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ABSTRACT: This work, based on the French Discourse Analysis as well as Bakhtin’s 
dialogism,  studies some FHC’s elocutions, while president of republic. This speech is 
defended to be argumentative, heterogeneous and extremely seducing. 
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0. Introdução: Justifi ca-se este estudo pelos problemas  que o trabalho com textos apresenta 
nas aulas  de l eitura. Alguns desses aspectos são:  o texto é usado como pretexto para o  
ensino da gramáti ca, do vocabulário e da ortografia; a leitura do professor predomina; o  
leitor-aluno não é visto como um co-produtor de sentidos, o que refl ete a uni formidade 
pretendida pela escol a; o aluno, na maioria das vezes , aceita passivamente a leitura imposta 
pelo professor, sem questionamento. Observa-se que muitos professores não apresentam a 
leitura de outros tipos de texto, como o Discurso Político, o que poderia ser explicado pelo 
desinteresse predominante entre os brasileiros com relação à política de um modo geral. 

Acreditamos que o Discurso Político tem import ância para o exercí cio da 
cidadania, para que o aluno-leitor compreenda as diferentes posturas públicas e assuma uma 
posição que lhe permita contribuir para a construção da história de seu país e da sociedade 
em que se insere. El e é fortemente argumentativo, heterogêneo e se abre à disseminação de 
sentidos. Por isso, é necessário que as pessoas se preocupem, se posicionem de manei ra 
mais crítica para a consci entização política, observando as falas dos homens públicos, 
notando o que está por det rás do que é dito ou até mesmo do não dito, para não serem 
enganadas por alguns  deles .  

Assim, este artigo tem por objetivos contribuir para a reflexão sobre o 
pronunciamento político como material alternativo para o ensino em língua materna e 
analisá-lo enquanto texto argumentativo. A Análise do Discurso de linha francesa, bem 
como a proposta dialógica de Bakhtin e os pressupostos de heterogeneidade e de sedução 
forneceram os subsídios teóricos para a análise feita. Partiu-se da hipótese de que a polifonia 
( a heterogeneidade) constitui, no pronunciamento político, um recurso de persuasão. 

Como metodologia, foram selecionados 125 recortes discursivos em seis elocuções , 
proferidas em 1995-1996, por Fernando Henrique Cardoso enquanto presidente da república  
e buscou-se reconhecer as di ferentes represent ações do suj eito nos pronunciamentos , por 
meio do exame de algumas marcas discursivas que trazem as várias presenças do outro, bem 
como de alguns efeitos de sentido instaurados  pelos argumentos  analisados . 
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1. Perspectiva Teórica: São discutidos alguns dos principais conceitos utilizados neste 
trabalho. Veri fi cou-se o obj eto especí fico da A.D. - o discurso - , considerado por Coracini  
(1991a:337) como “ o processo em que o lingüístico e o social se articulam, objeto ao 
mesmo tempo social e histórico onde se confrontam suj eito e sistema”. Essa defini ção 
contempla a materialidade discursiva, vinculada às suas condições de produção e parte da 
noção de um sujeito heterogêneo, múltiplo, determinado pela ideologia, ao mesmo tempo 
que, segundo Orlandi, (1986:118-119) tem a ilusão de ser o  “ criador onipotente de seu 
discurso".  

A partir da idéia de interdiscurso, que tem como resultado a postulação do primado 
da alteridade, o sujeito da Análise do Discurso vai tornar-se um sujeito atravessado pelo 
inconsciente, o qual , ao construir seu dizer, incorpora alguns enunciados preconstruídos que 
provocam os  Esquecimentos 1 e 2  de que nos falam Pêcheux e Fuchs (1975:21. 

 A seguir, buscou-se em Pêcheux (1993:81), sobre as formações imaginárias . Ao 
abordar sobre o assunto, ele apresenta a vantagem de colocar em evidência os protagonistas  
do discurso, bem como seu referente.O autor trata das condições prévias que sustentam a 
produção do discurso e que envolvem sempre a questão do imaginário . 

Abordou-se também a idéi a de Bakhtin (1992), o primeiro a expor uma visão 
dialógica da linguagem. De acordo com ele, nosso discurso está impregnado das palavras do 
outro, palavras  essas que são modi fi cadas, alteradas em seu sentido pelos efeitos da nossa 
compreensão. Trat amos com as  palavras dos outros em nosso discurso, fundimos com elas  
nossa voz, com el as reforçamos nossas próprias palavras.  

