente 
armados. (ARZE, 2008, p. 62-63). 

 

Mas, como o discurso proferido em sessão de julgamento, embora escrito 

antes, tenha sido deixado nos autos do processo (ao que os relatos fazem parecer), 

precisou ser novamente escrito por Fidel Castro, o que foi feito quando este já tinha 

sido condenado e levado à prisão de Pinos (para onde ele e mais 27 condenados do 

caso de Moncada foram conduzidos após o julgamento). Certa vez, foi levado a uma 



54 
 

cela solitária individual20, lugar em que ele: 

 

… escreve, apaga, escreve, revisa, não para de escrever as duas 
horas que levou seu discurso no juízo realizado em Santiago de 
Cuba no ano anterior. Faz uso de sua memória de “elefante” para 
lembrar uma e outra frase, um e outro parágrafo do documento que 
se conhecerá posteriormente no mundo todo com o título A história 
me absolverá. (ARZE, 2008).  

 

Assim, somente após sua prisão definitiva na Isla de Pinos devido sua 

condenação, é que Fidel Castro reelabora sua autodefesa de modo que pudesse ter 

publicidade em Cuba e no mundo todo – já que foi impedido o acesso de público 

para assistir àquela última sessão. Com ajuda de outros presos, o texto saía de 

dentro do interior do presídio por meio de charutos/cigarros e chegava às mãos de 

Melba Hernandez Rodríguez e Haydée Santa Maria – estas responsáveis pela 

datilografia, impressão e distribuição do discurso em todo o país (ARZE, 2008). 

Apresentamos, a seguir, um quadro sinótico para ilustrar as sessões de 

julgamento e as etapas percorridas até a que culminou no discurso e, 

posteriormente, na obra La historia me absolverá. 

 

Quadro-síntese sobre a elaboração de La historia me absolverá 

Etapa do 
processo 

Antes da 
sessão de 
julgamento 
do dia 15 
de outubro 

No dia da 
sessão 

Após sua condenação, 
ocorrida no dia 15 de 
outubro de 1953 

Publicização 
de la histo-
ria me 
absolverá. 

Etapa do 
discurso 
sob análise 
 

Escrita das 
alegações 
finais na 
prisão. 

Apresentação 
oral das 
alegações que 
Fidel Castro 
escreveu. 

Reescrita/reelaboração 
de cada parte do 
discurso apresenta- do 
na sessão de 15 de 
outubro,  

O texto sai 
em trechos 
para 
extrapolar 
os muros da 
prisão e, 
com apoio 
de amigos, 
chegar ao 
povo 
cubano e ao 
mundo. Foi 

                                                
20 O isolamento de Fidel deveu-se ao fato de que ele e seus companheiros desobedeceram a ordem, 
dada pelo guarda do presídio (Cabo Pistolita), de que, naquele dia, eles não deveriam sair do seu 
dormitório porque Fulgêncio Batista iria inspecionar a prisão. Contudo, os prisioneiros, orientados por 
Fidel e juntamente com este, além de cantarem o hino da nação, gritaram contra Batista “assassino”. 
(ARSE, 2008). 
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adaptado a 
uma obra. 

 

3.3.4 Critérios de seleção do corpus: escolha da versão analisada 

 

Para termos acesso ao texto sobre o qual foca esta pesquisa, entramos em 

contato com o Consulado Cubano, via correio eletrônico, pedindo-lhe que nos 

encaminhasse cópia do discurso La historia me absolverá, uma vez que 

pretendíamos fazer uma pesquisa acadêmica (dissertação, no caso) em torno dele. 

Posteriormente, obtivemos resposta do Setor Consular de Cuba em Brasília/DF, que, 

por meio do correio eletrônico, nos enviou uma cópia em PDF do mencionado 

discurso. No e-mail, o respeitável Cônsul nos alerta que se trata de uma versão 

digital de uma editora cubana, cuja reprodução é altamente confiável e fiel ao fato 

histórico ensejador do discurso. 

Nesse norte, faremos as análises a partir de fragmentos retirados do texto 

enviado pelo Consulado de Cuba em Brasília. Com eles, analisaremos categorias 

como teses, ethos, recursos de presença e auditório, de modo que possamos 

compreender a argumentação do corpus por meio de processos argumentativos. 

Sabendo, pois, da existência do discurso La historia me absolverá, objeto de 

estudo, tanto na forma de livro traduzido para a Língua Portuguesa como em seu 

idioma original (e, ainda, com posse dos dois), optamos por este último. A razão da 

escolha se dá pela maior autenticidade que a versão em sua língua vernácula pode 

oferecer ao leitor. 

No mais, considerando a densidade do mencionado discurso, já que está 

disposto em quase 90 (noventa) páginas, apresentaremos uma divisão secional dele 

(com base na classificação de tese na área jurídica, que discutiremos logo a seguir), 

de modo que haja uma melhor compreensão, por parte do leitor, quanto à(s) tese(s) 

revelada(s) e aos recursos de presença utilizados pelo orador para defendê-la(s), 

além de como se apresenta seu ethos. 

Para compreensão dessa divisão que propomos para as análises do corpus 

da pesquisa, entendamos a localização e a conceituação de tese na seara jurídica. 

Para isso, tomemos como exemplo a seguinte situação hipotética de um fato jurídico 

penal: imaginemos que “A” foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por 



56 
 

motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), em virtude de ter matado o assassino de seu 

filho. Pronunciado, foi levado a Júri, tendo seu advogado levantado, desde a 

resposta à acusação, as seguintes teses: tese preliminar de nulidade processual; no 

mérito, tese principal de negativa de autoria com pedido de absolvição, portanto, 

além de tese secundária de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) com 

consequência, então, de redução da pena. 

Neste hipotético caso, a tese processual de defesa, juridicamente falando, 

pode ser compreendida em três (3) categorias, a saber: a tese preliminar, a principal 

ou de mérito e a secundária. Na primeira, o advogado pode levantar questões 

quanto à formalidade e/ou nulidade do processo, alegando ausência de laudo 

cadavérico (art. 564, III, b, do CP), por exemplo. Já na tese principal, devem ser 

apresentadas as questões de mérito, que, no caso narrado acima, seria a hipótese 

de não ser o réu o autor do crime, ou, caso os jurados não pensem assim, que 

considerem, subsidiariamente/secundariamente, pelo menos, que o réu agiu 

impelido por motivo de relevante valor moral. 

No Direito, as teses preliminares não adentram em questões de mérito, isto 

é, não defendem, por exemplo, que o réu é inocente; demonstram apenas questões 

formais do processo judicial. De modo similar, pela visão da nova retórica, pode 

haver em um dado discurso uma tese de adesão inicial21 – que poderíamos, então, 

chamá-la de tese preliminar (aquela que não é a principal; não é a proposição 

central que o orador pretende defender) – e uma principal. 

Observemos, então, que, numa classificação jurídica geral, as teses de 

defesa (no caso hipotético narrado mais acima) poderiam ser compreendidas em 

três categorias – sendo que, pela Nova Retórica, poderia haver mais de uma tese 

dentro desses compartimentos: sendo uma de adesão inicial e uma central (ABREU, 

2007) no mesmo bloco. Em outros temos, dentro das questões preliminares (na 

classificação processual-jurídica), de mérito e secundárias, podem ter uma tese de 

adesão inicial e uma central. Desse modo, as teses seriam proposições sobre as 

quais a defesa do acusado se debruçaria a fim de conquistar a adesão de seu 

auditório (jurados) para o fim almejado (cancelar o processo por nulidade; 

reconhecer a inocência do réu, absolvendo-o; ou reconhecer o homicídio 

privilegiado, diminuindo-lhe a pena). 

                                                
21 Esse conceito sobre tese de adesão inicial é deduzido por Abreu (2007). 
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Essa divisão é didática. Geralmente, não é apresentada de forma explícita 

por meio de um tópico, por exemplo, nominando cada questão, em alegações finais 

jurídicas. Assim, considerando que o nosso corpus, a obra La historia me absolverá, 

chega ao domínio público não como uma fotocópia de como ficou disposto o 

discurso no processo judicial respectivo (se oralmente, gravado em áudio ou vídeo; 

se escrito)22, mas como foi, posteriormente, escrito por Fidel Castro para publicação, 

é que propusemos sua análise nas três etapas textuais/discursivas inferidas pela 

concepção jurídico-processual daquele discurso. 

Diante do exposto, o discurso La historia me absolverá será dividido em 

suas partes destinadas a questões preliminares, de mérito e finais ou subsidiárias. 

Dentro de cada uma dessas secções do corpus, procuramos a tese de adesão inicial 

(em caso de haver), a tese central e a subsidiária (se também houver). Assim, os 

excertos são selecionados ou recortados desde que contenham a(s) tese(s) 

correspondente(s) à parte do discurso sob estudo: se na parte preliminar, de mérito 

ou final/subsidiária. Desse modo, portanto, interpretamos as teses reveladas e 

demais categorias de análise propostas em nossos objetivos de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Não tivemos acesso aos autos processuais relativos ao julgamento de Fidel Castro. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO EM LA HISTORIA ME 

ABSOLVERÁ  

 

No presente capítulo, apresentamos as análises realizadas com o corpus 

selecionado, apontando: as teses reveladas; como se apresenta o ethos do orador; 

que recursos de presença ele utiliza para atrair a adesão de seus interlocutores; e a 

que auditório(s) ele se dirige. Destacamos essas categorias nesse discurso por 

acreditarmos que elas conseguem demonstrar como é desenvolvida a argumentação 

nesse texto correspondente a alegações finais de autodefesa em um processo 

criminal – desde a constituição do ethos de seu orador até a utilização de dados que 

orientam os argumentos utilizados para convencer seu auditório (particular e/ou 

universal). 

Tratamos, aqui, de um discurso jurídico de valor histórico-político, em que as 

circunstâncias de lugar e de tempo que o constituíram podem influenciar na nossa 

interpretação – o que nos remete ao último objetivo de pesquisa: “interpretar 

aspectos do processo argumentativo em sua articulação com as esferas do discurso 

político e jurídico”. 

Considerando a extensão do texto analisado, bem como as várias teses 

reveladas, propusemos a organização do capítulo em tópicos com seções da peça 

judicial, na qual analisamos, por parte, teses e argumentos, recursos de presença e 

ethos do orador. Junto a essas categorias, serão considerados, também na análise, 

aspectos interpretativos do(s) auditório(s) e das esferas de discurso híbrido (jurídico 

e político). Para as análises, dividimos o capítulo da seguinte forma: (i) primeiro, 

identificação e interpretação do(s) auditório(s); depois, (ii) uma seção destinada a 

questões preliminares, de mérito (circunstâncias e motivos do fato, sob o enfoque 

jurídico) e subsidiárias. Dentro de cada uma dessas seções, descrevemos e 

interpretamos as demais categorias. 

 

4.1 OS AUDITÓRIOS: O TRIBUNAL, A NAÇÃO CUBANA E O MUNDO 

 

Embasados nas premissas apresentadas sobre as noções de auditório nos 

estudos da Retórica, sobretudo, sua ênfase dada pela Nova Retórica, iniciamos 

nossas análises verificando os auditórios a que se destina o discurso, em forma do 
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gênero alegações finais de defesa penal, de autoria de Fidel Castro (enquanto 

advogado de si) e em favor dele (enquanto réu). Desse modo, considerando a 

contextualização do corpus, apresentada em tópico próprio no capítulo 

metodológico, podemos, desde logo, entender o discurso La historia me absolverá 

como uma estratégia político-argumentativa de Fidel Castro Ruz para dar 

publicidade em Cuba e, posteriormente, no mundo, às atrocidades sociais, 

sanguinárias e corruptivas ocorridas durante a ditadura do governo de Fulgêncio 

Batista. 

Tal interpretação nos faz observar, à luz da Nova Retórica, a presença, no 

discurso sob análise, dos auditórios universal (consciente e inconsciente), além do 

auditório particular presumido – que seriam os juízes da causa. O orador dirige-se ao 

auditório universal consciente quando utiliza argumentos relativos às lutas internas 

do país; ao auditório universal inconsciente, quando apresenta argumentos que 

qualquer ser humano, em pleno gozo de suas capacidades mentais, entenderia; e ao 

auditório particular, quando desenvolve argumentos jurídicos advindos estritamente 

de categorias do Direito. 

O auditório universal consciente a que se dirige Fidel Castro em sua defesa 

refere-se ao povo cubano, aos seus compatriotas em geral. É o seu auditório, do 

ponto de vista político de seu discurso, imediato, uma vez que o orador consegue, 

dentro de sua defesa jurídico-política, denunciar as atrocidades cometidas no 

governo ditatorial de Fugêncio Batista. Por outro lado, do ponto de vista da 

perspectiva jurídica de seu discurso, esse auditório seria mediato, já que o fim 

genuíno no processo sob julgamento seria a defesa do acusado. 

A exemplo de sua convicção sobre o seu auditório universal presumido, o 

orador menciona, logo nas primeiras páginas de seu discurso, o seguinte: 

 

Excerto 1 
 

[…] y poner en evidencia irrebatible los crímenes espantosos y repugnantes que se 
habían cometido con los prisioneros, mostrando ante la faz de la nación y del mundo la 
infinita desgracia de este pueblo, que está sufriendo la opresión más cruel e inhumana 
de toda su historia23. (RUZ, 2007, p. 8-9). 

 

                                                
23 E colocar em evidência irrefutável os crimes espantosos e repugnantes que haviam sido cometidos 
com os prisioneiros, mostrando à nação e ao mundo a infinita desgraça deste povo, que está 
sofrendo a opressão mais cruel e desumana de toda sua história. (Tradução livre). 
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Percebamos que o próprio orador evidencia a existência desse auditório 

universal, relatando que as ofensas cometidas a mando do governo contra os 

prisioneiros serão demonstradas à população cubana e à mundial – neste último 

caso, aparece a figura do auditório universal inconsciente (uma vez que o orador não 

tem o domínio de a quem ou aonde o seu discurso chegará e atrairá a adesão). 

Podemos identificar também a presença de um auditório universal 

inconsciente no discurso de Fidel Castro, quando o orador menciona argumentos 

que se dirigem a pessoas indeterminadas, sendo de percepção a qualquer um que 

tiver acesso à La historia me absolverá. A presença desse auditório pode ser 

verificada no trecho analisado anteriormente, quando tratamos do auditório universal 

consciente, bem como no trecho seguinte, por exemplo: 

 

Excerto 2 

 
[…]. Los ejemplos históricos pasados y presentes son incontables. Está bien reciente el 
caso de Bolivia, donde los mineros, con cartuchos de dinamita, derrotaron y aplastaron a 
los regimientos del ejército regular24. (RUZ, 2008, p. 31). 

 

 

No trecho citado, o orador traz a seu discurso um fato histórico que se 

passou no país da Bolívia. É um fato que qualquer um que tiver conhecimento 

saberá do que se trata; não é um argumento trazido especialmente ao povo cubano, 

mas à população mundial, em que o orador argumenta a seu interlocutor 

indeterminado sobre o dever e poder que o povo tem de lutar pelos seus direitos. Em 

outras palavras, o orador apresenta essa mensagem de encorajamento com 

argumentos que qualquer interlocutor desse discurso entendê-lo-á. Esse argumento 

desenvolvido pelo orador amplia o auditório para além dos conceitos técnicos 

empregados (auditório particular) e do território cubano (auditório universal 

presumido ou consciente). 

A presença de termos e argumentos tecnicamente jurídicos, desenvolvidos 

pelo orador em seu discurso, revela a existência de um auditório particular, formado, 

no caso, pelos juízes da causa. Por se dirigir a interlocutores juristas, Fidel Castro 

cita diplomas legais e categorias do Direito que são pertencentes à comunidade 

jurídica. Assim, a título de exemplo de seu discurso voltado a esse auditório 
                                                
24 […]. Os exemplos históricos passados e presentes são incontáveis. Está bem recente o caso da 
Bolívia, em que os mineiros, com bananas e dinamites, derrotaram e esmagaram os regimentos do 
exército regular. (Tradução livre). 
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particular, podemos citar os trechos seguintes25: “ Os recuerdo que vuestras leyes de 

procedimiento establecen que el juicio será “oral y público26 […]”. (RUZ, 2008, p. 14); 

“Por último, debo decir que no se dejó pasar a mi celda en la prisión ningún tratado 

de derecho penal27[…]” (RUZ, 2008, p. 14); “Señores magistrados: ¿Por qué tanto 

interés en que me calle?”28 (RUZ, 2008, p. 16). 

Portanto, a identificação dos tipos de auditório que se revelam para o 

discurso sob análise nos permite concluir que a presença de cada um se insere no 

texto como um todo, e que os trechos citados serviram para simulação e/ou 

exemplificação de argumentos condizentes com seus respectivos interlocutores. 

 

4.2 QUESTÕES PRELIMINARES: O HOMEM, O RÉU E O ADVOGADO 

 

Após sua aparição em três sessões do julgamento sobre o caso do assalto 

ao Quartel Moncada, Fidel Castro é isolado e não volta mais ao Juízo, senão 

somente no mês de outubro com suas alegações finais que intitularam seu discurso 

objeto de estudo deste trabalho. Contudo, como era direito de o réu, sendo 

advogado, se defender em causa própria, o Palácio de Justiça, onde o andamento 

do processo (audiências e feitos em geral) vinha sendo realizado até então, foi 

modificado para uma cela do Hospital Militar na capital cubana, de modo a evitar 

maiores constrangimentos ao governo e aos próprios órgãos de Justiça com o que 

Fidel Castro Ruz tinha a dizer no seu discurso final daquele processo. 

