Lula do sindicalismo à reeleição:
um caso de comunicação, política e discurso.

Luciana Panke

LULA
do sindicalismo à reeleição:
um caso de comunicação, política e discurso.

2ª Edição Revisada
2014

Ficha técnica
Comitê Editorial
Me. Alessandra Castilho
Dr. Adolpho Queiroz
Me. Daniela Rocha
Dr. Luiz Ademir Oliveira
Dr. Marcelo Serpa
Dr. Paulo Roberto Leal
Dr. Roberto Gondo
Dr. Sergio Trein
Dra. Sylvia Iasulatis
Comunicação Politicom
Me. Alessandra Castilho
Diagramação e Arte
Me. Rui Fontoura

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Panke, Luciana
Lula : do sindicalismo à reeleição : um caso de
comunicação, política e discurso / Luciana
Panke. -- Capivari, SP : Editora Nova Consciência,
2014, 2ª edição.
Bibliografia.
ISBN 978-85-63448-39-2
1. Análise do discurso 2. Comunicação e
política 3. Políticos - Brasil 4. Propaganda
política - Brasil 5. Publicidade 6. Silva, Luís
Inácio Lula da, 1945- I. Título.

14-10749

CDD-320.014

Índices para catálogo sistemático:
1. Discurso político : Linguagem e comunicação :
Ciência política
320.014

A Gabriela.

Agradecimentos

A minha família que deposita em mim confiança e amor incondicional.
A minha filha, Gabriela, minha inspiração a seguir sempre adiante.
Ao prof. Dr. Adolpho Queiroz, ao prof. Márcio Fernandes e ao
prof. Dr. Luiz Alberto de Farias, pelo incentivo desde a primeira edição.
À equipe Politicom, em especial a Daniela Rocha, amiga e entusiasta.
Ao querido parceiro Rui Fontoura, pelo projeto editorial.
A Yassine Hizaji, um dos primeiros a acreditar nesse livro.
À editora Nova Consciência.
À Universidade Federal do Paraná e ao Departamento de Comunicação
por me proporcionarem o tempo necessário para essa revisão.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, Capes, pela bolsa concedida.
A todos que fazem parte da história deste livro.

Sumário
Apresentação...............................................................................................

15

Capítulo 1 – Discurso Político e Argumentação........................................

19

Conceito de Discurso Político .......................................................................

25

A Nova Retórica ..............................................................................................

27

O público ..........................................................................................................

33

O acordo ...........................................................................................................

34

As técnicas argumentativas ............................................................................

39

Argumentação fundada na razão ..................................................................

40

Argumentação fundada na emoção .............................................................. 43
Ligações de sucessão .......................................................................................

43

Ligações de coexistência ................................................................................. 44
Argumentação pelo caso particular ..............................................................

48

Capítulo 2 – O discurso de Lula antes da Presidência ............................... 51
Fase 1 – Extrema Esquerda ............................................................................

53

Criação do Partido dos Trabalhadores .........................................................

60

Lula Deputado Federal ...................................................................................

71

Primeira candidatura à Presidência da República ......................................

76

Fase 2 – Fase de Transição ............................................................................

81

Capítulo 3 – Campanha da vitória na fase centro- esquerda ....................

89

Expectativa da população ............................................................................... 101

Capítulo 4 – Lula Presidente – O primeiro ano no governo....................... 103
Em 20 anos, muita coisa pode mudar ............................................................ 111
Obsessão retórica .............................................................................................. 113
De volta às origens: ataque e defesa ................................................................ 121
Líder mundial .................................................................................................... 126
Programa Primeiro Emprego .......................................................................... 129
O segundo semestre do governo petista ........................................................ 131
Contato radiofônico ......................................................................................... 139
Final do primeiro ano ...................................................................................... 144
Partido dos Trabalhadores e governo dos trabalhadores? ........................... 148
Capitulo 5 – É Lula de novo ......................................................................... 151
Polarização e Segmentação do público eleitor .............................................. 153
A campanha por emprego ............................................................................... 155
Final do primeiro turno ................................................................................... 162
Segundo turno ................................................................................................... 162
E a campanha chegou ao fim ........................................................................... 170
Saldos e comparações ....................................................................................... 172
Discurso da vitória ............................................................................................ 175
Considerações Finais ................................................................................... 181
Referências ................................................................................................... 189

Lista de Figuras, Gráficos e Tabelas
Figura 1 – Proposta teórica

29

Figura 2 – Esquema básico de Perelman, elaborado pela autora

31

Figura 3 – Classificação dos Acordos – esquema elaborado pela autora

35

Tabela 1 – Resultado 1o. turno eleições 2002

97

Tabela 2 – Total de Votos Válidos 1o. turno 2002

97

Tabela 3 – Resultado 2o. Turno 2002

100

Tabela 4 – Total votos válidos 2o. turno 2002

100

Tabela 5 – Resultado 1o. Turno/2006 – Fonte TSE

162

Tabela 6 – Síntese mudanças argumentativas da temática “emprego”

175

Apresentação

Não há como fazer política sem discurso. O espaço privilegiado
da fala constitui uma das razões para a luta simbólica pelo poder. Elemento determinante, capaz de provocar reações infinitamente variadas, o discurso político é objeto de discussão neste livro, que visa oferecer reflexões
sobre comunicação, discurso e política tomando como exemplo a trajetória do atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A eleição de Lula, em 2002, foi o elemento motivador para a pesquisa que se apresenta. Parte do conteúdo é resultado da tese de doutoramento, apresentada na Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo, em 2005. Na época, pensava-se em observar como seriam
os discursos de Lula após eleito, entretanto sentiu-se a necessidade de
ampliar a pesquisa com o intuito de verificar quais foram as mudanças
em seus argumentos e quando teriam ocorrido. Com isso, o trabalho retomou a vida pública dele, acompanhando os períodos em que foi: sindicalista, deputado federal, candidato à Presidência desde 1989 até o seu
primeiro ano como Presidente. O livro, contudo, vai além. Aqui estão,
também, os resultados da pesquisa desenvolvida depois da defesa da tese,
chegando à análise dos discursos apresentados na campanha de 2006.
Reeleito, naquele ano, para mais quatro anos de governo, Lula
permaneceu no Palácio do Planalto resultado, entre outros fatores, de um
efeito “teflon”. A expressão utilizada pelo jornal francês Le Monde, na véspera do primeiro turno, ilustra a situação da imagem do Presidente naquele período. Apesar das denúncias de corrupção envolvendo o Partido
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dos Trabalhadores e diversas esferas do Governo Federal, e de oponentes
tentarem atrelar Lula aos escândalos, o resultado nas urnas demonstrou
que a imagem do Presidente não foi desacreditada.
Na campanha de 2002, Lula afirmara que não era resultado das
eleições e sim, de uma história. Bastante utilizada nos momentos eleitorais como um recurso argumentativo, essa história aqui serve como contextualização para a análise de suas falas no decorrer das três décadas de
vida pública. Luiz Inácio consolidou-se por ser líder sindical e presidente
do Partido dos Trabalhadores. Parte de sua (re) eleição deve-se a essa
suposta representatividade junto à classe trabalhadora.
A partir da primeira campanha presidencial vitoriosa, após três
derrotas consecutivas, Lula recebeu a alcunha Lulinha paz e amor, devido
à ponderação discursiva apresentada publicamente. Acredita-se que essa
alteração tenha influenciado sensivelmente a escolha dos argumentos
emitidos nos seus discursos. Para exemplificar as prováveis mudanças,
escolheu-se a temática emprego tendo em vista o histórico político de
Lula e sua legenda partidária. Além disso, segundo o IBGE, constatou-se
que o Presidente, herdou, na primeira gestão, 7,9 milhões de desempregados.
A pesquisa sobre os discursos de Luiz Inácio Lula da Silva demonstra o valor da palavra como uma manifestação político-ideológica
por excelência, por ele ter passado por funções pertencentes a dois extremos, de sindicalista opositor a Presidente da República por duas gestões.
As possíveis alterações nos argumentos, influenciadas pelo contexto, pelo
status conquistado e por uma nova ideologia emergente podem ter se originado em sua história de vida: inicialmente, excluído da classe dominante, com parcos recursos financeiros, com pouca escolarização, retirante
nordestino e operário, e, atualmente, ocupando a posição de mandatário
de uma das maiores economias de nações em desenvolvimento.
O livro está organizado em cinco partes. No primeiro capítulo,
são discutidas questões teóricas sobre discurso e argumentação. Nele,
procurou-se um entrelaçamento entre a Análise do Discurso Francesa e a
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Nova Retórica - Teoria da Argumentação, enfatizando as ideias de Chaim
Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, principais autores da última corrente.
O segundo capítulo apresenta a classificação dos discursos de
Lula de acordo com questões históricas e políticas. Com isso, concluímos
que o discurso político de Lula está dividido em três fases. Nesta parte,
procuramos demonstrar que a mudança de Lula, comentada como resultado da campanha eleitoral de 2002, vinha acontecendo durante a década
de 90. Aqui são analisados os períodos do sindicalismo até as campanhas
da década de 90, período correspondente às duas primeiras fases do discurso de Lula: a primeira – Fase Extrema Esquerda - e a segunda – Fase
de Transição.
A campanha vitoriosa de 2002 é analisada no terceiro capítulo.
O primeiro sinal de que o governo petista seria de centro-esquerda foi
dado durante a publicação da Carta ao Povo Brasileiro, em junho 2002.
Apesar de não analisarmos esse documento, podemos dizer que, com ele
se oficializou o começo da Fase Centro-Esquerda, publicizada durante a
campanha eleitoral. Esse trecho do livro se destina à análise das estratégias de comunicação adotadas naquele período, enfatizando as alterações
discursivas.
No capítulo seguinte, analisamos o discurso de Lula sobre emprego durante o primeiro ano de governo. Procuramos exemplificar as
principais características com alguns trechos mais emblemáticos. Por sua
vez, o quinto capítulo traz a análise da campanha eleitoral que o reelegeu,
em 2006. Publicamos, também, uma tabela com a síntese das três fases
contemplando, sistematicamente, as mudanças do discurso político de
Luiz Inácio Lula da Silva.
Portanto, a leitura oferece uma amostragem significativa dessas
décadas de vida pública do primeiro Presidente da República, eleito sob a
legenda do Partido dos Trabalhadores. Ressalta-se que não há pretensão
alguma de julgar ou analisar os feitos do governo, mas oferecer reflexões
sobre discurso, comunicação e política tendo como base a importância
histórico-social que Luiz Inácio Lula da Silva representa para o Brasil e
para o mundo.
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CAPÍTULO I - DISCURSO POLÍTICO
E ARGUMENTAÇÃO

As pesquisas desenvolvidas sobre argumentação podem demonstrar a força dos discursos tendo em vista que eles dimensionam o
mundo, ordenam os fatos e apresentam recortes da realidade. A argumentação vai desencadear essa ordenação, por indução ou dedução, ao
transmitir o pensamento, as ideologias e as visões de mundo de quem faz
uso da palavra. Portanto, a palavra passa a ser um bem a ser conquistado,
pois sua utilização pública – para públicos ou massa – só é possível para
quem conquistou o status social que lhe confere esse exercício.
Conforme Foucault (1996) a opressão ou a coação são recursos
utilizáveis para o exercício do poder. Para ele, a comunicação é uma luta
pela palavra, com a palavra e uma restrição da palavra. Ela é alvo do
exercício de poderes que a controlam; que não incidem apenas sobre os
corpos, mas também sobre as palavras. Quando explica o terceiro grupo
de procedimentos que permitem o controle dos discursos, defende que
“trata-se de determinar as condições de seu funcionamento, de impor
aos indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de
não permitir que todo mundo tenha acesso a eles” (Foucault, 1996 p.36).
O discurso, por sua vez, conceitua-se como o resultado de um
efeito de sentido construído pela articulação entre processos ideológicos,
fenômenos linguísticos e não linguísticos. Ele é construído e modificado
pelas situações nas quais está inserido e influenciado por posições ideológicas subjacentes, conforme a Análise de Discurso (AD) originada da
França. Para os estudos linguísticos chegarem nesse patamar de discussão, foi necessária a ruptura que Saussure propôs.
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A partir da noção dicotômica de língua (langue) e fala (parole),
decorreram estudos sobre arbitrariedade / linearidade; a respeito da diferença entre sincronia (funcionamento) e diacronia (evolução), desencadeando na visão saussuriana, que concebia a língua como um sistema de
valores. A língua – sistema – é “a parte social da linguagem, exterior ao
indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não
existe senão em virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os
membros da comunidade”.(Saussure,1969 p.22) A concepção do autor,
considerado ‘pai’ da linguística moderna, gerou outros estudos, entre
eles sobre o discurso. “A linguagem tem um lado individual e um lado
social, sendo impossível conceber um sem o outro” (Saussure, 1969 p.16).
Também as pesquisas realizadas pelos russos, especialmente por
Bakhtin (1979) foram decisivas para a implementação dos primeiros passos ao que se chama de discurso. Entretanto, a abordagem inicial ainda
esbarrou no estruturalismo, que se propunha apenas a analisar o texto,
por ele mesmo. Foi apenas na década de 50 do século XX, que autores
como Jakobson (1989) e Benveniste (1966) começaram a traçar um novo
quadro, observando a existência de um fenômeno chamado enunciação.
Benveniste abordou conceitos inovadores ao se importar com o sujeito
no ato de emitir enunciados. Foi na França que os estudos sobre discurso tiveram um avanço significativo. Entre os fatores que possibilitaram
esse resultado citam-se a tradição intelectual europeia que possibilitava
a articulação entre disciplinas como linguística, psicanálise e marxismo
e a prática escolar que estimulava o estudo de textos em vários níveis
escolares.
Dessa forma, a AD francesa desenvolveu-se diante de um quadro
interdisciplinar, tendo como foco os aspectos sociais e históricos das manifestações linguísticas. Com isso, “a linguagem passa a ser um fenômeno que deve ser estudado não só em relação ao seu sistema interno, enquanto formação linguística a exigir de seus usuários uma competência
específica, mas também enquanto formação ideológica (...)” (Brandão,
1994 p.18). Portanto, o conceito de ideologia está intimamente ligado
20
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com os estudos sobre discurso. A AD toma como reflexão o raciocínio
de autores como Marx (1965), Althusser (1974) e Ricouer (1977).
Marx e Engels identificaram a ideologia através da separação entre a produção das ideias e as condições sociais e históricas em que são
produzidas. Para eles, ideologia é um sistema de ideias, regras ou normas
formuladas por quem não compartilha das mesmas condições materiais,
por isso, seria um sistema de dominação e manipulação de classes menos
favorecidas.
Althusser defendia que a ideologia está a favor das classes dominantes para a geração de mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, ideológicas e políticas de exploração. Seguindo esse ponto de vista, existiriam os Aparelhos Repressores (ARE),
que compreenderiam o governo, o exército, os tribunais; e os Aparelhos
Ideológicos (AIE), que seriam instituições como igreja, escola e família.
Para formular o conceito de ideologia, o autor formula três hipóteses: a
ideologia representa a relação imaginária de indivíduos com suas reais
condições de existência; a ideologia tem uma existência porque existe
sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas; a ideologia interpela indivíduos como sujeitos.
Já Ricouer alertava sobre a limitação da conceituação ideológica
tendo como base apenas as relações entre classes, conforme defende o
marxismo. Para ele, seria necessária uma discussão geral sobre ideologia para depois observar a função de dominação e de deformação. Num
primeiro momento, a ideologia perpetua um ato fundador inicial e impulsiona toda a práxis social. Além disso, ela é esquemática, operatória
e serve como conservação de valores. Enquanto função de dominação, a
ideologia legitima a autoridade, atuando como um sistema justificador
de dominação.
Apenas no terceiro momento é que a análise de Ricouer se encontra com a noção marxista propriamente dita quando as classes interpelam o sujeito, apontando um discurso para manter determinado
poder. A ideologia age pelo indivíduo, sem necessariamente, estar no seu
21
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nível de consciência. É uma reprodução discursiva que faz recortes da
realidade, divulgando visões distorcidas do mundo.
A ideologia age, portanto, em dois níveis, o superficial e o profundo. Superficial enquanto aparência da realidade e profundo, como
um sistema de valores que regerão a sociedade. As propostas de geração
de emprego, por exemplo, aparentemente visam melhorar as condições
de vida. Observando detalhadamente, nota-se a necessidade de ações
como essas para justificar a existência de poderes como o executivo e o
legislativo, bem como para apaziguar a realidade imersa que aponta uma
profunda desigualdade entre as classes.
Existem indivíduos que detêm os meios de produção e há aqueles
que vendem sua força de trabalho. Em um nível superficial, essa diferença – atestada pela dominação – apenas é uma forma de organização social que pode desencadear outros conceitos como ‘a vida é mesmo assim’,
gerando comodismo e alienação.
Aqui, o conceito de ideologia comunga com os autores citados,
enfatizando que como um sistema abstrato de ideias, ela vai propagá-las em conivência com as classes dominantes – as mesmas que têm o
poder da palavra – como universais, válidas para toda a sociedade. “(...)
a ideologia é ilusão, isto é, abstração e inversão da realidade, ela permanece sempre no plano do imediato do aparecer social. (...) Isto significa
que uma ideologia sempre possui uma base real, só que essa base está de
ponta-cabeça, é a aparência social.” (Chauí, 1984 p.104).
Para Chauí, (1984 p.108) a ideologia é produzida em três momentos fundamentais. No primeiro deles, pensadores de uma classe em
ascensão criam um conjunto de ideias “para que essa nova classe apareça
como representante dos interesses de toda sociedade, representando os
interesses de todos os não dominantes”. É esse primeiro momento que
legitima a luta da nova classe pelo poder. Depois, as ideias são difundidas
para se tornarem senso comum, interiorizando os conceitos na consciência dos membros não dominantes da sociedade. A autora complementa,
em seguida, que “torna-se um conjunto de ideias e de valores concatenados e coerentes, aceitos por todos os que são contrários à dominação
22
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existente e que imaginam uma nova sociedade que realize essas ideias e
esses valores”. Por último, a ideologia se consolida como senso comum
e se mantém mesmo com a vitória da classe emergente, que passa a ser
dominante, repetindo o processo de negação dos interesses dos dominados. Portanto, o discurso passa a ser o espaço em que emergem as significações.
Segundo as perspectivas da AD, para haver produção de sentido
é necessário Formação Discursiva (FD), Condições de Produção (CP),
Formação Ideológica (FI), aliados à questão do sujeito. Foucault (1996)
utiliza o termo “formação discursiva” (FD), para teorizar a dispersão
dos discursos, cabendo à AD o estabelecimento de regras capazes de reger esse processo. Entretanto, a noção de FD foi elaborada por Pêcheux
(1969), representando para a AD o lugar central na articulação entre língua e discurso. Pode-se considerar três tipos de funcionamento da FD:
paráfrase, polissemia e pré-construção.
A paráfrase refere-se ao espaço no qual os enunciados são retomados e onde se delimitam as fronteiras para evitar a perda de sua identidade. Ao contrário, a polissemia intercruza discursos, rompendo essas
barreiras, e, por consequência, instala a multiplicidade de sentidos. O
funcionamento pré-construído remete a uma construção anterior e exterior ao enunciado que oferece os conceitos de mundo. É o espaço onde as
ideologias interpelam o sujeito, determinando o conhecimento individual, o que deve ser dito, quando e por quem. Dessa forma, uma FD busca
uma homogeneidade discursiva, mas apresenta também as contradições
ideológicas de classe no interior da unidade do mesmo campo discursivo.
Por sua vez, a Formação Ideológica tem necessariamente uma
ou várias formações discursivas interligadas. Para consolidar as ideias
que interessam à classe dominante, são necessárias algumas inserções de
discursos na sociedade para reafirmar, repetir e consolidar os conceitos
propostos, significando que os discursos são governados por formações
ideológicas.
A espécie discursiva pertence (...) ao gênero ideológico, o que é o
mesmo que dizer que as formações ideológicas (...) comportam
23
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necessariamente, como um de seus componentes, uma ou várias
formações discursivas interligadas que determinam o que pode e
o que deve ser dito (articulado sob a forma de uma harenga, um
sermão, um panfleto, uma exposição, um programa, etc.) a partir
de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa relação
de lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa
relação de classes. Diremos, então, que toda formação discursiva deriva de condições de produção específicas.(Gadet,F;Hak,T.
1993 p.166)

Pêcheux fez a primeira definição empírica da noção de Condições de Produção observando que há lugares sociais, ao invés da presença
física, necessariamente. No discurso, atua através de linhas imaginárias
que designam os lugares discursivos entre o destinador e o destinatário.
Já Courtine (1982) propõe uma noção de CP que alinhe as contradições
ideológicas presentes na materialidade dos discursos e se articule com o
conceito de formação discursiva. De acordo com o autor, as origens da
noção de condições de produção seriam: a) análise de conteúdo; b) admissão de variáveis sociológicas; c) situação.
Entre os elementos fundamentais para a AD encontra-se, portanto, a noção de sujeito. Afinal, quem é o enunciador no discurso, aquele que se apropria dele? Em nome de quem ou do que se fala? De acordo
com Foucault, o sujeito é assujeitado porque reproduz falas anteriores,
reflete concepções ideológicas e personifica essa ideologia. O sujeito personificado, contudo, não significa necessariamente a presença de um eu,
mas uma classe representada por aquele eu material. O sujeito – pessoa
ou instituição – estabelece os recortes possíveis e aceitáveis para determinado momento, contribuindo para a reprodução das ideias dominantes
e pertinentes para aquela ocasião, como o contexto social, econômico e
político.
A forma do discurso, por sua vez, é responsável pela materialização da ideologia. Possenti (1993 p.117) define forma como o “veículo
linguístico, realizado sonoramente, que veicula ou provoca os efeitos de
sentido” em oposição ao conceito de conteúdo: “qualquer efeito de sentido que a forma, utilizada contextualmente, é capaz de produzir”. A arti24
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culação textual, apresentando os enunciados em determinado momento,
propicia um desenvolvimento de raciocínio no qual o interlocutor está
envolvido.
No nível sintático do discurso, parece evidente que não existe
neutralidade discursiva, pois se o enunciado está na ordem apresentada
é porque existe uma escolha, que nunca é imparcial. O efeito de sentido
causado no encadeamento lexical rege-se pelo contexto em que está inserido e pertence a um processo de enunciação. Neste sentido, encontra-se
a importância da estrutura argumentativa que organiza o raciocínio com
o auxilio de estratégias adequadas para cada situação, conforme veremos
adiante.

