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Introdução

A polifonia é relevante como recurso linguístico para a Análise do Discurso (AD)
(Maingueneau 1997), por isso, o objetivo deste artigo é investigar a interface entre a Teoria
dos Blocos Semânticos (TBS), a atualização dos estudos sobre a polifonia de Carel e Ducrot
(1997a, 1997b), e a Análise do Discurso, de modo a elucubrar sobre a contribuição desta
relação para os Estudos do Discurso.

Embora, no início, tenha sido utilizada a nomenclatura Análise do Discurso, a proposta
não é observar a aplicabilidade da TBS à AD francesa, mas à Análise de Discurso Crítica
(ADC), por entender, dentre outros fatores, que o sujeito do discurso está mais engajado no
contexto social (Fairclough 2001). Outras diferenças também serão observadas
posteriormente. A sociocognição de van Dijk (2006, 2008) é vertente da ADC a ser tomada
como referência neste texto, visto que propõe uma abordagem teórica mais consistente, e uma
metodologia aberta a inovações, não sendo restrita à gramática sistêmica funcional, como se
dá com Fairclough (2001, 2003) e Van Leeuwen (2008).

Tendo em conta estes dados iniciais, proceder-se-á a uma retrospectiva da teoria
polifônica de Ducrot (1987), e a sua relação com a AD francesa (Maingueneau 1997), a fim
de justificar a aproximação destas abordagens, que repousam em vieses diferentes: o
linguístico e o discursivo, respectivamente. Por isso, em seguida, de modo preparatório, dar-
se-á a apresentação das fases do desenvolvimento da Teoria da Argumentação na Língua
(TAL), onde se situa a TBS, de modo a estabelecer uma relação com a ADC. Por fim, a
análise de um pronunciamento político de um determinado deputado federal sobre um evento
ligado à corrupção, onde as categorias da TBS darão o suporte linguístico/textual para a
análise do discurso, exemplificará esta aproximação teórico-metodológica.

1. A polifonia e a AD

Maingueneau (1997: 13), à luz de várias críticas a AD francesa, aproxima-se de uma
análise mais, e também, embasada na linguística: “Poder-se-ia adiantar que a AD [...] se apóia
crucialmente sobre os conceitos e os métodos da lingüística, mas este não é, com toda
evidência, um traço bastante discriminador”. Esta é uma postura, em certa medida, inovadora,
quando posta ao lado da “análise automática do discurso” de Pêcheux (1969) e das abstratas
formações discursivas de Foucault (2009[1969]), que balizam a AD francesa.

Mesmo, não considerando a dimensão linguística um “traço discriminador”, e
ancorando-se na tradição da AD francesa (Foucault 2009[1969], Pêcheux 2009[1988])
Maingueneau (1997) recorre a Ducrot (1987) para dar um tratamento mais linguístico as suas
análises. Esta postura se justifica quando se entende que, mesmo sendo a dimensão discursiva
de ordem distinta da dimensão linguística, o discurso necessita da língua para se materializar.
Logo, por um lado, a AD não é do campo da linguística, mas, por outro, esta disciplina se
utiliza da linguística para a análise de textos, onde o discurso se materializa. De modo
análogo, Maingueneau (2008), também, considera o discurso como uma unidade transfrástica,
e que perpassa pelo fio do texto, mesmo que não esteja na mesma dimensão.
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Adam (2011), em sua proposta de análise textual dos discursos, busca também
investigar a relação entre a AD francesa e a linguística textual. Segundo ele, “definimos a
linguística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas
discursivas” (Adam 2011: 43). Ele, também, se embasa em Maingueneau (1991, 1995) para
fundamentar sua proposta de relação entre Linguística textual e AD francesa; e recorre a
Foucault (2009[1969]) para demonstrar que esta relação já era explorada entre unidade
linguística (frase ou proposição) e unidade do discurso (enunciado) (Adam 2011: 45).

Maingueneau (1997), então, aponta a polifonia de Ducrot (1987) como pertinente para
desenvolver o que ele chamou de “heterogeneidade mostrada”; com a finalidade de chegar a
observar a “heterogeneidade constitutiva”, do âmbito da AD, através do interdiscurso. A
“heterogeneidade mostrada” está na superfície, é manifesta e recuperável a partir das fontes
da enunciação. A “heterogeneidade constitutiva” não é marcada em superfície, por isso está
na dimensão do discurso.

Para fundamentar esta análise, Maingueneau (1997) se utilizou dos vários recursos da
polifonia de Ducrot (1987), como: 1. a noção de enunciadores e locutores, 2. a pressuposição,
3. a negação, 4. o discurso relatado, 5. a ironia, e 6. o metadiscurso do locutor para chegar ao
âmbito da dimensão discursiva. Embora, não apresente diretamente os topoi, reconhece seu
conceito quando apresenta o “provérbio”, o “slogan” e a “imitação”, que, em um certo
sentido, trazem consigo a essência do que é o “senso comum”, pertinente aos topoi.

Na terceira parte de sua obra, “Novas tendências em análise do discurso”,
Maingueneau (1997) se propõe a apresentar as “palavras do discurso”, onde assevera que o
estudo do léxico é fundamental para a AD. Ele divide os estudos realizados em AD no
domínio lexical em três conjuntos: 1. o filológico1, 2. o textual/argumentativo, e 3. a
“deslinearização” da superfície textual. A observação da importância do léxico para a AD é
relevante, porque a TBS se propõe a trabalhar com a argumentação, não somente no nível dos
enunciados, mas, também no nível do léxico, o que será observado posteriormente.

Maingueneau (1997) elucidou a relação entra a AD e a polifonia de Ducrot (1987)
para uma análise da heterogeneidade, e posteriormente do interdiscurso que mais o
interessava. No entanto, a teoria polifônica de Ducrot (1987), muito conhecida pelos topoi
argumentativos, sofreu uma profunda atualização, de forma que modificou algumas de suas
estratégias, ao ponto de se rejeitar os topoi e partir para o estudo de blocos semânticos (Carel
e Ducrot 1997a, 1997b).

Além de considerar a TBS, como uma atualização da semântica argumentativa, este
artigo visa fazer a relação desta com a ACD, que em vários aspectos difere da AD francesa.
No entanto, em virtude das relações já estabelecidas por Maingueneau (1997), é relevante
proceder à investigação da relação entre estas duas abordagens.