Atentos a esse cenário especial de onde e como foi constituída La historia 

me absolverá, passemos à análise retórico-argumentativa desse discurso.  

 

4.2.1 Teses e argumentos 

 

Como observamos no capítulo teórico, especialmente no tópico destinado a 

conceituações sobre tese, no grupo de questões preliminares dentro de um 

processo judicial, o orador não deverá expor assuntos de mérito, senão possíveis 

irregularidades materiais e/ou formais que maculam o procedimento, isto é, tanto em 

                                                
25 Esses trechos do discurso objeto deste trabalho não estão em destaque como os excertos 
analisados porque apresentam-se apenas para exemplificar nossa ideia desenvolvida no parágrafo. 
26 Lembro-vos que vossas leis processuais estabelecem que o julgamento será “oral e público”. 
27 Por último, devo dizer que não se deixou chegar à minha cela na prisão nenhum tratado de direito 
penal. (Tradução livre). 
28 Senhores Magistrados: por que tanto interesse em que eu me cale? (Tradução livre). 



62 
 

sua forma quanto em seu conteúdo, além de outras observações não meritórias que 

pretenda fazer no início de seu discurso. 

Assim, nesse aspecto inicial, Fidel Castro inicia seu discurso de autodefesa 

criminal, relatando e defendendo, preliminarmente, sua tese de que há tratamento 

jurídico-carcerário hostil e desumano, alegando que o trato que tem recebido 

enquanto acusado e advogado (de si) – em sua detenção carcerária e em sua 

defesa processual, respectivamente – são, dos pontos de vista legal e humano, 

totalmente desiguais, arbitrários e, logo, desumanos. Vejamos, então, o seguinte 

excerto: 

 
Excerto 3 

 
 

 
Señores magistrados: 
Nunca un abogado ha tenido que ejercer su oficio en tan difíciles condiciones; nunca 
contra un acusado se había cometido tal cúmulo de abrumadoras irregularidades. Uno y 
otro son, en este caso, la misma persona. Como abogado, no ha podido ni tan siquiera 
ver el sumario y, como acusado, hace hoy setenta y seis días que está encerrado en una 
celda solitaria, total y absolutamente incomunicado, por encima de todas las 
prescripciones humanas y legales. 
Quien está hablando aborrece con toda su alma la vanidad pueril y no están ni su ánimo 
ni su temperamento para poses de tribuno ni sensacionalismo de ninguna índole. Si he 
tenido que asumir mi propia defensa ante este tribunal se debe a dos motivos. Uno: 
porque prácticamente se me privó de ella por completo; otro: porque sólo quien haya sido 
herido tan hondo, y haya visto tan desamparada la patria y envilecida la justicia, puede 
hablar en una ocasión como ésta con palabras que sean sangre del corazón y entrañas de 
la verdad29. (RUZ, 2007, p. 5). 

 
 

No excerto 3, o orador defende a tese de que há tratamento processual-

carcerário hostil e desumano para ele (enquanto réu e advogado) no processo, tanto 

na dimensão jurídica como na condição humana, que se apresenta como uma 

situação injusta e que lhe dificulta sua defesa, mas não o impede de revelar as 

                                                
29 “Senhores juízes: Nunca um advogado teve que exercer sua profissão em tão difíceis condições; 
nunca contra um acusado se haviam praticado absurdas irregularidades. Um e outro são, neste caso, 
a mesma pessoa. Como advogado não pude nem sequer ver o sumário, e como acusado, faz hoje 
setenta e seis dias que estou fechado em uma cela solitária, total e absolutamente incomunicável, 
contra todas as prescrições legais e da condição humana. Quem está falando odeia, com toda sua 
alma, a vaidade pueril, e não tem ânimo nem temperamento para posar de tribuno, ou para 
sensacionalismo de qualquer espécie. Se assumi minha própria defesa diante deste tribunal foi por 
dois motivos. Primeiro, porque praticamente me privaram dela por completo; segundo, porque só 
quem tenha sido ferido tão fundo, e tenha visto a pátria tão desamparada e a justiça tão aviltada, 
pode falar numa ocasião como esta com palavras que sejam sangue do coração e entranhas da 
vontade.” 
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atrocidades cometidas pelo governo, por meio de seus poderes ditatoriais, contra o 

orador, seus companheiros e à nação de um modo geral. 

Essa tese está dentro do grupo das questões jurídicas preliminares, em que 

o réu, por meio de seu causídico, não aponta ainda as razões meritórias de sua 

defesa, mas desvirtuamentos a garantias processuais básicas (como tratamentos 

carcerários contrários à legislação vigente, audiência pública com acessibilidade 

negada ao público em geral ou restrita a um número de pessoas, além de outros). 

Observemos que o orador, a fim de ganhar a adesão inicial de seu auditório 

a essa tese, apresenta argumentos quase-lógicos por identidade e definição, bem 

como, por regra de justiça. 

O primeiro deles, argumento quase-lógico por identidade e definição, pode 

ser verificado quando o orador diz que acusado e advogado são a mesma pessoa. 

Assim, poderiam ser substituídos “acusado” por “réu”, “advogado” por “patrono da 

causa”, constituindo ambos o mesmo ser humano (ao invés de “pessoa”), por 

exemplo, que o efeito de sentido provocado pela expressão sob análise não iria se 

perder, isto é, permaneceria, para o auditório, o efeito da dupla identidade do orador 

naquele tribunal: ora advogado de si; ora acusado na causa. 

Pelo segundo grupo de argumento, podemos perceber o seguinte: se Fidel 

Castro está sendo julgado (enquanto réu) e está patrocinando uma defesa 

processual penal (enquanto advogado), ele deveria receber o mesmo tratamento 

humano-jurídico que os presos e seus advogados recebiam em Cuba, então, pela 

legislação penal vigente à época. Todavia, o advogado e réu, assim como seus 

demais companheiros, são tratados diferentemente porque levantaram-se contra a 

ditadura daquele país, lutando por direitos sociais e humanos negados a todo 

cidadão cubano.  E essa exigência ou crítica que o orador faz implicitamente nessas 

suas primeiras palavras lembra-nos a ideia da regra de justiça, pensada por 

Aristóteles, que define o tratamento igual para os igualmente iguais, e desigual para 

os desigualmente desiguais. Essa premissa filosófica corresponde à técnica de 

argumentos quase-lógicos pela regra de justiça. Para Fidel, portanto, esse princípio 

é violado no que concerne ao trato que ele recebe no processamento de seu 

julgamento e de seu cárcere, enquanto advogado e réu (juntamente com seus 

companheiros), respectivamente. 

Ademais, esse argumento de injustiça cometida contra a sua pessoa 

aparece, pelo menos implicitamente, em toda essa parte preliminar do discurso sob 
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análise, seja demonstrado na sua condição de réu, seja na sua de advogado. Nesse 

contexto, observemos, então, o quarto excerto: 

 

Excerto 4 
 

 
 

No faltaron compañeros generosos que quisieran defenderme, y el Colegio de Abogados 
de La Habana designó para que me representara en esta causa a un competente y 
valeroso letrado: el doctor Jorge Pagliery, decano del Colegio de esta ciudad. No lo 
dejaron, sin embargo, desempeñar su misión: las puertas de la prisión estaban cerradas 
para él cuantas veces intentaba verme; sólo al cabo de mes y medio, debido a que 
intervino la Audiencia, se le concedieron diez minutos para entrevistarse conmigo en 
presencia de un sargento del Servicio de Inteligencia Militar. Se supone que un 
abogado deba conversar privadamente con su defendido, salvo que se trate de un 
prisionero de guerra cubano en manos de un implacable despotismo que no reconozca 
reglas legales ni humanas. Ni el doctor Pagliery ni yo estuvimos dispuestos a tolerar 
esta sucia fiscalización de nuestras armas para el juicio oral. ¿Querían acaso saber de 
antemano con qué medios iban a ser reducidas a polvo las fabulosas mentiras que 
habían elaborado en torno a los hechos del cuartel Moncada y sacarse a relucir las 
terribles verdades que deseaban ocultar a toda costa? Fue entonces cuando se decidió 
que, haciendo uso de mi condición de abogado, asumiese yo mismo mi propia 
defensa30(RUZ, 2007, p. 5-6). 

 
 

Reforçando essa ideia de injustiça presente nos tratamentos processual e 

carcerário que o orador tem recebido, podemos identificar, por esse segundo 

excerto, que as condições de defesa de Fidel Castro e de seus companheiros não 

são as mesmas que são dispensadas para um réu e advogado em condição igual: 

cometimento de crime (já que o julgamento em referência é sobre denúncia de crime 

praticado por Fidel e seu grupo). O excerto apresenta, ainda, e de forma irônica, 

argumentos que demonstram a perseguição lançada sobre o orador e seus 

companheiros, revelando, assim, o regime tirano a que alude o orador em sua 

                                                
30 Não faltaram companheiros generosos que quiseram me defender, e o Colégio de Advogados de 
Havana nomeou para que me representasse nesta causa um competente e valoroso advogado: o 
doutor Jorge Pagliery, decano do Colégio desta cidade. Não o deixaram, porém, desempenhar sua 
missão: as portas da prisão estavam fechadas para ele todas as vezes que tentava me ver; somente 
ao final de um mês e meio, devido à realização da Audiência, se lhe concederam dez minutos para se 
entrevistar comigo na presença de um sargento do Serviço de Inteligência Militar. Supõe-se que um 
advogado deva conversar em privacidade com seu cliente, exceto quando se trate de um prisioneiro 
de guerra cubano em mãos de um implacável despotismo que não reconhece regras legais nem 
humanas. Nem o doutor Pagliery nem eu estávamos dispostos a tolerar essa suja fiscalização de 
nossas armas para o julgamento oral. Queriam acaso saber de antemão com que meios seriam 
reduzidas a pó as mentiras fabulosas que haviam elaborado em torno dos fatos do quartel Moncada, 
e evidenciadas as terríveis verdades que desejavam ocultar a todo custo? Foi então quando se 
decidiu, fazendo uso de minha condição de advogado, que eu mesmo assumisse minha própria 
defesa. (Tradução livre). 
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defesa. Aliado aos demais argumentos que se seguem nos parágrafos seguintes, o 

trecho anterior analisado robustece a tese principal dessa parte preliminar do 

discurso 

Durante o desenvolvimento dessa parte introdutória de seu discurso, o 

orador também apresenta teses secundárias, entre as quais, destacamos as duas 

apresentadas no excerto 5. 

 
Excerto 5 

 
 

No importa que los valientes y dignos jóvenes hayan sido condenados, si mañana el 
pueblo condenará al dictador y a sus crueles esbirros. A Isla de Pinos se les envió, en 
cuyas circulares mora todavía el espectro de Castells31 y no se ha apagado aún el grito 
de tantos y tantos asesinados; allí han ido a purgar, en amargo cautiverio, su amor a la 
libertad, secuestrados de la sociedad, arrancados   de   sus   hogares   y   desterrados   de   
la patria. ¿No creéis, como dije, que en tales circunstancias es ingrato y difícil a este 
abogado cumplir su misión?32 (RUZ, 2007, p. 13). 

 

 

A primeira delas é a de que não importa que os valentes e dignos jovens 

tenham sido condenados, se amanhã o povo condenará o ditador e seus cruéis 

esbirros. Essa tese, que se forma em meio a premissas fundamentadoras da tese 

principal, está elaborada sob a técnica argumentativa dos argumentos quase-lógicos 

por meio da argumentação pelo sacrifício. Neste tipo, a mensagem passada pela 

tese revela e valoriza o motivo do sacrifício, destacando-o como um preço que se 

vale a pena pagar para alcançar o resultado pretendido. Assim, o orador desenvolve 

essa tese, revelando a seus auditórios que não importa se ele e seus companheiros 

serão condenados à prisão, se chegará o dia em que o povo condenará o ditador e 

seus comparsas por essa condenação indevida e injusta. Percebamos que, já nessa 

parte introdutória do discurso, Fidel Castro demonstra convicção de que a história, 

de um modo geral, quem absolveria a ele e a seus companheiros daquele processo, 

e não a Justiça cubana da época. 

                                                
31 Refere-se a Pedro Abraham Castells Varela (militar supervisor do presídio de Isla de Pinos na 
época da ditadura de Gerardo Machado; sua administração naquele estabelecimento ficou marcada 
por abusos e maus tratos diversos contra os presos dali). 
32 Não importa que os valentes e dignos jovens tenham sido condenados, se amanhã o povo 
condenará ao ditador e seus esbirros. Foram enviados à Ilha de Pinos, em cujos circulares mora 
ainda o espectro de Castell e não se tem apagado ainda o grito de tantos e tantos assassinados; ali 
foram limpar, em amargo cativeiro, seu amor à liberdade, sequestrados da sociedade, arrancados de 
seus lares e banidos do país. Os senhores não acreditam, quando disse, que em tais circunstâncias é 
ingrato e difícil a este advogado cumprir sua missão? (Tradução livre). 
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A segunda tese secundária que podemos destacar, ainda pelo excerto 3, 

nessa parte preliminar do discurso, é a de que é ingrato e difícil ao orador, enquanto 

advogado, cumprir sua missão em tais circunstâncias. Para desenvolver essa tese, o 

orador utiliza-se de argumentos baseados na estrutura do real, por meio das 

ligações de sucessão com argumento pragmático, em que é possível verificar as 

consequências de determinada causa. Em outras palavras, o orador revela que, por 

causa das circunstâncias hostis que têm enfrentado enquanto advogado e réu, 

cumprir seu dever de defensor naquele processo é algo ingrato e difícil. É uma tese 

defendida sob argumento pragmático porque pode facilmente inverter a ordem entre 

a consequência e a causa que toda a ideia pretendida permanece intacta. 

As teses defendidas pelo orador, nessa parte inicial de seu discurso, 

revelam, portanto, um cenário geral do processo e de como o locutor e seus 

companheiros têm sido tratados na prisão. Sugerem, por meio de argumentos 

quase-lógicos e baseados na estrutura do real, como vimos, uma retaliação aos atos 

praticados pelos revolucionários ao tentarem derrubar o governo do país. 

 

4.2.2 Ethos 

 

Observemos que o orador, a fim de ganhar a adesão inicial de seu auditório 

às suas teses incidentes nas questões preliminares, começa apresentando quem 

são o réu e o advogado nesse processo judicial. Ao definir, portanto, que ambos são 

a mesma pessoa, demonstrando já caracterizações dessas duas figuras em seu 

discurso de defesa, o orador já vai traçando elementos constituintes do seu ethos, 

uma vez que ele é exatamente o acusado e o defensor da causa. 

Essa identificação e/ou apresentação do orador, do modo como foi 

desenvolvida, revela altivez e autoconfiança naquilo que diz, mostrando, desde logo, 

a seu interlocutor (auditório), para que veio e a que está disposto a passar para falar 

suas verdades por meio de sua dupla identidade naquele tribunal: ora advogado de 

si, ora acusado na causa. 

No excerto 6, podemos identificar alguns apontamentos, ou mesmo 

características, sobre a forma como se apresenta o ethos do orador nessa primeira 

parte do discurso: 

 



67 
 

Excerto 6 
 

 
Caso insólito el que se estaba produciendo, señores magistrados: un régimen que tenía 
miedo de presentar a un acusado ante los tribunales; un régimen de terror y de sangre, 
que se espantaba ante la convicción moral de un hombre indefenso, desarmado, 
incomunicado y calumniado33 (RUZ, 2008, p. 11). 

 
 

Observamos que o orador se apresenta como um homem que, embora 

caluniado e desarmado, é detentor de um caráter moral suficiente para estar diante 

dos que o acusam, e estes, por sua vez, não suportam, sem medo, apresentá-lo aos 

tribunais. Revela-se, ainda que de forma contrária ao seu destemor moral para estar 

diante dos que o acusam, como alguém frágil diante da situação injusta em que se 

encontra. Essas características de sua imagem e de seu comportamento, diante do 

julgamento em que se encontra, revelam o ethos do orador enquanto réu e 

advogado na causa, além de continuarem a fazer parte de todo o discurso de 

autodefesa apresentado, demonstrando a necessidade que o sujeito tem de revelar 

sua postura moral, ética e profissional perante uma situação hostil para sua pessoa. 

A imagem e o caráter do orador, que são construídos com e no seu discurso, 

ajudam na conquista da adesão do auditório às teses defendidas, de modo que a 

forma como esse ethos se apresenta tende a fortalecer o convencimento do 

interlocutor quanto ao que diz o seu locutor. É nessa perspectiva que Fidel Castro 

vai destacando, desde o início ao fim de seu discurso, características de seu ethos, 

pelo menos do que ele deseja passar a seus auditórios, revelando ora uma imagem 

de um acusado/réu injustiçado, ora um caráter de honestidade indubitável. 