Quanto à heterogeneidade, buscou-se apoio em  Authier-Revuz que, ao citar Freud, 
lembra que o sujeito “ não é mais senhor de sua morada” (1990:28). A autora propõe uma 
concepção particular de sujeito: a de um sujeito descentrado e interpelado pelo inconsciente 
que, ao mesmo tempo, se constitui como sócio-histórico, determinado pela ideologia. 
Afirma que "constitutivamente, no sujeito e no seu discurso está o Outro" (op. cit.:29). A 
partir daí, distingue dois tipos de heterogeneidade: a mostrada, explícita, ou mais  
recentemente, a representada e a constitutiva. 

Ainda na discussão sobre a presença do outro, Maingueneau (1989) considera a 
discursividade através da sua relação com a heterogeneidade, pensando na interação do 
Mesmo com o Outro. Distingue também uma forma de heterogeneidade mostrada e uma 
constitutiva, acreditando que há pelo menos interação entre dois discursos e que “ um 
enunciado de uma formação discursiva pode, pois, ser lido em seu ‘direito’e em seu 
‘avesso’. ( op. cit.:120) 

Estudou-se, também, o discurso político, inicialmente em Carmagnani (1996:292);  
a autora, para caracterizá-lo, apresenta um enunciado abstrato: X ( o político) faz Y (el eitor, 
cidadão) crer em N ( suas pal avras ) para obter Z ( voto, apoio). Coracini (1991b:41-45) 
aborda o Discurso Político de Plataforma, afi rmando que a intenção do homem público é 
persuadir o interlocutor, ultrapassando o nível da convicção, desej ando  atingir o nível da 
ação. 
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Por último, acreditando que o homem público, ao dirigir-se ao seu ouvinte, confere 
à fal a uma força persuasiva, que instaura um processo de fascínio extremamente efi caz, 
estudou-se a sedução, considerada como o encantamento dos interlocutores por meio do 
emprego de cert as construções, metáforas , imagens, que, embora planejadas , resvalam 
efeitos de sentido não desejados  pelo interlocutor. 

 
2. Análise dos Textos e Discussão dos Resultados: Para a análise, levou-se em conta, 
primeiramente, o contexto sócio-histórico. Assuntos como inflação, educação, saúde, 
violência, trabalho, salário e concentração de renda são determinantes para a mani festação 
lingüística. Em seguida, fez-se a caract erização  do locutor - Fernando Henrique Cardoso - 
doravante FHC, sociólogo, professor universitário da USP, aposentado compulsori amente 
em 19969, militante da oposição ao regime militar. Venceu, em 1984, as eleições para 
Presidente da República, logo no primeiro turno, com quase 55% dos votos. Por último, os  
interlocutores, o povo brasileiro, di fí cil de ser caracteri zado, tendo em vista a 
heterogeneidade que o constitui. Foi para brasileiros, marcados por grandes desigualdades, 
que FHC fez os pronunciamentos analisados .  

Pela análise feita, pode-se afirmar que o out ro se mani festa, explicitamente, em 
pelo menos três dimensões: o outro 1,2,3. A partir dos pressupostos teóricos, iniciou-se a 
análise dos pronunciamentos de FHC, nos quais se veri ficou a construção da imagem do 
presidente, dos interlocutores e das pessoas a quem ele se refere e levantou-se o 
aparecimento de algumas das vozes, das  di ferentes presenças  que perpassam o enunciado.  

a-  o outro 1 - FHC , com o propósito  de construir sua própria imagem. Nest e 
primeiro momento, examina-se a voz do sujeito da comunicação. Com tal propósito, 
procedeu-se à análise das formações imaginárias do locutor, à veri ficação como ele se 
representa e se assume, bem como à observação dos efeitos de sentido provocados por essa 
voz. Retomou-se Pêcheux (1993:83-84) que, salientando a importância das imagens, propõe 
algumas  questões para examinar as formações imaginárias. Dent re elas, optou-se por uma, 
para a análise do sujeito FHC: I A (A) "Quem sou eu para lhe falar assim"? O exame de tal  
pergunta possibilitou a identificação de diferentes imagens que compõem as diversas  
representações da figura do então presidente, di rigida aos  interlocutores.  