2. A ACD e a sociocognição.

Antes de abordar a TBS, observar-se-á a vertente da ACD de van Dijk (2006, 2008),
conhecida pelo aspecto da sociocognição. As várias abordagens da ACD possuem as
seguintes características em comum, elencadas por Wodak e Meyer (2009: 2 [tradução
minha]):

 um interesse nas propriedades do uso da “ocorrência natural” da linguagem pelos
usuários reais da linguagem [...],

 um foco em unidades mais amplas do que em palavras e sentenças isoladas e, ainda,
novas unidades básicas de análise: textos, discursos, conversações, atos de fala, ou
eventos comunicativos,

1 A relação entre a Filologia e a AD francesa foi melhor observada por Maingueneau (2010), onde busca fazer a
aproximação destas disciplinas, em que a Filologia é encarada como partes das ciências do texto.
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 a extensão dos estudos linguísticos além das sentenças gramaticais para um estudo da
ação e interação,

 a extensão para os aspectos não-verbais (semiótico, multimodal, visual) da interação e
comunicação: gestos, imagens, filme, a internet e a multimídia.

 um foco na dinâmica sociocognitiva ou interacional, moves e estratégias,
 o estudo das funções (social, cultural, situacional e cognitivo) dos contextos do uso da

linguagem,
 uma análise de um vasto número de fenômenos de texto gramatical e uso da

linguagem: coerência, anáfora, tópicos, macroestruturas, atos de fala, interações,
tomada de turno, signos, polidez, argumentação, retórica, modelos mentais, e muitos
outros aspectos do texto e do discurso.

Por causa destes elementos característicos a ADC, Wodak e Meyer (2009: 2) a definem
assim: “A ADC não está interessada, portanto, em investigar uma unidade linguística em si,
mas em estudar o fenômeno social que é necessariamente complexo e, por isso, requer uma
multidisciplinaridade e uma abordagem multi-metodológica”. Compreende-se que a
linguagem consta como prática social neste processo.

Como observado anteriormente por Wodak e Meyer (2009), a ADC, dentre outras
abordagens, também observa a função cognitiva e os modelos mentais quando do estudo da
linguagem em relação à dimensão social. Van Dijk (2006, 2008, 2010) é o principal
proponente deste viés cognitivo da ADC. Optou-se por esta abordagem porque ela não se
limita a apenas um viés metodológico, como Fairclough (2001, 2003) que apresenta sua teoria
atrelada a metodologia de análise derivada da gramática sistêmica funcional de Halliday
(1978, 2004[1978]). Também, por causa de sua coerência ao investigar a interface cognitiva
entre as dimensões social e discursiva.

Van Dijk (2006) desenvolveu uma abordagem multidisciplinar, subdividida
analiticamente em uma tríade: sociedade, cognição e discurso, em que a sociocognição
funciona como interface entre as dimensões social e discursiva. Este é o aspecto nevrálgico de
sua teoria, visto que outros analistas como Fairclough (2003), além de somente seguirem a
metodologia da gramática sistêmica funcional, entendem a interface entre o social e o
discursivo a partir da noção de dialética relacional e das práticas sociais.

A sociocognição em van Dijk (2006, 2010) observa o conceito de modelos mentais, que
são socialmente produzidos e compartilhados pelos adeptos de um determinado grupo social.
Fazem parte da Memória Social, que está na Memória de Longo Prazo, podendo ser ativado
quando da produção da linguagem em um dado contexto de interação. Estes modelos mentais
comportam as crenças de um grupo social, onde estão as ideologias e o conhecimento, que
podem vir a estar ligadas a prática  de dominação e abuso de poder. O conceito de “abuso de
poder” e “dominação” é característico em van Dijk (2008) quando observa as ideologias,
vistas como crenças, de um determinado grupo social. Define o abuso de poder quando um
determinado grupo social se impõe sobre o outro, de modo a oprimi-lo.

Van Dijk (2008), então, percebe a ADC como um “movimento social”, por isso,
apresenta uma nova terminologia, os “Estudos Críticos do Discurso” (ECD), por entender este
caráter mais abrangente da disciplina, como Wodak e Meyer (2009) também expuseram
anteriormente. À AD francesa, ele renomeia como “Estudos do Discurso” (ED). Devido à
abrangência metodológica da análise textual e linguística proposta por van Dijk (2006),
utiliza-se aquela que melhor explora as características de um determinado texto.

A TBS, como uma abordagem da Semântica Argumentativa, é elucidativa dos aspectos
textuais e linguísticos de um texto do gênero pronunciamento político, que possui uma
característica eminentemente argumentativa, como o texto que se observará posteriormente.
Antes, porém, da análise é relevante observar as bases desta teoria.

3. A semântica argumentativa e a TBS.
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São três as fases da Teoria da Argumentação na Língua (TAL), inicialmente
desenvolvida por Ascombre e Ducrot (1988), que contém as duas primeiras fases: o padrão da
Teoria da Argumentação na Língua (TAL) e a teoria dos topoi argumentativos (Ducrot 1989,
1999). A terceira fase, com Carel e Ducrot (1997a, 1997b), trata da Teoria dos Blocos
Semânticos (TBS), em que os topoi são abandonados e há uma reformulação da teoria.
Permeando a TAL, com a teoria dos topoi argumentativos e a TBS, está a noção de polifonia.

A princípio, para Ducrot (1987: 164), fora necessário fazer uma diferença rigorosa entre
“frase” e “enunciado”:

O que eu chamo “frase” é um objeto teórico, entendendo por isso, que ele não
pertence, para o lingüista, ao domínio do observável, mas constitui uma invenção
desta ciência particular que é a gramática. O que o lingüista pode tomar como
observável é o enunciado, considerado como a manifestação particular, como a
ocorrência hic et nunc de uma frase.

Por isso, na TAL se trabalha com o enunciado, de modo a entendê-lo como um
fragmento do discurso. A frase, por sua vez, é uma construção do linguísta que permite dar de
conta do enunciado (Ducrot 1987: 166). Este enunciado é produzido na “enunciação”, como
define Ducrot (ibid.):

é o acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado. A realização de
um enunciado é de fato um acontecimento histórico: é dado existência a alguma
coisa que não existia antes de se falar e que não existirá mais depois. É esta aparição
momentânea que chamo de “enunciação”.

Não é intenção de Ducrot (1987) definir quem é o autor da enunciação, como se esta
fosse o ato de alguém produzir o enunciado, mas simplesmente estudar o enunciado, como
uma entidade que surgiu. Posteriormente, ele vai trabalhar a questão do sujeito da enunciação,
mas, não como o sujeito empírico.