 

4.2.3 Recursos de presença 

 

Nesse contexto, o orador faz uso de alguns recursos de presença capazes 

de reforçarem a tese apresentada, como, por exemplo, algumas narrações 

detalhadas – de modo a fazer o auditório projetar a cena narrada. Assim, tomemos o 

excerto 7 como uma exemplificação desses dados: 

 

                                                
33 Caso insólito era o que estava acontecendo, senhores magistrados: um regime que tinha medo de 
apresentar um acusado ao tribunal; um regime de terror e de sangue, que se espantava diante da 
convicção moral de um homem indefeso, desarmado, incomunicável e caluniado. 
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Excerto 7 
 

 
 

Idearon sustraerme del juicio y procedieron a ellos manu militari. El viernes 25 de 
septiembre por la noche, víspera de la tercera sesión, se presentaron en mi celda dos 
médicos del penal; estaban visiblemente apenados: “Venimos a hacerte un 
reconocimiento” —me dijeron. “¿Y quién se preocupa tanto por mi salud?” — les 
pregunté. Realmente, desde que los ví había comprendido el propósito. Ellos no pudieron 
ser más caballeros y me explicaron la verdad: esa misma tarde había estado en la prisión 
el coronel Chaviano y les dijo que yo “le estaba haciendo en el juicio un daño terrible al 
gobierno”, que tenían que firmar un certificado donde se hiciera constar que estaba 
enfermo y no podía, portanto, seguir asistiendo a las sesiones. […] Para dejarlo a sus 
propias conciencias, me limité a contestarles: “Ustedes sabrán cuál es su deber; yo sé 
bien cuál es el mío”34 (RUZ, 2007, p. 9-10). 

 
 

Podemos perceber que essa narração detalhada dos fatos traz à 

consciência do interlocutor uma reprodução da cena vivida pelo orador, ou, pelo 

menos, uma possibilidade dessa reprodução. Esse mecanismo argumentativo é 

destacado como um recurso de presença de que o orador faz uso para dar mais 

vivacidade ao seu discurso, trazendo para mais próximo de seu auditório o fato 

ocorrido, de modo a convencer-lhe e/ou persuadir-lhe sobre a tese defendia. 

O efeito argumentativo que esses dados de presença causam na defesa das 

teses reveladas no discurso sob análise é perceptível desde essa parte preliminar, 

em que, articulando características de seu ethos com uma narração dos fatos cheia 

de detalhes, o orador vai conquistando a adesão intelectiva de seu auditório. Nos 

excertos 1 e 3, por exemplo, o orador parece querer afetar seu auditório com um tom 

de drama na descrição dos fatos, de como se sente, do tratamento que ele e seus 

companheiros têm recebido enquanto prisioneiros, de jovens valentes e dignos etc. 

É toda a modulação na descrição dos acontecimentos, na caracterização dos 

detalhes, que os traz à presença do auditório como se a eles estivesse assistindo. 

 

                                                
34 Planejaram afastar-me do julgamento e eles procederam a manu militari. Na sexta-feira 25 de 
setembro, à noite, véspera da terceira sessão, apresentaram-se em minha cela dois médicos peritos; 
estavam visivelmente angustiados: “viemos examinar-te” – disseram-me. “ E quem se preocupa tanto 
com minha saúde? ” – Perguntei-lhes. Na verdade, desde que os vi, havia compreendido o propósito. 
Eles não puderam ser mais cavalheiros e explicaram-me a verdade: nessa mesma tarde, havia 
estado na prisão o Coronel Chaviano e disse-lhes que eu “estava fazendo no julgamento um dano 
terrível ao governo”, que tinham que assinar um atestado em que se faria constar que eu estava 
enfermo e não podia, portanto, continuar participando das sessões. […] Para deixá-los com suas 
próprias consciências, limitei-me a responder-lhes: “vocês saberão qual é o seu dever; eu sei bem 
qual é o meu”. (Tradução livre). 
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Quando, no excerto a seguir, o orador fala em “quartinho de Hospital Civil”, 

já projetamos que seja um espaço pequeno e, talvez, indigno para o caso que se 

desenrola – já que foge de sua finalidade precípua. E, mais à frente, com “imponente 

Palácio de Justiça”, conseguimos imaginar um prédio pomposo, em que, certamente, 

seria o local adequado para aquela sessão de julgamento. E mais, quando diz 

“quarto de hospital, rodeado de sentinelas com baioneta calada”, vem-nos à mente a 

cena de uma sala pequena cercada de armamento pesado, mas sem uso (tudo 

calado, tudo em silêncio). Na verdade, esses elementos espaciais (localizadores 

espaciais) funcionam como recursos de presença que favorecem a defesa das teses 

defendidas. Vejamos o trecho em análise: 

 

Excerto 8 
 

 
 

Como resultado de tantas maquinaciones turbias e ilegales, por voluntad de los que 
mandan y debilidad de los que juzgan, heme aquí en este cuartico del Hospital Civil, 
adonde se me ha traído para ser juzgado en sigilo, de modo que no se me oiga, que mi 
voz se apague y nadie se entere de las cosas que voy a decir. ¿Para qué se quiere ese 
imponente Palacio de Justicia, donde los señores magistrados se encontrarán, sin duda, 
mucho más cómodos? No es conveniente, os lo advierto, que se imparta justicia desde el 
cuarto de un hospital rodeado de centinelas con bayoneta calada, porque pudiera pensar 
la ciudadanía que nuestra justicia está enferma... y está presa35 (RUZ, 2007, p. 13-

14). 

 
 

Essas projeções cênicas estão presentes em todo o discurso de La historia 

me abolverá e ganham maior destaque porque estão acompanhados de ironia e 

críticas políticas, jurídicas e sociais, que o orador vai desdobrando ao longo de suas 

alegações finais de autodefesa, dando caracterização a seu discurso de 

retoricamente argumentativo. 

A seguir, apresentamos um quadro sinótico sobre os aspectos gerais das 

categorias de análise nessa parte preliminar do discurso La historia me absolverá, 

de modo que o leitor possa ter uma visão resumidamente esquematizada deste 

                                                
35 Como resultado de tantas maquinações obscuras e ilegais, por vontade dos que mandam e 
debilidade dos que julgam, eis-me aqui neste quartinho do Hospital Civil, onde me trouxeram para ser 
julgado em sigilo, de modo que eu não seja ouvido, que minha voz se apague e nada se saiba sobre 
as coisas que vou dizer. Para que se quer esse imponente Palácio de Justiça, onde os senhores 
magistrados se encontrariam, sem dúvida, muito mais à vontade? Não é conveniente, advirto-os, que 
se faça justiça a partir de um quarto de hospital cercado por sentinelas com baioneta calada, porque 
os cidadãos poderão pensar que a nossa justiça está enferma… e está presa. 
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trabalho dissertativo. 

 

QUADRO SINÓTICO I – Questões preliminares 

 
TESES REVELADAS 

RECURSO DE 
PRESENÇA 
UTILIZADO 

ETHOS 
DEMONSTRADO 

LOCALIZA-
ÇÃO NO 
CORPUS 

Tese principal 
Há tratamento 
processual-carcerário 
hostil e desumano para o 
orador (enquanto réu e 
advogado) no processo, 
tanto na dimensão 
jurídica como na 
condição humana. 

Narração dos fatos 
cheia de detalhes; 
descrição 
dramática dos 
fatos. 

Um sujeito que 
ocupa, ao mesmo 
tempo, dois 
lugares no 
processo judicial: 
réu e advogado; 
altivez; 
autoconfiança; 
fragilidade 
enquanto ser 
humano numa 
situação injusta; 
um ser de 
honestidade 
indubitável. 

Página 5 

Outras teses (secundá- 
rias) 
Não importa que os 
valentes e dignos jovens 
tenham sido 
condenados, se amanhã 
o povo condenará o 
ditador e seus cruéis 
esbirros. 

Pág. 13 

É ingrato e difícil ao 
orador, enquanto 
advogado, cumprir sua 
missão em tais 
circunstâncias 

 Pág. 13 

Fonte: autoria própria 

 

4.3 QUESTÕES DE MÉRITO: A OPRESSÃO, A RESISTÊNCIA E O CRIME NO 

‘ASSALTO AO QUARTEL MONCADA’ 

 

Nessa segunda parte do discurso, que se desenvolve do primeiro parágrafo 

da página 15 e vai até o primeiro da página 89, a argumentação é voltada ao mérito 

das alegações finais do orador no processo judicial em que era, concomitantemente, 

réu e advogado de si. Passamos, portanto, a analisar as teses, os argumentos que 

as ancoram, o ethos do orador e os recursos de presença revelados nas questões 

de mérito do nosso objeto de estudo. 
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4.3.1 Teses e argumentos 

 

Ao iniciar a defesa de suas teses de mérito, o orador o faz ironicamente, 

quando se refere à peça acusatória apresentada pelo Promotor de Justiça que, por 

sua vez, enquadra o réu na conduta tipificada no art. 148 do Código de Defesa 

Social cubano vigente à época. Tal fato é interpretado pelo orador como um mero 

pretexto jurídico que justificasse legalmente sua prisão. Assim, vejamos o que expõe 

Fidel Castro nessa parte de seu discurso: 

 

Excerto 9 
 

 
 

Confieso que algo me ha decepcionado. Pensé que el señor fiscal vendría con una 
acusación terrible, dispuesto a justificar hasta la saciedad la pretensión y los motivos 
por los cuales en nombre del derecho y de la justicia —y ¿de qué derecho y de qué 
justicia? —se me debe condenar a veintiséis años de prisión. Pero no. Se ha limitado 
exclusivamente a leer el artículo 148 del Código de Defensa Social, por el cual, más 
circunstancias agravantes, solicita para mí la respetable cantidad de veintiséis años de 
prisión. Dos minutos me parece muy poco tiempo para pedir y justificar que un hombre 
se pase a la sombra más de un cuarto de siglo. ¿Está por ventura el señor fiscal 
disgustado con el tribunal? […]. El señor fiscal no ha pronunciado una sola palabra 
para respaldar su petición. Soy justo..., comprendo que es difícil, para un fiscal que juró 
ser fiel a la Constitución de la República, venir aquí en nombre de un gobierno 
inconstitucional, factual, estatuario, de ninguna legalidad y menos moralidad, a pedir 
que un joven cubano, abogado como él, quizás... tan decente como él, sea enviado por 
veintiséis años a la cárcel36. (RUZ, 2007, p. 15-16). 

 

 

A tese forma-se a partir de argumentos baseados na estrutura do real sob 

ligações de coexistência da pessoa e seus atos. A característica principal dessa 

estrutura argumentativa é o que podemos observar da pessoa nos seus atos 

praticados; uma certa estabilidade de particularidades daquela nos faz distingui-la 

                                                
36 Confesso que algo me decepcionou. Pensei que o senhor promotor viria com uma acusação 
terrível, disposto a até a saciedade o pedido e os motivos pelos quais em nome do direito e da justiça 
– e de que direito e de que justiça? – deve-se me condenar a vinte e seis anos de prisão. Mas não. 
Ele limitou-se exclusivamente a ler o artigo 148 do Código de Defesa Social, pelo qual, mais 
circunstâncias agravantes, solicita para mim a respeitável quantidade de vinte e seis anos de prisão. 
Dois minutos parece-me muito pouco tempo para pedir e justificar que um homem se passe à sombra 
mais de um quarto de século. Está, por ventura, o senhor promotor aborrecido com o tribunal? […] O 
senhor promotor não pronunciou uma só palavra para respaldar sua petição. Sou justo…, 
compreendo que é difícil para um promotor que jurou ser fiel à Constituição da República, vir aqui em 
nome de um governo inconstitucional, fatual e estatutário, de nenhuma legalidade e muito menos 
moralidade, pedir que um jovem cubano, advogado como ele, quiçá… tão decente como ele, seja 
enviado ao cárcere por vinte e seis anos. (Tradução livre). 
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em e/ou por certas atitudes. Em outras palavras, é quando podemos identificar na 

ação o seu responsável, sendo que, quando acontece alguma mudança injustificada 

numa atitude presumida de alguém e, com isso, a estabilidade do seu perfil é 

rompida, a sensação de surpresa (desagradável ou agradável) é gerada no 

expectador de seus atos. Assim, quando ocorre a censura, por Fidel Castro, da 

incoerência entre a ação do Promotor nesse processo (de apenas se limitar a ler um 

artigo de lei e não dizer mais nenhuma palavra para fundamentar sua petição) e o 

que lhe é peculiar costumeiramente em seu mister, sobressalta a noção de que sua 

atitude é estranha e inesperada pelo orador. 

Pelo que narra o orador, o Promotor do caso gosta de fundamentar 

contundentemente suas petições. Contudo, nesse processo, ele não conseguiu dizer 

nada mais além do que ler apenas o artigo pelo qual pede a condenação do réu. 

Como prossegue em seus argumentos, Fidel Castro vai esclarecendo que nem 

mesmo o autor legal daquela ação penal acredita na existência de crime atribuído 

àquele e a seus companheiros. Defende, ainda, que a atitude do promotor só se 

justifica porque há uma conspiração governamental, em virtude da ditadura vigente, 

por trás daquilo, tanto que diz entender que seria difícil àquele homem recusar, num 

país de governo inconstitucionalmente autoritário, fazer aquela denúncia contra 

cubanos que se rebelaram contra o sistema de governo opressor de sua nação. 

Podemos, então, destacar a tese de que o senhor Promotor não pronunciou 

uma única palavra para respaldar sua petição, o que torna a acusação da promotoria 

inconsistente e, juridicamente, fraca, motivo pelo qual, segundo o orador, não 

merece sequer réplica. É a tese inicial dessa parte meritória de seu discurso, que 

Fidel Castro faz questão de defender para, então, justificar e alertar os julgadores de 

que não deterá suas alegações finais tão somente para contestar o artigo de lei 

apresentado na acusação, senão narrará como ocorreram os fatos e denunciará os 

verdadeiros culpados àquele tribunal, à nação e ao mundo. 

E continua a rebater a postura da promotoria, trazendo a segunda tese, 

encontrada nessa parte do desenvolvimento de seu discurso, que é retirada de um 

princípio basilar do direito penal. A tese é a de que se não há lei aplicável 

exatamente ao ponto controvertido, não há delito, como podemos inferir pelo excerto 

a seguir. 

 

 



73 
 

Excerto 10 
 

 
Es un principio elemental de derecho penal que el hecho imputado tiene que ajustarse 
exactamente al tipo de delito prescrito por la ley. Si no hay ley exactamente aplicable al 

punto controvertido, no hay delito37. (RUZ, 2007, p. 17). 
 

 

Formada por grupo de argumentos baseados na estrutura do real, com 

ligações de sucessão pelo vínculo causal como relação de um fato com sua 

consequência, a tese epigrafada é defendida pelo orador para provar, sobretudo a 

seu auditório particular imediato (formado pelos juízes da causa), que a ação 

cometida por ele não é crime. Imaginemos a seguinte situação hipotética para 

compreender essa tese: a lei “X” prevê que a conduta A1 é crime; alguém cometeu 

uma ação A2, logo, essa pessoa não cometeu aquele crime; isso porque a conduta 

A2 não se encaixa perfeitamente em A1, ou seja, A2 não é A1. Desse modo, o que 

tenta defender Fidel Castro é que a sua conduta não se encaixa na previsão legal do 

art. 148 do Código de Defesa Social, pelo qual está sendo juridicamente 

processado. 

Esse vínculo causal entre o fato e sua consequência prevê uma ação cujo 

resultado não é premeditado, pretendido, mas, se ela ocorre, acarreta numa 

consequência. Assim, podemos concluir com a tese defendida pelo orador que, se 

não há lei aplicável exatamente à ação praticada por ele (fato), não há crime 

(consequência). O orador tenta dissolver a acusação do promotor, deduzindo que o 

artigo de lei trazido por este, para fundamentar a peça acusatória, é apenas um 

pretexto jurídico para validar toda a farsa que é aquele processo contra Fidel Castro 

e seus companheiros. Isso porque não há crime, se o fato não se encaixa 

perfeitamente à previsão legal. 

Prossegue nessa sua argumentação contra a fragilidade da peça acusatória 

com a qual a promotoria sustenta o pedido de prisão de vinte e cinco anos para o 

orador e seus companheiros por terem atentado contra o quartel Moncada. Como 

podemos perceber pelo excerto a seguir, Fidel Castro lança outra tese ainda dentro 

desse contexto de sua indignação com a acusação pretendida pelo promotor. 

 

                                                
37 É um princípio elementar do direito penal que o fato imputado tem que se ajustar exatamente ao 
tipo de delito prescrito pela lei. Se não há lei exatamente aplicável ao ponto controvertido, não há 
crime. (Tradução livre). 
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Excerto 11 
 

 
¿En qué país está viviendo el señor fiscal? ¿Quién le ha dicho que nosotros hemos 
promovido alzamiento contra los Poderes Constitucionales del Estado? Dos cosas 
resaltan a la vista. En primer lugar, la dictadura que oprime a la nación no es un poder 
constitucional, sino inconstitucional; se engendró contra la Constitución, por encima de 
la Constitución, violando la Constitución legítima de la República. Constitución 
legítima es aquella que emana directamente del pueblo soberano. Este punto lo 
demostraré plenamente más adelante, frente a todas las gazmoñerías que han inventado 
los cobardes y traidores para justificar lo injustificable. En segundo lugar, el artículo 
habla de Poderes, es decir, plural, no singular, porque está considerado el caso de una 
república regida por un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial que 
se equilibran y contrapesan unos a otros.38 […] (RUZ, 2007, p. 17). 