Conceito de discurso político.
Os elementos da AD, aliados à Teoria da Argumentação, são os
aparatos considerados necessários para compreender, então, o foco principal deste trabalho que é o discurso político. Como, afinal, pode-se conceituar discurso político? Há uma série de usos equivocados do termo.
Comumente, o discurso político é relacionado diretamente à fala de pessoas que visam cargos públicos governamentais ou legislativos, seja no
momento de eleições ou então depois do pleito. Entretanto, esta é uma
visão simplista. Discurso político não é sinônimo de discurso eleitoral.
Discurso eleitoral é uma das possibilidades ou classificações provenientes do discurso político.
Assim, discurso político é a manifestação pública e linguística
sobre a polis ou o espaço público, realizada por indivíduos, partidos,
governos, sujeitos institucionais ou grupos organizados. Dessa forma, o
discurso político possui ramificações conforme os campos discursivos
aos quais o conteúdo esteja relacionado. Os gêneros mais conhecidos são
o discurso eleitoral – proferido por candidatos durante período de campanha; o discurso governamental – corresponde à veiculação dos princí25
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pios que norteiam determinada gestão, bem como a prestação de contas;
e o discurso partidário – realizado por partidos políticos para geração
de identidade e divulgação de ideias. Entretanto, é possível considerar
outros exemplos como discurso religioso, jurídico, econômico, sindical,
de organizações não-governamentais, coletivos e escolar.
Os traços em comum entre eles é que caracterizam esse tipo de
discurso. Em primeiro lugar, abordam questões relacionadas à vida em
sociedade. Por vezes, apresentam problemas e podem apontar soluções e
o caráter social encontra-se também na apresentação do orador. Quem
fala é legitimado para tal e se posiciona em nome de determinado grupo
ideológico, seja institucional ou não. Um padre, por exemplo, não se pronuncia publicamente em seu nome, mas em nome da instituição Igreja.
Um presidente de associação de bairros representa sua comunidade ou
aqueles que financiam seu trabalho. O mesmo posicionamento se verifica com sindicalistas, deputados e presidentes da república. Isso significa
que o sujeito passa a ser institucional: a voz das instituições é materializada através de seus líderes.
Outra característica que se evidencia no discurso político é que
ele se projeta, por natureza, em relação ao futuro no qual o orador se baseia para estruturar a argumentação. Em geral, a referência ao passado se
faz como técnica argumentativa: ora se busca provar que o realizado não
foi satisfatório ou então insuficiente, ora se procura demonstrar, por atos
do passado do próprio orador, menções para fortalecer a credibilidade
do discurso, e estabelecer um suposto voto de confiança ao que é falado.
A relação temporal é de suma importância argumentativamente,
afinal, expõe uma estratégia que se refletirá na própria formação discursiva. Com o conhecimento a respeito do contexto social e econômico pode-se projetar situações ideais e apontar acontecimentos anteriores não
desejados, estabelecendo relações de causa e consequência. O passado é
usado para respaldar mudanças – geralmente oriundas de algum erro de
adversários ou de antecessores – ou solidificar atos e ações consideradas
frutíferas. O futuro é apenas uma possibilidade. Assim sendo, o discurso
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político apodera-se desses fatos, oferecendo soluções hipotéticas e alimentando o imaginário da população.
O discurso político, então, é um discurso caracterizado pelas relações sociais e contextuais, buscando alterações na ordem vigente. Se
não for uma alteração explícita, as propostas apresentadas visam o reforço de normas já adotadas pela comunidade. De qualquer forma, o discurso apresenta-se como um recurso social para manifestação de ideias
e para exercer o poder.
Neste sentido, o discurso político também apresenta um caráter
essencialmente persuasivo. Enquanto espaço de divulgação ideológica
procura levar o público a se tornar favorável a: primeiro, prestar atenção;
segundo, pensar a respeito; terceiro, mudar a percepção sobre o que foi
tratado. Os discursos possuem posicionamentos e seus encadeamentos
são organizados com o objetivo de levar o ouvinte a tomar uma atitude.
Uma das consequências é a formação e divulgação de valores sociais.

A Nova Retórica
O ser humano é persuasivo por natureza. É através da linguagem
que o homem exercita o poder de persuasão. Desde bebê, o choro e as
primeiras brincadeiras visam a satisfação de necessidades. Mais do que
isto, com essas manifestações a criança aprende que com a linguagem
pode conquistar o outro (e às vezes até manipular), levando-o a realizar o
que ela deseja. “Somos seres retóricos: usamos a linguagem como instrumento de mudança ou reforço de percepções, sentimentos, valores, posicionamentos e ações.” (Halliday, 1988, p.121). Com a aquisição da fala,
desenvolve-se o potencial linguístico de argumentação que será utilizado
com maior ou menor aprimoramento conforme a bagagem cultural, repertório, contexto e finalidade.
Essa característica humana é objeto de estudo dos filósofos desde
a Antiguidade, sendo batizada de Retórica: que é a capacidade de levar o
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outro à ação através da linguagem. Na Antiguidade, a retórica era classificada como arte de falar em público, privilegiando a oratória. Por isso, os
recursos utilizados pelo orador concentravam-se nas figuras de linguagem
e expressões rebuscadas. Naquela época, falar “bonito” significava, de certa forma, dificultar o entendimento. Criava-se um debate entre oradores
que exibiam seu poder de contagiar o auditório com gestos, entonações e
um pouco de representação teatral. Os conteúdos dessas mensagens ficavam em segundo plano, em detrimento do caráter de entretenimento de
que o discurso se apossava. Por isso, a expressão “retórica” adquiriu a significação de “mentira” ou “enganação” sendo utilizada até hoje como sinônimo de um discurso bonito, vazio e mentiroso, especialmente usado por
candidatos a cargos públicos. Tal distorção, entretanto, não converge com
o sentido original que significa falar em público para conduzir as pessoas
presentes a mudarem de atitude em relação ao tema proposto.
A retórica pode também ser considerada a união entre estilo e argumentação, conhecida como retórica clássica, que começou com Aristóteles1 e seguiu até o século XIX. Ao contrário de Górgias que a celebrava
pelo poder de dominação, Aristóteles a apresentou como forma de defesa,
dando-lhe legitimidade.
Ademais, é preciso ser capaz de persuadir dos prós e dos contras
[...]. Não para pôr os prós e os contras em prática – pois
não se deve corromper pela persuasão! -, mas para saber claramente quais são os fatos e para, caso alguém se valha de argumentos desonestos, estar em condições de refutá-lo [...] (Aristóteles, s/d)

Dessa forma, para analisar o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva, elaboramos uma abordagem teórica fruto de reflexões sobre a Análise
do Discurso e a Nova Retórica. A partir da leitura e compreensão das
propostas destas linhas partiu-se para a aplicação de um modelo que articula as teorias citadas:
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Figura 1 – Proposta teórica
O modelo considera que a palavra, por estar em determinada
formação discursiva, adquire sentido em relação aos elementos extralinguísticos. Dessa forma, chega-se a um dos pilares da Análise do Discurso ao afirmar que uma análise meramente linguística é insuficiente. O
discurso político, portanto, só pode ser analisado a partir de sua relação
com os elementos que o circundam. A partir do contexto, é possível visualizar qual é o público e quais são as premissas necessárias para se
estabelecer afinidade, ou ao menos, criar uma pré-disposição. São as estratégias linguísticas que materializarão as proposições, tornando real,
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discursivamente, o que antes não passava de um plano de ação ou de
uma intenção ideológica.
Esse modelo, fundamentado pela Nova Retórica, mantém a dicotomia defendida por Perelman sobre razão x emoção, tema que será
ampliado mais adiante. Enquanto Aristóteles (s/d) defendia que o uso
racional (logos) explicitaria a explanação do discurso em si e o aspecto
emocional, (ethos e pathos), serviria para criar uma atmosfera propícia
para a ação do orador. Entende-se que tanto a razão quanto a emoção
são recursos utilizados para a materialização linguística dos argumentos.
A emoção, reforçada por fatores extralinguísticos como gestos,
falas e acontecimentos, também pode ser explicitada nos enunciados.
Esse uso da emoção, entretanto, não significa que o orador seja levado
pela emoção, mas que racionalmente escolheu esta estratégia para atingir
com mais eficácia o seu público. Por outro lado, os argumentos racionais
são os que primam pela demonstração. Dados, números e raciocínios
baseados na estrutura matemática fundam essa estratégia. São técnicas
que visam provar que orador “sabe do que está falando” através da demonstração de provas supostamente irrefutáveis. Perelman2 (1996) propõe também a argumentação fundamentada pelo caso particular com a
utilização de exemplos, ilustrações ou modelos.
É justamente na tradição retórica e dialética grega que Perelman
e Tyteca (1996) se baseiam para defender a Nova Retórica no Tratado da
Argumentação, onde propõem uma teoria filosófica que rompe com a noção de razão, originária em Descartes, cujas ideias dominaram a filosofia
ocidental nos últimos três séculos. Com ela, a lógica desacreditava tudo o
que não pudesse ser provado com a demonstração. Para Descartes, todo
verossímil era considerado falso e a evidência se tornou a marca maior da
razão por corresponder à “verdade” provada com demonstrações.
Na Nova Retórica, o esquema argumentativo proposto por Perelman e Tyteca é composto basicamente pelo auditório, acordos e técnicas.
2

Optamos por uma adaptação da nomenclatura criada pelos autores em relação às técnicas argumentativas.
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Essa divisão preliminar é originária de Aristóteles2, que previa a esquematização em orador – discurso – auditório. Abaixo, apresentamos uma
ilustração que resume a proposta básica da Nova Retórica.

Figura 2 – Esquema básico de Perelman, elaborado pela autora.
O esquema acima se refere ao estágio inicial do trabalho de
Perelman. O auditório se refere ao público, os acordos são as premissas
presentes no discurso e as técnicas são as estratégias linguísticas.
Conforme será visto posteriormente, as classificações se dividem
em outras categorias. Entretanto, é importante frisar, desde já, que
enfatizaremos as técnicas, tanto na descrição teórica, bem como nos
discursos de Lula.
Primeiramente, é preciso considerar a argumentação como integrante de um processo comunicativo entre as pessoas. Nessa perspectiva,
é a situação em que a argumentação está inserida que vai lhe conferir
o significado pretendido. Dessa forma, pode-se afirmar que o processo
argumentativo comporta uma plasticidade inerente ao próprio ato comunicativo porque transita por elementos constitutivos básicos, como
dois (ou mais) interlocutores, códigos, decodificação, ruídos, contexto,
retroalimentação e feedback. A não linearidade resulta na plasticidade,
quando a argumentação está sujeita aos elementos que a constituem.
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Os elementos pertencentes ao discurso interagem, desencadeando, através das estratégias argumentativas, o conhecimento que o
locutor tem do auditório e as premissas estabelecidas. Por isso, não
há como dissociar auditório, acordos e técnicas do contexto, porque
a argumentação faz parte de um processo sociolinguístico. Perelman
(1996, p.580) observa que “os termos utilizados, seu sentido, sua definição, só são compreendidos no contexto fornecido pelos hábitos, pelos
modos de pensar, pelos métodos, pelas circunstâncias exteriores e pelas
tradições conhecidas dos usuários”.
Como abordamos anteriormente, as classificações propostas na
Teoria da Argumentação levam em conta uma dicotomia estabelecida
entre paixão x razão relacionada com as diferenças entre persuadir e
convencer. Para os autores, a persuasão é passional, influencia quem se
envolve pelo sentimento e pela imaginação. Já o caráter racional privilegia a convicção. Seria como alguém que é persuadido fosse levado pelo sentimento, enquanto que, quem é convencido considerasse
elementos racionais. E, chamam de “persuasiva a uma argumentação
que pretende valer só para um auditório particular e (...) convincente
àquela que deveria obter a adesão de todo o ser racional” (Perelman,
Olbrechts-Tyteca, 1996 p.31).
Vê-se, entretanto, que a diferença na prática discursiva se torna
imprecisa. Esses paralelos traçados pelos autores parecem abstratos e
eles mesmos admitem que são diferenciações, às vezes, confusas. “A
distinção que propomos entre persuasão e convicção explica indiretamente o vínculo que se costuma estabelecer, ainda que confusamente,
de um lado entre persuasão e ação, do outro entre convicção e inteligência” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996, p.32).
Para conseguir adesão em curto prazo, o uso de uma argumentação passional é de grande valia. Isso é facilmente percebido, especialmente no discurso eleitoral, afinal, são poucos meses de campanha,
incutindo nos eleitores mensagens veiculadas para fácil assimilação.
Como o tempo de campanha é, em média, de três meses, o candidato que desejar a ação intensa e oportuna deve estimular a paixão por
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determinada causa para “vencer ao mesmo tempo a inevitável inércia
e as forças que atuam num sentido diferente do desejado pelo autor”
(Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996, p.52). Para persuadir, o conteúdo
ideológico emerge ganhando uma roupagem emotiva.

O público
O objetivo de todo orador é a conquista de um público que realize determinada ação. Assim, a argumentação não tem motivo de existir
sem um destinatário pois quando se argumenta, quer-se modificar um
estado existente. Perelman (1996) propõe pensar o auditório como conjuntos. Existiria um conjunto maior, o auditório universal, e subdivisões,
os auditórios particulares. Pode-se dizer que o auditório universal corresponde à humanidade como um todo, portanto, os argumentos que lhe
são destinados valem para qualquer ser racional. Aqui se encontra uma
das principais críticas aos autores: será que existem argumentos válidos
para todo mundo?
Sabe-se que o auditório é multifacetado. Por isso, no auditório
universal inserem-se vários auditórios particulares, que dizem respeito a
categorias com características em comum que os identificam. Eles correspondem a grupos que podem ser classificados em diversas variáveis
como questões socioeconômicas, geográficas, etárias e de gênero, por
exemplo. Observa-se, entretanto, que há interesses, no contexto atual,
que são tomados praticamente, por sua universalidade. Childs (1967,
p.160) exemplifica de outra forma a questão da generalização do público. “Em questões relativas a desemprego, guerra, impostos e outras
semelhantes, os interessados constituem, praticamente, a totalidade da
população.” Daí a preocupação de Perelman em teorizar um auditório
universal. Porém, entende-se que mesmo nessa suposta universalidade,
ainda não existiria uma unanimidade de interesses ou opiniões. Uma das
dificuldades na definição do público-alvo é definir as linhas que determinem sua classificação.
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A definição do auditório, então, é fundamental em qualquer argumentação. Para isso, é preciso ultrapassar a delicada distinção entre
os diversos públicos com os quais o orador se depara. Alguns questionamentos básicos são necessários: para quem se dirige?, o que se quer conseguir? e com que meios? Por exemplo, o candidato define o agricultor
da região oeste do Paraná como seu público-alvo. Para atingi-lo, escolhe,
como estratégia, discursar na principal cidade da região, em um palanque público; define os argumentos que serão válidos tanto para a classe
dos agricultores, quanto para os moradores em geral. O discurso poderia
conciliar os dois auditórios, defendendo, por exemplo, que o aumento na
produção traria mais vendas ao comércio, atrairia mais pessoas à região,
enfim, geraria empregos e aumentaria a renda de todos. “É a arte de levar
em conta, na argumentação, esse auditório heterogêneo que caracteriza
o grande orador” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.24).
Pêcheux (1993), ao lembrar a importância do interlocutor, reflete
sobre o espelhamento, onde algumas perguntas tornam-se pertinentes:
qual a imagem que faço do ouvinte para lhe falar dessa forma?; qual a
imagem penso que o ouvinte faz de mim para que eu lhe fale dessa forma?; que pretendo do ouvinte para lhe falar desta forma?. O último questionamento implica em admitir que o discurso é feito para provocar uma
ação.

O acordo
A importância do público é tão relevante, que o orador precisa
conhecê-lo e estabelecer vínculos através de valores, concepções, atitudes, relações com o meio cultural e econômico. A eficácia da argumentação depende dessas premissas, chamadas de “acordos” na Nova Retórica,
pois elas fazem com que o orador se adapte ao auditório com o auxílio
de atitudes e conceitos. Nesse momento, buscam-se informações para
fundamentar o discurso, sendo o ponto de partida da argumentação. O
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raciocínio argumentativo, então, é desenvolvido a partir do que o orador
supõe conhecer sobre seu auditório.
O acordo seria a base do discurso e a escolha do enfoque já possui valor argumentativo por estabelecer a direção que o discurso tomará.
É importante lembrar que quanto mais específico for o tema, maior será
a margem de erro, se não se conhecer adequadamente o auditório. Afinal, o orador vai se basear no conhecimento dos valores, da realidade,
da cultura e das aspirações do público para se aproximar e conseguir
sua adesão. Cabe-lhe o papel de aliar estratégias discursivas com empatia
para criar sintonia. Muitas vezes, o acordo não é materializado de forma
clara no discurso mas pode estar implícito. Justamente por isso, torna-se
arriscado delimitar quais os acordos presentes.
Perelman e Olbrechts-Tyteca classificam as premissas em duas
grandes categorias: do real e do preferível, as quais também possuem
subdivisões.