Juntamente com a oposição entre frase e enunciado há a distinção entre significação e
sentido. Ducrot (1987) usa “significação” para caracterizar semanticamente a frase, e
“significado” para caracterizar a semântica do enunciado. Esta distinção se dá no âmbito
metodológico, onde “o sentido pertence ao domínio do observável, ao domínio dos fatos: o
fato que temos de explicar é que tal enunciado tem ta(is) sentido(s), ou seja, que ele é
suscetível de ta(is) interpretação(ões)” (Ducrot 1987: 170). Desta forma, a significação das
frases é percebida a partir da estrutura léxico-gramatical, de onde se depreende o sentido de
um enunciado. É nesta concepção que Ducrot (1987: 170) afirma: “o sentido do enunciado é a
significação da frase temperada por alguns ingredientes emprestados à situação de discurso”.
Em outro momento coloca que “o sentido do enunciado é uma representação da enunciação”
(Ducrot 1987: 172), ou a própria “descrição da enunciação” (Ducrot 1987: 181).

Nesta explanação semântica, o sentido é uma descrição da enunciação, ou seja, o “que o
sujeito falante comunica através de seu enunciado é uma qualificação da enunciação deste
enunciado”. A polifonia do sentido é, então, “mostrar como o enunciado assinala, em sua
enunciação, a superposição de diversas vozes” (Ducrot 1987: 172).

A concepção de polifonia leva em consideração o sujeito da enunciação, que pode ser
compreendido como o “sujeito da enunciação tal como se apresenta no interior do sentido do
enunciado” (Ducrot 1987: 176). Ducrot (1987: 187) apresenta o sujeito da enunciação como
no interior do sentido do enunciado, porque faz a distinção entre o “ser do discurso”, que
chama de “locutor”, e o “ser empírico”, o “sujeito falante”.

Ele vai mais adiante e divide a noção de locutor em “locutor enquanto tal” (L) e
“locutor enquanto ser do mundo” (l). Para Ducrot (1987: 188), “L é o responsável pela
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enunciação, considerado unicamente enquanto tendo esta propriedade. l é uma pessoa
‘completa’”, que possui a propriedade de ser a origem do enunciado, dentre outras. Ambos
são seres do discurso, constituídos no sentido do enunciado, e são totalmente diferentes do
sujeito falante. De modo resumido, “L pertence ao comentário da enunciação feita
globalmente pelo sentido, l pertence à descrição do mundo feita pelas asserções interiores ao
sentido” (Ducrot 1987: 191). Desta forma, Ducrot (1987) apresenta o início de sua teoria
polifônica ao marcar as duas vozes deste locutor.

Mas, ele também destaca outras vozes, a qual chama de “enunciadores”. Estes se
expressam através da enunciação, sem que haja uma descrição linguística precisa para eles.
Para explicar a relação locutor/enunciador, Ducrot (1987: 192) diz que “o enunciador está
para o locutor assim como a personagem está para o autor”. Ou seja, o locutor responsável
pelo enunciado dá existência aos enunciadores, de modo a organizar seus pontos de vista.
Sendo assim, o locutor apresenta seu ponto de vista quando se assimila ao de um enunciador,
ou quando o traz a existência. Cada enunciador reflete um ponto de vista, que pode bem ser
utilizado pelo locutor.

A partir desta noção geral da polifonia, Ducrot (1987) explica a ironia, o humor, a
negação, os aspectos ideológicos da coletividade, os pressupostos e subentendidos, etc, que
Maingueneau (1997) se utiliza para sua proposta de análise do discurso. Sobre esta base
teórica ele formula a proposta dos topoi argumentativos.

A argumentação na polifonia ocorre entre os enunciados, como Cabral (2011: 15) bem
descreve: “Do ponto de vista da ADL, argumentar consiste em apresentar um enunciado E1
(ou um conjunto de enunciados) como destinado a fazer admitir um outro (ou um conjunto de
outros)”. Na TAL padrão, “o valor argumentativo das palavras é o responsável pela direção
argumentativa do discurso” (Campos 2007: 140). Ducrot (1989) sustenta sua teoria ao afirmar
que em toda língua há uma dupla de frases que enunciam o mesmo fato, porém, com
orientações argumentativas diferentes. O exemplo clássico são os operadores “pouco” e “um
pouco”, que ao indicar o mesmo fato: “trabalho em pequena quantidade”, apresentam
conclusões argumentativas diferentes. Nesta perspectiva, as próprias frases são
argumentativas, de modo que justifica a argumentação estar inscrita na língua. Ducrot (1988),
então, considera as “expressões argumentativas”, tais como “pouco” e “um pouco”, que
determinam o valor argumentativo dos enunciados em que aparecem. Nesta primeira fase, que
desenha a forma padrão da teoria, Ducrot (1988) considera os potenciais argumentativos dos
enunciados como um “conjunto de conclusões”, que podem ser acessadas a partir destes,
quando da “escolha” de uma determinada expressão argumentativa.

Esta primeira fase sofreu alterações devido a três fatores alistados por Campos (2007:
142): “1) a dificuldade de descrição das expressões argumentativas; 2) o fato de que há duplas
de frases com o mesmo operador argumentativo que permitem chegar a conclusões diferentes;
3) há duplas de frases com operadores opostos que levam potencialmente à mesma
conclusão”.

Os topoi, por sua vez, “regem as relações entre a qualidade R e as conclusões que ela
determina no discurso, ou seja, os topos tornam possível o ato de argumentar” (Cabral 2011:
49). Os topoi se referem às “crenças que funcionam como princípios gerais que justificam os
raciocínios que conduzem a uma conclusão” (Cabral 2011: 49). Na teoria dos topoi
argumentativos, o topos orienta a atividade argumentativa. Diferentemente da teoria anterior
esta não mais concebe a noção de a argumentação estar no potencial argumentativo dos
enunciados, que conduzem a várias conclusões, indicando que a argumentação é externa ao
enunciado. A teoria dos topoi defende que a argumentação é interna ao enunciado porque as
conclusões são extraídas da frase a partir de um princípio convocado pela mesma frase: o
topos. Neste sentido, a argumentação não procede do enunciado, mas dos enunciadores,
quando se busca a identificação dos vários pontos de vista. O topos funciona como
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intermediário entre o argumento e a conclusão. Por isso, a argumentação não é mais um
conjunto de conclusões possíveis para uma frase, mas tem a ver com os topoi escolhidos.