 
 

A tese de que a ditadura que oprime a nação não é um poder constitucional, 

mas inconstitucional é formada com argumentos quase-lógicos por identidade e 

definição. O orador vai explicando e definindo por que a ditadura no seu país é um 

poder inconstitucional, o modo como se instalou no país e suas consequências. 

Nesse ponto, Fidel Castro rebate tecnicamente a acusação contra a sua pessoa: 

chama atenção para o dispositivo legal pelo qual está sendo denunciado e o explora 

para provar, em suas alegações finais, que há um equívoco na interpretação do 

artigo e na sua aplicação ao fato perpetrado pelos revolucionários do 26 de julho de 

1953 em Cuba. Esses argumentos de definição pela conceituação do que seja a 

ditadura que oprime a nação de Cuba funcionam como justificação argumentativa da 

tese apresentada em meio a argumentação desenvolvida sobre o assunto em foco. 

Ademais, a pretensão do orador em desenvolver a tese epigrafada é a de 

provar aos julgadores da causa que a rebelião promovida por ele e seus 

companheiros não pode ser crime se foi contra um poder ilegítimo e inconstitucional, 

que violou todo o sistema legal de um país. Assim, ao definir a ilegitimidade da 

ditadura regente em seu país, Fidel Castro cria um ambiente argumentativo 

favorável aos seus argumentos defensivos posteriores, os quais justificam a sua 

                                                
38 Em que país está vivendo o senhor promotor? Quem lhe disse que nós promovemos revolta contra 
os Poderes Constitucionais do Estado? Duas coisas saltam aos olhos. Em primeiro lugar, a ditadura 
que oprime a nação não é um poder constitucional, e sim inconstitucional; foi gerado contra a 
Constituição, por cima da Constituição, violando a Constituição legítima da República. Constituição 
legítima é aquela que emana diretamente do povo soberano. Provarei este ponto plenamente depois, 
frente a todas as hipocrisias que os covardes e traidores inventaram para justificar o injustificável. Em 
segundo lugar, o artigo fala sobre poderes, ou seja, plural, não singular, porque está considerado o 
caso de uma República regida por um Poder Legislativo, um Poder Executivo e um Poder Judicial 
que se harmonizam e se contrapesam entre si. 
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ação juntamente com seu grupo como ato legal e não criminoso. Assim, para o 

orador, eles não cometeram crime algum.  

Segue com seu discurso, intercalando-o sempre sob os aspectos político e 

jurídico. Começa a contar detalhes de como os fatos ocorreram. Antes da narração 

sequencial dos episódios preparatórios e executórios do ataque ao quartel Moncada, 

o orador faz um breve comentário referente ao momento em que ele e seu grupo de 

homens foram abordados pelos militares – situação essa que ele reconhece que o 

desvirtua da sequência dos fatos. Conta que, em virtude da precisão e perfeição 

como o ataque ocorreu, o governo e seus aliados evidenciavam que havia 

especialistas militares por trás – ao que o orador chamou de absurdo (2007, p. 19). 

Narra, detalhadamente, os planos intelectuais para o ataque e seus 

desdobramentos, apresenta os nomes dos jovens que planejaram e traçaram suas 

coordenadas. Tudo isso o orador vai descrevendo até meados da página 25 (anexo), 

quando, então, apresenta uma nova tese – a que podemos observar pelo excerto 

seguinte. 

 

Excerto 12 
 

 
El cuerpo de la Marina no combatió contra nosotros, y se hubiera sumado sin duda 
después. Se sabe que ese sector de las Fuerzas Armadas es el menos adicto a la tiranía y 
que existe entre sus miembros un índice muy elevado de conciencia cívica. Pero en 
cuanto al resto del Ejército nacional, ¿hubiera combatido contra el pueblo sublevado? 
Yo afirmo que no. El soldado es un hombre de carne y hueso, que piensa, que observa y 
que siente. Es susceptible a la influencia de las opiniones, creencias, simpatías y 
antipatías del pueblo39. (RUZ, 2007, p. 25). 

 

 

A tese destacada nesse excerto é a de que o soldado é um homem de carne 

e osso, que pensa, que observa e que sente; é suscetível à influência das opiniões, 

crenças, simpatias e antipatias do povo. Do mesmo modo como observado no trecho 

anterior analisado, a técnica argumentativa persente nessa tese é a dos argumentos 

quase-lógicos por identidade e definição. Ao trazer essa definição descritiva sobre o 

soldado, o orador expõe sua crença de que nem mesmo os soldados cubanos, à 

                                                
39 O corpo da Marinha não combateu contra nós. E teria, sem dúvida, se unido a nós depois. Sabe-se 
que esse setor das Forças Armadas é o menos viciado em tirania e que existe entre seus membros 
um índice muito elevado de consciência cívica. Mas, quanto ao resto do Exército Nacional, tivera 
combatido contra o povo sublevado? Eu afirmo que não. O soldado é um homem de carne e osso, 
que pensa, que observa e que sente. É suscetível à influência das opiniões, crenças, simpatias e 
antipatias do povo. (Tradução livre). 
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época dos fatos, estavam satisfeitos com o regime de governo do país, com a 

opressão social pela qual o povo daquela nação passava. A tese, portanto, é 

reforçada pelos argumentos seguintes, em que Fidel Castro demonstra que o 

soldado que combate é o mesmo humano que seus compatriotas cívicos, possui as 

mesmas necessidades vitais para sua subsistência e sua vida em sociedade. 

Nesse contexto, o orador vai tecendo argumentos que sustentam e reforçam 

essa tese até o último parágrafo da página 30, em que ele vai falando sobre os 

direitos dos militares, suas falhas, suas glórias etc. Apresenta, ainda, em suas 

razões, os dois motivos pelos quais acreditava, juntamente com seus companheiros, 

que teria êxito no ataque: um de ordem técnico-militar; outro, de ordem social. 

Começa, então, a desenvolver argumentos relacionados aos motivos de ordem 

técnico-militar. E, de início, já defende a tese destacada no excerto seguinte. 

 

Excerto 13 
 

 
Ningún arma, ninguna fuerza es capaz de vencer a un pueblo que se decide a luchar por 
sus derechos. Los ejemplos históricos pasados y presentes son incontables […].40 (RUZ, 

2007, p. 31). 
 

 

Ancorada em argumentos baseados na estrutura do real com ligações de 

sucessão pela superação, a tese nenhuma arma, nenhuma força é capaz de vencer 

um povo que decidiu lutar por seus direitos revela um certo estímulo encorajador do 

orador ao povo cubano, de modo que cada compatriota seu não tema a opressão 

ditatorial do governo, que não se intimide ante às ameaças do sistema, mas que lute 

pelos seus ideais. Essa técnica argumentativa observada na defesa dessa tese 

demonstra argumentos que se sucedem uns aos outros e, pelo seu conteúdo, a 

noção de superação. 

A tese revela a sobreposição de valor dos povos que decidem lutar por seus 

direitos sobre o valor que qualquer arma (referente a instrumento capaz de lesionar 

ou matar alguém) ou força (de sistema político ou mesmo da natureza) possa 

despertar. A técnica dos argumentos utilizada revela a possibilidade de ir além, de 

transcender o ponto de referência que, no caso sob análise, seria o sistema 

governamental opressor (representado pela “arma” e “força”). Essa noção de 
                                                
40 Nenhuma arma, nenhuma força é capaz de vencer um povo que decidiu lutar por seus direitos. Os 
exemplos históricos passados e presentes são incontáveis […]. (Tradução livre). 
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superação apresentada pelos argumentos que formam a tese serve para amparar a 

ideia que o orador desenvolve, mais à frente, sobre o segundo motivo pelo qual 

acreditava que teria êxito na empreitada pré-revolucionária: a questão da ordem 

social, o apoio do povo cubano. 

Contudo, o orador já argumenta, nessa parte de ordem técnico-militar de seu 

plano, a possibilidade que tinha de os seus compatriotas apoiarem o ataque. Com os 

argumentos de superação formados no desenrolar da tese epigrafada, o orador tenta 

convencer seu auditório universal consciente (povo cubano) de que o uso de armas 

modernas não passa de um mito que auxilia um governo tirano na imposição de 

medo ao povo para que este não enfrente aquele. E, portanto, Fidel Castro segue 

com sua argumentação referente à sua possibilidade de vitória sob o motivo de 

ordem técnico-militar até final da página 32, relatando suas falhas e acertos nesse 

aspecto do ataque. 

A partir da página 33, o orador retoma a narração dos fatos, ressaltando que 

a ordem social era a segunda razão pela qual ele e seus companheiros acreditavam 

que teriam êxito, isso porque estavam seguros de contar com o povo cubano. Mas, 

ele esclarece que o apoio não viria da elite social, dos que vivem confortavelmente 

acomodados em qualquer tipo de governo tirano. Ele afirma que contaria com o aval 

de todos os trabalhadores, da massa social excluída e oprimida na nação – que, 

conforme o que ele apresenta em seus argumentos, era a maior parte dos cubanos. 

A respeito disso, conclui o orador41: “¡Ése es el pueblo, cuyos caminos de angustias 

están empedrados de engaños y falsas promesas, no le   íbamos a decir: “Te vamos 

a dar”, sino: “¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la 

libertad y la felicidad!””42 (RUZ, 2007, p. 34-35). 

Percebamos que, pelo que fala em seu discurso de autodefesa, Fidel Castro 

iria impulsionar essa gente a também lutar juntamente com ele e seus companheiros 

contra o sistema político-governamental instalado no país até então, de modo que 

pudessem tomar o poder dos que o detinham naquele momento e, após o êxito, 

dessem novo rumo à nação: na saúde, na distribuição de terras e rendas, na 

educação, nos impostos, etc. 

                                                
41 Esses trechos do discurso objeto deste trabalho não estão em destaque como os excertos 
analisados porque apresentam-se apenas para exemplificar nossa ideia desenvolvida no parágrafo. 
42 Esse é o povo, cujos caminhos de angústias estão empedrados de enganos e falsas promessas, 
não iríamos lhes dizer: “vamos dar-te”, senão: aqui tens, luta agora com todas as suas forças para 
que sejam tuas a liberdade e a felicidade!”. (Tradução livre). 
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No primeiro parágrafo da página 35, esclarece ao tribunal que juntou ao 

processo cinco leis a que nominou de revolucionárias e que seriam proclamadas 

logo após a tomada do quartel de Moncada. E começa, então, a explicar uma por 

uma: i) a primeira delas devolveria poderes ao povo, proclamando a Constituição de 

1940 como a lei suprema do país, até que o povo decidisse modificá-la ou mantê-la; 

ii) a segunda, referente a divisões de terra entre proprietários e camponeses e/ou os 

“sem-terra”, com garantia de indenização àquele; iii) a terceira previa participação 

nos lucros de grandes empresas pelos empregados; iv) a quarta concederia aos 

colonos participação em mais da metade do rendimento da cana; v) a quinta 

confiscaria todos os bens de procedência fraudulenta dos malversadores e seus 

respectivos herdeiros de todos os governos. 

Essa exposição sobre os seus projetos de lei estender-se-á até o último 

parágrafo da página 45, em cujas linhas o orador vai explicando, uma a uma, as leis 

revolucionárias que impactariam positivamente, segundo ele, a educação, a saúde, 

os lucros das grandes empresas, os impostos, a economia em geral e outros setores 

político-sociais de Cuba. Ao passo em que vai demonstrando como agiria um 

governo revolucionário, Fidel Castro vai justificando, detalhadamente, aos julgadores 

da causa e, principalmente, ao Promotor de Justiça, por que o povo cubano apoiaria 

o levante tentado por ele e seu grupo. Quanto a isso, conclui43: “Únicamente 

inspirados en tan elevados propósitos, es posible concebir el heroísmo de los que 

cayeron en Santiago de Cuba. Los escasos medios materiales con que hubimos de 

contar, impidieron el éxito seguro44.” (RUZ, 2007, p. 46). 

E continua esclarecendo, com orgulho, que nenhum político patrocinou o 

ataque; que todos os seus companheiros se doaram e doaram e fizeram sacrifícios 

em doar o pouco que tinham. A essas conclusões, vai citando nome de alguns deles 

e com o que contribuíram para a causa. Logo em seguida, o orador afirma que “[…] 

estos recuerdos de idealismo me llevaron directamente al más amargo capítulo de 

esta defensa: el precio que les hizo pagar la tiranía por querer librar a Cuba de la 

                                                
43 Esses trechos do discurso objeto deste trabalho não estão em destaque como os excertos 
analisados porque apresentam-se apenas para exemplificar nossa ideia desenvolvida no parágrafo. 
44 Somente inspirados em tão elevados propósitos, é possível conceber o heroísmo dos que caíram 
em Santiago de Cuba. Os meios materiais escassos com que tivemos que contar impediram o êxito 
seguro. (Tradução livre). 
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opresión y la injusticia45” (RUZ, 2007, p. 47). Ele faz referência à morte de grande 

parte de seus amigos e parceiros dos fatos sob julgamento. Durante essas 

colocações, defende a tese destacada no excerto seguinte (14) retirado dessa parte 

central do discurso, como podemos observar a seguir. 

 

Excerto 14 
 

No fue nunca el tirano Batista un hombre de escrúpulos que vacilara antes de decir al 
pueblo la más fantástica mentira. Cuando quiso justificar el traidor cuartelazo del 10 
de marzo, inventó un supuesto golpe militar que habría de ocurrir en el mes de abril y 
que “él quiso evitar para que no fuera sumida en sangre la república”, historieta ridícula 
que no creyó nadie; y cuando quiso sumir en sangre la república y ahogar en el terror, la 
tortura y el crimen la justa rebeldía de una juventud que no quiso ser esclava suya, 
inventó entonces mentiras más fantásticas todavía46. (RUZ, 2007, p. 48-49). 

 
 

Formada a partir de argumentos baseados na estrutura do real com ligações 

de coexistência pela interação entre ato e pessoa, a tese é a de que o tirano Batista 

nunca foi um homem de escrúpulos que hesitasse antes de dizer ao povo a mais 

fantástica mentira. Podemos perceber o liame indissociável que o orador traça 

acerca do presidente Fulgêncio Batista e a atitude costumeira de dizer mentiras ao 

povo. Essa interação entre a pessoa do tirano e o ato de mentir para a população 

revela a tentativa que o orador faz de desmascarar o governo de seu país diante, 

não necessariamente de seu auditório particular imediato, que é o tribunal, mas de 

seus outros auditórios: à Cuba e ao mundo. 

Percebemos, então, mais uma vez, a sobreposição do discurso político 

sobre o jurídico, em que Fidel Castro traz à tona durante toda alegação final de sua 

autodefesa judicial. Com a utilização dessa técnica de argumentos, o orador induz 

ao seu interlocutor uma concepção da pessoa do governo cubano à época dos fatos. 

A pessoa, então, confundir-se-ia com seus atos comuns até que outra concepção 

sua fosse apresentada (seja com o desfazimento da anterior, seja com novas 

caracterizações de sua personalidade). Assim, a construção da imagem de Batista 

                                                
45 Essas recordações de idealismo levaram-me diretamente ao mais amargo capítulo desta defesa: o 
preço que a tirania lhes fez pagar por querer libertar Cuba da opressão e da injustiça. (Tradução 
livre). 
46 O tirano Batista nunca foi um homem de escrúpulos que hesitasse antes de dizer ao povo a mais 
fantástica mentira. Quando o traidor quis justificar a quartelada de 10 de março, inventou um suposto 
golpe militar que haveria de ocorrer no mês de abril e que “ele quis evitar para que a república não 
afundasse em sangue”, historiazinha ridícula que ninguém acreditou; e quando quis afundar a 
república em sangue e afogar no terror, na tortura e no crime a rebeldia justa de uma juventude que 
não quis ser escrava sua, inventou, então, mentiras mais fantásticas ainda. (Tradução livre). 
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como um homem que mente inescrupulosamente ao seu povo cria um cenário 

receptivamente positivo ao que argumenta o orador.  E é nesse espaço retórico e 

favoravelmente argumentativo ao que diz o locutor, que este irá construir essa efígie 

de Fulgêncio Batista para seu(s) auditório(s); vai rebater política e tecnicamente as 

mentiras, segundo ele, inventadas por esse governo inconstitucional de Cuba. 

Nesse contexto, faz inúmeras perguntas retóricas, formando um paralelo 

entre o que defende e o que lhe acusa o governo cubano, a fim de revelar que 

nunca temeu estar diante do tribunal e de todo o povo de seu país para mostrar 

como ocorreram os fatos; ao contrário de quem lhe acusava que tentou, por vários 

meios – desde fraudar atestados médicos até afastá-lo das sessões de julgamento –

, impedir que o orador falasse e/ou narrasse os motivos e detalhes relacionados ao 

ataque de 26 de julho de 1956. Vai contra-arrazoando todas as declarações feitas 

publicamente pelo então presidente de Cuba, Fulgêncio Batista. De modo a 

corroborar seus argumentos, vai indicando as provas técnicas juntadas ao processo, 

como laudos médicos, por exemplo, para dar mais contundência e verossimilhança a 

suas alegações. 