Observou-se um locutor que insiste na construção de uma imagem sancionada pel a 
legalidade, à medida que se quali fi ca como represent ante legítimo do povo, por ter sido 
eleito diretamente pelo voto de grande parte dos brasileiros .É o que se tem em: ( 1 )1 
Agradeço sobretudo à força que o povo nos deu para, chegando ao governo, respeitarmos o 
que o povo quer (E 2).  

 
____________________________ 
1- O corpus consta de 125 recortes discursivos, retirados de seis elocuções de FHC,  mas neste artigo 
somente alguns serão citados. Estão numerados entre parênteses e após eles, há uma referência à 
Elocução em que eles se encontram: E 1 refere-se à elocução 1, E 2, à elocução 2 e assim por diante. 
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Outra imagem é a do político "salvador da pátri a", que propõe fazer as reformas e 
promete livrar o povo da situação indigna em que este se encontra. Vejamos em: (8) Nós  
estamos efetivamente processando uma transformação na organização do Estado (E 4).  

Em outros momentos, emerge a imagem do presidente que acredita no mercado, 
que se abre à privatização. É o que se observa em : (11) ...nós privatizamos a Light (E 6) . 
Observa-se que FHC constrói uma imagem de valori zação de si mesmo, imaginando-se 
como alguém que resolve os problemas. O verbo "privatizar" cria o efeito de sentido de um 
presidente moderno, que se preocupa com o bem do país sob sua responsabilidade. 

A imagem do verdadeiro político - aquele que é sensato, nada fazendo em oposição 
às leis, contribuindo para que todos sejam felizes - proposta por Platão (1980:180), é out ra 
das imagens construídas por FHC. Com base no recorte apresentado a seguir, considera-se 
que o locutor presidencial desej a aproximar-se dela: (12) Eu quero que o governo, o  
Congresso e a Justiça trabalhem em harmonia para que o Brasil ganhe. (E 1) Tendo em 
vista essa imagem construída,  propõe-se que a questão formulada por Pêcheux "Quem sou 
eu para lhe falar assim"? deva, na elocução do presidente, ser reformulada para: "Qual  
imagem de presidente os brasileiros desej am atualmente"?  É a partir daí que o simulacro de 
presidente, de político ideal se constrói, ou seja, a imagem que  locutor constrói para si é 
construída sobre a suposta imagem que os  brasileiros têm e desejam de um bom presidente. 

Quanto às di ferentes representações do locutor, observa-se que FHC se represent a 
enquanto "eu", "nós", "o governo", "o presidente". Percebe-se que as marcas de primei ra 
pessoa predominam quando ele se dirige ao povo, centralizando seu dizer em si mesmo, 
como, por exemplo, em (15) Quando veio um projeto demagógico, que não tinha fundos 
para pagá-lo, eu vetei. E agora eu mandei outro, correto, com os fundos...(E 2). Neste 
recorte, apresenta-se como pessoa autoritária, que lembra o velho político falando. Já em 
(28) Antes  que muitos de vocês tivessem nascido eu lutava contra o regime autoritário no 
Brasil e pedia liberdade (E 2), causa efeito de sentido de homem muito experient e, 
principalmente pela idade. 

Em outros recort es, FHC usa o pronome "nós" para se referir a ele - presidente - e 
ao povo, ou a el e e mais alguém, que pode ser a classe empresarial  ou outro di rigente 
político. Trat a-se de mais um recurso argumentativo: o  presidente aproxima-se dos  
interlocutores, chama-os para o seu discurso, envolve-os, numa t entativa de persuadi-los. É 
o que se vê em: (24) Juntos, cada um de vocês e o governo continuaremos batalha contra a 
inflação do dia-a-dia para impedir que ela volte (E 1). Essa estratégia constrói no povo uma 
ilusão de participação nas ações do presidente. O grau de envolvimento do ouvinte é tão 
grande que el e pode ser conduzido, facilmente, à impossibilidade de raciocinar, aceitando 
passivamente, sobretudo se for pouco esclarecido,  a proposta do locutor, a quem reconhece 
o poder da palavra final, verdadeira. 