Sobre a teoria dos topoi, Campos (2007: 146, 147) alista algumas conclusões:

1) o valor argumentativo dos enunciados, assim como os pontos de vista neles
expressados estão inscritos na língua, ou seja, são determinados pela frase; 2) a
determinação argumentativa é possibilitada principalmente pelas expressões
argumentativas; 3) o valor argumentativo dos pontos de vista dos enunciadores
corresponde à convocação por parte deles de  topoi graduais; 4) cada topos contém
duas formas tópicas recíprocas; 5) os operadores argumentativos são os responsáveis
pela natureza das formas tópicas utilizadas. Outras conclusões mais gerais: a) a
utilização de uma língua pressupõe que a coletividade possui topoi; b) não é da
competência da língua quais sejam os topoi, mas apenas o fato de que eles existem;
c) algumas palavras não só indicam como utilizar os topoi, como os contêm nelas
mesmas (por exemplo, “avaro” e “econômico”).

No entanto, a principal causa da rejeição da teoria dos topoi argumentativos foi o seu
aspecto muito direcionado à retórica argumentativa.  Ducrot (1999) ao modificar sua teoria
dos topoi passa para a noção de “encadeamento discursivo”, constituído mutuamente pelo
argumento e a conclusão. Ele não rejeita de todo a teoria, pois reformula os topoi em “topoi
interno” e “topoi externo”, basicamente o que se vai observar, de modo mais elaborado, na
Teoria dos Blocos Semânticos.

A TBS desenvolve o conceito de encadeamentos discursivos a partir da argumentação
normativa e transgressiva, da argumentação interna e externa, e do paradoxo linguístico. Carel
e Ducrot (1997a, 1997b) desenvolvem esta teoria principalmente para explicar os
encadeamentos semanticamente paradoxais da argumentação na língua, que a teoria dos topoi
não conseguia dar de conta. Eles consideram a “semântica dos blocos argumentativos”, ou
Teoria dos Blocos Semânticos, como uma nova versão da “Teoria da Argumentação na
Língua”, que foi desenvolvida desde 1992.

Dois conectores representativos e idealizados marcam a argumentação normativa e a
argumentação transgressiva. “A argumentação normativa: é a argumentação cujos segmentos
que a compõem mantêm entre si a mesma interdependência semântica que os segmentos
ligados por logo” (Cabral 2011: 118). O conector é “donc” que é traduzido como “logo” ou
“então”. Adotar-se-á neste texto o “logo”, com a abreviação “LG”.

“A argumentação transgressiva: é a argumentação cujos segmentos que a compõem
mantêm entre si a mesma interdependência semântica que os seguimentos ligados por no
entanto” (Cabral 2011: 118). O conector “pourtant” que é traduzido como “no entanto”, será
abreviado por “NE” nas análises que se sucederão.

Carel e Ducrot (1997a) mostram como se dá a argumentação interna e externa em
relação aos aspectos normativo e transgressivo: “Se a expressão estudada intervém em um dos
encadeamentos do aspecto argumentativo que lhe é associado, se dirá que este aspecto deriva
da ‘argumentação externa’. Se não, se dirá que ele deriva da sua ‘argumentação interna’”.
Estes aspectos fundamentam as argumentações definidas acima. O aspecto normativo segue a
fórmula X CON Y, enquanto, o aspecto transgressivo segue a orientação X CON’ Y (Carel,
2001).

Cabral (2011: 122) sintetiza a relação dos aspectos na argumentação: “A argumentação
interna de uma expressão linguística é aquela cujos aspectos não contêm essa expressão nem
no interior de seu antecedente, nem no interior de seu consequente”. A argumentação externa,
ao contrário da interna, apresenta os mesmos aspectos em que a expressão figura, no
antecedente ou no consequente. Importa destacar que a argumentação externa (AE) possui o
aspecto normativo e transgressivo, enquanto a argumentação interna (AI) possui apenas o
aspecto normativo.
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Os exemplos da TBS e de sua noção de encadeamentos argumentativos e polifonia
serão observados na análise do pronunciamento parlamentar de um deputado federal sobre a
condenação dos petistas José Dirceu e José Genuíno por participarem no episódio do
“mensalão”. Visto que o julgamento do “mensalão” tornou-se um evento simbólico da
punição da corrupção política no Brasil, proceder-se-á também a investigação da concepção
de corrupção tendo este discurso político como amostragem.

4. O bloco semântico de “corrupção”

O pronunciamento do deputado federal, do dia 16 de novembro de 2012, será analisado
a partir dos trechos mais relevantes, cujos enunciados sintetizam a tônica do texto. Vale
ressaltar que este discurso foi retirado do site da Câmara de Deputados
(<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/>), e proferido no momento político da
condenação de José Dirceu e José Genuíno, ambos petistas, devido à condenação deles pelo
envolvimento no “mensalão”, um dos mais emblemáticos esquemas de corrupção do país.

No enunciado A2, o locutor destaca o léxico “injustiça”, por onde se começaremos esta
análise a partir das categorias da TBS:

Presidente, tive a oportunidade, desta tribuna, de falar da injustiça3 (grifo meu) que
imputo a (sic!) Poder Judiciário impetrada contra duas pessoas, ou várias pessoas,
particularmente aos Deputados Genoíno e José Dirceu, que contribuíram com a
construção da democracia neste País.

O vocábulo que inicialmente vamos destacar é “injusto”. O encadeamento do vocábulo
“injusto” deriva do de “justo”, que vamos explorar neste enunciado, assim se apresenta:

AE (justo): justo LG NEG condenado. (aspecto normativo).
AE (justo): justo NE condenado (aspecto transgressivo).
AI (justo): legislação LG cumprimento/obediência.

Tratar do encadeamento do vocábulo “justo” é a base para a análise do vocábulo
“injusto”, presente neste pronunciamento. Entende-se que a argumentação interna de “justo” é
“há uma lei logo devo cumpri-la”. Tomando “justo” como referência, a argumentação interna
de “injusto” é “há uma lei no entanto não devo cumpri-la”. A partir de então apresentamos as
argumentações externa e interna de “injusto”:

AE (injusto): NEG justo LG condenado. (aspecto normativo) [recíproco de justo]
AE (injusto): NEG justo NE NEG condenado. (aspecto transgressivo)
AI (injusto): legislação NE NEG cumprimento/obediência.

Tendo em vista o bloco semântico “justo-condenado”, o enunciado A traz os seguintes
enunciadores, que aparecerão ao longo dos outros pronunciamentos ainda analisados:

Enunciador (E1)4: O Poder Judiciário é injusto (porque condenou José Dirceu e José
Genuíno), logo foi condenado pela opinião da deputada federal.
Enunciador (E2): José Dirceu e José Genuíno são justos, no entanto foram condenados.