E continua afirmando que o discurso de Fulgêncio Batista, em 27 de julho de 

1953, seria uma tentativa de justificar a matança de quase 70 (setenta) prisioneiros, 

já que “Antes de hablar Batista se habían asesinado más de veinticinco prisioneros; 

después que habló Batista se asesinaron cincuenta47” (RUZ, 2007, p. 51)48. Porém, 

os próprios militares envolvidos no caso, quando ouvidos naquele tribunal, não 

negaram como ocorreram os fatos. É o que podemos perceber a partir da análise do 

décimo quinto excerto. 

 

Excerto 15 
 
 

¡Qué sentido del honor tan grande el de esos militares modestos, técnicos y profesionales 
del Ejército, que al comparecer ante el tribunal no desfiguraron los hechos y emitieron 
sus informes ajustándose a la estricta verdad! ¡Ésos sí son militares que honran el 
uniforme, ésos sí son hombres! Ni el militar verdadero ni el verdadero hombre es capaz 
de manchar su vida con la mentira o el crimen49. (RUZ, 2007, p. 51). 

                                                
47 Antes de Batista falar, haviam sido assassinados mais de vinte e cinco prisioneiros; depois que 
Batista falou, assassinaram cinquenta. (Tradução livre). 
48 Esse trecho do discurso objeto deste trabalho não está em destaque como os excertos analisados 
porque apresenta-se apenas para exemplificar nossa ideia desenvolvida no parágrafo. 
49 Que motivo tão grande de honra o desses modestos militares, técnicos e profissionais do Exército 
que, ao comparecerem ante o tribunal, não distorceram os fatos e emitiram seus relatórios em 
conformidade com a estrita verdade! Aqueles sim são militares que honram seu uniforme, aqueles 
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Na parte correspondente do discurso sob análise, destacamos o excerto 15, 

no qual identificamos a tese de que nem o militar verdadeiro, nem o verdadeiro 

homem, é capaz de manchar sua vida com a mentira ou o crime, cuja técnica 

argumentativa interpretada é, novamente, a dos argumentos baseados na estrutura 

do real com ligações de coexistência pela interação entre o ato e a pessoa. 

O orador ao levantar essa tese, distingue dois tipos de militares e de 

homens: os que são verdadeiros, porque não se sujam com sangue inocente, com a 

mentira ou com o crime; e os opostos a esses, que, para o orador, não merecem ser 

chamados de militares. Ao descrever as características dos militares honrados que 

foram testemunhas no processo, relacionando-os inseparavelmente a seus atos, o 

locutor permite a formação de uma concepção acerca desses homens; fornece uma 

caracterização estável do ser de quem se fala pelo destaque que sugere a suas 

atitudes. Essa tese, defendida pelo orador em meio à narração de fatos relativos às 

ações dos militares envolvidos no caso, aponta para argumento forte por parte do 

advogado Fidel Castro, porque consegue apontar qualidades de parte dos 

adversários, sem deixar-se turvar-se seu senso de justiça (de dar a cada um o que 

lhe pertence). 

O orador segue, após esse breve reconhecimento de honradez de alguns 

soldados ligados ao caso, com sua argumentação referente às crueldades 

praticadas contra os prisioneiros pelos militares a mando, segundo ele, do governo 

cubano. “Era conocido que el asesinato de prisioneros está fatalmente unido en la 

historia de Cuba al nombre de Batista50” (RUZ, 2007, p. 52)51. Acusa, 

insistentemente, ao presidente do país como sendo o responsável intelectual pelos 

crimes praticados pelas Forças Armadas contra todos os presos – até os que não 

tiveram nenhuma relação com o ataque ao quartel Moncada. Nesse contexto, então, 

destacamos o excerto 16, em que identificamos outra tese defendida pelo orador 

nessa parte central de seu discurso. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
sim são homens! Nem o militar verdadeiro, nem o verdadeiro homem, é capaz de manchar sua vida 
com a mentira ou o crime. (Tradução livre). 
50 Sabia-se que o assassinato de prisioneiros está fatalmente vinculado na história de Cuba ao nome 
de Batista. (Tradução livre). 
51 Ver comentário da nota de rodapé 48. 
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Excerto 16 
 

 
No fue así en Santiago de Cuba. Aquí todas las formas de crueldad, ensañamiento y 
barbarie fueron sobrepasadas. No se mató durante un minuto, una hora o un día entero, 
sino que en una semana completa, los golpes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los 
disparos no cesaron un instante como instrumentos de exterminio manejados por artesanos 
perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y de muerte, y 
unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Los 
muros se salpicaron de sangre; en las paredes las balas quedaron incrustadas con 
fragmentos de piel, sesos y cabellos humanos, chamusqueados por los disparos a boca de 
jarro, y el césped se cubrió de oscura y pegajosa sangre52. (RUZ, 2007, p. 52). 

 

 

Ao sustentar a tese de que o quartel Moncada se converteu numa oficina de 

tortura e de morte, e uns homens indignos converteram o uniforme militar em 

aventais de carniceiros, Fidel Castro denuncia o horror sangrento ocorrido no interior 

dos muros do quartel Moncada, com que o regime de governo ditatorial tratou os 

combatentes que já estavam sob sua responsabilidade, sua carceragem vulnerável, 

portanto, diante de tanta tortura que, por vezes, ocasionou mortes. 

Observamos que a referida tese é desenvolvida a partir de ligações que 

fundamentam a estrutura do real pelo raciocínio por analogia por meio de 

expressões com sentido metafórico ou de metáforas adormecidas. Estas podem 

fornecer uma certa estabilidade na sua interpretação, ao contrário do que ocorre 

com as metáforas atuantes que a sugerem. Desse modo, ao despertarmos a 

metáfora adormecida formada pelos argumentos que constroem a tese epigrafada e 

que conduzem à percepção de uma analogia, verificamos que os termos “oficina” e 

“aventais de carniceiros” revelam o foro de origem para compreensão da metáfora 

adormecida no trecho sob análise. Assim: o quartel é uma espécie de matadouro (a 

que Fidel chamou de oficina), isto é, o local onde as mortes e torturas acontecem; os 

militares são os carniceiros, e seus uniformes, os aventais.  

Essa analogia construída pelo orador possui contundente força 

argumentativa para defesa de sua tese. A intensidade com que a informação do 

                                                
52 Não foi assim em Santiago de Cuba. Aqui, todas as formas de crueldade, enfurecimento e barbárie 
foram excedidas. Não se matou durante um minuto, uma hora ou um dia inteiro, mas em uma 
semana inteira, os espancamentos, as torturas, os lançamentos ao terraço e os disparos não 
cessaram um instante, como instrumentos de extermínio manejados por perfeitos artesãos do crime. 
O quartel Moncada converteu-se numa oficina de tortura e morte, e uns homens indignos 
converteram o uniforme militar em aventais de carniceiros. Os muros salpicaram-se de sangue; nas 
paredes as balas ficaram cobertas com fragmentos de pele, miolos e cabelos humanos, 
chamuscados pelos tiros à queima-roupa; e o gramado cobriu-se de escuro e pegajoso sangue. 
(Tradução livre). 
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massacre dentro de uma base militar do Estado é transmitida na tese epigrafada não 

teria o mesmo efeito se fosse contada diretamente, sem uso das expressões com 

sentido metafórico, por exemplo. Desse modo, aliada a detalhes descritivos que vêm 

posteriormente, a tese revelada por meio de metáforas adormecidas funciona como 

mecanismo de persuasão de que faz uso Fidel Castro para conseguir a adesão de 

seu(s) auditório(s) e, por fim, seu convencimento sobre aquilo que ele, enquanto 

orador, pretende.  

Ainda nesse aspecto contextual do discurso, o orador vai relatando sobre os 

crimes cometidos por Fulgêncio Batista desde seu primeiro governo até julho de 

1953. Relata, também, como os militares combateram a mando de seu governo 

contra os civis e os combatentes no caso do assalto ao quartel Moncada. Detalha 

também quem foi o primeiro aliado a morrer e como aconteceu seu homicídio 

(página 55 do anexo). E continua narrando, de um lado, os horrores dos dias de 

prisão de seus companheiros, exemplos das torturas sofridas, etc., de outro, suas 

posições ideológicas inabaláveis até a morte. A seguir, um trecho que nos demonstra 

isso53: “En medio de las torturas les ofrecían la vida si traicionando su posición 

ideológica se prestaban a declarar falsamente que Prío les había dado el dinero, y 

como ellos rechazaban indignados la proposición, continuaban torturándolos 

horriblemente54” (RUZ, 2007, p. 56). O episódio relatado por Fidel Castro é um dos 

tantos que ele traz à sua defesa para desmantelar as acusações feitas publicamente 

pelo governo cubano contra os envolvidos no caso/fato daquele julgamento. 

Começa, então, a apresentar argumentos técnicos no sentido de que a 

manobra dos acusadores para tentar impedir que o povo cubano soubesse a 

verdade dos fatos não se restringiu apenas a transferir a sessão de julgamento para 

uma sala de hospital e de portas fechadas. Ela, a manobra, incluía, também, que 

várias testemunhas do massacre dos militares contra os combatentes não fossem ao 

julgamento para serem ouvidas. A saber: 

 

Excerto 17 

 
Pero   véase   cómo   no   han   permitido venir a este juicio a muchos testigos 
comprometedores y que en cambio asistieron a las sesiones del otro juicio. […]. Ellos  

                                                
53 Ver comentário da nota de rodapé 48. 
54 No meio das torturas, lhes ofereciam a vida se, traindo sua posição ideológica, se prestassem a 
declarar falsamente que Prío lhes havia dado o dinheiro, e como eles rejeitaram indignados a 
proposta, continuavam torturando-os horrivelmente. 
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temían que el interrogatorio a los testigos yo pudiese hacer deducir por escrito 
testimonios muy peligrosos55. (RUZ, 2007, p. 60). 

 

 

Inicia, assim, uma argumentação que indica uma ênfase em suas 

declarações sobre o assassinato de seus companheiros quando eles já eram 

prisioneiros, isto é, mesmo depois de cessado o levante, trazendo à baila resumos 

parafraseados dos depoimentos de alguns militares ouvidos no processo. Vai 

apresentando números de combatentes desaparecidos e mortos e de todos os 

militares feridos e ilesos que se apresentaram naquele julgamento. Mostra a 

situação de vantagem do Exército cubano sobre os revolucionários, como o orador 

prefere classificar. Relata, também, a desonra que foi para os militares que mataram 

os guerrilheiros quando estes já eram seus prisioneiros, muitos foram mortos até em 

hospitais da cidade – quando já estavam recebendo atendimento médico devido os 

ferimentos. Nesse entremeio, apresenta a tese destacada, a seguir, no excerto 18. 

 

Excerto 18 

 
El militar de honor no asesina al prisionero indefenso después del combate, sino que 
lo respeta; no remata al herido, sino que lo ayuda; impide el crimen y si no puede 
impedirlo hace como aquel capitán español que al sentir los disparos con que 
fusilaban a los estudiantes quebró indignado su espada y renunció a seguir sirviendo 
a aquel ejército56. (RUZ, 2007, p. 63). 

 

 

A tese defendida pelo orador sustenta-se a partir de argumentos baseados 

na estrutura do real pelas ligações de coexistência com a pessoa e seus atos. Nessa 

estrutura argumentativa, forma-se um vínculo não dissociativo entre a pessoa de 

quem se fala e o ato praticado. Assim, qualquer militar que, despois de um combate, 

mata o prisioneiro de guerra, não é pessoa honrada. A característica “honra” está 

relacionada ao militar que respeita o guerrilheiro que já está sob seu controle, que já 

está detido e, assim, indefeso. 

                                                
55 Mas, veja-se como eles não têm permitido vir a este julgamento muitas testemunhas 
comprometedoras e que, em troca, assistiram às sessões do outro julgamento. […]. Eles temiam que, 
do interrogatório dessas testemunhas, eu pudesse deduzir por escrito testemunhos muito perigosos. 
56 O militar de honra não assassina o prisioneiro indefeso depois do combate, e sim o respeita; não 
mata o ferido, senão o ajuda; impede o crime, e, se não pode impedi-lo, faz como aquele capitão 
espanhol que, ao sentir os disparos com que fuzilavam os estudantes, quebrou indignado sua espada 
e renunciou seguir servindo àquele exército. (Tradução livre). 
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Ao sustentar a tese de que o militar de honra não assassina o prisioneiro 

indefeso depois do combate, senão o respeita, Fidel Castro evidencia a existência, 

naquele combate, de assassinatos, por militares, de guerrilheiros moncadistas que já 

estavam presos, sob custódia, então, do Estado de Cuba. Mostra, com isso, a 

ineficiência e a perseguição política incessante do governo contra qualquer cidadão 

cubano que se rebelasse contra sua gestão tirana; a ordem dos homicídios dentro 

das prisões partia de generais militares que, por sua vez, tinham a conivência do 

então governo cubano – segundo sugere o orador em toda sua alegação final de 

autodefesa.  

Para reforçar a tese apresentada nesse excerto 9, o orador faz um relato 

histórico sobre a desonra que era para qualquer exército quando matava seus 

prisioneiros de guerra. Era motivo de desprezo por todo o mundo. Argumenta que a 

mesma dignidade com que alguns soldados morreram combatendo é apagada das 

páginas honrosas da História pela ação dos que mataram prisioneiros indefesos, em 

total impossibilidade de luta e, portanto, de defesa. 

E continua mencionando as táticas usadas pelo seu grupo, o fracasso 

técnico-militar do Exército de Cuba e a coragem, como ele mesmo ressalta, de 165 

(cento e sessenta e cinco) homens revolucionários que, de rosto descoberto, 

enfrentaram as forças armadas daquele país. Ainda nesse contexto da repressão 

militar sobre os guerrilheiros, mesmo depois do fim do ataque, apresenta outra tese, 

como podemos observar a seguir. 

 

Excerto 19 
 
 

Matar prisioneros indefensos y después decir que fueron muertos en combate, ésa es 
toda la capacidad militar de los generales del 10 de marzo. Así actuaban en los años 
más crueles de nuestra guerra de independencia los peores matones de Valeriano 
Weyler57. (RUZ, 2007, p. 64). 

 
 

A tese identificada é a de que matar prisioneiros indefesos e depois dizer 

que foram mortos em combate é toda a capacidade militar dos generais de 10 de 

março. É possível perceber a ironia com que o orador apresenta a tese, reforçando 

                                                
57 Matar prisioneiros indefesos e depois dizer que foram mortes em combate, essa é toda a 
capacidade militar dos generais de 10 de março. Assim atuavam nos anos mais cruéis de nossa 
guerra de independência os piores assassinos de Valeriano Weyler. (Tradução livre). 
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os fatos que vêm sendo apresentados concernentes ao tratamento carcerário que 

ele e seus companheiros, além dos outros presos que não fizeram parte do ataque 

ao quartel Moncada, receberam. Ao agir assim, Fidel Castro não só denuncia as 

barbáries cometidas pela força armada cubana dentro do cárcere, como também 

esclarece que tipo de capacidade moral possuem os generais de 10 de março de 

1952 – data em que, por meio de golpe militar, colocaram Fulgêncio Batista à frente 

da Presidência do país de Cuba. 

Para construção da tese epigrafada, foi utilizada a técnica argumentativa de 

dissociação das noções pelo par “aparência-realidade”, cuja coerência do que é real 

dissocia entre as aparências enganosas e as que correspondem à realidade. No 

caso do excerto sob análise, consideremos o seguinte par filosófico: 

 

____ matam-se prisioneiros indefesos       (Realidade) 
dizem, depois, que foram mortos em combate     (aparência) 

 

Obs.: Chamemos a noção “realidade” de termo I; e de termo II, a noção “aparência”. 

 

A noção da aparência nesse excerto só é percebida em virtude do termo que 

remete à realidade do fato. Ambos os termos nocionais se complementam para 

fornecer à tese apresentada um efeito argumentativo que, de outro modo, como 

apenas dizer só o primeiro termo, por exemplo, não ocorreria. Em outras palavras, o 

impacto retórico dessa dissociação por meio do par “aparência-realidade” fornece 

uma hierarquização de valores à tese defendida, uma vez que o foco do orador não 

é em mostrar ao auditório que os militares apenas matam os prisioneiros indefesos, 

senão suas atitudes covardes com esses assassinatos e as mentiras contadas à 

nação como sendo suas únicas capacidade de contra-ataque a qualquer cidadão 

que se rebele contra o regime político do país. 

Fidel Castro segue fazendo um paralelo entre outras histórias de guerra do 

país e a que estava sendo julgada naquele momento. Reconhece que houve 

militares que se comportaram dignamente – protegendo, algumas vezes, os 

prisioneiros –, e os admira por isso. E, nessas circunstâncias, apresenta-nos a tese 

mostrada no vigésimo excerto. 
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Excerto 20 
 
 
Para mis compañeros muertos no clamo venganza. Como sus vidas no tenían precio, no 
podrían pagarlas con las suyas todos los criminales juntos. No es con sangre como 
pueden pagarse las vidas de los jóvenes que mueren por el bien de un pueblo; la felicidad 
de ese pueblo es el único precio digno que puede pagarse por ellas58. (RUZ, 2007, p. 