Figura 3 – Classificação dos Acordos – esquema elaborado pela
autora
Na categoria do real estão os acordos mais próximos à racionalidade que estabelecem fatos e verdades e valeriam para o auditório
universal, enquanto que a subjetividade encontra espaço na categoria do
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preferível com acordos baseados em valores, hierarquias e lugares, adequando-se a auditórios particulares.
Na categoria do real estão os fatos, as verdades e as presunções. Na
teoria de Perelman (1996), fato não é um conceito rígido, que não muda em
nenhuma circunstância. Ao contrário, é caracterizado por dados objetivos
ligados a uma realidade, isto é, pode variar conforme a situação a que está
relacionado. Só se está diante de um fato quando corresponde a um acordo
universal que não se contradiz. No entanto, como um acordo é sempre
questionável, nenhuma afirmação tem o estatuto de fato, definitivamente.
Para que um acontecimento perca o status de fato, é preciso, a priori, que
se levantem dúvidas no auditório em que foi apresentado ou que se amplie esse auditório trazendo uma pessoa alheia à questão, com qualificação
para defender que determinado acontecimento não é um fato.
Além dos fatos demonstrados, existem os fatos presumidos que
são as presunções. Apesar da Nova Retórica classificá-las como pertencentes ao auditório universal, elas não proporcionam adesão total por serem
proposições apenas insinuadas pelo orador. Isto quer dizer que usar presunções nem sempre é suficiente para ganhar a confiança do público, necessitando de outros elementos para garantir a adesão.
Os fatos supostos estão sempre ligados ao normal e ao verossímil,
relacionando-se ao pensamento da média do auditório. É o comportamento da maioria que determina o que é normal e, vale ressaltar, também, que
isto está de acordo com o grupo de referência. Quando um membro foge
do normal aceito pela comunidade, ocorrem reações: ou a média é mudada, ou o elemento é excluído.
Apesar de possuir as características dos fatos, ou seja, não serem
atreladas a um conceito rígido podendo variar conforme a realidade, as
verdades são sistemas mais complexos que relacionam os fatos entre si,
transcendendo à experiência. As verdades podem parecer subjetivas porque se referem a resultados das ligações entre fatos. No campo argumentativo, as verdades são usadas quando se pretende atingir sistemas de alcance
mais geral.
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Na categoria do preferível, o orador encontra opções de premissas
baseadas em valores que se dirigem aos auditórios particulares, variando
conforme o referente cultural e econômico do público.
A opção por premissas baseadas em valores, é feita considerando
a peculiaridade de cada auditório. De acordo com Perelman, um valor é
um objeto, um ser ou um ideal que influencia comportamentos de uma
determinada comunidade. Os valores correspondem a um “correlato teórico daquilo que para os antigos era a opinião” (Osakabe, 1978 p.163).
Mesmo valores absolutos como o bem e o mal que podem ser usados
em auditórios universais, quando aplicados ao público, ganham caráter
particular. Os valores têm papel fundamental: “intervêm, [...] num dado
momento, em todas as argumentações” (Perelman, Olbrechts-Tyteca,
1996 p.84). Pois, conforme ressaltam os autores, “recorre-se a eles para
motivar o ouvinte a fazer certas escolhas em vez de outras e, sobretudo,
para justificar estas, de modo que se tornem aceitáveis e aprovadas por
outrem” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.85). No discurso político,
especificamente, acredita-se que esse recurso seja decisivo, pois os valores são utilizados com apelo emocional, tornando-se uma característica
em todas as categorias dos discursos políticos.
Os valores podem ser concretos ou abstratos. Os concretos se relacionam a objetos particulares como um grupo determinado ou a certo
momento histórico. “Para que um valor seja concreto, cumpre examiná-lo sob seu aspecto de realidade única” (Perelman, Olbrechts-Tyteca,
1996 p.89). É a unicidade que caracteriza a concritude de um valor, ou
seja, o valor concreto é válido em uma circunstância ou comunidade específicas.
Já os valores abstratos relacionam-se a regras válidas para todas
as situações como o desenvolvimento, a lealdade, a justiça e a fraternidade. “Os valores abstratos podem servir comodamente para a crítica por
não levarem em consideração pessoas e parecerem fornecer critérios a
quem quer modificar a ordem estabelecida” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.89). Por exemplo, esses valores resgatam sentimentos possíveis de exploração em qualquer momento do contato entre o Presidente
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da República e a população. Abordar o amor pelo País, pela terra, pelo
trabalho ou referir-se à simplicidade, ao progresso, ao aumento de produção, é uma alternativa de sucesso praticamente garantido quando se
trata de persuasão, pois em geral, os valores abstratos se referem a sentimentos.
Para reforçar os valores, existem as hierarquias, que, na maioria das vezes, permanecem implícitas, porém são especificadas, quando
preciso, na ênfase dada a determinado valor. A primazia de determinado
valor já implica em recurso argumentativo, pois a escolha de tornar superior o trabalho, em detrimento da família, indica uma opção discursiva e, consequentemente, ideológica. A hierarquia é mais importante do
que os próprios valores por mostrar mais claramente, com qual auditório
se está envolvido, servindo ainda, para caracterizá-lo.
Lugares são premissas de ordem geral que permitem fundar valores e hierarquias. “Esses lugares constituem as premissas mais gerais,
aliás amiúde subentendidas, que intervêm para justificar a maior parte
de nossas escolhas” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.95). O autor organiza a discussão sobre os lugares partindo dos mais usuais na argumentação, que são a qualidade e a quantidade, dos quais derivam lugares
da ordem, da precariedade, do existente, da essência, da pessoa e outros
que poderiam ser discutidos, mas nem sempre são delimitados com clareza.
Os lugares de quantidade se referem a enunciados que afirmam
que uma opção é melhor do que outra por ter ou ser “mais” em número.
Exemplo de Aristóteles citado por Perelman: um número maior de bens
é preferível a um menor; o que é mais duradouro é preferível ao que é
menos. Osakabe (1978 p.163) complementa definindo que nesse lugar “o
preferível é o que tem mais qualidades” adequando-se a um objeto idealizado.
Os lugares de qualidade destacam a unicidade porque o único
é valorizado por sua originalidade em oposição ao vulgar. Mas, esse aspecto está sujeito à realidade do auditório, ou seja, o preferível seria o
que tem determinada qualidade, variável de acordo com o público. Num
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círculo onde o auditório considere importante ter um representante dos
trabalhadores, o orador que se mostrar como tal, poderá obter mais simpatia.
Derivado da qualidade, outro lugar relevante é o da precariedade, o qual valoriza as oportunidades e apela para um certo fatalismo.
Entretanto, é motivadora da ação pois insiste na falta de estabilidade
das coisas. Em complemento a essa noção, existe o lugar do irreparável
que acentua a importância do momento único, pois só será irreparável
uma ação que não pode ser repetida. “O lugar do irreparável se apresenta
como um limite, que vem acentuar o lugar do precário: a força argumentativa, vinculada à sua evocação, pode ter um efeito fulminante” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.103).

As técnicas argumentativas
As técnicas argumentativas são o segmento da tríade, “auditório, acordo e técnicas”, quando os recursos linguísticos são usados para
transformar as premissas em discursos elaborados com a finalidade de
conquistar o auditório, levando-o à ação.
O discurso é um ato e como tal incita a participação do público
provocando reflexões sobre os argumentos para posteriormente, tomar
uma atitude a esse respeito. “Enquanto o orador argumenta, o ouvinte,
por sua vez, ficará inclinado a argumentar espontaneamente acerca desse discurso, a fim de tomar uma atitude a seu respeito, de determinar o
crédito que lhe deve dar” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.213).
As técnicas se encarregam do encadeamento linguístico dos
argumentos. Elas se desenvolvem utilizando esquemas formais nos argumentos quase-lógicos – aqui denominados argumentação fundada na
razão -, enfatizando conhecimentos empíricos nos argumentos baseados
na estrutura do real – argumentação fundada na emoção – e exemplificando na argumentação fundamentada pelo caso particular. A classifica39
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ção quase-lógica estrutura a linguagem aproximando-a do pensamento
formal, isto é, baseada em raciocínios matemáticos ou de fundamento
lógico. São os argumentos de contradição, identidade, tautologia, análise,
reciprocidade, transitividade, inclusão da parte no todo, divisão do todo
em partes, comparação, sacrifício e probabilidades.
Os argumentos baseados na estrutura do real enfatizam o uso
da emoção e trazem as situações que fogem à demonstração. Perelman
(1996) argumenta que como não há fórmula rígida para a estrutura desse
tipo de argumentação, o que importa é que os dados sejam fortes o suficiente para o desenvolvimento do discurso. Ele pondera que “o que nos
interessa aqui não é uma descrição objetiva do real, mas a maneira pela
qual se apresentam as opiniões a ele concernentes; podendo estas, aliás,
ser tratadas, quer como fatos, quer como verdades, quer como presunções” (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 1996 p.298).
A argumentação fundada na estrutura do real é relacionada com
os conhecimentos de vida do orador e do auditório, sendo suscetível à
interpretação. Ela é baseada em ligações de sucessão, de coexistência,
simbólicas e hierárquicas, pois busca nos fatos empíricos a sustentação
necessária para o discurso. Observa-se que esses argumentos afetam o
interlocutor justamente pelo fato de se aproximarem de sua realidade.
Por sua vez, a argumentação baseada no caso particular utiliza-se de exemplificação, ilustração, modelo e anti-modelo para oferecer ao
público a visualização de determinada situação. O relato de casos específicos imprime veracidade e favorecem o entendimento.

Argumentação fundada na razão
A proposta de implementar uma categoria de técnicas denominada argumentação fundada na razão (ou quase-lógica), refere-se à demonstração onde se encontram os argumentos que se baseiam em dados
concretos como pesquisas, gráficos, ainda que suscetíveis à contestação.
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Acontece quando o orador prova sua tese e não apenas explora valores,
conceitos e sentimentos baseados na subjetividade. Não se espera a redução da linguagem a uma lógica formal obviamente, afinal, as estruturas formais funcionam em uma realidade objetiva e fechada. Contudo,
a racionalidade é o elemento principal da superfície discursiva, quando
são utilizados recursos aparentemente incontestáveis que referenciam a
realidade.
Enquanto os argumentos baseados na emoção apelam para as
necessidades e valores essenciais humanos como amor, integridade, esperança, entre outros, os argumentos fundados na razão apresentam dados que aparentemente sustentam o discurso contra o não cientificismo.
São afirmações e questionamentos que visam provar que o orador sabe
do que está falando e se baseia em pesquisas científicas e em dados comprováveis para argumentar.
Por exemplo, quando em um discurso o Presidente alega que ‘é
preciso gerar empregos para aumentar a dignidade do brasileiro’ parte
de um valor básico humano e, na verdade, não está falando mais que o
óbvio, mas está repetindo um discurso que grande parte da população
também faria. Já se ele apresentar o número de desempregados quando assumiu o cargo, baseando-se em um instituto de pesquisa, como o
IBGE, e, supondo que aponte a redução nos três primeiros meses de governo, estará apresentando um dado que supostamente é incontestável e
não é de conhecimento público.
Esses argumentos são denominados quase-lógicos porque, baseados em uma linguagem não formal, estão sujeitos a modificações. A
lógica é fundada em um universo restrito de uma linguagem formal, enquanto a argumentação, com seu caráter dinâmico, próprio da linguagem, apenas utiliza esquemas para expressão linguística. Essa estrutura
só se revela quando os argumentos do discurso são reduzidos.
O argumento de transitividade, similar ao de prestígio, transfere
afirmações entre os termos. Por exemplo, se A é igual a B, e B é igual a
C, então A é igual a C. Em campanhas eleitorais, facilmente se encon41
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tram esses argumentos, pois o candidato obtém apoio das mais variadas
correntes. Os partidários se unem a favor da candidatura e os próprios
eleitores ou líderes de comunidade costumam contribuir para essa argumentação porque quando o voto é explicitado, muitas pessoas tendem a
seguir a opinião de conhecidos. Além disso, pode-se exemplificar esta
técnica com o discurso que defende que por ter funcionado em uma cidade, determinado projeto funcionaria em outra.
Considera-se que o prestígio não precisa ser necessariamente tão
evidente quanto o discurso de outro político, líder sindical ou religioso.
Ao se considerar que esse argumento se caracteriza como um discurso
de um representante de determinado grupo, sem a necessidade de representação política ou religiosa, é possível tomar todas as falas de populares
como tal.
Outra classificação quase-lógica é a relação do todo com as partes
ou a inclusão das partes no todo. Em geral, o todo é considerado superior
em relação às partes cujo valor varia conforme a participação no produto
final. As partes também são normalmente tidas como homogêneas ao
integrar o mesmo conjunto; e, a relação entre duas partes, que formam
um todo, também pode ser de complementaridade. Uma utilização bem
comum dessa categoria é quando o Brasil e os estados são citados. Se a
ênfase do discurso é no país, por exemplo: ‘o Brasil exporta x toneladas
de feijão produzidas pelos estados a, b e c” temos o argumento relação do
todo com as partes. Agora se o texto fala: “o estado A produz 60% do que
o Brasil exporta” a ênfase está na parte que integra o todo, portanto é o
argumento de inclusão da parte no todo.
Já o argumento de comparação funciona como um exemplo
muito eficaz na relação entre o maior e o menor. Se o candidato x tem
mais qualidades que o candidato y, confere uma qualificação e a ideia
de medição entre duas realidades diferentes. Já a técnica que valoriza a
frequência e as probabilidades utiliza os cálculos matemáticos sobre as
probabilidades para reforçar uma tendência. Portanto, no argumento da
probabilidade, encontram-se, por exemplo, os famosos resultados dos
institutos de pesquisa no decorrer de um ano eleitoral.
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Argumentação fundada na emoção
As experiências, condutas, acontecimentos, valores e juízos são
o objeto dos argumentos baseados na emoção (baseados na estrutura
do real). São situações não provadas através de demonstração, mas que
acordadas entre orador e público, possuem um grande poder argumentativo. Essas técnicas utilizam o conhecimento empírico do orador e do
auditório para provocar a anuência. Perelman e Tyteca (1996) classificam
diversos argumentos tão numerosos quanto as interpretações que as atitudes humanas possam trazer. Opta-se pela reflexão de duas linhas: as
ligações de sucessão e as de coexistência.

Ligações de Sucessão
O argumento do vínculo causal permite ao orador fazer ligações
entre os motivos que podem provocar dois acontecimentos sucessivos
quando busca a causa de um dado acontecimento ou visa evidenciar o
efeito de um fato. Já a emissão de juízos a respeito da relação causa-efeito
faz-se através do argumento pragmático, que permite analisar as consequências, presentes ou futuras e tem uma importância direta para a ação.
Ele não requer, para ser aceito pelo senso comum, nenhuma justificativa.
“(...) quem é acusado de ter cometido uma má ação pode esforçar-se por
romper o vínculo causal e por lançar a culpabilidade em outra pessoa ou
nas circunstâncias” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.303). A legitimidade das ligações não precisa ser comprovada, mas a refutação a esse
tipo de argumento deve ser provada.
Um outro recurso usado diversas vezes por profissionais da comunicação é o argumento dos fins e meios cujo objetivo final se transforma de acordo com os meios disponíveis criando-se as necessidades
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e os fins. Este argumento também é utilizado para justificar meios não
muito populares para alcançar determinado fim. Por exemplo, defender
o aumento de impostos para gerar determinados benefícios. Valoriza-se,
portanto, o objetivo a ser atingido visando minimizar o meio utilizado
para chegar lá.
Já o argumento do desperdício detém-se em clarificar que existe
um meio de se alcançar determinado objetivo que não pode ser negligenciado. Esse argumento também é usualmente utilizado para apresentar
uma oportunidade única, que consiste em, de certa forma, forçar uma
ação mais rápida instigando o medo de não haver outra possibilidade.
Uma das técnicas mais comuns em campanhas eleitorais é o
argumento da direção pois apresenta o rumo da proposta, respondendo
à pergunta ‘onde isso vai levar?’. Seria como uma garantia, uma noção
dada ao interlocutor do objetivo final da tese em defesa. Poderia ser também a elucidação das propostas eleitorais ou de administração pública.
Essa técnica, contudo, não explica como o objetivo seria alcançado. Assim, toma a forma de promessas.
Já o argumento da superação indica que é permitido ultrapassar
o limite definido pela direção, porque atingindo determinado objetivo
consegue-se lucrar. Esse recurso foi amplamente utilizado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente no primeiro mês de
governo. Aliado à necessidade de auto-afirmação, ele contava o que já
havia superado na vida pessoal. Assim, mostrava como exemplo do que,
supostamente, poderia fazer pelo País.

Ligações de Coexistência
As ligações de coexistência apresentam o orador como objeto argumentativo. As ações dele e do grupo que o apoia são tomadas como
referenciais para valorizar e justificar os argumentos. Esses atos contribuem para a construção da imagem de quem fala.
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O argumento da pessoa e seus atos reforça a ligação de coexistência, com o auxílio dos valores, atitudes, realizações e conceitos de determinado auditório, ao afirmar que a imagem do orador está de acordo
com o que é importante para o público. Além de enfatizar uma identificação com o interlocutor, esse argumento utiliza-se das ações do orador
para o qualificar e relacionar esses feitos com as ideias defendidas. “(...)
essa própria pessoa é conhecida através de seus atos, de suas manifestações, pois existe uma solidariedade profunda da ideia que se tem da pessoa e o conhecimento que se tem do conjunto de seus atos”. (Perelman,
1997 p.224)
A ideia de ‘pessoa’ presume estabilidade e “técnicas linguísticas
contribuirão para acentuar a impressão de permanência, sendo a mais
importante o uso de nome próprio” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996
p.335). Os discursos que usam esse recurso propõem mostrar que a pessoa não mudou, ou, dependendo da estratégia escolhida, procuram enfatizar a evolução do protagonista.
Tudo quanto pode ser considerado emanação da pessoa como
ações, modos de expressão, reações emotivas, cacoetes involuntários ou
juízos, pode ser considerado ato, cuja presença não apenas ajuda a solidificar a imagem como faz uma ligação entre passado e futuro. “Os atos
passados e o efeito por eles produzidos vêm a adquirir uma espécie de
consistência (...) um ativo muito apreciável” (Perelman, 1997 p.341). O
prestígio também é usado para indicar uma relação de superioridade da
pessoa em relação à outra ou de um grupo a outro.
O mesmo conceito aplicado por Perelman no argumento da relação ato x pessoa é defendido por Copi (1974) como sendo uma argumentação ad hominem que pode ser analisada sob dois parâmetros: o
ofensivo e o circunstancial. O ofensivo refere-se à tradução literal de Argumentum ad Hominem: “argumento dirigido contra o homem”. É aplicado quando “em vez de tentar refutar a verdade do que se afirma, ataca
o homem que fez a afirmação” (Copi, 1974 p.75). Copi reflete ainda, que
esse tipo de argumento ocorre por uma transferência psicológica.
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Se pode ser provocada uma atitude de desaprovação em relação a
uma pessoa, essa atitude terá possibilidades de tender a transbordar do campo estritamente emocional e converter-se em desacordo com o que essa pessoa diz. Mas essa conexão é só psicológica,
não lógica (Copi, 1974 p.75).