2 Os enunciados seguirão a sequência alfabética, em caixa alta.
3 Alguns termos dos textos dos pronunciamentos serão destacados em negrito, de modo a seguir algumas
propostas de trabalhos com a TBS.
4 Os enunciadores, representados pela letra (E), seguirão a ordem numérica progressiva para facilitar a retomada
de um dado enunciador.
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Enunciador (E3): José Dirceu e José Genuíno são justos, visto que ajudaram a construir a
democracia do país.
Enunciador (E4): José Dirceu e José Genuíno são justos, logo foram condenados.

O (E2) está pressuposto no enunciado A, porque o locutor está a tratar da condenação
de Dirceu e Genuíno, e segue a argumentação de que eles são justos, ou seja, não são
culpados pelos crimes do mensalão. O locutor optou pelo aspecto transgressivo da
argumentação externa de “justo”: justo NE condenado, que tem como objetivo legitimar a
situação de condenados por motivos de corrupção em que se encontram estes políticos
petistas.

No (E1), o locutor escolhe o aspecto normativo da argumentação externa de “injusto”:
NEG justo LG condenado, que é o recíproco de “justo”, de modo a reafirmar a tônica da
argumentação de todo este pronunciamento, em que o Poder Judiciário foi injusto, por isso
deve ser condenado, nas linhas deste texto. Este encadeamento argumentativo se justifica a
partir da argumentação contextual (Cabral 2011), e pelo subentendido, que é considerar este
pronunciamento uma forma de condenação ao Poder Judiciário.

No (E3), o encadeamento argumentativo de “justo” toma uma outra orientação, no
seguinte aspecto normativo de sua argumentação externa: justo LG útil. Neste sentido, o
locutor busca argumentar em favor do caráter justo dos políticos condenados a partir de sua
utilidade no processo de democratização do país. O enunciador (E3) remete ao texto a seguir:

Pessoas que colocaram a vida à disposição do povo brasileiro (grifo meu), porque
enfrentar (grifo meu) a ditadura militar foi um ato de generosidade de tantos
brasileiros e tantas brasileiras. Ali se enfrentava (grifo meu) a tortura de uma forma
absolutamente cruel, a possibilidade da morte real, literal, para além da morte
metafórica. Portanto, digo que o Brasil tem, na sua história, na construção do Estado
Democrático de Direito, a vida, a participação de José Genoíno e José Dirceu, dois
petistas condenados recentemente na Ação Penal nº 470. Condenados sem provas!

O argumento está no fato de eles serem justos porque foram úteis, no sentido de investr
a vida à disposição do povo, no que se refere à conquista da democracia no Brasil. São úteis
porque enfrentaram a ditadura e a tortura infringida por ela, de modo a estarem dispostos a
morrer pelo país. O encadeamento justo LG útil está presente de modo subentendido no
contexto argumentativo de (E3). Por isso, a partir da argumentação contextual, o locutor vai
declarar justos os réus do mensalão através daquilo que fizeram de útil pela nação, em um
determinado tempo passado, e não a partir do contexto atual do julgamento do mensalão, em
que foram condenados por não cumprir a legislação, segundo o Supremo Tribunal Federal
(STF).

O enunciado B se repete em vários momentos deste pronunciamento, como se observa:

[...] porque o povo brasileiro sabe - sabe! - que não é o PT que criou as estruturas
corruptas neste País [...]

[...] o PT não é aquele que construiu - construiu! - os regimes e os processos
corruptos (grifo meu) neste País [...]

O povo brasileiro sabe disso e sabe que, se não é o PT que alimentou os processos
corruptos (grifo meu) ou o sistema eleitoral que cria o caixa dois, é o PT que está
transformando este País.

O vocábulo recorrente neste enunciado é “corrupto”, a partir do bloco semântico
corrupto-justo, corrobora para auxiliar a argumentação proposta pelo locutor deste
pronunciamento. O encadeamento argumentativo da palavra corrupto é:
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AE (corrupto): corrupto LG NEG justo (normativo).
AE (corrupto): corrupto NE justo (transgressivo).
AI (corrupto): NEG deve transgredir LG transgredir.

A partir do enunciado B, tendo o bloco semântico corrupto-justo em vista, observa-se o
Enunciador (E5):

(E5): O povo sabe que o PT não é corrupto, logo o PT é um partido justo.

O locutor se utilizou do seguinte encadeamento argumentativo: NEG corrupto LG justo,
que corresponde ao recíproco do aspecto normativo de “corrupto”, e, que também é a
argumentação interna de “honesto”: AI (honesto): NEG corrupto LG justo. Para fundamentar
esta análise, deve-se observar o aspecto contextual da argumentação, em que o locutor se
utiliza do enunciado B para declarar justo o Partido dos Trabalhadores (PT). Então, o
enunciado “o PT é um partido justo” está pressuposto neste enunciado.

Desta forma, o locutor se posiciona no (E5) de modo a qualificar o PT como um partido
honesto, a partir da argumentação interna de honesto, da mesma forma que no início deste
pronunciamento optou por (E2) para qualificar José Dirceu e José Genuíno como justos, a
partir do aspecto transgressivo de “justo”.

De modo sutil, o locutor evoca a voz do “povo” para fundamentar sua argumentação em
(E5). O povo, de modo geral a massa pobre da população, é o mais atingido pelos efeitos da
corrupção política. Apropriar-se da voz do povo em (E5) é uma forma de inocentar o PT de
corrupção, mesmo que o julgamento tenha sido de políticos e não do partido. Desta forma, o
locutor pôs sua voz na do povo, a fim de legitimar sua opinião de que o PT e os políticos
condenados ao mensalão não são corruptos.

A orientação argumentativa do locutor pode ser resumida a partir dos seguintes
segmentos, anteriormente apresentados:

AE (justo): justo NE condenado (aspecto transgressivo).
AI (honesto): NEG corrupto LG justo (aspecto normativo [recíproco de corrupto])

Deve-se destacar que o pronunciamento está orientado para argumentar a injustiça do
STF e o caráter justo, e não corruptor, dos políticos do PT. No entanto, no enunciado B, o PT
está sendo defendido contra acusações de ser um partido corrupto; diferentemente do
enunciado A, em que somente os políticos estavam sendo defendidos de uma condenação
injusta. Este aspecto do pronunciamento apresenta uma fusão entre políticos e partido, de
modo a refletir o sistema político brasileiro. Este dado é relevante para que posteriormente se
examine a ideologia de grupo que perfaz estes discursos.

Mais uma vez, apelando ao aspecto contextual da argumentação, destacamos outro
enunciador, o (E6), no enunciado B:

(E6): Alguém está dizendo que o PT é corrupto, mas o povo sabe que não é verdade, porque
ele é justo.