66). 
 

 

O orador se nega a clamar por vingança para companheiros mortos, já que 

suas vidas não poderiam ser mensuradas. Acredita, ainda, que o motivo e os ideais 

pelos quais morreram, os manterá vivo nas histórias que serão contadas sobre 

aquele dia, nas memórias dos cubanos que, assim como eles, aspiravam por dias 

melhores para a nação. 

Nesse contexto, podemos destacar a tese de que não é com sangue que se 

pode pagar as vidas dos jovens que morreram pelo bem de um povo; a felicidade 

desse povo é o único preço digno que se pode pagar por elas. Ela é construída por 

meio da técnica de argumentos quase-lógicos com argumentação pelo sacrifício. O 

preço pago pela vida dos jovens pelo bem do povo cubano demonstra um sacrifício 

que só valeria a pena pagar se, em troca, a felicidade dessas pessoas pudesse lhes 

ser garantida. 

Assim, o sacrifício desses jovens não mediu o valor de seu sangue, de suas 

vidas, mas a felicidade do povo, recompensa esta que fornece grande prestígio ao 

sacrifício. Isso porque o valor “felicidade” pode parecer, para muitos, algo muito 

pequeno, fútil para alguém dar sua vida em troca disso para o outro; mas, é um 

resultado que revela altruísmo por parte de quem pagou com o maior preço, sua 

vida, para proporcioná-lo a outrem. A felicidade do povo cubano, então, é a 

recompensa merecida, segundo o que defende o orador com sua tese. 

Nesse ponto do discurso, Fidel Castro esclarece que, até esse ponto, 

limitou-se quase que exclusivamente aos fatos. Mas, a partir de então, começará a 

mostrar fundamentos técnico-jurídicos que comprovam sua inocência (e de seus 

companheiros) diante dos crimes pelos quais está sendo acusado, já que está sendo 

julgado por um tribunal. Logo, nos apresenta a tese destacada no excerto vigésimo 

                                                
58 Para meus companheiros mortos não clamo vingança. Como suas vidas não tinham preço, nem 
todos os criminosos juntos não poderiam pagá-las com as suas. Não é com sangue que se pode 
pagar as vidas dos jovens que morreram pelo bem de um povo; a felicidade desse povo é o único 
preço digno que se pode pagar por elas. (Tradução livre). 
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primeiro. 

 

Excerto 21  
 

 
Este fatalismo, sin embargo, no me impedirá exponer la razón que me asiste. Si el traerme ante 
este tribunal no es más que pura comedia para darle apariencia de legalidad y justicia a lo 
arbitrario, estoy dispuesto a rasgar con mano firme el velo infame que cubre tanta 
desvergüenza. Resulta curioso que los mismos que me traen ante vosotros para que se me juzgue 

y condene no han acatado una sola orden de este tribunal59. (RUZ, 2007, p. 68). 

 
 

Nesse espaço, Fidel Castro começa a falar da Justiça cubana em si, de sua 

incapacidade de resistir a um governo ditatorial que comanda o judiciário conforme 

suas vontades. Assim, é que o orador defende a tese de que trazer-me a este 

tribunal não é mais que pura comédia para lhe dar aparência de legalidade e justiça 

ao arbitrário, a qual aponta para a consciência que ele, orador, tinha quanto à 

façanha daquele processo judicial. 

Na construção dessa tese, foi utilizada a técnica argumentativa dos 

argumentos baseados na estrutura do real pelas ligações de sucessão com os fins e 

os meios, em que o resultado do ato não é acidental ou inesperado, senão 

consciente e premeditado. Desse modo, o fim almejado pelo governo cubano era 

silenciar o orador, sem, contudo, restarem óbvias suas pretensões, motivo pelo qual 

um processo judicial julgado que justificasse sua prisão seria a manobra escolhida 

para aquele propósito. 

Argumentos 

 

     MEIO      processo judicial 

    

     FIM       Silêncio/prisão do orador   

 

O orador mostra, por meio de seus argumentos, que o fim daquele 

julgamento contra a sua pessoa não era fazer realmente justiça, aplicar o direito 

como procedimento fundamental para a busca da verdade e punição de culpados. A 

                                                
59 Este fatalismo, no entanto, não me impedirá de expor a razão que me assiste. Se me trazer a este 
tribunal não é mais que pura comédia para lhe dar aparência de legalidade e justiça ao arbitrário, 
estou disposto a rasgar com mão firme o véu infame que cobre tanta sacanagem. É curioso que os 
mesmos que me trazem diante dos senhores para me julguem e condenem não tem acatado uma só 
ordem deste tribunal. (Tradução livre). 
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finalidade daquele processo judicial contra Fidel Castro era, exclusivamente, de 

encarcerá-lo de modo que ele não pudesse influenciar o povo cubano com seus 

ideais revolucionários, nem pudesse conscientizá-lo de seus direitos enquanto 

cidadãos daquele país. Consciente desse plano contra a sua pessoa, o orador 

aproveita suas alegações finais de autodefesa para falar e denunciar todo o jogo 

político que se esconde por trás desse processo e que ofende a liberdade, a 

democracia e os poderes da república cubana. 

Segue, a partir da página 69, narrando como aconteceu o golpe de Estado 

que Fulgêncio Batista aplicou em seu país, em março de 1952, quando os cidadãos 

cubanos foram dormir sob uma forma de governo e acordaram, no dia seguinte, 

surpreendidos por um governo ditatorial e que se colocou no Poder sem eleição e, 

portanto, sem a soberana vontade popular da nação. Conta, ainda, que, após esse 

ocorrido, entrou com uma ação na Justiça, com base legal em sete artigos do 

Código de Defesa Social cubano à época, propondo sanção penal a Batista e seus 

dezessete cúmplices – como classifica o orador Fidel Castro. Vai descrevendo a 

impunidade dada ao caso e o seu descontentamento e decepção com a justiça de 

seu país porque, além de os acusados não serem punidos ou, sequer, processados 

– quando o orador, certa vez, apresentou uma ação judicial contra seus crimes –, o 

principal deles senta-se num lugar de honra, dentro do Tribunal de Justiça, na 

abertura do julgamento contra Fidel Castro e outros revolucionários. 

Diante desses argumentos, pelos quais podemos inferir a indignação de 

Fidel Castro, enquanto réu, com o paradoxo entre a impunidade para quem fez tanto 

mal à nação e a condenação iminente para quem apenas tentou devolver-lhe sua 

liberdade e seus direitos de cidadania, é que identificamos a tese trazida pelo 

excerto vigésimo segundo. 

 

Excerto 22 
 
 

Me diréis que aquella vez los magistrados de la República no actuaron porque se lo impedía 
la fuerza; entonces, confesadlo: esta vez también la fuerza os obligará a condenarme. La 
primera no pudisteis castigar al culpable; la segunda, tendréis que castigar al inocente. La 
doncella de la justicia, dos veces violada por la fuerza60. (RUZ, 2007, p. 72). 

                                                
60 Dir-me-ão que, naquela vez, os magistrados da República não atuaram porque a força os impedia; 
então, confesse-o: desta vez, também a força os obrigará a me condenar. Na primeira, não pudestes 
castigar ao culpado; na segunda, tereis que castigar ao inocente. A donzela da Justiça, duas vezes 
violada pela força. (Tradução livre). 
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O orador relata que, da vez em que acionou o judiciário com uma ação 

contra Fulgêncio Batista e seus dezessete cúmplices (RUZ, 2007, pág. 71), a 

força61, certamente, impediu os magistrados de agirem e, portanto, condenarem aos 

culpados. Assim, pela mesma razão, deve agora a força obrigar o mesmo judiciário a 

condenar o locutor. Considerando toda a argumentação e motivos expostos pelo 

orador até esse ponto de seu discurso, podemos inferir que essa força remete ao 

governo ditatorial de Fulgêncio Batista que, além de outras ações ofensivas à 

república cubana, controlava, ainda que indiretamente, a atuação do judiciário. 

Na perspectiva da análise da estrutura argumentativa, destacamos que a 

tese desta vez, também a força os obrigará a me condenar é formada a partir de 

argumentos baseados na estrutura do real por meio de ligações de sucessão com o 

argumento de direção, o que sugere um direcionamento no discurso do orador a um 

ponto de desfecho presumido por ele. É oportuno mencionar que isso acontece em 

virtude dos procedimentos de etapas a que estão sujeitos argumentos que atuam 

como um ponto de referência na argumentação. 

Com esse tipo de esquema argumentativo, Fidel Castro, por uma 

experiência similar do passado, direciona sua argumentação à conclusão de que 

será condenado. Essa direção ocasionada pelos seus argumentos sugere uma ação 

que não poderá se deter no caminho, mas corre para alcançar o fim pretendido – 

tendo este (fim) como ponto de partida um argumento que lhe seja imediatamente 

anterior ou um antecedente a este. Assim, consideremos o seguinte exemplo: 

 

 

Ponto A;   Ponto B;   Ponto C 
       
 
Força/pretensão do governo Processo judicial  prisão do réu. 
de Cuba 
 

Tanto faz concluir que o ponto B (processo judicial) é um pretexto jurídico 

para justificar o ponto C (a prisão do réu, que, no caso, é o orador), como que o 

ponto A (pretensão do Governo cubano) é a ordem/ação que acarretará o ponto C. 

Todavia, no caso sob análise, a passagem do ponto A diretamente ao ponto C, sem 

                                                
61 Fidel Castro faz referência à inércia da Justiça cubana em virtude do corrupto poder governamental 
do país que conseguia manipular e/ou concentrar os três poderes em um só: no Executivo. 
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passar pelo ponto B, evidenciaria claramente a retaliação do governo sobre a ação 

de quem se levantar contra seu sistema. Assim, é que o ponto B, nesse contexto 

argumentativo, funciona como um meio para se chegar ao ponto C, e a força é o 

argumento de direção. 

Após a apresentação de vários argumentos que fundamentam a tese 

anterior, o orador classifica o ataque ao quartel Moncada como uma ação 

revolucionária, explicando seus atos dentro desse movimento e esclarecendo no que 

se diferencia revolução de golpe de Estado. Faz comparações entre o que o 

presidente Batista e seu grupo político chamam de “procedimentos de governo” e o 

que ditadores de outros países, por exemplo, não foram tão covardes. Cita, em um 

de seus casos comparativos, Adolf Hitler em 1934 na Alemanha, alegando que nem 

mesmo a ditadura dele (de Hitler) foi tão baixa, covarde e perversa quanto os 

esbirros da de Fulgêncio Batista contra “[…] los adversarios del régimen. Son los 

métodos típicos del sargento Barriguilla”62 (RUZ, 2007, p. 75).  

Questiona, retoricamente, ao tribunal se a situação daquela ditadura reinante 

em Cuba, à época, pode ser considerada revolução geradora de direitos, e se, 

portanto, diante da resposta sabidamente negativa, não seria lícito ao povo lutar 

contra ela. Todos seus argumentos, nesse ponto, são para justificar, pelo Direito, que 

suas ações e de seus companheiros estão amparadas pela lei maior do país (a 

Constituição), o que o faz trazer a tese destacada no trecho a seguir. 

 

Excerto 23 
 

 
Cuba está sufriendo un cruel e ignominioso despotismo, y vosotros no ignoráis que la resistencia 
frente al despotismo es legítima; éste es un principio universalmente reconocido y nuestra 
Constitución de 1940 lo consagró expresamente en el párrafo segundo del artículo 40: “Es 
legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados 

anteriormente63.”  (RUZ, 2007, p. 76). 

 

 

A tese revelada nesse trecho de seu discurso é de cunho jurídico, pela qual 

o orador pleiteia, tecnicamente, o reconhecimento da legitimidade do ato (ataque ao 

quartel Moncada) e, por isso, a exclusão do crime. Se o ato é legítimo, garantido por 

                                                
62 […] os adversários do regime. São os métodos típicos do Sargento Barriguilla. (Tradução livre). 
63 Cuba está sofrendo um cruel e ignominioso despotismo, e vós nãos ignorais que a resistência 
contra o despotismo é legítima. Este é um princípio universalmente reconhecido e nossa Constituição 
de 1940 o consagrou expressamente no parágrafo segundo do artigo 40: “é legítima a resistência 
adequada para a proteção dos direitos individuais garantidos anteriormente”. (Tradução livre). 
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lei, não deve ser considerado crime. O argumento praticamente defende a 

inexigibilidade de conduta diversa da população de uma nação que sofre com as 

pressões sociais, políticas e psicológicas e, por isso, monta um levante contra seu 

ditador. 

Nesse cenário argumentativo, destacamos, então, a tese de que a 

resistência frente ao despotismo é legítima, que segue estruturada por argumentos 

quase-lógicos pela regra de justiça. O valor dado à legitimação do ato demonstra 

uma subsunção de um fato a uma norma que, por sua vez, garante a resistência 

para a proteção de direitos individuais previstos na Constituição do país. Essa 

valoração demonstra um argumento quase-lógico pela regra de justiça já que o 

ataque cometido pelo orador e seus companheiros, a que ele chama de resistência 

(porque lutava pela garantia dos direitos de Cuba), indica o mesmo fato previsto no 

artigo de lei apresentado por ele. Assim, para um julgamento justo do caso, não é 

possível ser considerada crime a conduta que está prevista em lei como ato legítimo 

de cidadania. 

Na tese sob análise, a possibilidade de intercambiar os argumentos 

relacionados ao fato em si (de a resistência ser legítima) e à previsão legal 

(parágrafo segundo do art. 40, da Constituição de Cuba) revela uma característica 

primordial desse tipo de argumentação quase-lógica, já que, raramente, isso 

acontece. Desse modo, o que faz o orador com sua tese é o seguinte raciocínio: se 

o artigo de lei diz ser justificada a resistência para proteção dos direitos, então a 

resistência a um sistema governamental que não respeita esses direitos é também 

justificada/justificável. 

Diante ainda desse contexto evidentemente técnico-jurídico, o orador segue 

com seu discurso, traçando fundamentos jurídicos concernentes à esfera do Direito 

Constitucional para provar suas alegações como defesa de direitos e garantias 

básicos para o povo cubano. Assim, defende a tese encontrada, a seguir, no excerto 

vigésimo quarto. 

 

Excerto 24 
 

 
Se acaba de discutir ruidosamente la vigencia de la Constitución de 1940; el Tribunal de 
Garantías Constitucionales y Sociales falló en contra de ella y a favor de los Estatutos; 
sin embargo, señores magistrados, yo sostengo que la constitución de 1940 sigue vigente. 
Mi afirmación podrá parecer absurda y extemporánea; pero no os asombréis, soy yo quien 
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se asombra de que un tribunal de derecho haya intentado darle un vil cuartelazo a la 
Constitución legítima de la República64. (RUZ, 2007, p. 77). 

 

 

A tese de que a Constituição de 1940 segue vigente é eminentemente 

jurídica, sem teor argumentativo ligado diretamente ao discurso político 

desenvolvido, até então, na maior parte do conteúdo da autodefesa de Fidel Castro. 

Ao sustentar essa tese, o orador reforça que, desde o início de seu discurso, tem 

argumentado na perspectiva de demonstrar a vigência dessa Lei Magna em seu 

país, apesar de ela estar ilegalmente suspensa – dado o Golpe de Estado do 

governo à época. 

Considerando o contexto em que se insere essa tese, concluímos que sua 

estrutura argumentativa é formada pela técnica dos argumentos quase-lógicos por 

identidade e definição, já que o orador apresenta essa característica da Constituição 

relativa a aspectos de sua validade, definindo-a como lei maior democrática e 

legalmente promulgada em 1940, apresentando direitos e garantias mínimas 

condizentes com a dignidade da pessoa humana. 

O réu-advogado da causa, disserta juridicamente sobre a vigência da 

referida Constituição, apontando fundamentação legal e doutrinária sobre sua 

validade, bem como sobre classificação, conceito e eficácia da constituição como lei 

fundamental e suprema de uma nação. Essa discussão vai até a página 78 do seu 

discurso (anexo). Logo após, fala da manobra do governo quando efetuou o golpe 

político para ficar como presidente da república cubana: segundo o orador (2007, p. 

79), Fulgêncio Batista acordou com alguns cúmplices que faria deles ministros em 

troca de estes o nomearem presidente. E Fidel Castro conta isso em sua defesa 

para mostrar aos julgadores o ponto crucial para eles tirarem suas conclusões 

decisivas: é que o artigo 257 dos Estatutos (que, segundo ele, sobressaíram 

inconstitucionalmente sobre a lei maior) dá poder aos ministros para reformar a 

Constituição. Tal fato, então, justifica o movimento que levou Fulgêncio Batista ao 

poder e que tirou do povo a soberania de eleger seus representantes, assim como 

concentrou os três poderes (legislativo, executivo e judiciário) nas mãos de uma só 

                                                
64 Acaba-se de discutir ruidosamente a vigência da Constituição de 1940; o Tribunal de Garantias 
Constitucionais e sociais falou contra ela e a favor dos Estatutos; contudo, senhores magistrados, eu 
sustento que a constituição de 1940 segue vigente. Minha afirmação poderá parecer absurda e 
extemporânea; mas não vos assombreis, sou eu quem se assombra que um tribunal de direito haja 
intentado dar uma quartelada vil à Constituição legítima da República. (Tradução livre). 
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pessoa, além de, juntamente com seu grupo, declarar suspensa a vigência da Carta 

Magna de 1940. 