O caráter circunstancial da argumentação ad hominem vem da
relação entre as convicções do orador e do contexto a que se relaciona.
Ela não apresenta nenhuma verdade, apenas procura o assentimento
de opositores em ocasiões especiais. Copi pondera que pode acontecer
“numa disputa entre dois homens, um deles pode ignorar totalmente a
questão relativa à verdade ou falsidade de suas próprias afirmações e tratar de provar, em contrapartida, que o seu antagonista deve aceitá-las,
por causa das circunstâncias especiais em que este se encontra” (Copi,
1974 p.76).
Da mesma forma que se quer convencer o auditório através desse
recurso, a argumentação ad hominem também é pertinente para rejeitar
uma conclusão citada pelo adversário. Nesse caso, o orador pode refutar o que o adversário disse, atribuindo-lhe as conclusões a que chegou
apenas às circunstâncias, o que as tornaria insatisfatórias. Essa definição
é semelhante ao que Perelman denomina de argumento de contradição.
Por sua vez, o argumento de autoridade é totalmente condicionado pelo prestígio e se relaciona ao aval de pessoas importantes em determinada área. No caso da política, concretiza-se na manifestação de
apoio de outros políticos, líderes comunitários ou religiosos. Esse recurso utiliza representantes de um grupo que emite valores e juízos a favor
do que é defendido pelo orador. É inegável que quanto mais importante
for a pessoa, menos questionáveis serão suas palavras. Mas quem pede
um apoio declarado também se compromete, aliando sua imagem àquela
pessoa que manifestou opinião.
Copi também cita o argumentum ad verecundiam que é o apelo à
autoridade. No discurso político esse argumento aparece como uma manifestação de apoio quando se toma, por exemplo, o depoimento de outro
político famoso, com relativa credibilidade e popularidade, para garantir
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a idoneidade das propostas. Para Copi, esse argumento é considerado
uma falácia pois as pessoas depõem sem, necessariamente, ter competência para isso, levantando o questionamento: ‘quem é fulano para me
garantir que a medida tal realmente é a melhor?’.
Perelman e Tyteca (1996) acreditam também que o discurso como
ato do orador é uma das formas de argumento que relacionam a pessoa
com suas atitudes. “(...) o enunciado não é o mesmo, quando emana deste
ou daquele autor, ele muda de significado; não há simples transferência
de valores, mas reinterpretação num contexto novo, fornecido pelo que
se sabe do autor presumido”. (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.362).
No primeiro mês de Lula Presidente, por exemplo, viu-se frequentemente, uma constante aproximação dos atos da sua vida particular
como argumento para a vida pública. Houve um esforço para selecionar
o que poderia ser dito e a partir dessa seleção, observou-se uma exagerada promoção. “A vida do orador, na medida em que é pública, constitui
um longo preâmbulo a seu discurso” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996
p.364).
A partir do momento em que o orador se apresenta como integrante de algum grupo, ele passa a ser usado como argumento porque
os envolvidos criam uma ligação entre os participantes que o qualificam
para defender determinada tese (argumento grupo e seus membros). Da
mesma forma, a identificação com determinada organização pode desqualificar o orador. Essa caracterização pode ser usada por adversários
para tentar provar incompatibilidades ou criar desmerecimentos.
A simbologia torna-se um trunfo na relação entre o orador e a
imagem que deseja passar ao auditório. A ligação simbólica é considerada no Tratado da Argumentação como a que exige mais um aspecto
irracional do que as ligações de coexistência e de sucessão. Isso porque a
relação entre significante e significado varia culturalmente, conforme os
estudos semióticos. A ligação simbólica acarreta em transferências de valores e significações entre símbolo e simbolizado. “Os símbolos exercem
uma ação inegável sobre aqueles que reconhecerem a ligação simbólica,
mas não exercem nenhuma sobre os outros; eles são característicos de
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uma cultura particular, mas não podem ter serventia para o auditório
universal, o que lhes confirma o aspecto irracional”. (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.382).

Argumentação pelo caso particular
Esses argumentos partem de um caso isolado para propor uma
generalização. Os argumentos de exemplo e de ilustração baseiam-se em
princípios comuns porque, através de fatos particulares, hipotéticos ou
reais, buscam a comprovação de uma tese inicial.
O exemplo ajuda a formular o princípio geral defendido. Já a ilustração tenta comprovar por um fato particular, uma generalização já estabelecida. “Enquanto o exemplo era incumbido de fundamentar a regra,
a ilustração tem a função de reforçar a adesão a uma regra conhecida e
aceita, fornecendo casos particulares que esclarecem o enunciado geral,
mostram o interesse deste através da variedade das aplicações possíveis,
aumentam-lhe a presença na consciência”. (Perelman, Olbrechts-Tyteca,
1996 p.407).
O caso particular também pode ser o “ser perfeito” ou “imperfeito” como modelo a ser seguido ou eliminado. É uma forma de defender
o que seria ideal e também de exorcizar o que se apresenta como uma
ameaça. Tanto modelos e antimodelos costumam apontar, a partir de
uma realidade dada, direções que podem ser trilhadas.
A partir da explanação teórica geral, parte-se agora para a análise dos discursos de Lula. Conforme já explicamos na introdução, este
livro pretende oferecer um panorama histórico-crítico sobre o que o Presidente mais popular do Brasil falou sobre a questão de emprego e trabalho. Afinal, se ele era sindicalista e defendia a classe trabalhadora, como
se portou quando finalmente chegou ao poder máximo da condução do
País?
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1
2

Aristóteles viveu entre 384- 322 a.C. Foi discípulo de Platão durante 20
anos, mas fundou sua própria escola, denominada Liceu. Lá pôde desenvolver a maior parte das inovações que contribuíram para a contemporaneidade, como as discussões sobre política e retórica.
Aristóteles integrou a retórica numa visão sistemática do mundo. O sistema
criado pelo filósofo grego sobreviveu séculos sem modificações; foi apenas
complementado por outros estudiosos. O sistema é composto por quatro
partes: invenção – busca por argumentos (heurésis, em grego), disposição
– organização dos discurso (táxis), elocução –redação (lexis) e ação - pronunciamento (hypocrisis). Ele também esquematizou o princípio de uma
discussão sobre o processo da comunicação afirmando que para ocorrer
qualquer ato retórico é necessário possuir: orador - discurso - auditório.
Essa organização é empregada até hoje, ampliando-se, o espectro de aplicação e os elementos contidos nessa tríade inicial.
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CAPÍTULO II - O DISCURSO DE
LULA ANTES DA PRESIDÊNCIA

Quando se trata de comentar sobre uma figura pública famosa,
ainda mais sobre o Presidente da República, praticamente todos possuem
uma opinião. Por sua vez, opinião formada com base em informações
vindas de fontes diversas: meios de comunicação de massa; noticias,
análises e boatos que circulam pela internet; comentários de familiares,
amigos e conhecidos. A partir do momento que as opiniões são propagadas de forma tão misturada podem acabar se tornando um verdadeiro
“telefone sem fio” e as lendas vão se formando. E, pior, podem se tornar
“certezas” ou “verdades”.
Entre elas, está a afirmação de que a mudança de discurso de
Lula teria ocorrido radicalmente somente na eleição de 2002. Uma das
motivações de pesquisar os discursos dele foi justamente averiguar se
isso era verdadeiro. O que constatamos, com base na pesquisa desenvolvida, é que os discursos da vida política do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva1 seguem um recorte dividido em três fases distintas: extrema esquerda, transição e centro esquerda. Cada uma delas possui características específicas. Para chegar a essas classificações, foi um longo caminho:
pesquisa documental e bibliográfica sobre Lula, desde o sindicalismo
(final da década de 60), fundação do Partido dos Trabalhadores (1980),
Lula como deputado federal (década de 80) e candidato à Presidência
da República em 1989, 1994, 1998, 2002 e 2006. Além disso, analisamos
todos os discursos do Presidente durante o primeiro ano de governo,
em 2003. Portanto, de todo esse período pesquisamos e conseguimos
amostras relevantes para nos conduzir às conclusões que aqui estão.
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E, claro, como o corpus era muito extenso, acabamos optando por observar o que Lula dizia sobre a questão de trabalho e emprego. O tema
escolhido acabou auxiliando, também, na classificação das fases do discurso do Presidente.
Fase extrema esquerda: sindicalismo – 1968 a 1980, fundação do
Partido dos Trabalhadores, Deputado Federal – 1986 e disputa à eleição
presidencial – 1989.
Na fase de extrema esquerda, encontramos o sindicalista, o deputado federal e o candidato à Presidência da República em 1989 cujo
discurso era contra o capitalismo, contra o governo e a favor da liberdade
de expressão. Era o líder barbudo dos metalúrgicos, inicialmente, e depois, representante do Partido dos Trabalhadores.
Fase transição: governo paralelo, caravanas da cidadania, candidatura às eleições presidenciais, de 1994 e 1998.
No que denominamos fase de transição, está o líder petista e
o candidato derrotado pelo Plano Real em duas eleições presidenciais
(1994 e 1998). Há uma tentativa de reformulação de posicionamento e de
imagem com o uso de um discurso mais conciliador e ameno, bem como
o Partido dos Trabalhadores começou a ampliar o diálogo e as parcerias.
Fase centro esquerda: eleição à Presidência da República em
2002, pronunciamentos oficiais enquanto Presidente da República e
campanha de reeleição, em 2006.
Na fase de centro, está o resultado do processo vivido por mais
de uma década para amadurecer, tanto o candidato, quanto o Partido.
É quando se divulga, em julho de 2002, a Carta ao Povo Brasileiro: um
conjunto de princípios que regeriam o governo Lula e que explicitam a
aproximação com a social democracia. Como consequência, a imagem
reformulada e requintada do candidato aliada a uma forma mais suave
de expressão acaba marcando a chegada do Partido dos Trabalhadores à
Presidência da República.
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FASE 1 – EXTREMA ESQUERDA
Os registros dos discursos de Lula como líder sindical são
bastante restritos. A documentação iniciou após a fundação do
Partido dos Trabalhadores e foi resgatada e organizada pela Fundação
Perseu Abramo, a partir de 1996. Assim, para a análise são utilizados,
principalmente, os livros de Dantas (1981) e de Paraná (2003) nos quais
se encontram transcrições das falas do Presidente.
A entrada no movimento sindical deu-se, mais ou menos, por
acaso. Lula conta que, na família, havia preconceito contra sindicalistas.
Mas seu irmão, Frei Chico, não compactuava com essa opinião e era
integrante ativo do movimento sindical. Em 1968, Lula trabalhava
na empresa Villares e foi convidado pelo irmão a participar de uma
assembleia no sindicato. A partir de então se associou e naquele ano
integrou uma chapa, que concorreria às eleições seguintes. “Não entrei
por consciência, entrei por convencimento. Entrei porque não tive
argumentos para dizer não” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.20). Então,
o primeiro cargo que Lula exerceu foi de suplente no Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema.
Ao entrar no sindicato me deparei com um fato muito engraçado:
você sai do campo teórico e entra no campo prático. Quando a
gente não é do sindicato, sempre responsabiliza os diretores por
não resolverem os problemas (Lula, citado por Dantas, 1981 p.21)

O período entre 1968 e 1972, aproximadamente, pode ser
considerado o momento de constatação, para Lula, sobre o que era o
movimento sindical.
Comecei a perceber que havia uma divergência muito séria na diretoria. Um grupo rachado com outro. Então me afastei, lembro
que fiquei uns quatro meses sem frequentar o sindicato, desanimado com a discussão. O peão se ferrando dentro da fábrica, o
cara passando necessidade, trabalhando em condições as piores
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possíveis, e a diretoria discutindo quem tinha ido embora com
o carro de noite, quem foi não era pra ir, porque o outro usava
cabelo comprido...Sabe? Com tudo isso eu parei. (Lula, citado por
Dantas, 1981 p.22)

A estrutura argumentativa demonstra a incompatibilidade do
ambiente sindical. Portanto, Lula mostrava que havia uma distância
entre o que deveria ser discutido no sindicato e o que de fato era feito.
Constata-se, pela informalidade, a indignação do então iniciante
na política. “O peão se ferrando dentro da fábrica, o cara passando
necessidade, trabalhando em condições as piores possíveis”. Talvez se
possa acreditar numa certa ingenuidade de Lula, naquela época. Por
enfrentar o desconhecido mundo sindical, acreditava que o sindicato
deveria ser na prática, o que se esperava na teoria: uma entidade engajada
e preocupada com a melhoria de vida dos trabalhadores representados.
A promulgação do AI-5 desarticulou as formas de resistência política e a luta sindical. A decepção e a indignação de Lula impulsionaram
o que foi chamado de “novo sindicalismo” quando o sindicato comparecia às portas das fábricas, junto ao trabalhador.
Ou a gente faz uma proposta melhor pra categoria ou não há razão pra gente fazer oposição. A gente vai ter que ganhar as eleições fazendo uma proposta muito mais objetiva junto à categoria
. (Lula, citado por Dantas, 1981 p.23).

Observa-se que a argumentação oferece, implicitamente, a possibilidade de adesão da categoria, ao ser apresentada uma proposta convincente. Portanto, isso significa argumentar pela probabilidade, mesmo
sem apresentar dados estatísticos que comprovem a tese.
Pelo fato da oposição estar desarticulada e como não foi possível lançar outra candidatura, Lula acabou eleito primeiro-secretário, em
1972, na chapa daqueles que eram os alvos de suas críticas. Sem concorrentes, o grupo permaneceu no comando do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo do Campo.
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Eu não tinha projeto de fazer carreira sindical. A verdade é o seguinte, política é como uma boa cachaça: você toma a primeira
dose e não tem mais como parar, só quando termina a garrafa. .
(Lula, citado por Paraná, 2003 p.114)

Aqui se exemplifica uma das principais características da estrutura argumentativa dos discursos de Lula que é o uso frequente de
comparações. Ao comparar a política com a cachaça, o orador pode
estar se referindo à primeira, tanto como um prazer, como um vício.
Sempre as comparações usadas por Luiz Inácio visam aproximar o público da ideia proposta, em uma tentativa de aplicar um tom didático
ao assunto.
Nos anos de 1975 e 1978, Lula concorreu como presidente do
Sindicato e em ambas as eleições não houve oposição. Na primeira, foi
eleito presidente do sindicato, com 92% dos votos, passando a representar
100 mil trabalhadores. Na época e também na eleição seguinte, Lula já
se destacava como elemento conciliador. Como ele mesmo enfatizou
que, no sindicalismo “então eu sempre utilizava como método falar
palavras de incentivo” (Lula, citado por Paraná, 2003 p.81).
Em plena Ditadura Militar, o sindicalismo tinha como propósito alcançar, além dos direitos trabalhistas, a liberdade de expressão.
Na cerimônia de posse como Presidente do Sindicato pela primeira vez,
cerca de 10 mil pessoas compareceram, entre elas autoridades públicas,
representantes do exército e dos governos Municipal, Estadual e Federal. Nessa ocasião, Lula enfrentou o microfone pela primeira vez. “No
meu discurso de posse, fui ler um documento (foi meu único discurso
por escrito) mas não conseguia, tremia tanto!...” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.27). Os discursos, redigidos por um assessor, eram aprovados pela diretoria. Abaixo, o trecho transcrito do discurso de posse
retoma a questão política como prioritária, refletindo a preocupação
em encontrar um meio que conciliasse a liberdade de expressão com a
condição de vida razoável.
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O momento da história que estamos vivendo apresenta-se, apesar
dos desmentidos em contrário, como um dos mais negros para os
destinos individuais e coletivos do ser humano. De um lado, vemos o homem esmagado pelo Estado, escravizado pela ideologia
marxista, tolhido nos seus mais comezinhos ideais de liberdade,
limitado em sua capacidade de pensar e se manifestar. E no reverso da situação encontramos um homem escravizado pelo poder
econômico, explorado por outros homens, privado da dignidade
que o trabalho proporciona, tangido pela febre do lucro, jungido
ao ritmo louco da produção, condicionado por leis bonitas mas
inaplicáveis, equiparado às máquinas e ferramentas. . (Lula, citado por Paraná, 2003 p.119)

Interessante observar acima, a diferença entre alguns termos
utilizados com as demais escolhas sintáticas em outros pronunciamentos.
Fica evidente a ‘mão’ de outra pessoa na construção desse discurso
porque expressões como comezinhos, tangido e jungido provavelmente
não compõem o vocabulário usado na oralidade, por Lula, agora, muito
menos naquela época.
A formação discursiva foi articulada na impessoalidade e na
constatação das oposições nos sistemas político-econômicos mundiais.
Como definir um sujeito dessa ação quando se fala em nome de uma
instituição e com a materialidade, em primeira pessoa do plural? “De um
lado, vemos o homem esmagado pelo Estado (...) E no reverso da situação
encontramos um homem escravizado pelo poder econômico”. A FD
pressupõe, em primeiro lugar, um acordo entre o orador e o auditório em
nós vemos, nós encontramos. Depois, aponta, também, para as formações
ideológicas presentes.
Eu era um dirigente sindical comum, tinha medo de ser preso,
pensava na minha família, pensava que para fazer sindicalismo
não precisava de muita coisa. A partir da prisão do meu irmão
é que perdi o medo. Se lutar pelo que ele lutou foi motivo para
ser preso e torturado, então vai ter que prender e torturar muita
gente. (...) Foi muito bom porque despertou em mim uma consciência de classe muito grande. (Lula, citado por Paraná, 2003 p.29)
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Observa-se que se aplica a argumentação por ligações de coexistência, quando a interação entre a pessoa e seus atos representam a
força argumentativa e se constrói a base de defesa das ideias, na pessoa
do orador. O depoimento de Lula, repleto de valores humanitários, reforça a proposição final “despertou em mim uma consciência de classe
muito grande”. Pode-se observar que esse momento foi decisivo para o
processo de criação de uma ideologia que correspondesse à luta daquelas
classes emergentes. Assim, iniciou-se o processo de amadurecimento que
culminou com a criação do Partido dos Trabalhadores.
A gente queria provar para os trabalhadores que mesmo que a
gente não fizesse nada, aquilo que o presidente decretasse a gente
recebia. E só existia uma forma da gente mudar, era o peão parar
a máquina. (Lula, citado por Dantas, 1981 p.36)

As campanhas pelas greves eram promovidas por dirigentes e
por colaboradores infiltrados nas fábricas. Os boletins do sindicato alegavam que elas ocorriam de forma espontânea, sem intenções políticas e
que não teriam sido fomentadas pela diretoria sindical.
Isso foi uma grande decisão que nós tomamos: ou nós assumimos
a greve e colocamos todo aparato repressivo em cima de nós para
vir e intervir no sindicato e tudo mais, ou nós assumimos que
é uma coisa espontânea e o que o sindicato faz é correr atrás de
cada greve que acontece...Na verdade, não existe movimento espontâneo. Essa coisa de dizer que teve movimento espontâneo é
coisa de pseudo-intelectual de esquerda. É imaginar que a massa
pode por si só, como num milagre, todo mundo pensar igual e
decidir fazer a mesma coisa. (Lula, citado por Paraná, 2003 p.134)

O principal argumento aqui é de que, para evitar danos maiores,
como a intervenção sindical, por indicação do movimento grevista, a responsabilidade da ação.recaiu sobre os trabalhadores. O orador mostrou
que seria inviável uma atitude espontânea por parte dos operários, mas
divulgar esse posicionamento, refrearia uma incompatibilidade com o
Governo opositor.
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O caráter estratégico do movimento fica explícito no trecho:
“para driblar a repressão militar os meios de comunicação dissuadiam as
ações”. Por outro lado, reforça-se o caráter crítico de Lula ao afirmar que
“movimento espontâneo é coisa de pseudo-intelectual de esquerda”. Fica
implícita a natureza da formação ideológica do movimento que se faria
nas ruas, com a condução das massas. Ao defender a impossibilidade
de um movimento espontâneo e um pensar igual nas massas, o então
sindicalista legitimava a sua própria ação. Justificava seus atos de incitar
a atitude das massas e consagrou a figura do líder como o responsável,
implicitamente, pela condução dessas pessoas, pois seria o sabedor da
verdade, dotado de um certo heroísmo.
Os sindicatos sofreram intervenção governamental e Lula
também foi afastado. Logo após seu retorno, o primeiro boletim Unidade
Sindical 2 (São Paulo, 26 de março de 1979, no. 0) estampava na capa
uma foto de Lula nas assembleias no estádio da Vila Euclides, com o
texto em letras garrafais: “Ele voltou. A greve continua! Trabalhador
unido jamais será vencido”. Nas páginas internas, as orientações sobre a
greve e uma reportagem relativa ao retorno do Presidente do Sindicato.
“O movimento continua pacífico e ordeiro. Se a gente voltar a trabalhar
agora, nunca mais vamos levantar a cabeça”, determinou Lula na matéria
publicada. Constata-se nesse enunciado, o argumento de desperdício
pois o orador destacou o caráter de unicidade daquele momento.
No ano seguinte, aconteceu a greve dos 41 dias, quando Lula
foi preso, junto com outros líderes sindicais. Mesmo com a prisão,
comemorou-se o 1o. de maio com uma missa na Igreja Matriz, já que
o governo proibiu qualquer outra manifestação. A cidade “amanheceu
com as vias de acesso e logradouros públicos, onde eram realizadas
as assembleias, totalmente ocupados por forças policiais” (Oliva, 1987
p.197). O autor relata ainda, que após a missa, havia aproximadamente,
150 mil pessoas fora da igreja. A polícia recuou e os manifestantes
seguiram em passeata até o estádio da Vila Euclides. Com o fim da greve,
2

Reproduzido em Oliva (1987).
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Lula e os outros dirigentes foram libertados. Como saldo, o movimento
obteve a referência política consolidada pelos líderes sindicais.
Ao ser libertado, Lula declarou:
Vamos continuar brigando primeiro pelo restabelecimento da
democracia deste país e vou continuar brigando para que os trabalhadores conquistem aquilo que eles reivindicaram e que o
governo não entendeu patavina nenhuma e os empresários não
entenderam (Lula, 1980)3.