No (E6), o locutor se utiliza do seguinte encadeamento argumentativo: corrupto NE
justo, que é o aspecto transgressivo da argumentação externa de “corrupto”. O segmento
“Alguém está dizendo que o PT é corrupto” remete ao aspecto contextual da argumentação,
visto que é um subentendido presente no enunciado B. Sem entrar no mérito se o PT é um
partido corrupto ou não, entende-se que a escolha do aspecto transgressivo atesta a
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concordância com a regra de que o corrupto é justo quando está sendo acusado
indevidamente, isto significa que o corrupto em questão na verdade não é um corrupto. Desta
forma o locutor se posiciona a favor de uma acusação indevida, por parte de alguns que estão
contra o PT.

(E6) – AE (corrupto): corrupto NE justo (aspecto transgressivo).

Seguindo esta mesma orientação argumentativa, depreende-se um enunciador (E7),
cujos segmentos estão subentendidos no enunciado B:

(E7): Alguém está dizendo que o PT é corrupto, por isso é um partido injusto.

No (E7), se observa o aspecto normativo da argumentação externa de “corrupto”, ou
seja: corrupto LG NEG justo. Esta “voz” está subentendida no contexto deste
pronunciamento, porém não foi evocada pelo locutor, por isso não está em destaque. O
aspecto normativo apresenta o aspecto positivo da regra argumentativa, segundo o senso
comum sobre corrupção e justiça. Ou seja, o partido corrupto é um partido injusto. No
entanto, esta voz ficou no subentendido, relegada ao contexto, e desprezada pelo locutor.

Então, a partir da argumentação estrutural do enunciado A e do Enunciado B, conclui-se
que o locutor advoga como “justo” não somente José Dirceu e Genuíno, como também o PT,
o partido político do qual eles faziam parte. Em suma, esta é a orientação argumentativa do
locutor.

Enunciado A:
(E2) – AE (justo): justo NE condenado (aspecto transgressivo).
Enunciado B:
(E5) – AI (honesto): NEG corrupto LG justo (aspecto normativo [recíproco de corrupto])

No enunciado B, a partir da argumentação contextual, ao se destacar os subentendidos,
observa-se a leitura de um interlocutor, não nomeado, que se coloca na posição de acusador
do PT e de seus políticos condenados do mensalão, como é dito em (E6) e (E7).

Enunciado B:
(E6) – AE (corrupto): corrupto NE justo (aspecto transgressivo).
(E7) – AE (corrupto): corrupto LG NEG justo. (aspecto normativo).

A escolha do locutor por (E2), que reflete o aspecto transgressivo de justo, apresenta a
argumentação em favor de uma legitimação da corrupção. Para fundamentar esta assertiva,
faz-se necessário sugerir um Enunciador 4, a título de hipótese.

(E4): José Dirceu e José Genuíno são justos, logo foram condenados.
(E2): José Dirceu e José Genuíno são justos, no entanto foram condenados.

Percebe-se a semelhança entre (E2) e (E4), no entanto é na diferença entre ambos que se
percebe o aspecto velado da legitimação da corrupção. A escolha do locutor pelo aspecto
transgressivo mantém a argumentação na regra que coaduna com o senso comum, em que um
político “justo” pode ser condenado, quando o julgamento é injusto (E2). Esta opção do
locutor por (E2) só se justifica se ele partir do pressuposto que os políticos condenados ao
mensalão são justos, ou seja, não são corruptos. Quando um justo é condenado injustamente,
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esta responsabilidade recai sobre a instituição que o julgou, no caso o STF. Deste modo, o
locutor ainda atribui o caráter de injusto ao Poder Judiciário.

Se, de modo hipotético, o enunciado A fosse entendido a partir de (E4), o sentido de
legitimar a corrupção não procederia, visto que (E4) é um paradoxo linguístico (Carel e
Ducrot 1997a, 1997b), que embora reforce o caráter injusto de quem condena, não se
apresenta compatível com o contexto da enunciação. Ou seja, é estranho compreender que
“Dirceu e Genuíno são justos e que por isso devem ser condenados pelo STF”. Admitir (E4)
seria um contra-senso, e prejudicaria a argumentação que legitima a corrupção política. Van
Dijk (2006), ao tratar sobre ideologia de grupos, mostra que para um grupo social exercer
dominação sobre outro é necessário sugerir sua ideologia de dominação no discurso de modo
a ser aceitável ao outro grupo. Por isso, não de modo agressivo ou notório, mas velado e sutil
a corrupção se legitima a partir do aspecto transgressivo de (E2).

O objetivo do locutor é mostrar que “O Poder Judiciário é injusto ao condenar os
políticos corruptos” (E1), enquanto que “Os políticos condenados por corrupção são justos
devido a sua vida de serviço ao país” (E3). Porém, o aspecto transgressivo justo NE
condenado: José Dirceu e José Genuíno são justos, no entanto foram condenados, mostra que
políticos condenados também podem ser justos, legitimando discursivamente a corrupção,
quando toma como verdade a inocência de políticos condenados por uma corte suprema.

Van Dijk (2003, 2006), em sua proposta de polarização, enfatiza o esquema NÓS –
OUTROS, e destaca quatro estratégias desta polarização que se adéquam a orientação
argumentativa deste pronunciamento:

a) Falar dos nossos aspectos positivos.
b) Falar dos seus aspectos negativos.
c) Não falar dos nossos aspectos negativos.
d) Não falar dos seus aspectos positivos.

A polarização se estabeleça assim: “Nós” se refere ao PT, e consequentemente aos
políticos que o representam e que foram condenados por corrupção no mensalão; os “Outros”
(Eles) é o Poder Judiciário que efetuou a condenação, e que por buscar os responsáveis pela
corrupção no mensalão estão representando os interesses dos oprimidos pelos efeitos da
corrupção. Neste sentido as estratégias podem ser realçadas a partir dos seguintes
enunciadores:

a) Falar dos nossos aspectos positivos.
(E2): José Dirceu e José Genuíno são justos, no entanto foram condenados.
(E3): José Dirceu e José Genuíno são justos, visto que ajudaram a construir a democracia do
país.
(E5): O povo sabe que o PT não é corrupto, logo o PT é um partido justo.
(E6): Alguém está dizendo que o PT é corrupto, mas o povo sabe que não é verdade, porque
ele é justo.

b) Falar dos seus aspectos negativos.
(E1): O Poder Judiciário é injusto (porque condenou José Dirceu e José Genuíno), logo foi
condenado pela opinião da deputada federal.

c) Não falar dos nossos aspectos negativos.
(E7): Alguém está dizendo que o PT é corrupto, por isso é um partido injusto. (subentendido)
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d) Não falar dos seus aspectos positivos – não aparece nenhum encadeamento que
represente esta estratégia.