Vai detalhando esse fato do artigo 257 do Estatuto até o primeiro parágrafo 

da página 81, quando reforça expressamente a sua tese apresentada anteriormente 

(no excerto 14) sobre a legitimidade do direito à resistência, à rebelião contra o 

despotismo. E para fundamentar mais essa sua tese, apresenta argumentos 

históricos a partir de vários teóricos, pensadores e filósofos da história que se 

pronunciaram sobre o dever e a nobreza do povo que luta contra governos déspotas, 

tiranos e arbitrários. O orador faz esse reforço de uma maneira muito contundente, 

que pode ser percebida pela quantidade de argumentos de autoridade e exemplos 

históricos que traz à sua defesa, como: os pensadores da antiga Índia; as cidades-

estados da Grécia e a República Romana; Juan de Salisbury, com sua obra Livro do 

Homem de Estado; Santo Tomás de Aquino, com Summa Theologica; Martinho 

Lutero; Juan Mariana, com seu livro De Rege et Regis Institutione; Francisco 

Hotman; Stephanus Junius Brutus (pseudônimo, segundo o orador), com um folheto 

Vindiciae Contra Tyranos; Juan Knox e Juan Poynet; e Juan Altusio, com seu 

Tratado de Política. 

Todavia, não para por aí. O orador esclarece que, até àquele último 

pensador, falou apenas exemplos oriundos da Antiguidade, Idade Média e início da 

Idade Moderna. Elucida que esse direito de resistir a um governo déspota está 

consagrado na existência político-histórica de Cuba. Começa, então, a lembrar de 

alguns movimentos revolucionários que influenciaram o Ocidente, após o 

nascimento do liberalismo, como a revolução inglesa de 1988, a americana de 1775 

e a francesa de 1789. Começa, então, a citar alguns pensadores e filósofos dessa 

época, como: John Milton; John Locke, com seu Tratado de Governo; Jean Jacques 

Rosseau, com seu Contrato Social; e Thomas Paine. Menciona, ainda, a Declaração 

de Independência do Congresso de Filadélfia (de julho de 1776) e a Declaração 

Francesa dos Direitos do Homem. 

Por fim, após toda essa sua exposição de motivos relativos ao caso 

nominado de “ataque ao quartel Moncada”, o orador encerra essa parte de seu 

discurso, já se direcionando ao desfecho, tranquilo e certo de que justificou 

suficientemente suas alegações. Com ironia, demonstra acreditar, por isso, ter mais 

fundamentos que o promotor de justiça para pedir sua própria condenação, uma vez 

que eles remetem a homens que lutam pela liberdade e felicidade da nação. Por 
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isso, Fidel Castro apresentou tantas razões em suas alegações finais de defesa, 

enquanto a acusação não suscitou nenhuma. 

 

4.3.2 Ethos 

 

Nessa parte meritória de sua autodefesa, Fidel Castro revela a imagem de 

um advogado dotado de eloquência e de conhecimentos jurídico, social e político, 

além de um domínio de linguagem tão evidente que chega, em alguns momentos de 

seu discurso, a escrever em versos. Aliado à imagem mostrada, revela-se, em seu 

discurso, detentor de um caráter sincero, justo e marcado por ideologias altruístas. 

Ao contar como ocorreram os fatos, os seus motivos impulsionadores e, 

portanto, por que ele e seus companheiros não são criminosos, senão 

revolucionários e aspirantes a uma nação mais justa, o orador demonstra um 

enorme saber jurídico. Ademais, à medida em que vai apresentando fundamentos 

legais para suas teses de defesa, corrobora sua versão com fatos e dados de cunho 

social e político, o que faz dele um advogado enciclopédico, erudito e de visível 

capacidade retórica e argumentativa. 

Nessa parte de seu discurso, revela, muitas vezes, uma perspectiva emotiva 

de seu ethos, afastando-o de uma rígida estabilidade técnica – geralmente esperada 

para esse tipo de discurso, o jurídico. São suas emoções denotadas em algumas 

partes de suas alegações que ajudam a contornar sua imagem ora de réu 

injustiçado, ora de advogado indignado pelas condições arbitrárias conferidas para 

desempenhar seu mister naquele caso. A sensibilidade e a sinceridade com que 

Fidel Castro conduz essa parte de seu discurso, sobretudo quando descreve, 

detalhadamente, as torturas e humilhações praticadas contra os prisioneiros, captam 

a atenção do seu interlocutor, conduzindo-o a perceber a ética, o caráter e a forma 

imagética com que o orador traz à tona os fatos. 

O orador revela-se como alguém com notória perspicácia na construção de 

seus argumentos. Sua intelectualidade nesse espaço argumentativo torna-se 

evidente, ao passo que o propósito genuíno de seu discurso, que seria a sua 

autodefesa, dá azo a reflexões analiticamente política, filosófica e jurídica, 

transcendendo a perspectiva de uma defesa judicial qualquer e disseminando-se, 

posteriormente, como um documento importante para a história de Cuba. Essa 
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dimensão de seu ethos assume um protagonismo de sua imagem frente a seus 

auditórios, uma vez que, além de mostrar um orador centrado em contar detalhes 

dos fatos para uma melhor compreensão por parte de seu interlocutor, sugere uma 

credibilidade ao que é dito (logos). 

 

4.3.3 Recursos de presença 

 

Nessa parte das questões de mérito do discurso sob análise, percebemos 

que ilustrações de espaço, pessoas e situações, descrição detalhada de imagens e 

fatos relacionados a matanças de prisioneiros por oficiais, bem como citação de 

acontecimentos históricos ocorridos pelo mundo são os recursos de presença 

utilizados pelo orador para reforçar suas teses e dar visibilidade a seus argumentos. 

Nem sempre esse mecanismo retórico aparece, uma vez não ser ele 

imprescindível para o desenvolvimento da tese. A exemplo disso, temos o nono, o 

décimo primeiro, o décimo segundo, o décimo terceiro, o décimo quarto, o vigésimo 

e o vigésimo primeiro excertos destacados e analisados nessa parte central do 

discurso, em que não identificamos recursos de presença como reforços 

argumentativos de suas teses reveladas. 

Já nos décimo, décimo quinto e vigésimo quarto excertos, identificamos a 

ilustração como recurso de presença. No primeiro deles, ao citar e ler o artigo de lei, 

o orador traz à presença de seu interlocutor uma situação legal que, por 

interpretação analógica à sua conduta praticada, deslegitima a acusação contra sua 

pessoa e seus companheiros. No segundo caso, ao caracterizar o comportamento 

daqueles soldados quando ouvidos em julgamento, parece ilustrar a cena com 

enfoque nessas testemunhas. Na situação do último excerto destacado nessa parte 

do discurso, a presença de dispositivos de lei ilustra a legitimidade dos argumentos 

empreendidos para defesa da tese. 

Nos excertos décimo sexto, décimo oitavo e décimo nono, a descrição de 

imagens e fatos relacionados a ofensas e matanças de prisioneiros por oficiais, bem 

como do ambiente e do espaço em que esses acontecimentos ocorreram, 

proporciona aos auditórios uma projeção do cenário ali vivido, trazendo a suas 

mentes uma espécie de reconstituição dos episódios de tortura e demais crueldades 

cometidas pelos soldados em desfavor dos detentos. 
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De igual maneira, essa projeção também ocorre no excerto vigésimo 

segundo, em que, por meio de narração detalhada de uma história (a de quando 

Fidel Castro entrou com uma ação judicial contra os atos de Fulgêncio Batista e seus 

aliados), o orador consegue expressar com clareza sua tese defendida. 

Quando desenvolve sua penúltima tese revelada nessa parte do discurso, o 

orador a reforça, narrando fatos históricos ocorridos pelo mundo condizentes com 

seus argumentos. Ao mostrar esses exemplos para embasar sua tese, trazendo à 

presença de seu auditório fatos similares ao praticado por ele e seus companheiros, 

o locutor atrai a atenção de seu público para que este possa visualizar a 

receptividade, pelo mundo afora, do que é defendido na ocasião. A forma como 

essas histórias vão influenciar na aceitação da tese revela-se como um dado de 

presença de que se utiliza Fidel Castro para trazer ao imaginário de seus 

interlocutores um certo impacto com o que é apresentado e com o que é defendido. 

Assim, os recursos de presença, embora não sejam indispensáveis para o 

desenvolvimento da argumentação de um discurso, revelam-se como mecanismos 

argumentativos capazes de trazer mais evidência à tese defendida. 

A seguir, apresentamos o quadro sinótico dessa segunda parte do discurso 

objeto deste trabalho. 

 

QUADRO SINÓTICO II – questões de mérito 

Teses 
Reveladas 

Recurso de 
presença utilizado 

Ethos 
demonstrado 

Localização no 
corpus (anexo) 

Tese preliminar 
O senhor Promotor 
não pronunciou uma 
única palavra para 
respaldar sua petição. 

Não há. Um advogado 
dotado de 
eloquência e de 
conhecimentos 
jurídico, social e 
político; detentor  
de um domínio 
de linguagem; 
aliado à sua 
imagem 
mostrada, revela-
se, em seu 
discurso, 
detentor de um 
caráter sincero, 
justo e marcado 
por ideologias 
altruístas. 

Página 15-16 

Tese principal 

Não há crime, se o 
fato não se encaixa 
perfeitamente à 
previsão legal. 

Ilustração (com o 
artigo de lei). 

Pág. 17 

Outras teses 
A ditadura que 
oprime a nação não 
é um poder 
constitucional, mas 
inconstitucional 

Não há. 
 
 

Pág. 17 

O soldado é um 
homem de carne e 

Não há. Pág. 25 



98 
 

osso, que pensa, que 
observa e que sente; 
é suscetível à 
influência das 
opiniões, crenças, 
simpatias e antipatias 
do povo. 

Nenhuma arma, 
nenhuma força é 
capaz de vencer um 
povo que decidiu lutar 
por seus direitos. 

Não há. Pág. 31 

O tirano Batista 
nunca foi um homem 
de escrúpulos que 
hesitasse antes de 
dizer ao povo a mais 
fantástica mentira. 

Não há. Pág. 48-49 

Nem o militar 
verdadeiro, nem o 
verdadeiro homem, é 
capaz de manchar 
sua vida com a 
mentira ou o crime. 

Ilustração (do 
comportamento 
desses homens no 
julgamento). 

Pág. 51 

O quartel Moncada se 
converteu numa 
oficina de tortura e de 
morte, e uns homens 
indignos converteram 
o uniforme militar em 
aventais de 
carniceiros. 

Descrição 
detalhada de 
imagens e fatos 
relacionados a 
matanças de 
prisioneiros por 
oficiais; ilustração 
do ambiente e do 
espaço. 
 

Pág. 52 

O militar de honra 
não assassina o 
prisioneiro indefeso 
depois do combate, 
senão o respeita. 

Pág. 63 

Matar prisioneiros 
indefesos e depois 
dizer que foram 
mortos em combate 
é toda a capacidade 
militar dos generais 
de 10 de março. 

Pág. 64 

Não é com sangue 
que se pode pagar 
as vidas dos jovens 
que morreram pelo 
bem de um povo; a 
felicidade desse 

Não há. 
 

Pág. 66 
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povo é o único preço 
digno que se pode 
pagar por elas. 

Trazer-me a este 
tribunal não é mais 
que pura comédia 
para lhe dar aparência 
de legalidade e justiça 
ao arbitrário. 

Não há. Pág. 68 

Desta vez, a força 
também os obrigará 
a me condenar. 

Narração 
detalhada de uma 
história. 
 

Pág. 72 

A resistência frente 
ao despotismo é 
legítima. 

Narração/citação de 
histórias ocorridas 
pelo mundo. 

Pág. 76 

A Constituição de 
1940 segue vigente. 

Ilustração (por 
dispositivos de lei).  

Pág. 77 

Fonte: autoria própria 

 

4.4 QUESTÕES SUBSIDIÁRIAS: A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL E A 

ABSOLVIÇÃO PELA HISTÓRIA 

 

O encerramento do discurso sob análise revela-nos o seu clímax, sua 

história e seu marco. É no destaque de suas últimas palavras que o orador 

apresenta questões subsidiárias de sua peça de defesa, bem como a frase que 

intitulará, posteriormente, o livro sobre seu discurso defensivo no processo judicial 

referente ao assalto ao Quartel Moncada – caso histórico impulsionador para a 

Revolução Cubana que ocorreria posteriormente, em 1959. 

 

4.4.1 Teses e argumentos 

 

A partir do segundo parágrafo da página 89 do discurso (anexo), o orador 

evidencia o encerramento de sua autodefesa jurídico-processual, alertando, 

contudo, que não a fará como é de praxe a um advogado: pedindo a absolvição do 

acusado. Deixa transparecer o sentimento de solidariedade que o incita a lembrar de 

seus companheiros que estão no presídio da Isla de Pinos, motivo pelo qual lhe 

seria incongruente pedir pela sua liberação. E, a partir de uma ironia retoricamente 

argumentativa, que lhe é característica em todo seu discurso, pede ao tribunal que o 
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envie para junto de seus companheiros. Nessa parte final de La historia me 

absolverá, podemos destacar a tese de adesão inicial como sendo ser inconcebível 

que homens honrados estejam mortos ou presos em uma república em que o 

presidente é um criminoso e um ladrão. Nesses termos, vejamos o seguinte excerto: 

 

Excerto 25 
 

 
Termino mi defensa, no lo haré como hacen siempre todos los letrados, pidiendo la 
libertad del defendido; no puedo pedirla cuando mis compañeros están sufriendo ya en 
Isla de Pinos ignominiosa prisión. Enviadme junto a ellos a compartir su suerte, es 
inconcebible que los hombres honrados estén muertos o presos en una república donde 
está de presidente un criminal y un ladrón65 (RUZ, 2007, p. 89). 

 

 

Essa tese de adesão inicial ancora-se em argumentos quase-lógicos por 

incompatibilidade, já que nos permitem fazer a ilação de que: se o presidente de um 

país é um criminoso, deveria estar preso, respondendo, então, pelo(s) crime(s) 

cometido(s), já que homens honrados, que nem são criminosos, estão. Conforme 

vão mostrando essa incompatibilidade que acontece nas circunstâncias 

argumentativas que constroem a tese, os argumentos vão revelando uma situação 

caótica e injusta que, se realmente ocorre, é incompatível com os ditames legais de 

uma república: o criminoso está livre; o inocente, preso. 

No decorrer dessa parte final de seu discurso, o orador também revela uma 

tese secundária, a de que o presidente do tribunal não pode dissimular sua 

repugnância pelo estado de coisas reinantes que o obriga a ditar uma sentença 

injusta. Vejamos: 

 

Excerto 26 
 

 
[…] y sé que el presidente de este tribunal, hombre de limpia vida, no puede disimular 
su repugnancia por el estado de cosas reinantes que lo obliga a dictar un fallo 
injusto.66 (RUZ, 2007, p. 89). 

 

                                                
65 Termino minha defesa, não o farei como fazem sempre todos os advogados, pedindo a liberdade 
do acusado; não posso pedi-la quando meus companheiros estão sofrendo já na Ilha de Pinos 
ignominiosa prisão. Enviai-me junto a eles para compartir sua sorte, é inconcebível que os homens 
honrados estejam mortos ou presos em uma república em que o presidente é um criminoso e um 
ladrão. 
66 […] E sei que o presidente deste tribunal, homem de vida límpia, não pode dissimular sua 
repugnância pelo estado de coisas reinantes que o obriga a ditar uma sentença injusta. 
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Verificamos que a tese referida foi construída a partir de argumentos 

baseados na estrutura do real pelas ligações de sucessão com argumento 

pragmático. Podemos apreciar a ação de julgar do presidente do tribunal, naquele 

julgamento, conforme a consequência dela decorrente, que seria desfavorável pelo 

fato de ser injusta – segundo o orador; em outras palavras, podemos perceber o fato 

de o presidente do tribunal não conseguir disfarçar seu dissabor pelos ditames 

políticos que o obrigam, naquele caso, ditar um veredito imerecido. Esse tipo de 

argumento desenvolve-se na argumentação sem maiores complicações, pois o 

deslocamento do valor da consequência (veredito injusto) para a causa (coisas 

reinantes que obrigam o julgador) ocorre mesmo sem ser pretendido. Mas, não se 

trata apenas de transferir uma qualidade da consequência para a causa: o 

argumento pragmático pode, ainda, passar de um dado valor inerente ao resultado a 

outro inverso relativo ao motivo. Assim, no presente caso, poderíamos dizer que a 

razão de ser repugnante para o julgador é desfavorável (injusto), embora seu 

resultado na sentença seja favorável (justo) à pretensão da acusação. 