Observa-se em um primeiro momento, o uso do verbo na primeira pessoa do plural, indicando adesão de outros integrantes do grupo
representado pelo então metalúrgico. Em seguida, o autor assume postura de líder quando afirma: “vou continuar brigando”, expressão que
exemplifica o argumento pessoa x atos. Essa categoria de argumento é
comumente utilizada para reforçar o caráter do orador. “Quando se passa do conhecimento de seus atos anteriores a considerações sobre seus
atos futuros, o papel da pessoa é importante, mas ela não intervém senão
como um elo privilegiado no conjunto dos fatos que se invocam” (Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L., 1996 p.343).
A informalidade discursiva aponta as condições de produção e
a indignação do locutor: “o governo não entendeu patavina nenhuma”.
O fato de ser a primeira entrevista depois da prisão, o contexto político
e econômico nacional e a representatividade de classe imprimiram mais
força às palavras.

3

Transcrição Lula – o presidente – trajetória de um vencedor. DVD Brasil.
Produção Rádio e Televisão Bandeirantes ltda. 2002.
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Criação do Partido dos Trabalhadores
Quando a gente começou a criar o PT, aí então é que começou a
haver um divisor de águas nesse país (Lula, citado por Paraná,
2003 p.139).

Em 1978, Lula teria sinalizado a intenção de formar um partido
político, durante o Congresso dos Petroleiros, em Salvador, Bahia. Outra
versão, citada no livro Partido dos Trabalhadores – trajetória das origens
à vitória de Lula, argumenta que a decisão de formar um partido foi
tomada durante o XI Congresso dos Metalúrgicos de São Paulo, realizado
em Lins, no ano de 1979. Em outubro do mesmo ano, o movimento, que
poderia ser chamado de pró-fundação do partido, aprovou a primeira
manifestação política do grupo.
O Movimento pelo Partido dos Trabalhadores não deseja, portanto, apenas propor soluções provisórias e imediatas às massas
trabalhadoras, mas, antes, criar as condições para uma luta de
médio e longo prazo pela democratização real da sociedade e não
apenas das atuais instituições políticas. O PT luta para que o poder econômico e o poder político venham a ser exercidos diretamente pelos trabalhadores. Única maneira de pôr fim à exploração e à opressão (Vieira; Fortes; 2003 p.23).4

O documento que ficou conhecido como “a tese de Santo AndréLins” exprime, com clareza, a ideologia da época. Ele contextualiza as
causas da luta daquelas classes que eram o anticapitalismo e a antiditadura
militar. A justificativa da criação de um partido político estava vinculada
a esses dois fatores.
Enquanto estiver sob qualquer tipo de governo de patrões, a luta
por melhores salários, por condições dignas de vida e de traba4

Documento redigido pelo Movimento pelo Partido dos Trabalhadores, divulgado em 13 de outubro de 1979.
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lho, justas a quem constrói todas as riquezas que existe neste País,
estará colocada na ordem do dia a luta política e a necessidade da
conquista do poder político. (...) O MDB, hoje o único partido
legal da oposição no Brasil, pela sua composição heterogênea, não
pode cumprir este papel. Combinam-se, portanto, a necessidade
da construção de independência política dos trabalhadores com a
necessidade de um instrumento de luta do poder político. (Partido dos Trabalhadores, 1998 p.47)

A formação ideológica está presente em várias formações discursivas. Como se vê no trecho acima, as condições de produção – encontro
classista, ideias partidárias fomentadas e 15 anos de regime de exceção
– articulam as formações discursivas. Tanto no primeiro, quanto no segundo segmento, aparece a concepção de que apenas um partido político, fundado legalmente na estrutura democrática do país, seria a solução
para a luta das classes. Nesse encontro deliberou-se que o Partido dos
Trabalhadores seria um partido sem patrões, somente regido pela democracia interna.
Em 1o. de maio daquele ano, a comissão nacional provisória
lançou a primeira Carta de Princípios, dividida em três núcleos
elementares do Partido. Apesar de eles não receberem nenhuma
denominação específica, a título de sistematização, classifica-se a partir
de agora, como:
1) Regime militar e articulação do Movimento pró Partido dos
Trabalhadores (condições de produção)
2) Insuficiência representativa do MDB
3) Organização ideológica do Partido dos Trabalhadores
Nesse contexto, em 1979, Lula proferiu vários discursos nas
assembleias sindicais da Vila Euclides, diante de milhares de operários.
Entre os temas debatidos, destaca-se o trecho a respeito do qual faria
referência durante a campanha eleitoral à presidência, em 2002. “Então
hoje uma demonstração de que se alguma coisa tiver que mudar nesse
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país, vai mudar a partir dos metalúrgicos do ABC” (Lula, 1979) 5. O
caráter de união no conjunto de indivíduos é assinalado por Perelman e
Tyteca (1996 p.368) como um recurso eficaz para introduzir conceitos e
valores. “O orador não insiste na valorização implícita, pelos ouvintes,
de todos os que pertencem ao grupo em questão: é na medida em que ela
parece ser natural que atua melhor”.
“A burguesia brasileira é um pouco hipócrita. Ela admite que
o trabalhador até saiba reivindicar, agora, ela não admite que a classe
trabalhadora se organize politicamente.” (Lula, citado por Paraná, 2003
p.139) Pode-se até arriscar a dizer que nesse contexto começou, não
apenas o destaque de Lula como líder da esquerda partidária, bem como
terminou o suposto namoro com a imprensa. Basta lembrar que esse
relacionamento existia porque ainda vigorava a censura e havia uma
unanimidade quanto à necessidade de expressão, porque várias classes
sociais lutavam pelo direito à liberdade.
A imprensa me ajudou muito até esse período, até 1980. Porque a
imprensa via no Lula um certo instrumento até para um objetivo
que não era apenas nosso: era da classe empresarial brasileira, que
também queria as liberdades democráticas. Tiveram manifestações de vários empresários [pela democracia], tiveram manifestações de vários intelectuais. Então, naquele tempo, eu era “apolítico” . Tudo que um jornal conservador gosta é de um dirigente
apolítico. (Lula, citado por Paraná, 2003 p.139)

Lula, como um símbolo, já era descrito pelo próprio Lula. Apesar
de se sentir como um instrumento em época de regime de exceção, a
repercussão de suas ações foi de suma importância para sua consolidação
como personagem histórico no Brasil. O discurso aponta uma cadeia
argumentativa que inicia com o simbolismo e a sua respectiva utilização.
E, respalda a luta com a citação de outras duas correntes influentes na
sociedade, referentes aos empresários e intelectuais. Isso, como se em um
5

Transcrição Lula – o presidente – trajetória de um vencedor. DVD Brasil.
Produção Rádio e Televisão Bandeirantes ltda. 2002.
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momento, as três classes estivessem unidas pela mesma causa – o retorno
da democracia.
Em 10 de fevereiro de 1980, Lula participou da fundação do
PT , juntamente com outros sindicalistas, intelectuais, políticos e
representantes de movimentos sociais, como lideranças rurais e religiosas.
Naquele momento, o Partido era liderado por uma comissão provisória,
encabeçada por Jacó Bittar, então presidente do Sindicato dos Petroleiros
de Campinas/SP. Outros 16 integrantes estavam na comissão, inclusive
Luiz Inácio da Silva, na época presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo do Campo, em São Paulo3.
2

Para ilustrar o período, toma-se como referência o discurso pronunciado por Luiz Inácio durante a Primeira Convenção Nacional do
PT, em 19814 , quando estiveram presentes ao acontecimento aproximadamente, 1200 militantes. Durante o evento, aprovaram-se o estatuto e
o programa, como também foi eleito o primeiro diretório nacional. Na
ocasião, Lula lembrou que durante a formação do partido foram montadas 327 comissões municipais, o que rendeu, até a data da 1a. Convenção,
um número aproximado de 300 mil filiados em todo o país. “O Partido dos Trabalhadores nasceu daqueles que nunca tiveram vez e voz na
sociedade brasileira” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.104), afirmou no
pronunciamento realizado no evento.
Entretanto, no mesmo discurso, Lula defendeu princípios marxistas, alvo de críticas, principalmente pela suposição de que o modelo
seria copiado de países comunistas. “Queremos mudar a relação entre capital e trabalho. Queremos que os trabalhadores sejam donos dos meios
de produção e dos frutos de seu trabalho. E isso só se consegue com a
política.” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.107). Afirmações como essas
podem ter influenciado na construção da imagem equivocada do PT,
como sendo um partido comunista porque demonstram a organização
ideológica de uma classe emergente buscando a substituição da classe
dominante.
O traço característico dos discursos de Lula aparecia com propriedade nessa ocasião com a presença de metáforas e analogias. Com o
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intuito de reforçar as posições defendidas e, talvez, simplificar a defesa de
ideias, utilizou várias comparações.
A verdade é esta, companheiros: nosso Partido está aí, um
menino que ninguém, além de nós, queria; um menino que
nasceu contra a descrença, a desesperança e o medo (Lula,
citado por Dantas, 1981 p.104).
Observa-se, inclusive, a semelhança com o slogan publicitário
a “esperança venceu o medo”, divulgado na campanha presidencial de
2002. Já em 1980, Lula argumentava que o PT era a esperança e que as
correntes contrárias seriam o medo, usando valores fundamentais para a
humanidade: a crença, a fé, a certeza, em contrapartida com a acomodação e a insegurança. Obtêm-se com as expressões “esperança” e “medo”
a caracterização de dois sentimentos opostos que agregam a essência
humana. Lula, personificando a esperança, torna-se um símbolo desse
valor, enquanto que os opositores, sejam pessoas ou sistemas, também
ganham o status de símbolo ao encarnarem o medo. Com o discurso,
produz-se a ligação entre a figura pública de Lula com um valor inerente
à população, ou seja, o petista passa a representar a fé do público na realização das propostas do Partido para a efetivação de uma vida melhor.
Instaurou-se, então, o simbolismo que a figura “Lula” carregava,
como um representante, com passado difícil e valores nobres, e representava a esperança de uma nação. É importante ressaltar que essas características eram necessárias para a criação da figura do herói.
A façanha do herói começa com alguém a quem foi usurpada alguma coisa, ou que sente estar faltando algo entre as experiências
normais permitidas aos membros da sociedade. Essa pessoa então parte numa série de aventuras que ultrapassam o usual, quer
para recuperar o que tinha sido perdido, quer para descobrir algum elixir doador da vida. (Campbell, J. Moyers, B. 1993 p.131)

Os autores (1993) reforçam ainda, que o herói é quem consegue
superar as próprias limitações e ultrapassar os limites possíveis das
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condições históricas e pessoais de maneira extraordinária. A figura
de Lula, como herói, necessitava, entretanto, da consolidação entre as
massas, o que só é possível, atualmente, através da cultura midiática. Por
isso, ele mesmo reconhece no trecho já citado “a imprensa via no Lula
um certo instrumento até para um objetivo que não era apenas nosso:
era da classe empresarial brasileira, que também queria as liberdades
democráticas”. Independente das temáticas abordadas no decorrer
das suas fases discursivas, Lula sempre reforça esta imagem macro
de heroísmo. O que se modifica é a ênfase em relação ao público a ser
“salvo”, que no decorrer da trajetória política foi se ampliando.
No momento histórico ora analisado, os atos heróicos estão vinculados com a luta de uma classe emergente e pertencente às minorias,
representadas pela ação política. Até aquele momento, então, a classe trabalhadora brasileira era vista como inofensiva por não estar envolvida
em questões políticas (exceto alguns sindicatos de categorias especificas), mas a chegada de um Partido representante desse grupo, foi tomada
como uma ameaça ao sistema. E, sem essa dificuldade, dificilmente Lula
se consolidaria como um verdadeiro herói. Em suma, talvez até para ele
seria interessante a manutenção do sistema.
O Partido dos Trabalhadores é uma inovação histórica neste
país. É uma inovação na vida política e na história da esquerda
também. É um partido que nasce do impulso dos movimentos
de massas, que nasce das greves e das lutas populares em todo o
Brasil. É um partido que nasce da consciência que os trabalhadores conquistaram após muitas décadas de servirem de massa de
manobra dos políticos da burguesia e de terem ouvido cantilenas
de pretensos partidos de vanguarda da classe operária. Só os trabalhadores podem conquistar aquilo a que têm direito. Ninguém
nunca nos deu, ninguém nunca nos dará nada de graça. (Lula,
citado por Dantas, 1981 p.106)

Para se apresentar como líder desse público, Lula se integra ao
ouvinte: “ninguém nunca nos deu”, ao mesmo tempo em que defende
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seus argumentos falando de fora da classe “só os trabalhadores podem
conquistar”. Os traços da formação ideológica são reforçados por
diversas expressões como partido, vanguarda, consciência, massa e classe
– trabalhadores e burguesia. Constata-se o combate ao elitismo e a relação
de luta entre as classes, regidas pelo sistema econômico.
O recorte ideológico constrói-se no interior da formação
discursiva, delineando-se e reforçando concepções fundamentadas no
socialismo. Essas ideias são explicitadas quando o orador defende uma
luta igualitária de classes, reformulação do modelo econômico e quando
prega literalmente a aplicação do socialismo. “(...) sentimos na própria
carne, e queremos, com todas as forças, uma sociedade que, como diz
o nosso programa, terá que ser uma sociedade sem explorados e sem
exploradores. Que sociedade é esta senão uma sociedade socialista?”
(Lula, citado por Dantas, 1981 p.119). A força da expressão retórica
manifesta-se na ênfase em “sentimos na própria carne” (argumento de
superação e requisito fundamental para a construção da figura do herói),
“com todas as forças” e a pergunta final – típica do modelo retórico
para introduzir as respostas articuladas. O discurso socialista interpela
esse sujeito ao afirmar o desejo de uma sociedade sem explorados e sem
exploradores.
E pouco depois, complementa que:
Sabemos que caminhamos para o socialismo, para o tipo de socialismo que nos convém. Sabemos que não nos convém nem está
em nosso horizonte adotar a ideia do socialismo para buscar medidas paliativas aos males sociais causados pelo capitalismo, ou
para gerenciar a crise em que este sistema econômico se encontra. Sabemos também que um socialismo burocrático que atende
mais às novas castas de tecnocratas e de privilegiados, que aos
trabalhadores e ao povo.(Lula, citado por Dantas, 1981 p.119)

A fala traz marcas da implicitude que argumenta a favor de um
socialismo novo, ou seja, um modelo que possa ser adaptado às supostas
necessidades dos representados. O orador adere a um determinado
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modelo (x) e invalida os outros (y e z) argumentando pela exclusão das
outras alternativas, afinal, não deixa explícito qual seria o “socialismo
que nos convém”. Como afirma Chauí (1984), ao apresentar as três fases
de consolidação da ideologia, num primeiro momento líderes da classe
em ascensão criam um sistema de ideias, que, em uma segunda instância,
passam a ser compartilhadas pelo grupo como as soluções nas relações
de dominação, para, por último, após a vitória da classe emergente,
manter-se a ideologia sedimentada, mesmo com a consciência dos novos
dominantes e dominados, de haver uma repetição do sistema anterior.
Isto significa que, mesmo quando os interesses anteriores, que
eram interesses de todos os não dominantes, são negados pela realidade da nova dominação – isto é, a nova dominação converte
os interesses da classe emergente em interesses particulares da
classe dominante e, portanto, nega a possibilidade de que se realizem como interesses de toda a sociedade – , tal negação não impede que as ideias e valores anteriores à dominação permaneçam
como algo verdadeiro para os dominados. (Chauí, 1984 p.109)

As prioridades assinaladas configuram a situação histórica e social. Em primeiro lugar, a luta de classes por oportunidades igualitárias.
“O Partido dos Trabalhadores nasceu dos que nunca tiveram vez e voz
na sociedade brasileira” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.104). Depois, a
questão do emprego está no cerne da argumentação, afinal ele está defendendo uma classe que vende sua força de trabalho a uma classe dominante.
A economia atual rege-se pelas flutuações do mercado e não pelas
necessidades da nação. Esse modelo capitalista é essencialmente
perverso e não cremos que ele possa ser remediado. Mas não podemos esperar a mudança do sistema enquanto os desempregados engrossam o contingente de marginais, prostitutas, de párias
sociais. Temos que lutar agressivamente por mais empregos, pela
estabilidade no emprego, pelo salário-desemprego, pelo salário
mínimo real unificado. E um pequeno mas importante passo
nessa luta será dado no próximo dia 1o. de outubro, Dia Nacional
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de Luta, quando iremos às ruas manifestar o nosso descontentamento e as nossas reivindicações mais urgentes. (Lula, citado por
Dantas, 1981 p.110-111)

Mesmo compondo um dos elementos centrais na história dos
discursos do Presidente da República, observam-se alterações quando à
forma de encarar a questão do emprego. As condições de produção se
mostram no momento histórico, caracterizado pelo sindicalismo e uma
posição mais contestadora da esquerda brasileira que reflete elementos
da formação discursiva. “Temos que lutar agressivamente por mais
empregos”. A necessidade de afirmar que a luta deveria ser agressiva, com
direito a passeatas e piquetes, estabelecia um acordo com os dominados,
que entendiam a força desse líder como uma manifestação de sua própria
força e indignação.
Esse apelo emocional observa-se, inclusive, nas afirmações em
relação à estabilidade no emprego, pelo salário-desemprego, pelo salário
mínimo real unificado. Os itens apenas mostram a aplicação do argumento
de fins e meios. Os fins representados pelas reivindicações, legitimam
o meio que se materializa na manifestação popular. Na verdade, parece
que as reivindicações justificariam os atos públicos, divulgadores do
Partido dos Trabalhadores como uma nova liderança. Nenhuma medida
foi apresentada e os argumentos eram baseados apenas na emoção, na
paixão humana pela liberdade e pela necessidade de ser ouvido.
No ano seguinte à primeira convenção, Lula concorreu pela
primeira vez a cargos públicos quando, como candidato ao governo do
estado de São Paulo ficou em quarto lugar. Ao lado de outros candidatos,
em um programa chamado “O Debate Completo”, um Lula barbudo e de
camiseta, aproveitava para deixar sua mensagem final:
Eu gostaria de aproveitar aqui esses cinco segundos antes da Lei
Falcão para dizer uma coisa que já tomou conta do PT. O nosso
número é 3 então, companheiro trabalhador, vote no 3 que o resto
é burguês (Lula, 1982)
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A contextualização está explícita com a citação da Lei Falcão,
que restringia o conteúdo das campanhas eleitorais. Além disso,
a segmentação do auditório fica evidente com o uso do vocativo
“companheiro trabalhador”. Da mesma forma, a formação ideológica
com a desvalorização do “burguês”. Assim, a luta das classes trabalhadora
x burguesa está implícita no slogan do Partido. Toda a argumentação na
campanha estava voltada para uma suposta identificação entre o eleitor
e os candidatos, pois nos currículos constavam ex-presos políticos, excassados e sindicalistas. O lema nacional escolhido foi “terra, trabalho e
liberdade”.
Em agosto de 83, Lula participou da fundação da CUT (Central
Única dos Trabalhadores), como já previa a Declaração Política do Partido dos Trabalhadores. Resultado da Terceira Semana do Trabalhador,
realizada no final de julho de 1983, em São Bernardo do Campo, o livro
Desemprego: causas e consequências (1984), publicou, entre outras, a palestra de Lula com o título: “Conheça a força dos sindicatos e dos movimentos populares”. Além do tema central, ele dedicou espaço também à
questão do emprego.
Quando se discutiu emprego neste país? Quando, em Santo
Amaro, no Largo 13 de maio, o povo saiu às ruas e, bem ou mal,
conseguiu-se colocar o problema do desempregado: Montoro
prometeu 30 mil empregos, Figueiredo pedia paz, a Globo pedia
justiça. Tentou-se dizer que os desempregados eram baderneiros.
Os desempregados ficaram quietos e, hoje, ninguém fala mais de
desempregado (Lula, citado por Betto Org. 1984 p.58)