A partir do quadrado ideológico proposto por van Dijk (2003), o discurso é orientado
para a intenção do locutor de falar dos aspectos positivos do PT e de seus políticos (NÓS),
visto que se utiliza da maioria dos enunciadores para isso (E2, E3, E4, E6, E7). Por outro
lado, o locutor dirige seu discurso de modo a falar dos aspectos negativos do Poder Judiciário
(OUTROS) no (E1), e não apresenta nenhum aspecto positivo dele. Vale ressaltar que o Poder
Judiciário representa aos interesses do povo brasileiro no sentido em que se posiciona contra a
corrupção do mensalão, por isso é entendido na polarização como “Outros”.

O mais relevante é perceber que o locutor não apresenta os aspectos negativos de NÓS,
embora estes apareçam no discurso, especificamente sobre a condenação de Dirceu e
Genuíno, e, também na possibilidade de o PT possuir políticos corruptos em seu quadro
partidário. O ponto é que o deputado assume o aspecto justo dos políticos do PT e a injustiça
do STF, e dirige seu discurso de modo a argumentar a favor de sua opinião política.

Se os aspectos negativos de NÓS estivessem presentes no discurso de modo explícito,
provavelmente o aspecto normativo e o transgressivo da argumentação externa de “injusto”
estariam no texto referindo-se aos políticos condenados e ao PT.

Vale ressaltar, também, que o vocábulo “corrupto” é uma palavra linguisticamente
paradoxal, como mostra sua argumentação interna: NEG deve transgredir LG transgredir.
Para Carel e Ducrot (1997a:25,27) “uma ‘palavra’ é ‘linguisticamente paradoxal’ (LP) quando
sua argumentação interna comporta encadeamentos linguisticamente paradoxais”. O mesmo
se dá com um “enunciado linguisticamente paradoxal”, que deve possuir em sua
argumentação interna encadeamentos paradoxais. Cabral (2011: 130) afirma que “as palavras
paradoxais contêm em seu significado um aspecto contrário à lógica”.

Como “corrupto” é uma palavra linguisticamente paradoxal, significa que ela rompe
com o que deve ser comum e aceito em um determinado contexto social. Este vocábulo
somente é usado em (E5) e (E6), quando o locutor apresenta a defesa do PT. Assumir ser
“corrupto” é ir contra normas sociais. Somente no subentendido (E7), o PT é considerado
“corrupto”, por ter políticos corruptos, mesmo que por meio de um subentendido.
O (E3) revela outra estratégia discursiva que legitima o grupo representado por NÓS, a partir
da autoridade conferida pela história. Neste sentido, o locutor, a partir de (E4), busca atribuir
o caráter de “justo” aos políticos condenados do mensalão devido a sua história de lutas em
favor do estabelecimento da democracia. Argumentar desta forma implica desviar o foco da
condenação em questão. De modo honesto, a argumentação deve girar em torno da
condenação dos políticos no episódio do mensalão, e não de suas histórias políticas. O
enunciador (E4) aparecerá novamente em outros pronunciamentos.

5. Considerações finais

Penso que a TBS é útil aos ECD quando do suporte para elencar as vozes que
perpassam determinado enunciado, de modo a destacar a orientação do Locutor por alguma
destas vozes. Especificamente relevante é o paradoxo linguístico e o subentendido, que como
se observou nesta análise, tem o caráter de desvelar aquilo que foi mitigado pelo Locutor. É
certo que, nos ECD não se pode esquecer-se da “enunciação”, que poderia bem ser observado
pelo contexto (van Dijk 2011), onde os discursos analisados tem que estar em uma situação
enunciativa em que haja a relação de abuso de poder entre grupos sociais.

Tendo isto em mente, os textos produzidos nesta situação enunciativa específica, como
se observou com o pronunciamento sobre a justificação de dois políticos condenados por
corrupção, podem ser elucidados a partir dos pressupostos e subentendidos presentes neles,
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que se expressam nos encadeamentos argumentativos, como apresentados pela TBS. De modo
que, o Locutor, responsável pelo enunciado que justifica o político corrupto, legitima o ato
corruptor pela opção do aspecto transgressivo, que naturaliza o fato de um condenado por
corrupção ainda ser justo. Há ainda outros desdobramentos teóricos a serem aprofundados na
articulação entre TBS e os ECD, principalmente no que se refere a pragmática e a semântica,
no entanto, este texto é somente uma apresentação da viabilidade destas propostas teóricas.
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ANEXO: pronunciamento da deputada federal.