Com essa tese subsidiária no fechamento de seu discurso, o orador sugere 

que o próprio julgador presidente daquele julgamento está inconformado com a 

situação do réu e de seus companheiros no país de Cuba à época dos fatos, mas 

não pode lhes dar outro veredito senão sua condenação pelos crimes denunciados. 

Por fim, depois de toda a sua argumentação retórica no desenrolar de sua 

autodefesa, Fidel Castro apresenta-nos a tese principal dessa parte final de seu 

discurso e que, certamente, seria também a maior e mais emblemática: não importa 

a condenação, porque a história o absolverá. 

 

Excerto 27 
 

 
En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada 
de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia 
del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no 
importa, La historia me absolverá67 (RUZ, 2007, p. 90). 

 

 

                                                
67 Quanto a mim, eu sei que a prisão será dura como jamais tem sido para ninguém, cheia de 
ameaças, de ira cruel e covarde, mas não a temo, como não temo a fúria do tirano miserável que 
tirou a vida de setenta irmãos meus. Condenai-me, não importa, a história me absolverá. 
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Novamente, os argumentos quase-lógicos com argumentação pelo sacrifício 

ancoram outra tese no discurso sob análise. Assim, a dureza do cárcere a que 

espera por ela passar o orador não interfere no destemor que ele sente ao saber 

que, embora venha a ser condenado perante aquele tribunal, a história escreverá 

sobre os fatos de julho de 1953 e absolverá Fidel Castro das imputações criminosas 

pelas quais foi submetido a julgamento e condenado a quinze (15) anos de prisão. O 

argumento pelo sacrifício demonstra uma situação difícil a que o orador está 

disposto a suportar para, então, atingir seu objetivo. 

A forma como os argumentos foram agrupados para defender a tese 

proposta revela um posicionamento retoricamente argumentativo por parte do orador 

que, já sabendo que sua condenação era certa – devido às circunstâncias políticas 

que circundavam seu processo –, recorreu ao teor social de seu discurso para 

prever que o povo, por meio dos relatos que seriam passados de geração à geração, 

seria responsável pela sua absolvição, pois os escreveria considerando os aspectos 

jurídicos, mas também políticos e sociais que estavam por trás do assalto ao quartel 

Moncada, apresentando, assim, a História como um tribunal julgador. 

 

4.4.2 Ethos 

 

Como característica de toda sua alegação, num tom de ironia em seus 

argumentos, o discurso de Fidel Castro revela, inicialmente, um ethos de injustiçado, 

tanto ele quanto seus companheiros, de sujeito passivo e, por isso, agradecido – 

para não dizer decepcionado – a um tribunal de justiça submisso aos poderes 

tiranos do governo de Cuba. A imagem de si que revela o orador, nessa fase 

conclusiva de seu discurso, carrega o peso da opressão que existia no país à época, 

mas a leveza da certeza de dever cumprido – desde o intento do início dessa 

revolução com o assalto ao quartel até o desfecho com apresentação de suas 

ideologias patriotas no mencionado discurso. 

Ao final de La historia me absolverá, já certo de que a sentença judicial o 

condenaria, o orador mostra-se conformado, mas não conivente com ela, ao passo 

que se solidariza com seus companheiros que já estão presos. Revela um caráter 

humanista e sua transfiguração numa imagem de homem corajoso, honesto e, acima 

de tudo, destemido – seja com o cárcere que o aguarda, seja com o sistema 
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governamental que o acusa. 

Nesse clímax da autodefesa de Fidel Castro, podemos perceber, ainda, a 

prevalência do aspecto político do discurso sobre o jurídico, de modo que os 

argumentos tecnicamente jurídicos – como quando o orador fala da prisão, por 

exemplo –  vão modulando e reforçando a importância de La historia me absolverá 

para o povo cubano e também para o mundo. Para aquele, como um documento que 

representaria o ponto de partida para a revolução que derrubaria a ditadura de 

Fulgêncio Batista, em 1959; para o outro, um documento que, mais tarde, daria 

prova à história do mundo sobre a necessidade de absolver o orador das acusações 

que lhe foram feitas naquele percurso temporal entre o ataque ao quartel Moncada, 

em julho de 1953, e sua condenação a 15 (quinze) anos de prisão – após o término 

do processo, em outubro desse mesmo ano. 

 

4.4.3 Recursos de presença 

 

A expressão do sentimento de solidariedade – precedida da comparativa 

entre o que requer o advogado Fidel Castro e o que, geralmente, outro qualquer 

causídico pediria em suas petições de defesa criminal – e a descrição do sofrimento 

que o espera no cárcere – acompanhado de seu conformismo com a condenação 

certa que o espera – formam figuras de presença marcantes no discurso que atuam 

na percepção do auditório quanto à análise das teses defendidas nessa parte final 

das alegações. É claro que a persuasão afetará principalmente o auditório universal 

consciente (que é o povo cubano) e, talvez, o inconsciente (todas as pessoas do 

mundo que tivessem acesso aos relatos do orador em sua autodefesa sobre o caso 

do assalto ao quartel Moncada). 

Ao pedir, passivamente, mas indignado, que o enviem para o lado de seus 

companheiros na prisão, de modo que possa compartilhar com eles os dissabores 

de um encarceramento injusto e cruel, o orador dá ênfase a valores como 

solidariedade, fraternidade, compatriotismo e lealdade à causa que combateu 

juntamente com seus parceiros. A maneira como esses valores são apresentados 

nesse episódio do discurso os faz revelarem-se como figuras de presença que 

evidenciam a tese de adesão inicial defendida, no caso, a de que é inconcebível que 

homens honrados estejam mortos ou presos em uma república em que o presidente 
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é um criminoso e um ladrão. 

De igual modo, ao descrever de forma dramática como supõe que será sua 

prisão, o orador evoca um acontecimento ainda futuro, porém certo, em sua vida. 

Traz à mente de seu auditório um cenário imaginário, hipotético, de seu sofrimento 

no cárcere, mas, não necessariamente com intenção de ser visto, naquele momento, 

como vítima apenas, senão como um representante dentre os heróis de seu povo 

futuramente. Assim, essa descrição dramática de como será dolorido o 

enclausuramento de Fidel Castro apresenta-se no discurso como um recurso de 

presença capaz de valorizar e fortalecer a tese defendida naquela ocasião, a de que 

não importa a condenação porque a história o absolverá. 

Em ambos os trechos que demonstram as teses epigrafadas, os recursos ou 

dados de presença identificados trazem à consciência do interlocutor aquilo que está 

afastado de sua presença real – seja por circunstâncias de tempo ou de lugar. Esses 

elementos ajudam, portanto, na força persuasiva das teses apresentadas, dando-

lhes mais chance de serem aceitas e compartilhadas pelo auditório, já que 

conseguem comovê-lo com os fatos narrados. 

Por fim, retomamos as análises dessa parte concernente ao encerramento 

do discurso com um quadro sinótico, a seguir. 

 

 

QUADRO SINÓTICO III – Questões subsidiárias 

TESES REVELADAS 
(inicial, principal e 

outras) 

RECURSO DE 
PRESENÇA 
UTILIZADO 

ETHOS DEMONS- 
TRADO 

LOCALIZAÇÃO 
NO CORPUS 

Tese de adesão inicial 
É inconcebível que 
homens honrados 
estejam mortos ou 
presos em uma república 
em que o presidente é 
um criminoso e um 
ladrão. 

A expressão de 
valores 
abstratos como 
solidariedade, 
fraternidade, 
compatriotismo 
e lealdade à 
causa. 

Injustiçado; 
agradecido (para 
não dizer 
decepcionado); 
convicção de 
dever cumprido; 
conformado, mas 
não conivente, 
com o veredito de 
condenação 
injusta; solidário 
com os 
companheiros; um 
caráter humanista; 
imagem de 
homem corajoso, 

 
 
 
Página 89 

Outra tese (secundária) 
o presidente do tribunal 
não pode dissimular sua 
repugnância pelo estado 
de coisas reinantes que 
o obriga a ditar uma 
sentença injusta. 

Não há.  
 
 
Pág. 89 
 
 
 

Tese principal Descrição  
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Não importa a 
condenação porque a 
história absolverá o 
orador. 

dramática e 
hipotética (de 
como será sua 
prisão). 

honesto e 
destemido. 

Pág. 90 

Fonte: autoria própria 
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V CONCLUSÃO 

 

Ante os percursos teóricos, metodológicos e analíticos transcorridos para a 

escrita do presente trabalho, passamos, agora, a apontar considerações conclusivas 

a seu respeito, na certeza, contudo, de que, apesar de possíveis falhas, o trabalho 

conseguiu atingir seus objetivos, bem como traz, em si, contribuições acadêmicas 

para outras pesquisas que queiram se debruçar sobre o objeto de estudo desta 

dissertação. 

Identificamos e interpretamos várias teses ao longo de todo o discurso aqui 

analisado, isto é, nas questões preliminares, de mérito e subsidiárias (classificação 

esta que denominamos em razão da divisão conforme orientação estrutural de textos 

processuais jurídicos). Foram três para o primeiro desses grupos; quinze, para o 

segundo; e três, para o último. Feito isso, acreditamos ter atingido o primeiro objetivo 

específico de nossa pesquisa: o de identificar e interpretar as principais teses no 

discurso La historia me absolverá. 

Na parte preliminar de seu discurso, o orador apresenta suas teses 

concernentes ao contexto geral de mostrar como estão desrespeitadas todas as 

garantias inerentes ao devido processo legal no caso do seu julgamento. Revela 

tratamento diferenciado negativamente para a sua pessoa tanto enquanto réu como 

advogado, relatando suas dificuldades, portanto, para cumprir seu mister na posição 

de patrono em sua própria autodefesa judicial. 

Nas suas questões de mérito, Fidel Castro defende teses relativas a todo o 

contexto social, político e jurídico inerente ao caso ensejador daquele processo. 

Fatos, assim, referentes à opressão do governo sobre o povo cubano, ao direito de 

resistir a um presidente ilegítimo, tirano, e ao caso do assalto ao quartel Moncada. É 

nesse contexto, portanto, que o orador defende teses jurídicas e políticas para 

mostrar que nem ele nem seus companheiros cometeram crime algum, senão 

apenas resistiram, em nome da nação, aos ditames ilegais do então sistema político-

governamental do país de Cuba. 

Ao final, na terceira e última parte de seu discurso, o orador desenvolve suas 

últimas teses, as quais denotam um contexto fora da discussão jurídica principal dos 

fatos: se são inocentes ou não os revolucionários moncadistas. Nesse cenário, as 

teses pairam sobre a questão da arbitrariedade permitida pela Justiça de Cuba e 

praticada contra cidadãos cubanos em detrimento da impunidade de um governo 
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déspota; um julgamento, portanto, marcado de falcatruas porque os julgadores não 

demonstram coragem suficiente de ir contra esse governo; e a esperança de que a 

história é que atuará como um tribunal, dando a Fidel Castro e seus companheiros, 

um veredito absolutório quanto ao caso que deu origem àquele processo judicial. 

Quanto ao nosso segundo objetivo, o de analisar as imagens de si que Fidel 

Castro revela em seu discurso, observando elementos da constituição do seu ethos, 

concluímos que o orador mostra um certo domínio de técnicas de argumentação, ora 

convincentes, ora persuasivas, em que a ironia se revela como sua maior 

característica na apresentação de suas teses, bem como no desenvolvimento da 

argumentação que perpassa todo o seu discurso sob análise neste trabalho. Revela, 

ainda, um domínio de linguagem técnica e, concomitantemente, de fácil percepção 

ao povo em geral. 

Nessa perspectiva, o orador, considerando traços de sua personalidade, de 

sua ética e de sua vida pública, revela sua imagem em La historia me absolverá 

como alguém que é: réu e advogado ao mesmo tempo, autoconfiante no que faz, 

frágil diante de uma situação injusta que enfrenta, indubitavelmente honesto, 

injustiçado, decepcionado com a Justiça do país, convicto de ter cumprido com o 

dever a que se pôs fazer, conformado – embora não conivente – com o veredito de 

condenação declarado antes mesmo do fim do processo, solidário com os 

companheiros, humanitário, corajoso e destemido. São essas, portanto, 

características intrínsecas ao ethos de Fidel Castro revelado em discurso de sua 

autodefesa. 

Para dar reforço argumentativo a suas teses e seu ethos, Fidel Castro faz 

uso de recursos de presença durante todas as partes do discurso de suas alegações 

finais. Assim, narração dos fatos cheia de detalhes, descrição dramática dos fatos, 

ilustração de espaço, pessoas e situações, descrição detalhada de imagens e fatos, 

citação de acontecimentos históricos ocorridos pelo mundo e a maneira de 

expressar valores abstratos são mecanismos de argumentação que tornam mais 

evidentes o que diz e/ou defende o orador com seu discurso. Nesse ponto, 

destacamos a concretude do nosso terceiro objetivo deste trabalho, o de identificar 

quais recursos de presença o orador se utiliza para construção de suas teses. 

Diante das considerações feitas até aqui, pudemos observar elementos da 

constituição do ethos de Fidel Castro articulados a recursos de presença como 

características singulares de sua argumentação no discurso sob análise, 
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apresentando-se, conclusivamente, como retoricamente argumentativos. 

Ainda durante as análises, constatamos a presença dos auditórios universal 

consciente e inconsciente, além do auditório particular presumido, referentes, pois, à 

Cuba, ao mundo e ao tribunal (ou juízes da causa), respectivamente. Tal conclusão 

nos conduz ao nosso quarto objetivo de pesquisa: verificar a que auditório(s) se 

dirige Fidel Castro com seu discurso de autodefesa. 

No último objetivo específico, o de interpretar aspectos do processo 

argumentativo em sua articulação com as esferas do discurso político e jurídico, 

entendemos que foi atingido no decorrer do trabalho como um todo, seja na parte 

das análises com a interpretação de teses ou de outras categorias teóricas, seja nos 

aspectos metodológicos com a contextualização do corpus ou com o estudo do 

domínio discursivo. Nesse aspecto, podemos concluir que Fidel Castro tinha 

consciência de que seu discurso seria para a história da política de Cuba e do 

mundo, já que aquele julgamento foi montado como um simulacro para seu 

encarceramento e, portanto, seu silêncio – o que o impossibilitaria de incentivar 

levantes contra o governo. Além disso, ele transforma-se de acusado em acusador, 

trazendo em suas alegações denúncias sociais, jurídicas e políticas contra o sistema 

governamental vigente em Cuba à época dos fatos. 

Assim é que, com base na teoria aqui adotada e sua relação com o universo 

de estudo da pesquisa, podemos concluir que Fidel Castro, enquanto orador do 

discurso então analisado, revela muito mais os seus traços políticos de lutas 

reivindicatórias de direitos, de liderança, de gestão social, que mesmo 

características de sua função como advogado – como a seara processual requereu. 

Desse modo, pois, a argumentação por ele desenvolvida denota muito mais 

aspectos políticos que jurídicos, o que nos lembra a hibridez, portanto, do domínio 

discursivo de suas alegações finais La historia me absolverá, tornando-as como um 

verdadeiro documento histórico para o povo cubano e o mundo. 

Considerando que os objetivos específicos denotam um percurso teórico que 

o pesquisador traça para alcançar o objetivo geral de seu trabalho, inferimos, então, 

que conseguimos atingir também tal fim, que, neste caso, é analisar aspectos dos 

processos argumentativos que constituem o discurso La historia me absolverá. 

Assim, ao mostrarmos e interpretarmos teses, ethos do orador, recursos de 

presença e auditórios presentes no nosso objeto de pesquisa, com base na teoria da 

argumentação sob a perspectiva da Nova Retórica, conseguimos desenvolver o 
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propósito vetor de nossa dissertação. 

Aliás, precisamos ressaltar que todos os elementos argumentativos 

destacados durante as análises caracterizam o discurso de autodefesa de Fidel 

Castro como retoricamente argumentativo. Assim, o uso da ironia, de perguntas 

retóricas (quando ele pergunta já sabendo a resposta), os recursos de presença, a 

maneira de apresentação de seu ethos, as dimensões políticas de suas palavras em 

uma defesa processual-criminal, são exemplos daqueles. 

O trabalho também mostra-se pertinente ao Programa de Pós-Graduação 

em Letras, sobretudo para sua linha de pesquisa em “Discurso, memória e 

identidade” – uma vez que traz práticas discursivas e as relaciona com um contexto 

histórico da humanidade, trazendo interdisciplinaridade com outras áreas afins –  e 

ao Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino do Texto (GPET) da UERN, 

especialmente para a Linha de Pesquisa em “Estudos em argumentação, retórica e 

discurso” – já que apresenta reflexões sobre esses três elementos: argumentação, 

retórica e discurso. 

Por fim, dada a importância do tema aqui elaborado, outras pesquisas 

poderão surgir para apreciar os pontos aqui não destacados, mas de uma relevância 

histórica, acadêmica e social imensurável. A exploração dos valores e suas 

hierarquias contidos no discurso La historia me absolverá, por exemplo, são 

categorias de análise que poderiam trazer tantas outras contribuições não 

encontradas nesta dissertação. Com isso, reconhecemos a impossibilidade de 

esgotar os estudos da argumentação a partir do nosso corpus de análise, já que são 

muitas as vertentes de estudo da teoria base de nosso trabalho. 
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ANEXO 