Inicialmente, ele situou o tema no contexto, enfatizando o apagamento discursivo e político que o problema do desemprego estava sofrendo. A estrutura argumentativa aponta uma sequência de fatos que
justificariam o motivo dos desempregados não cobrarem uma solução
do governo. Lula relaciona a omissão com a construção da verdade que a
Rede Globo de Televisão estaria fazendo, ou seja, taxando os desempregados de baderneiros. Isso exemplifica o que Courtine (1999) considera
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possível realizar pelo discurso, pelo qual se atua no nível da memória,
com a exclusão de elementos não adequados à ideologia dominante.
Dessa forma, o orador visa clarear a opinião pública sobre a
questão excluída do agendamento midiático e provar a incompatibilidade
entre o que foi dito na televisão e o que realmente estaria acontecendo.
No decorrer do discurso, procurou desfazer a imagem implantada pela
emissora e rearticular um movimento social. No trecho seguinte, notase que Lula mostra também um outro ponto de vista sobre a realidade,
numa tentativa de desqualificar os argumentos do sistema econômico
vigente.
Quem tem o poder de dar emprego não quer dar, e é preciso saber
por que não se dá emprego neste país. Não se dá emprego porque
a acumulação do capital não comporta a distribuição de renda
para muita gente. Para uma empresa como a Ford, tanto faz produzir 1000 carros com 1000 empregados ou produzir 1000 carros
com 30.000 empregados. O que importa é o lucro no fim do mês.
(Lula, citado por Betto org. 1984 p.58)

Além de mostrar a incompatibilidade na atitude dos detentores
do capital, a argumentação pelo exemplo auxilia a simplificar o raciocínio do orador. Ilustrando com a Ford, como se faz a lógica de acúmulo
de capital, Lula trouxe para a realidade do auditório sua explicação sobre
as causas do desemprego, criticando o sistema capitalista. Depois de argumentar a favor do Movimento Popular como a única alternativa para
a luta dos desempregados, ele apresentou outra solução.
A reforma agrária é condição essencial para a solução do desemprego, se não qualquer coisa a ser feita será medida paliativa, será
o mesmo que pôr curativo num dente. Daqui a pouco ele começa
a doer de novo, principalmente se o dentista for do INAMPS...
(Lula, citado por Betto org. 1984 p.60)
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O locutor procura desqualificar outro setor público, o da saúde,
utilizando-se de sarcasmo. Com o enunciado “daqui a pouco ele começa
a doer de novo, principalmente se o dentista for do INAMPS...”, Lula
critica diretamente duas situações: a geração de empregos e o sistema
de saúde. A comparação entre a medida paliativa para a solução do desemprego e de uma dor de dente é o que Perelman (1997 p.83) chama
de recurso retórico por excelência, quando uma expressão é usada em
sentido figurado.
O uso de comparações, como já vem se constatando, é um
recurso frequente nas falas de Lula. Como no exemplo abaixo, onde ele
compara o efeito de uma medida econômica nos salários com o “rabo de
um cavalo”.
Tudo aumenta neste país. Menos o salário: ele cresce como rabo
de cavalo, para baixo. Principalmente com este pacote, o 2045,
que tira 20% do reajuste e vai atingir quem ganhava até 3 salários
mínimos em 30%. (Lula, citado por Betto org. 1984 p.60)

O recurso de linguagem aqui parece ser o que Perelman e Tyteca
(1996 p.424) chamam de fórmula genérica de analogia: A está para B
(tema) assim como C está para D (foro). Em toda analogia há uma relação
entre quatro termos. No discurso de Lula, observa-se salário e rabo de
cavalo, pacote e reajuste. “O essencial, numa analogia, é a confrontação
do tema com o foro; ela não implica, em absoluto, que haja uma relação
prévia entre os termos de um e do outro” (Perelman, C.; OlbrechtsTyteca, L., 1996 p.429)

Lula Deputado Federal
No ano seguinte, Lula elegeu-se presidente nacional do Partido
dos Trabalhadores durante o Terceiro Encontro Nacional, realizado em
São Bernardo Campo, SP. Ele também foi uma das principais lideranças
da campanha pelas “Diretas-Já” para a Presidência da República, quan71
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do o PT foi o primeiro Partido a sair às ruas pedindo eleições diretas.
A participação dele no movimento resultou na sua projeção nacional e
culminou com a eleição para Deputado Federal mais votado em 1986,
contabilizando mais de 600mil votos, concorrendo pelo estado de São
Paulo5. Empossado em 1º de fevereiro de 1987, Lula exerceu a liderança
do PT na Câmara e na Assembleia Nacional Constituinte.
Nesse ano, um dos seus discursos, proferido em Aracaju, Sergipe, na véspera do feriado da Independência do Brasil, ilustra a sua organização argumentativa. Na ocasião, ele defendia as propostas do Partido
dos Trabalhadores para a Constituinte, o que resultou na nova constituição brasileira em outubro do ano seguinte.
O discurso tecia críticas a vários segmentos da sociedade, entre
eles a própria esquerda brasileira, os meios de comunicação de massa e os
adversários políticos. Os discursos estavam marcados pela informalidade com uma grande carga de oralidade, inclusive na transcrição, foram
mantidos os erros de concordância.
Eu penso que é importante a gente aprender a entender de uma
vez por todas de que cada briga que a gente faz em praça pública,
a burguesia deita e rola às custas da burrice da esquerda desse
país (Lula, 1987)6

Constatou-se que a crítica reflete uma indignação quanto à organização de classes. Com um tom agressivo, o discurso sustenta a proposição de alerta aos erros cometidos pela esquerda e às questões de dominação na sociedade brasileira. Essa ideia fica clara nos trechos que se
referem aos meios de comunicação de massa:
Eu queria que vocês prestassem atenção porque a coisa é mais
séria do que cada um de vocês pode imaginar e a televisão nem
sempre conta a verdade pra população; aliás, na maioria das vezes
o povo não sabe da verdade. (...) nós somos um país aonde a his6

Íntegra conforme fita de vídeo distribuída pelo deputado federal João Fontes (PT-SE), em 20.maio.2003.
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tória é contada pela Rede Globo de Televisão porque o senhor Roberto Marinho não faz outra coisa a não ser mentir para o povo.
(Lula, 1987)

Os desentendimentos de Lula com a Rede Globo, que para
muitos apenas aconteceu na emblemática campanha presidencial em
1989, manifestava-se há tempos, como se observou no discurso de 1984,
analisado anteriormente (“[...] a Globo pedia justiça. Tentou-se dizer que
os desempregados eram baderneiros”) e no fragmento acima, quando o
Deputado Federal, Luiz Inácio Lula da Silva, explicitou sua indignação
frente às verdades consagradas pela ação midiática. Mais do que isto, o
próprio referencial dele é a televisão enquanto um veículo multisensorial,
que transmite as informações sem necessariamente passá-las pelo
intelecto. A multiplicidade de códigos faz com que as informações sejam
recebidas “prontas” e, por isso mesmo, adquiram o caráter de verdade.
Está-se sinalizando que, quando assume uma postura de oposição,
Lula frequentemente se vale dos argumentos de incompatibilidade, como
na transcrição do trecho: “nós somos um país aonde a história é contada
pela Rede Globo de Televisão porque o senhor Roberto Marinho não faz
outra coisa a não ser mentir para o povo”. Aqui, ele questiona o conteúdo
veiculado pela TV Globo, acusando, indiretamente, o departamento de
jornalismo de, no mínimo, omissão já que contaria a história brasileira
de maneira truncada seguindo as ordens do proprietário da emissora.
Apoiado pela mesma técnica argumentativa, o Deputado englobou, no mesmo discurso, uma série de críticas dirigidas aos adversários
políticos.
Antigamente se dizia que o Ademar de Barros era ladrão, que o
Maluf era ladrão; pois bem: Ademar de Barros e Maluf poderiam
ser ladrão, mas eles são trombadinhas perto do grande ladrão que
é o governante da nova República, perto dos assaltos que se faz
– O Sarney, ora diz que manda..., mas não manda, quem manda é os milico; o Ulisses Guimarães ora diz que manda..., mas
não manda, quem manda é os milico. E na briga do Sarney com
Ulisses, quem manda mais ou quem manda menos, a classe tra73
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balhadora se ferra e é a classe trabalhadora que paga o pato dessa
incompreensão deles. (Lula, 1987)

A relação temporal traça um comparativo entre figuras políticas
e parece reforçar a concepção presente no imaginário coletivo de que o
passado era melhor. Mais do que isto, também reafirma a ligação entre a
classe política e a corrupção, fenômeno combatido pela oposição é usado
para justificar uma almejada opção da população.
O traço de informalidade contido no discurso é delineado por
expressões idiomáticas, como “paga o pato” e “trombadinhas”. Também
é encontrado na ausência de concordância “poderiam ser ladrão” e na
abreviação popular sobre os militares, usada com frequência naquele período, “milico”. Apesar de estar falando como Deputado Federal, apresenta resquícios de fala do sindicalismo de porta de fábrica. Tamanha informalidade para argumentar críticas sobre temas tão relevantes parece
incompatível com a função social assumida por Lula, naquele contexto.
Marcas retóricas, como as comparações e os questionamentos ao
auditório, encontram-se no decorrer de toda fala. O seguinte trecho é
um exemplo expressivo do exagero de perguntas que são respondidas
pelo próprio orador, quando Lula transmite a descrença na Assembleia
Constituinte6 , da qual ele também fazia parte.
Traíram o povo brasileiro no primeiro Plano Cruzado, traíram
o povo brasileiro no segundo Plano Cruzado, traíram o povo
brasileiro no plano Bresser Pereira, e agora o povo está mais desacreditado ainda porque alguns vieram na rua prometer que a
Constituinte iria resolver todos os problemas da população e hoje
a gente percebe que a Constituinte também não vai resolver. E
porque que não vai resolver? Não vai resolver porque nós somos
apenas cem ou cento e poucos deputados comprometidos com
a luta desse povo e tem quatrocentos e cinquenta representantes
do poder econômico e que não estão a fim de fazer com que a
Constituição garanta direitos ao nosso povo: e qual é os direitos
que o nosso povo quer? O que o nosso povo está reivindicando de
mais? (Lula, 1987)
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Quando Lula denuncia que “Não vai resolver porque nós somos
apenas cem ou cento e poucos deputados comprometidos com a luta
desse povo e tem quatrocentos e cinquenta representantes do poder econômico e que não estão a fim de fazer com que a Constituição garanta
direitos ao nosso povo”, utiliza o argumento grupo e seus membros para
a dissociação da noção de que ele estaria compactuando com ações dos
deputados integrantes da Constituinte, descomprometidos com as causas populares e se liga à minoria que teria aquela preocupação.
Traços da liderança de Lula se manifestam ao mostrar indignação pela “traição do nosso povo” e pela reafirmação de que possui “comprometimento com o nosso povo”. Novamente o uso de valores, como
justiça, está explícito ao se solidarizar com a desesperança da população.
A partir da afirmação de que há desesperançosos, o Partido ou as suas
figuras representativas surgem para oferecer esperança, reforçando o valor simbólico do personagem público Lula, como a personificação desse
sentimento.
Da mesma forma que esses apelos universais são uma das características predominantes nos discursos de Lula, ele ressalta sempre o aspecto econômico como uma das principais causas de desmantelamento
político. O caráter subjetivo se manifesta quando se apodera da lógica do
juízo de valores ao defender as minorias ou quando julga ações de outras
pessoas, como no trecho “traíram o povo brasileiro no primeiro Plano
Cruzado, traíram o povo brasileiro no segundo Plano Cruzado, traíram
o povo brasileiro no plano Bresser Pereira,” onde enfatiza a traição, sem
determinar exatamente a falha desses planos econômicos.
Nos discursos até agora analisados, destacaram-se temas relacionados à política e à economia. A temática emprego, entretanto, é tratada
como um problema pertencente à classe trabalhadora, sem oferecer alternativas práticas para a classe representada.
a grande maioria das crianças da classe trabalhadora passam a
semana em semana pedindo um doce pro pai e o dinheiro do pai
não dá pra comprar esse doce; pedindo um guaraná pro pai e o
dinheiro do pai não dá pra comprar um guaraná, porque nesse
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país miserável a classe trabalhadora ganha 2.200 cruzados por
mês, e 2.200 cruzados por mês, 2.200 cruzados por mês não dá
pra nenhum cidadão sobreviver. (Lula, 1987)

Nesse trecho vê-se claramente um reflexo da infância de Lula,
quando ele não podia viver com os símbolos da meninice, como doces
ou refrigerantes. A ausência desse consumo se justificaria pelo valor do
salário médio do trabalhador brasileiro. Denominar o Brasil como um
“país miserável” apresenta uma grande contradição com sua formação
discursiva enquanto Presidente porque em 2003, adota um discurso que
enaltece as qualidades do País. Contudo, ainda em 1987, ele elogia o país
para apaziguar a crítica anterior.
eu sou daqueles que acham que o Brasil é extraordinário; eu sou
daqueles que acham que o Brasil tem riqueza; o Brasil tem uma
classe trabalhadora extraordinária; o Brasil é feito de uma sociedade da mais extraordinária formação política e da mais extraordinária índole. Entretanto, nós não temos Governo (Lula, 1987).

O discurso discorre induzindo à conclusão de que seria necessário realizar eleições diretas para a Presidência e que o governo deveria
ser representativo, em outras palavras, o governo deveria ser do Partido
dos Trabalhadores.

Primeira candidatura à Presidência da República
O 5º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizado
em 6 de dezembro de 1987, definiu Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à Presidência da República. Em 29 de março de 1989, o Partido
Verde (PV), o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido Comunista
do Brasil (PCdoB) formalizaram apoio à candidatura Lula, formando-se a Frente Brasil Popular. O programa da campanha defendia, resumidamente: reforma agrária ampla, suspensão do pagamento da dívida
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externa, instalação de uma auditoria da dívida, contenção dos lucros
das empresas com controle de preços, reforma tributária com combate
à sonegação e aumento real progressivo dos salários, impulsionado pelo
salário mínimo, que em cinco anos deveria corresponder a quatrocentos
dólares.
Episódios famosos e polêmicos também foram a tônica desse
período. O então candidato Fernando Collor, sob o lema de caçador de
marajás, exibia a estratégia de salvador da pátria quando, a juventude
foi uma forte aliada. Collor foi o presidente mais jovem do país, tinha 40
anos quando foi eleito. Por outro lado, a esquerda apareceu dividida. Três
candidatos disputavam o cargo: Leonel Brizola – PDT, Roberto Freire
– PCB e Lula. O racha esquerdista também foi um dos fatores que possibilitaram a vitória de Collor, já que os eleitores acabaram se dividindo.
Na disputa pelo segundo turno, Lula e Brizola concorreram o
segundo lugar e Lula passou para a fase final da campanha com uma
diferença pequena de Brizola. A possibilidade de Lula chegar ao segundo
turno provocou rejeição em vários segmentos da sociedade. Alguns discursos do então candidato geraram medo no empresariado. Em um dos
debates realizados durante o primeiro turno das eleições, Lula afirmou
categoricamente: “veja nós vamos suspender o pagamento da dívida externa” (Lula, 1989)7. Em 11 de outubro, o então presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Mário Amato, afirmou
que uma eventual vitória de Lula levaria oitocentos mil empresários a saírem do país. A cotação do dólar no mercado paralelo subiu 6,9% apenas
no dia 12, frente às novas pesquisas apontando a possibilidade de Lula
passar ao segundo turno.
Nos comícios, Lula lembrava as dificuldades de menino pobre,
nordestino e migrante e as lutas históricas em que esteve envolvido,
como as greves do ABC e a campanha das “Diretas Já”! Seus discursos
buscavam estabelecer uma identidade entre o candidato à presidência e
o eleitor. Em um dos programas exibidos no Horário Gratuito de Pro7

Transcrição Lula – o presidente – trajetória de um vencedor. DVD Brasil.
Produção Rádio e Televisão Bandeirantes ltda. 2002.
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paganda Eleitoral (HGPE), Luiz Inácio parte da realidade da maioria da
população para fortalecer a identificação.
Todo trabalhador quer ter direito a um emprego. Todo trabalhador quer ter direito a uma casa. Todo trabalhador quer ter direito
à libertação necessária. Todo trabalhador quer ter direito à escola. Todo trabalhador sonha o filho ser doutor. Todo trabalhador
sonha em poder dar a sua família o melhor possível a nível de (sic)
condições de vida. Todo trabalhador sonha em poder comprar
um presente de natal para o seu filho. Sonha em poder comprar
um presente no dia do aniversário. Esse é um sonho, esse é um
sonho pequeno, esse é um sonho que não é nada pá (sic) quem trabalha a vida inteira. Pra quem trabalha 240 horas por mês. Esse
é um sonho que não deveria ser nada pra quem trabalha de sol a
sol. E por que não pode fazer isso? Por que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema
capitalista arcaico, onde meia dúzia pode tudo e a maioria não
pode nada. (Lula, HGPE, 08/10/1989)

A afirmação da possibilidade de ter um trabalhador no poder
aparecia como um dos grandes motes dos discursos. Num comício realizado no final da campanha para o primeiro turno, cem mil pessoas
aguardavam Lula debaixo de chuva, na praça da Estação, em Belo Horizonte. “Ele disse que a classe dominante não estava suportando ver que
aparece ‘um peão que quer montar o palanque para ele mesmo falar’”
(Lara, 1994 p. 114) Já em outra situação, o autor observou o efeito desse
fator identificação entre candidato e eleitor. Foi na Praça da Rodoviária,
também em Belo Horizonte, quando Lula falava para um público aproximado de 60mil pessoas.
Era diferente dos outros comícios que eu tinha coberto. Eu tinha
visto muita histeria, mas ali no comício de Lula encontrava um
novo ingrediente que apareceria em vários outros comícios dele:
a emoção. Eram muito diferentes a histeria e a emoção. Eu não
ouvia gritinhos de fãzocas, mas via pessoas chamando pelo candidato com a intimidade de quem fala a um igual: - Lula, ô Lula
(Lara, 1994 p.78)
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Entretanto, a fala do então candidato se afastava do homem comum ao reforçar o espírito contestador. O fragmento abaixo, proferido
durante o primeiro turno, traz uma amostra da vinculação da temática
emprego com um dos elementos mais defendidos na plataforma do governo que era a reforma agrária.
E não vamos fazer reforma agrária nas terras devolutas na beira das estradas como querem alguns. Nós vamos fazer reforma
agrária é na terra dos latifundiários deste País”. (Lula, HGPE,
09/10/1989).
Nós vamos fazer a reforma agrária porque é a única forma de desenvolver esse País, gerando milhões de empregos, gerando uma
quantidade enorme de produção, barateando o alimento, gerando habitação, gerando felicidade (Lula, HGPE, 18/10/1989).