Apesar da construção, consciente, de algumas imagens  ilusórias pelo locutor, 
observa-se, algumas vezes , a criação de efeitos de sentido não desejados por FHC. Por meio 
do seu dizer, como por exempo, no recorte (15),  ele constrói , inconscientemente, efeitos de 
sentido que, certamente, i rão indispô-lo junto aos que questionam seu poder centralizador. 
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Por outro lado, ao empregar o pronome "nós", assume o outro lado da dupla configuração, 
aparentemente diversa. Isso mostra o funcionamento da construção da imagem de FHC 
como sujeito presidencial . 

b- o outro 2- o interlocutor, considerado por FHC como amigo. Novamente 
retoma-se Pêcheux( 1993:83-84)  e estuda-se a formação que se refere ao que o locutor 
imagina sobre o interlocutor. I  A (B) "Quem é ele para eu lhe falar assim"? Responde-se a 
essa questão com o objetivo de veri ficar como FHC constrói o conceito e a imagem do 
aliado, do povo que o apóia. tendo por base o imaginário. Para tanto,selecionou-se uma série 
de recortes , que evidencia a imagem que o locutor t em do outro 2.  (34) O povo sabe quem 
faz, quem cumpre o que promete (E 2); (38) É gente simples , gente honesta...( E 5) O 
locutor constrói  a imagem de um povo sofrido, simples, bom. 

A presença do outro 2 também é marcada pela ocorrência de pronomes de 
tratamento como "você",  que provoca efeito de sentido de intimidade entre o presidente e o  
povo. Nota-se o emprego da linguagem coloquial , de vocabulário como "conversa fiada, 
papo furado", "cesta básica", em que FHC se preocupa em trazer para o seu enunciado 
palavras  do cotidiano do povo, procurando, mais uma vez, aproximar-se do ouvinte. 

c- o outro 3 - o inimigo. Este é concebido no imaginário de FHC como 
desquali ficado, com um perfil negativo. Para apresentá-lo, o locutor faz isso por meio de 
adjetivos nominalizados como "pessimistas", "derrotistas", "bobos", "pobres de espírito". Há 
ainda pronomes indefinidos como "alguém", "alguns", que, de t ão depreciados , nem 
merecem ser identi ficados . O locutor, ao empregar esses recursos, procura anular o opositor, 
nem que para isso tenha que trazer a presença e a voz dest e para a elocução, numa tentativa 
de silenciá-lo, de diminui-lo. 

 
4: Conclusão:Após  a análise dos recortes de seis elocuções de FHC, observou-se, além da 
voz marcante do presidente, considerado o outro 1, a ocorrência de mais vozes , como a do 
outro 2, o aliado, e a do outro 3, o opositor. Isso comprova que o discurso político não é 
objetivo, pois tais vozes, em determinados instantes se contradizem, em outros se 
complet am, apesar de compartilharem do mesmo espaço discursivo. Veri fica-se que o 
sujeito do discurso está bastante disperso e fragmentado, trazendo vozes produtoras de 
efeitos de sentido nem sempre pretendidos pelo locutor. Tais sentidos foram instaurados  a 
partir das presenças das vozes do outro 1,2,3, vozes essas que o sujeito enunciador acredita 
serem suas, visto ter a ilusão de que é a fonte e a origem do que enuncia. 

Abordou-se a sedução provocada pel as elocuções de FHC. Seu dizer soa como o 
canto de uma serei a: ao ouvi-lo, o  interlocutor se deixa encantar por ele, nel e acreditando, 
sem questionamento nem desconfiança. Fato que comprova tal sedução foi a reeleição de 
FHC, em 1988, com mais de 50% dos votos , em primeiro turno. 

Finalmente, l ança-se um olhar sobre a situação da leitura na escola, sem a 
pretensão de propor mudanças  metodológicas. Quer-se somente l embrar que hoj e o  
professor não deve abafar as diversar vozes dos alunos, mas sim, abrir espaço para a 
produção de di ferentes sentidos, para que cada um possa produzi-los a partir de sua 
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experiências, crenças , valores. Não se deve mais aceitar, passivamente, um texto  ou a 
leitura do professor como verdade irrefut ável. 

 
RESUMO: Sob a ótica da Análise do Discurso de linha francesa e do dialogismo 
bakhtiniano, este trabalho estuda elocuções de Fernando Henrique Cardorso enquanto 
presidente da república. Defende-se que esse discurso é het erogêneo, argumentativo e 
ext remamente sedutor.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; Heterogeneidade; Sedução; Discurso Político. 
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