Sr. Presidente,tive a oportunidade, desta tribuna, de falar da injustiça que imputo a
Poder Judiciário impetrada contra duas pessoas, ou várias pessoas, particularmente aos
Deputados Genoíno e José Dirceu, que contribuíram com a construção da democracia
neste País. Pessoas que colocaram a vida à disposição do povo brasileiro, porque enfrentar a
ditadura militar foi um ato de generosidade de tantos brasileiros e tantas brasileiras. Ali se
enfrentava a tortura de uma forma absolutamente cruel, a possibilidade da morte real, literal,
para além da morte metafórica. Portanto, digo que o Brasil tem, na sua história, na construção
do Estado Democrático de Direito, a vida, a participação de José Genoíno e José Dirceu, dois
petistas condenados recentemente na Ação Penal nº 470. Condenados sem provas! Penso que
o Partido dos Trabalhadores - tenho uma alegria muito grande de fazer parte do PT, de ter
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construído a minha vida nas fileiras do PT - reconhece as experiências feitas no mundo
inteiro, reconhece as experiências de organização partidária, popular, democrática, operária
em todo o mundo, mas não copia essas experiências - reconhece-as, reflete sobre elas. O
Partido dos Trabalhadores tem uma matriz muito própria, tem uma brasilidade na sua
construção. Por isso ele não copia nem a matriz dos partidos comunistas nem a matriz da
social-democracia europeia. Cria uma matriz própria. Um partido democrático de massa para
lutar a fim de que tenhamos uma sociedade igualitária. Ele sintetiza uma série de experiências
brasileiras, experiências libertárias. Por isso, digo que o PT tem um quê de Zumbi dos
Palmares, o PT tem um quê de Margarida Alves, o PT tem um quê da Revolta da Chibata, o
PT tem um quê de todos aqueles trabalhadores e todas aquelas trabalhadoras, brasileiros e
brasileiras que ousaram reagir ao autoritarismo, reagir à exclusão social num país tão marcado
e tão cindido no seu imaginário por casas grandes e senzalas, num país que tem muitas
dificuldades de fazer o luto da escravidão, o luto da ditadura e o luto do próprio colonialismo
e que, portanto, convive com pedaços da ditadura, pedaços da escravidão e do colonialismo
na nossa contemporaneidade. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Um partido que nasce
daqueles que enfrentaram a ditadura, como José Dirceu, como José Genoíno, mas um partido
que nasce das missas, nasce dos terreiros, que nasce das experiências brasileiras. Um partido
que nasce das fábricas, do chão das fábricas, e que sai e se constrói a partir da organização
dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lembro-me de Luiz Inácio Lula da Silva, em 1978,
dizer: "Nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de transformação da classe
trabalhadora". Essa capacidade de luta e transformação da classe trabalhadora fez com que
tivéssemos num país, onde a elite nunca se sentiu brasileira, um presidente operário, que
carrega a dor e delícia de ser brasileiro. A dor da exclusão, a dor da fome, a dor da miséria;
mas a delícia de fazer parte deste Brasil que se constrói com o imaginário reconhecendo a sua
própria diversidade. Esse é o Partido dos Trabalhadores. Tenho a nítida impressão de que,
no julgamento da Ação Penal nº 470, quem estava no banco ou que se queria colocar no
banco dos réus era o próprio Partido dos Trabalhadores. Penso que não é mera
coincidência o fato de o julgamento ter-se dado durante o processo eleitoral, até porque as
palavras do Procurador-Geral da República foram claras ao dizer que achava que não havia
nenhum problema de o julgamento da Ação Penal nº 470 influenciar o resultado das
eleições. O resultado das eleições apontou o crescimento do PT. O PT, a partir do ano que
vem, vai dirigir o maior Município da América Latina, o Município de São Paulo. E toda a
articulação feita para fazer com que houvesse uma influência direta no processo eleitoral não
foi absorvida pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro sabe - sabe! - que não é o PT
que criou as estruturas corruptas neste País e sabe que há uma seletividade nos
julgamentos. Nós temos o que se chama de mensalão no PSDB que vai ser efetivado e
desenvolvido depois do julgamento do Partido dos Trabalhadores, mas será feito com critérios
diferenciados. O Supremo não aceitou o desmembramento do processo. Fez com que pessoas
que pela nossa legislação não têm condição de serem julgadas em primeiro momento pelo
STF fossem todas julgadas ali, tirando-lhes o direito de defesa - o direito de defesa! Por isso
penso que realmente não fizemos o luto completo da própria ditadura. Existe essa dubiedade
de que há um sistema democrático de direito. Ao mesmo tempo, pessoas que não tiveram o
direito de defesa, porque não puderam recorrer à primeira instância, foram julgadas em um
primeiro momento pela última instância. É retirar um direito fundamental: o direito de defesa.
Esse procedimento teve dois pesos e duas medidas pelo Supremo. Um peso da mão que
apedreja o Partido dos Trabalhadores e um peso da mão que afaga outros processos, inclusive
depois da deliberação que atingiu o próprio PT. Por isso, Sr. Presidente, a executiva do meu
partido esteve reunida na última quarta-feira e tirou um posicionamento: não é apenas o PT
que está sendo sacrificado pela ausência da ampla defesa; é o Brasil que corre risco. É o
Brasil!
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José Dirceu foi condenado pelo cargo que ocupava à época. José Dirceu foi condenado sem
nenhuma prova. O domínio do fato, uma teoria da Alemanha nazista, não prescinde das
provas. Não prescinde! O domínio do fato não pode ser implementado sem que se tenha uma
única prova - uma única prova! - que mostre não indícios, mas provas que mostrem a
participação de José Dirceu. Portanto, Sr. Presidente, penso que aqueles que querem derrotar
o PT... E alguns já disseram, em 2005, que essa raça iria ser abandonada, abolida do Brasil
por muito tempo. Essa raça continua governando o Brasil porque é a raça do povo brasileiro -
é a raça do povo brasileiro! -, que sabe que o PT não é aquele que construiu - construiu! -
os regimes e os processos corruptos neste País. Mas que é o PT que nesta Casa, através do
relatório do Deputado Henrique Fontana, quer o financiamento público de campanha, para
que nós possamos ter clareza e transparência e não tenhamos os mandatos construídos nos
fornos das empresas e alimentados pelo poder econômico. É o PT que está defendendo
financiamento público, é o PT que está defendendo um processo de maior transparência, e que
este Congresso retrate a diversidade e a composição do povo brasileiro. O povo brasileiro
sabe disso e sabe que, se não é o PT que alimentou os processos corruptos ou o sistema
eleitoral que cria o caixa dois, é o PT que está transformando este País. O povo brasileiro
sabe disso - sabe disso! É o Governo do PT com os seus aliados que têm deixado a fome para
trás. É o Governo do PT do presidente operário que diziam que não podia governar o Brasil
porque não tinha o curso superior, mas foi o presidente que fez o Governo no qual mais
meninos e meninas pobres puderam entrar na faculdade e resgatar o sonho de serem médicos,
advogados e professores. Por isso venho aqui e peço que conste dos Anais da Casa a
resolução e nota da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores na qual não
diz apenas e não defende apenas companheiros que foram julgados de forma não
correspondente ao Estado Democrático de Direito, mas defende a liberdade e a democracia
como o Partido dos Trabalhadores sempre fez. Aqueles que acham que o Partido dos
Trabalhadores irá se apequenar frente aos ataques que tem sofrido precisam conhecer a
história desse partido, precisam conhecer que esse partido já enfrentou muita coisa, enfrentou
os porões da ditadura, que esse partido e os seus membros enfrentaram uma elite que sempre
se sentiu europeia e estadunidense e enfrentou aqueles que diziam e pregavam o caos, que
diziam que não conseguiríamos governar este Brasil. Este Brasil governado por Lula e por
Dilma Rousseff hoje é respeitado de forma soberana no mundo inteiro. Sr. Presidente, solicito
que conte nos Anais da Casa a resolução e nota da Comissão Executiva Nacional do Partido
dos Trabalhadores, do qual tenho grande alegria de fazer parte. Na verdade, reconheço a
generosidade da história no sentido de construir um Brasil que enfrente todos aqueles que
sempre quiseram a classe trabalhadora nas senzalas e têm saudade dos períodos traumáticos
da nossa história.

Muito obrigada.
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