O argumento de fins e meios apresenta a reforma agrária como
“a única forma de desenvolver esse País, gerando milhões de empregos”.
O fim, geração de empregos, estaria vinculado à reforma realizada nos
latifúndios, e teria, como consequência maior, o valor universal materializado na felicidade.
O segundo turno teve como cenário mundial a queda do muro
de Berlim, em 9 de novembro. O ato, particularmente simbólico, amparou a argumentação de Fernando Collor que investiu na polarização
ideológica do “anticomunismo”. Outros dois fatores vinculados à tônica
eleitoral, marcaram a campanha no período. Primeiro, a denúncia de que
Lula teria pago o aborto para uma ex-namorada, Miriam Cordeiro, que
decidiu ter o bebê. A filha deles, Luriam, já era reconhecida por Lula, mas
o vídeo exibido uma semana antes da votação teve peso determinante no
resultado eleitoral. A seguir, a histórica edição do Jornal Nacional sobre
o último debate entre os candidatos que exibia os melhores momentos de
Fernando Collor e os piores de Lula.
O episódio, discutido por diversos autores, tornou-se obrigatório para quem quer compreender o papel midiático nos processos eleitorais. Antônio Fausto Neto atribui àquela eleição um momento em que
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“(...) no Brasil, a política deixa de ser um ‘ofício de representação’, para
se converter num ‘ofício de expressão’, graças, por exemplo, ao trabalho
enunciativo da televisão.” (Fausto Neto, 2003 p.89). A suposta desqualificação do candidato petista, reforçada pelos temores sobre a esquerda e a
generalização do comunismo, podem ser confirmadas pelo depoimento
do eleitor aposentado Oswaldo Franco, 61 anos, morador da cidade de
Araguari, no interior de Minas Gerais, registrado pelo jornalista Maurício Lara: “Vou votar em Collor, se não trazem tijolos do muro de Berlim
para o Brasil” (Lara, 1994 p.133).
O trecho seguinte, transcrito na Folha de São Paulo (29/11/1989,
Diretas-89, p. 6), demonstra a utilização do argumento do desperdício. O
orador reforça o caráter de unicidade do momento reforçando as qualificações dadas ao Brasil, como o País da democracia ou da repressão. Os
valores generalistas como liberdade e democracia são apresentados como
o oposto do regime do qual o País estava saindo, o “Brasil da repressão”.
A “nova sociedade”, ligada ao significado dos valores antes citados, representa o acordo que o candidato buscava estabelecer com seu auditório.
Agora, não resta mais dúvida. Agora, você vai ter que escolher:
ou você quer o Brasil dos poderosos, ou você quer o Brasil da
repressão; ou você quer o Brasil da truculência, ou você quer o
Brasil da liberdade, o Brasil da democracia, o Brasil de uma nova
sociedade. É esta a sociedade que nós queremos. (Lula, 1989)

O resultado das eleições, anunciado alguns dias depois do segundo turno que se realizou em 17 de dezembro de 1989, apontou a vitória
de Collor, com 42,75% (35.089.998 de votos) contra 37,86 % (31.076.364
dos votos) para Lula. Em 20 de dezembro, Lula concedeu uma entrevista
reconhecendo a derrota. Na ocasião, declarava que a forma como Collor
havia se comportado no segundo turno era imoral e anunciava a intenção de seu partido criar um governo paralelo.
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FASE 2 - TRANSIÇÃO
No ano seguinte, Lula empenhou-se na concretização desse
objetivo que, efetivado em junho de 1990, não alcançou maiores repercussões. A cena política naquele primeiro semestre foi dominada pelo
“Plano Collor” que era um plano econômico de contenção inflacionária,
baseado na desvalorização da moeda, confisco monetário, controle de
preços e salários e que fracassaria meses depois.
Lula deixou a Câmara dos Deputados em janeiro de 1991, ao final da legislatura. Mesmo depois do impeachment de Collor, em setembro de 1992, Lula não aceitou cargos no governo conciliatório de Itamar
Franco. E para ser ministra da Administração de Itamar, a ex-prefeita de
São Paulo, Luiza Erundina, teve de se licenciar do partido. Naquele momento, as pesquisas eleitorais apontavam Lula como favorito às eleições
presidenciais de 1994. Em 1993, Lula integrou as Caravanas da Cidadania7, percorrendo em torno de 30 mil quilômetros8 no Brasil.
Nas eleições seguintes, o Partido voltava à campanha com mais
força, motivado pelo impeachment de Collor e pela experiência das Caravanas. É importante assinalar, entretanto, que a retomada da democracia
no Brasil introduziu-se aliada à implantação de uma política neoliberal.
Segundo Petras (1997), os cinco pontos fundamentais, sobre os quais repousa a plataforma econômica neoliberal são a estabilização de preços e
das contas nacionais, a privatização, a liberalização econômica, a desregulamentação de mercado e a austeridade fiscal.
Nesse cenário, as eleições presidenciais de 1994, apresentaram
o candidato Fernando Henrique Cardoso, que correspondia ao modelo
econômico que se construía no país. Ele foi eleito amparado pelo Plano
Real – que estabilizava a moeda brasileira, prometia queda da inflação e
retomada no desenvolvimento econômico. Naquela eleição e também em
1998, não houve segundo turno. A candidatura de FHC preenchia, na8

Dados Fundação Perseu Abramo, disponível em www.fpabramo.org.br
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quele período histórico, todos os requisitos pretendidos pelo imaginário
popular e/ou construídos pelos media.
Seu passado como cientista social, que pensa o Brasil e o mundo;
sua história como intelectual crítico que se exila e que posteriormente retorna ao país para participar da luta democrática contra
a ditadura; seu ingresso nas lides partidárias da oposição e enfim,
suas candidaturas e sua assunção/ascensão ao senado, onde era
suplente de Franco Montoro: todo este itinerário parece reafirmar uma linhagem específica - talvez pura - de realização política
que dispensaria dispositivos outros, tais como aqueles de caráter
mediático, inclusive os referentes à produção de imagens sociais
(Rubim, 1994).

Em 1994, contra FHC, Lula prometia assegurar a igualdade de
oportunidades, a distribuição da terra, do poder político e da riqueza
nacional; e no lugar de simplesmente não pagar a dívida externa e de promover o rompimento com FMI, contrataria uma auditoria internacional.
Porém, o PT diluiu parte de seu tempo de campanha criticando o Plano
Real. Para Almeida (s/d):
Lula, o PT e a Frente Brasil Popular pela Cidadania8, começam
batendo forte contra o Plano Real a partir de sua implantação e
até o lançamento da nova moeda, em 1o de julho. Mas ocorre um
impressionante impacto positivo na população: com a mudança
da moeda, a grande maioria ficou a favor e a quase unanimidade
(94% no CBPA, julho) do país torcendo para dar certo, e com uma
grande expectativa das coisas melhorarem pessoalmente e para
o país. Então, há uma mudança no discurso de Lula, cunhando
a famosa frase “moeda forte, salário fraco”. (...) Assim, reconhecendo a força da nova moeda mas criticando o salário baixo, ele
tenta um novo discurso, que nunca ficou muito claro, de ser uma
espécie de continuador social do Plano Real. (Almeida, s/d p.14)

Em entrevista concedida à televisão, Lula declarou: “aumentaram o que não deveria aumentar porque ficou uma exorbitância a comparação do poder de compra do salário mínimo e acho que só tem duas
alternativas: ou eles reduzem os preços ou aumentam o salário” (Lula,
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1994)9. A declaração não passava de um acordo entre os possíveis eleitores e o candidato. Não há, nesse fragmento, a apresentação de uma
proposta condizente com um candidato à Presidente da República.
Já na análise de Oliveira (1999 p.63) “para desconstruir a imagem
de radical, o petista tentou evitar temas e expressões que pudessem deixar os empresários inquietos. Por isso, evitou falar de questões polêmicas, como dívida externa, privatização, entre outras”.
No trecho abaixo, a temática emprego está relacionada com o
valor moral oferecido socialmente pelo trabalho.
No meu governo nós construiremos um Brasil sem preconceito. Onde negros e brancos, mulheres e homens, pobres
e ricos sejam tratados em igualdade de condições. Onde a
oportunidade começa a surgir na escola. Onde a oportunidade apareça na saúde. Onde a cidadania seja conquistada
com um emprego e um salário. (Lula, HGPE, 1994)
Após análise dos programas de Lula veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, Porto e Guazina, citados por Oliveira
(1999 p.69), concluíram que:
O principal apelo foi “Propaganda Negativa”, com 28% do tempo
total, sendo a maior parte dedicada a críticas contra Fernando
Henrique Cardoso. Nesse sentido, a principal estratégia de campanha de Lula foi a tentativa de desmoralizar seu principal adversário. O segundo apelo mais frequente no programa do petista foi
“Políticas Futuras”, com 13% do total, enfatizando temas como
educação, saúde, emprego e reforma agrária. “Atributos Pessoais”
aparece como o terceiro maior apelo no programa de Lula. Foram
ressaltadas características do candidato, como sua origem popular, competência, coragem, coerência, capacidade e honestidade.
Em quarto lugar, está o apelo “Análise de Conjuntura”, com referências constantes ao Plano Real.
9

Transcrição Lula – o presidente – trajetória de um vencedor. DVD Brasil.
Produção Rádio e Televisão Bandeirantes ltda. 2002.
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Rubim (1994) analisa que a sociedade e a mídia não refletiram
sobre as possibilidades de sucesso do Plano Real, pois foi apresentado
como certo e infalível. A publicização dessa afirmativa foi outro fator que
teria influenciado o resultado nas urnas quando a suposta estabilidade
da moeda brasileira e a queda da inflação foram supervalorizadas, apresentadas como solução aos problemas nacionais. “O Real não teve fiscais.
As pessoas acreditaram no Real, mas sem qualquer ânimo mobilizador,
letargicamente (...) O futuro no presente com estabilidade e segurança
passou a ser fórmula de campanha.” (Rubim, 1994)
O autor também argumenta que:
À publicização imanente ao meio moeda agrega-se a milionária campanha publicitária do Governo e principalmente o côro
uníssono dos media em favor do plano. O Real vence por antecipação, sem necessitar de nenhuma comprovação respaldada em
um itinerário histórico. Os media, ao invés de noticiar e discutir
a plausibilidade das medidas (provisórias), de antemão aprovam
e difundem o Real através de artíficios os mais variados. Os espetáculos esportivos, em especial do time brasileiro na Copa do
Mundo; as telenovelas - como “Pátria Minha”, novela eleitoral da
Globo - e até os noticiários estão cheios de (simpatia pelo) Real.
Uma orquestra afinada repele facilmente algum desafinado descontente. O Brasil em uma corrente pra frente torna-se Real. (Rubim, 1994 p.10)

De fato, Fernando Henrique Cardoso, intelectual que havia participado “das primeiras discussões para a formação de um partido político ligado ao movimento sindical” (Alves, 2003 p.71), fortalecido pelo
Plano Real conquistou a vaga no Planalto. Ele venceu a disputa no primeiro turno com 34.364.961 (54,27% dos válidos), enquanto Lula somou
17.122.127 votos (27,04% dos válidos). Em 1995, Lula deixou a presidência
nacional do Partido dos Trabalhadores e continuou com as Caravanas da
Cidadania.
Já em 1998, as propostas do PT foram dobrar o salário mínimo
e assentar um milhão de famílias em quatro anos de governo; reduzir
a jornada de trabalho para 40 horas semanais; estimular a criação de
bancos do povo; incentivar a geração de novas vagas no mercado de
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trabalho em um programa emergencial para os jovens; abrir linhas de
crédito com juros baixos para estudantes; adotar um programa de renda
mínima que garantiria um complemento para quem recebe menos de um
salário mínimo; desonerar a produção, promovendo a reforma tributária
e retomando a capacidade de investimento do Estado brasileiro.
Os primeiros programas revelam uma tentativa de reformulação
de imagem do candidato, afastando-o dos elementos simbólicos
que têm marcado sua trajetória, numa espécie de apagamento do
passado e construção de uma outra imagem que procura traduzir
uma ampliação do discurso político por ele adotado (certamente
fruto das novas alianças políticas) e aproximá-lo de valores considerados mais contemporâneos, modernos, plurais, que permitam
a decolagem de sua candidatura à presidência, não como representante de alguns segmentos sociais, mas de um leque mais amplo da sociedade. (Reis,2000:s/p)

Os argumentos apresentados no discurso sintetizam, conforme a
pesquisadora, a superação dos obstáculos vividos por Lula e visam identificá-lo com um público mais abrangente. O candidato investiu, também, em conquistar o público feminino, preocupação não vislumbrada
anteriormente.
Hoje eu quero falar com você minha amiga mulher, que é a primeira a sentir o peso da crise. Afinal é você que tem que administrar o dia-dia do orçamento doméstico. Você quem tem que
enfrentar o medo de seu marido perder o emprego. Ou então de
ver seus filhos adolescentes não conseguir uma oportunidade de
trabalho.(...) E quando você vai procurar trabalho para ajudar no
orçamento doméstico, você é discriminada. Quando consegue
arrumar um emprego quase sempre tem que se sujeitar a um salário mais baixo. Chegou a hora de dividirmos o poder com aquelas
que são mães, irmãs, companheiras e filhas, para construirmos
juntos essa nação. Eu vou investir na produção com o objetivo de
gerar emprego e renda. Porque essa é a única forma de gerar os
milhões de empregos necessários para garantir a tranquilidade
para as famílias brasileiras. No meu governo eu vou jogar todo o
85

O DISCURSO DE LULA ANTES DA PRESIDÊNCIA

peso da lei, na garantia de direitos iguais para homens e mulheres. (Lula, HGPE, 24/09/1998)

Observa-se que o tratamento dado à mulher nesse discurso não
se refere à pessoa imersa no mercado de trabalho, e sim, ao grupo de
donas-de-casa e casadas, quando a opção seria trabalhar para ajudar no
orçamento doméstico e não o desenvolvimento efetivo de uma carreira
profissional. A fala parte do pressuposto do preconceito contra a mulher
e encerra afirmando a luta contra essa discriminação.
A campanha de reeleição de Fernando Henrique Cardoso ofuscou a terceira tentativa de Lula de chegar ao Planalto, ainda no 1º turno. O petista fez 21.475.218 de votos válidos (31,71%). FHC, que colheu
a segunda safra do Plano Real, conquistou 35.936.540 de votos (53,06%
dos válidos). Entretanto, é importante salientar os dados publicados por
Nery (1999 p.14,27)
A Constituição de 1988 instituíra o princípio da maioria absoluta, mas incoerentemente, eliminara, para efeitos de apuração
desse quesito, a contagem de votos brancos e nulos. Resultado:
em seu segundo mandato, o total de eleitores que não votaram
no presidente reeleito foi mais de duas vezes superior ao dos que
o reelegeram. (...) De 160 milhões de habitantes e 106 milhões de
eleitores Fernando Henrique se elegeu com 36 milhões de votos
(33,87%). Perdeu para os ausentes, nulos e brancos (36,17%). Teve
só mais 4% que a oposição (29,96%)

Não houve segundo turno e Lula, então, continuou na presidência de honra do Partido dos Trabalhadores e no Instituto da Cidadania.
As Caravanas da Cidadania recomeçaram em 2001, com as visitas do
petista e comitiva, a diversas regiões do país.
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Ao enfatizar as origens, Lula procura criar proximidade com a maioria da
população brasileira. “Falar sobre mim é a mesma coisa que falar sobre,
quem sabe, milhões de brasileiros, que saíram do nordeste ou saíram do
campo, para vir arriscar a sorte na cidade grande” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.11). Na família de Lula isso aconteceu em 1952, quando a mãe,
Eurídice Ferreira de Mello, ou simplesmente D. Lindu, decidiu sair de Garanhuns, cidade natal do Presidente, no interior do Pernambuco, com os
sete filhos. Eles viajaram 13 dias num caminhão pau de arara até Santos, no
litoral paulista. O objetivo de D. Lindu era encontrar o marido, Aristides
Inácio da Silva e o filho mais velho do casal, que tinham se mudado havia
5 anos. Na ocasião, Lula tinha 7 anos. Mas, chegando a São Paulo, o pai
dele já havia constituído outra família. Durante algum tempo, Aristides
se revezou entre as duas famílias, mas impulsionado pela bebida, cultivava
os maus tratos com Lula e seus irmãos. Devido a esse fato, D. Lindu tomou
a decisão de separar-se do marido e , sozinha, criou os filhos. Era 1956,
quando a família se mudou para São Paulo e morou em um único cômodo,
nos fundos de um bar. “Meus três irmãos mais velhos já trabalhavam, eu
e o Frei Chico, a gente vendia laranja, vendia tapioca, vendia amendoim”
(Lula, citado por Paraná, 2003 p.54). Lula começou a estudar com 10 anos
e foi alfabetizado no Grupo Escolar Marcílio Dias, cursando até a 5a. série
do ensino fundamental. Com 12 anos, ele conseguiu o primeiro emprego:
foi em numa tinturaria. Posteriormente trabalhou como engraxate e office-boy. Aos 14 anos teve a carteira assinada pela primeira vez e depois de
estudar no SENAI, tornou-se metalúrgico. “Para um menino pobre como
eu, o Senai era tudo o que eu sonhava na vida. Aprender uma profissão!(...)
Passei a ganhar um pouco mais que um salário mínimo. Então eu era o
orgulho da família.” (Lula, citado por Paraná, 2003 p.75). Nesse período,
começou a trabalhar em uma fábrica de parafusos como aprendiz de torneiro mecânico. Em 1964, já em outra metalúrgica, sofreu um acidente de
trabalho quando perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em uma prensa.
Em 1966, ficou seis meses desempregado até conseguir uma colocação na
empresa Villares, onde iniciou a vida sindical.
O Partido foi oficialmente fundado em fevereiro de 1980 pelo Ato Nacional
de Lançamento do Partido dos Trabalhadores, realizado no Colégio Sion,
em São Paulo.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo (www.folha.uol.com.br/folha/
especial/2002/governolula) dos primeiros quadros da direção do Partido,
somente dois nomes permanecem no PT atualmente. Um deles, é Djalma
Bom, afastado das principais atividades partidárias. O outro, é justamente
Luiz Inácio Lula da Silva.
Convenção Nacional realizada em 27/09/1981 em Brasília – DF. A transcrição deste discurso é a única publicada sobre todos os encontros do Partido.
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Ela está presente nos livros Resoluções de Encontros e Congressos 1979-1998
e Lula sem censura.
Nesse período, com discursos pró-reforma agrária e defendendo o não
pagamento da dívida externa, a legenda obteve sua primeira vitória numa
votação majoritária. Maria Luiza Fontenelle elegeu-se prefeita de Fortaleza, mas deixou o PT.
Nos trabalhos da Constituinte Lula esteve presente a 95% das votações,
posicionando-se contrariamente à pena de morte e ao mandato de cinco
anos para Sarney. Votou a favor do rompimento das relações diplomáticas
com países com política de discriminação racial, da limitação do direito
de propriedade privada, do mandato de segurança coletivo, do aborto, da
estabilidade no emprego, da jornada semanal de 40 horas, do turno ininterrupto de seis horas, do aviso prévio proporcional, da pluralidade sindical, da soberania popular, do voto aos 16 anos, do presidencialismo, da
nacionalização do subsolo, da estatização do sistema financeiro, do limite
de 12% ao ano para os juros reais, da proibição do comércio de sangue, da
limitação para os encargos da dívida externa, da criação de um fundo de
apoio à reforma agrária, da anistia aos micro e pequenos empresários, da
legalização do jogo do bicho e da desapropriação da propriedade produtiva.
Atividade desenvolvida por Lula e equipe, onde procuravam traçar um perfil do brasileiro conhecendo a realidade onde a população estava inserida.
Frente de esquerda, constituída pelos seguintes partidos: Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Comunista do
Brasil (PC do B), Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Socialista
dos Trabalhadores-Unificado (PSTU), Partido Verde (PV) e Partido Popular Socialista (PSTU).
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2002 – Lula Presidente. A campanha vitoriosa é considerada suis
generis porque o Partido mudou de estratégia e investiu na construção da
imagem conciliatória do candidato, resultado, em especial, das mudanças ocorridas na década anterior. Até então, foi a mais cara campanha
presidencial do petista, com o investimento de mais de R$ 35 milhões,
sendo que o PT solicitara ao TSE autorização para despender até R$ 48
milhões, arrecadando uma parcela desse valor com a venda de material
promocional aos filiados, militantes e simpatizantes, conforme é feito em
todas as campanhas do partido.
O PT e o conjunto da oposição têm tudo para entrar no novo
ano convencidos de que chegou a vez de ganhar as eleições para
colocar em prática tudo aquilo que temos sonhado durante tanto
tempo (Lula, em entrevista à Revista Isto É, ed. 1684, 09/01/2002)

O discurso premonitório do então provável pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, foi divulgado pela mídia nacional.
Na época, houve uma disputa interna no PT entre ele e Eduardo Suplicy,
para decidir quem representaria o partido na eleição presidencial. Mas,
foi na última semana de junho1 daquele ano que a Convenção Nacional
do PT aprovou a aliança política que venceria as eleições presidenciais.
Aliança, aliás, que ultrapassou as barreiras da esquerda e agregou também partidos direitistas, (PT, PL, Pc do B, PCB e PMN) quando foi escolhido como candidato à vice-presidência, o senador José Alencar, do
Partido Liberal, de Minas Gerais.
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A mesma revista (ISTO É, ed. 1702, 15/05/2002) publicou uma
pesquisa de opinião, aplicada pelo Instituto Toledo & Associados mostrando que as preferências populares apontavam Lula como candidato.
No primeiro cenário, contava com 39,4% de apoio, seguido por José Serra
com 22,8%. Já na segunda situação, o número caía para 29,9% contra o
segundo lugar do empresário Silvio Santos (PFL) com 22,5%. Em contrapartida, Lula também figurava em segundo lugar em rejeição 24,9%,
perdendo somente para o possível candidato Enéas Farias, do PRONA,
com 33,7%.
A escolha pelo nome aponta algumas razões estratégicas.
Primeiro, a fusão com uma corrente mais conservadora. Segundo, o
candidato a vice era um empresário destacado. Terceiro, Minas Gerais é
como um dos maiores colégios eleitorais do país, com votos disputados
acirradamente desde a primeira disputa presidencial.
A consagração da lógica baseada nas mudanças ideológicas
do Partido dos Trabalhadores tornou-se evidente durante a campanha
eleitoral, em 2002. Antes mesmo de iniciar oficialmente a campanha
eleitoral, o Partido dos Trabalhadores divulgou, em junho daquele
ano, a “Carta ao Povo Brasileiro”. O documento foi recebido por
setores conservadores da economia como um sinal de “boa vontade”
do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. “Superando a nossa
vulnerabilidade externa, poderemos reduzir de forma sustentada a taxa
de juros. Poderemos recuperar a capacidade de investimento público tão
importante para alavancar o crescimento econômico. Esse é o melhor
caminho para que os contratos sejam honrados e o país recupere a
liberdade de sua política econômica orientada para o desenvolvimento
sustentável”.(Carta ao Povo Brasileiro, 2002) Constata-se a correlação
entre os compromissos com a dívida externa e o desenvolvimento
interno, exemplificando, novamente, a técnica argumentativa de
causalidade. Estabelece-se uma relação entre causa e efeito para justificar
as alterações na política econômica. Observa-se, também, uma mudança
cronológica: em 1989 e 1994 o Partido não cogitava o cumprimento dos
acordos, em 1998 se propunha a analisá-los e em 2002 compromete-se
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a cumpri-los. (Conforme verificado posteriormente, o governo petista
zerou a dívida com o FMI, fato usado na campanha de reeleição.) Aí se
constata a presença de uma ideologia voltada ao mercado, tendendo a
um posicionamento centro-esquerda. O que destoa da origem petista é
a negação de princípios como a desvinculação com grupos capitalistas
e a exagerada flexibilização nos apoios e nos compromissos em relação
ao FMI. O rompimento das idéias tradicionalmente petistas dá-se,
principalmente, àqueles dois pontos. Em relação à aceitação de coalizões
com outros partidos, inclusive de direita, destaca-se a união com o
Partido Liberal – legenda do então candidato a Vice-Presidente, Senador
José Alencar. Vê-se uma abertura à ideologia dominante, representada
pelos detentores do capital (empresariado),quando antes apenas se
representava a classe oposta, composta por trabalhadores que vendem
sua força de trabalho a essa mesma categoria agora compactuada com o
Partido.
Naquele ano, observou-se que a quarta candidatura de Lula à
Presidência trazia mudanças estratégicas de comunicação. Mais do que
mostrar o “novo” Lula, era necessário também apresentar o “novo” PT.
Era preciso, naquele momento, desfazer a imagem do candidato como
uma ameaça ao Brasil e enfatizar uma das suas supostas qualidades que
era a capacidade de articulação e negociação. O PT contratou para o
desafio, o publicitário Duda Mendonça, que mais tarde foi considerado
como o criador do “Lulinha paz e amor”, jargão utilizado para ressaltar
um candidato mais sensato.
A campanha exibida no Horário Gratuito de Propaganda
Eleitoral apresentou um Lula diferente onde se excluíam os jargões de
esquerda e o tom agressivo, antes explorados em closes. O simbolismo do
personagem Lula foi enfocado como a personificação da esperança 2, valor
agregado ao produto eleitoral. O objetivo era construir a imagem de que
o candidato do PT era um estadista, com competência suficiente para
administrar o país. Diversos códigos se revezaram para a construção
dessa imagem, desde o visual do então candidato, até as estratégias
discursivas.
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A vinheta de abertura com a chamada: “Atenção Brasil, começa
agora o programa Lula Presidente”, anunciava o material exibido durante
o HGPE. O programa foi um dos principais aliados para apresentar o
“novo” Lula. Na maioria das exibições, o candidato aparecia sentado
a uma mesa de trabalho, tendo ao fundo um cenário de um grande
escritório em atividade. Cada edição trazia um assunto diferente e
se destacaram especialistas que falaram sobre os diversos temas do
programa, como emprego, inclusão social, segurança, saúde e habitação.
Entretanto, observou-se que as mini novelas apresentadas apelaram mais
à emoção do que à razão.
Nas exibições, o símbolo do Partido dos Trabalhadores sempre
estava em evidência. Enquanto Lula falava, podia se constatar ao fundo,
uma enorme estrela vermelha e dando contiguidade a esse tom, destacavase a gravata do presidenciável, aparecendo ainda, vários objetos de cena,
como por exemplo, murais, gráficos ou pessoas caminhando com pastas
vermelhas.
Essa ligação simbólica (Perelman,1996), foi amplamente
explorada, embora de uma forma sutil, como se os elementos em
destaque tivessem apenas uma função estética. Para contrapor a imagem
de sindicalista, com barba espessa e roupas informais, o candidato se
vestia com ternos de grife, cabelos e barba bem aparados.
A reformulação de sua imagem, antes desgastada pela característica de estimular a luta que podia remeter à baderna ou briga, passou
a refletir a serenidade. Duda Mendonça conta que recebeu o desafio de
destacar os pontos positivos do Partido e de Lula.
Se o meu candidato usa a emoção como linguagem básica, se está
sempre atento à forma, falando calmamente, de modo sincero,
sem demagogia ou ataques pessoais, sem gestos agressivos, convidando o eleitor a raciocinar com ele, tem mais chances que os
outros de se fazer notado e admirado. (Mendonça, 2001 p.55)

Pode-se observar parte da estratégia pela forma como as mensagens foram transmitidas, complementando-a com o código linguístico,
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havendo também outros elementos responsáveis pelo reforço dos recursos não linguísticos, como os códigos os fatores políticos, sociais e econômicos.
De acordo com a Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), em uma amostragem dos programas, observou-se
“o auditório”, “os acordos” e as “técnicas argumentativas”. A escolha do
público alvo da campanha pareceu modificada. Ao contrário dos velhos
jargões da esquerda, conclamando a população para mudanças radicais,
amparadas por aliados esquerdistas, o candidato agora se voltava mais
para o auditório geral e classes de auditórios particulares bem definidas
como trabalhadores, empresários e desempregados.
Para o auditório universal foram tomadas como referência na
pesquisa, denominações generalistas como “povo”. A partir da vinheta
com o texto “Atenção Brasil, começa agora o programa Lula Presidente”
já se observou a generalidade. Primeiro, a utilização do país na abertura
indica o discurso voltado para todos, sem distinção. Depois, representa
a estratégia principal de apresentar o candidato como estadista, valorizando, de imediato, o país, como um reforço ideológico de construção de
identidade nacional. Essas duas hipóteses são reforçadas pelo texto em
off apresentado em um dos programas analisados: “(...) Eram milhões
de pessoas nas ruas em todos os cantos do Brasil. Era um sonho de um
Brasil livre, justo e soberano, mais alegre e mais feliz que contagiava a
todos”. Primeiro, demonstra a extensão do auditório, depois, faz uso dos
valores essenciais, “liberdade e justiça” para despertar a emoção dos futuros eleitores.
Apresenta-se, também, a crítica ao modelo de governo anterior,
procurando mostrar que toda a população está envolvida e argumentando pelo valor da oportunidade única, como pode se perceber no trecho
a seguir.
A crise que o nosso país atravessa não deixa dúvida, o atual modelo econômico está esgotado, somos um país cada vez mais
endividado e cada vez menos produtivo. Ou seremos capazes
de produzir mais, de fazer crescer a renda do povo, fortalecen93
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do nossa economia, ou continuaremos andando para trás (Lula,
2002, Programa exibido pelo HGPE, 1o. turno).

Quando o candidato apresenta duas alternativas, das quais, uma
delas é explicitamente descartada, pode-se dizer que é usado o argumento
da oportunidade única. È como se fosse dito: é agora ou nunca. Importante
assinalar também, que havia a tentativa de identificação entre orador e
auditório com as conjugações em primeira pessoa do plural e o uso de
pronomes possessivos na mesma pessoa: “nosso país” e “somos um país”.
O orador, dessa forma, situava-se no mesmo plano de atuação daqueles a
quem pretende atingir com seu discurso.
No mesmo exemplo encontram-se indicativos de direcionamento ao auditório particular. O primeiro aponta o público alvo pertinente
à temática da tese, que é o emprego. O candidato partiu de pressupostos
como o sonho de um emprego e de geração de renda para dirigir-se aos
desempregados do país. O emprego, portanto, é encarado como um valor
que gera laços sociais.
(...) são homens e mulheres que sonham com um emprego, que
sonham com uma oportunidade para mudar suas vidas e não encontram. Pessoas que não conseguirem arranjar dinheiro para
começar ou ampliar um pequeno negócio vão poder contar com
uma nova linha de crédito muito simples e rápida do Banco do
Brasil (...) (Lula, 2002, Programa exibido pelo HGPE, 1o. turno).

Notou-se também a utilização do foco para aquele público determinado, para apresentar uma nova proposta materializada com o argumento de direção: mostra-se onde se quer chegar, mas não como vai ser
possível a realização. “Pessoas que não conseguirem arranjar dinheiro
para começar ou ampliar um pequeno negócio vão poder contar com
uma nova linha de crédito muito simples e rápida do Banco do Brasil (...)”
Esse trecho demonstra, também, a noção de justiça por, supostamente,
oferecer a camadas excluídas a mesma oportunidade que a outros setores
da sociedade. A adesão é praticamente certa quando se recorre a elementos que invocam o espírito de justiça no auditório.
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Com a tática de não assustar a classe dominante, Lula deixou em
primeira pessoa sua chamada aos empresários. “(...) Quero aproveitar pra
dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles (...)”. O
fato de dizer que o “Brasil precisa muito deles” (os empresários) parece
comprometer essa classe para a resolução de problemas econômicos brasileiros. O raciocínio acima se relaciona, diretamente, com os acordos
estabelecidos com o auditório.
Em relação às estratégias discursivas, observou-se a predominância dos argumentos baseados na estrutura do real e os quase-lógicos
foram utilizados, em sua maioria, para embasar críticas aos adversários,
principalmente, ao antecessor. No trecho a seguir, observa-se o argumento de reciprocidade, quando propõe o raciocínio de mesmo tratamento a situações semelhantes e correspondentes. “Um projeto que já
funciona muito bem em vários estados e cidades administradas pelo PT”.
Em outras palavras, está se afirmando que se funciona em certo local do
País, pode funcionar em todo Brasil.
Com a estratégica definição do candidato a vice, Lula investiu
na conquista do empresariado. O diálogo iniciado com essa classe surtiu
um resultado relativamente rápido. A revista “Isto É”, de 7 de agosto,
estampava a reportagem com o título “Lula quebra do gelo – candidato
do PT abre espaço para o diálogo com o empresariado, embora não seja
o nome preferido da elite” (ISTO É, ed. 1714, 07/07/2002, p.37). O texto
procurou demonstrar as preferências eleitorais entre os líderes econômicos e chegou a afirmar que “o novo Lula conseguiu desfazer a imagem de
bicho-papão estatizante”. A reportagem também mencionou um grupo
de empresários que havia lançado no final do mês de julho um manifesto
de apoio ao candidato petista.
É relevante observar a ênfase da imprensa na cobertura do interesse do empresariado naquele momento. Na semana seguinte, a revista
exibia na capa, a foto de Lula com a chamada em letras garrafais “Lula
não assusta mais”. E no texto de apoio, lia-se, “com a proposta de um
capitalismo humanizado, o candidato petista ganha elogios da imprensa
conservadora estrangeira, é aprovado no debate da Rede Bandeirantes
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e é aplaudido na Fiesp e na Bovespa, onde antes era um sapo difícil de
engolir” (Isto é, ed. 1715, 14/08/2002) Mais adiante, uma entrevista com
o então candidato, reforçou a tese defendida na manchete.
Isto é: Qual é o capitalismo de Lula?
Lula: O capitalismo brasileiro hoje está inoperante. O atual governo impede que o Brasil seja capitalista porque dificulta o crédito a quem produz e a quem consome, por causa das altas taxas
de juros. Em alguns países o crédito à disposição da sociedade é
praticamente o PIB todo. No Brasil, representa 28% do PIB. Quero dinamizar a economia. O primeiro passo é fazer o Brasil crescer no mercado interno e externo. O segundo passo é acreditar
no minicrédito. Quero incentivar milhares de cooperativas. (...)
Isto é: Por que um empresário votaria num político que representa
os trabalhadores, de um partido de esquerda?
Lula: Por uma questão de inteligência. O que interessa a um empresário é ver sua empresa funcionando, poder pagar a seus trabalhadores salários decentes e ter a quem vender seus produtos.
Os empresários deveriam votar em mim porque somente eu sou
capaz de fazer a economia voltar a crescer neste momento.
Isto é: Por quê?
Lula: Porque acredito em coisas que os outros não acreditam.
Eu aposto no investimento nas pequenas e médias empresas, na
agricultura, nas cooperativas, nos fundos de pensão. Essa gente
governa o Brasil há anos e nunca fez nada. (ISTO É, ed. 1715,
14/08/2002, p. 25)

O discurso de Lula mostra o apoio pelo aumento do consumo,
quando faz a crítica, na primeira resposta, sobre o capitalismo inoperante. Depois, quando aponta os alvos das prioridades no mandato,
como cooperativas, créditos, pequenas e médias empresas. A pregação
pró-capitalismo, antes completamente recriminada por diversas alas do
PT, apareceu nessa campanha com evidente destaque. No programa de
governo, por exemplo, não se vislumbrou nenhuma citação nominal ao
“socialismo” mas várias menções ao termo “mercado”.
Em três meses de campanha, Lula visitou 93 cidades, fez 103 comícios, 63 carreatas, permaneceu um total de 147 horas dentro de aviões
e percorreu 61.127 km pelo país. O resultado do investimento financeiro,
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estratégico e comunicacional se refletiu nas urnas. No primeiro turno,
Lula conquistou 39,4 milhões de votos, quase a totalidade da população
da Espanha, que tem 39,6 milhões. A diferença entre o número de votos
para Lula e Serra ultrapassou a população da Austrália (18milhões) porque foram 19milhões, 743mil e 360 votos a mais para o candidato petista.
Resultado final do primeiro turno:

Tabela 1 – Resultado 1o. turno eleições 2002
Somados os votos nulos e as abstenções, teve-se o espantoso número superior à votação do terceiro e quarto colocados juntos.

Tabela 2 – Total de Votos Válidos 1o. turno 2002
No dia primeiro de outubro, Lula compareceu em São Bernardo
do Campo, onde se emocionou durante um comício:
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É tão, ou mais simbólico do que ganhar a Presidência da República, é a gente provar a quem quer que seja uma frase que
eu disse em 1979: “que ninguém nunca mais ouse duvidar da
classe trabalhadora do Brasil” (Lula, 2002) 2

Importante ressaltar o caráter simbólico, que no contexto
produziu um impacto superior a outros recursos. Ou seja, a presença
de um operário migrante disputando a Presidência da República e,
ainda, à frente das pesquisas, recebeu uma significação extra, agregada ao caráter democrático das eleições: é o fato de um representante
das minorias chegar ao patamar político almejado. A propósito do
simbolismo, Perelman e Tyteca (1996 p.379) consideram que “os atos
simbólicos desempenharão um papel muito diferente daqueles que
não o são: eles reagem de uma maneira mais violenta sobre os seres
que lhe são solidários, que são responsáveis por eles”. A imagem forte
do trabalhador é projetada quase como em uma inversão de parâmetros numa realidade política já consolidada no País. Lula procurou
mostrar que a ordem das possibilidades agora estava invertida e deve
seria respeitada.
A campanha nessas eleições teve como principal objetivo reconstruir a imagem pública do candidato. Basta lembrar o slogan A
esperança venceu o medo, repetido constantemente durante e após a
eleição. Tendo em vista a história explanada anteriormente, tem-se
traçado o contexto no qual essa mesma imagem foi construída no
decorrer da sua vida política. Era preciso, naquele momento, desfazer a imagem de esquerdista radical e despreparado para governar o

2

Transcrição Lula – o presidente – trajetória de um vencedor. DVD Brasil.
Produção Rádio e Televisão Bandeirantes ltda. 2002.
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país, até em função da falta de extração social e de diploma universitário do candidato. O discurso adotou o tom que ficou conhecido
como “Lulinha paz e amor” e acabou apresentando a nova imagem
de conciliador. A Folha de São Paulo, inclusive, publicou a reportagem “ABC do negociador – como líder sindical em São Bernardo do
Campo, (SP), Lula já exibia o perfil conciliador que ensaia levar ao
Planalto” (Antenore, 2002 p.A11).
Em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos de idade, com quase
53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente
da República Federativa do Brasil, com a maior votação nominal já
registrada nas 19 eleições diretas para presidente. O candidato petista
teve, também, a segunda maior votação da história mundial, perdendo apenas para o norte-americano Ronald Reagan, nas eleições de
1984, quando obteve mais de 54 milhões de votos. Apesar de ter ficado em segundo lugar em três disputas consecutivas, a votação de Lula
cresceu a cada pleito: em 1989, 11.167.665 votos (17,2% dos válidos);
em 1994, 17.122.127 (27,0%); em 1998, 21.475.218 (31,7%); e, finalmente, 39.444.010 (46,4%) no primeiro turno da eleição de 2003, contra
19.700.549 (23,2%) de Serra.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) recebeu 61,3% dos votos válidos, contra 38,7% do candidato governista, José Serra (PSDB – Partido Social Democrata Brasileiro). Lula venceu em todos os Estados, exceto em Alagoas, onde
Serra já havia sido o mais votado no primeiro turno. Conseguiu sua
vantagem mais expressiva em relação ao tucano no Rio de Janeiro:
78,99% dos votos. Nas capitais, o candidato petista obteve seus melhores resultados em Salvador (89,39%) e Rio de Janeiro (80,97%). Já
em São Paulo, Serra teve bom desempenho, próximo ao do petista.
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Resultado do segundo turno, de acordo com o Tribunal Superior
Eleitoral3:

Tabela 3 – Resultado 2o. Turno 2002

Tabela 4 – Total votos válidos 2o. turno 2002
Após a divulgação da vitória de Lula no segundo turno, houve
uma grande comemoração dos eleitores na Avenida Paulista, situada na
capital de São Paulo. O então presidente eleito discursou:
Vou fazer o esforço maior que um ser humano possa fazer para
que a gente possa fazer nosso povo voltar a sorrir, devolver a
alegria, devolver a esperança, fazer a economia voltar a crescer,
gerar riquezas para gerar os empregos que tanta gente precisa
neste país. (Lula, 2002)4

O desenvolvimento argumentativo aponta o uso, primeiramente,
da técnica de superação. O orador expõe ao que está disposto a enfrentar
3
4

Disponível em www.tse.gov.br
Transcrição Lula – o presidente – trajetória de um vencedor. DVD
Brasil. Produção Rádio e Televisão Bandeirantes ltda. 2002.
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para atingir seus objetivos. Observa-se que a questão do emprego
vincula-se ao fator econômico: “fazer a economia voltar a crescer”. Nesse
aspecto, observa-se a ligação causal. O emprego é tratado como uma
consequência do crescimento da economia e a geração de riquezas. E, o
discurso articula os termos felicidade e emprego.
O próprio Partido observou a coincidência de datas nesse caso.
Lula foi eleito exatamente 20 anos depois de sua primeira candidatura
a cargos públicos. No dia 6 de outubro foi realizado o primeiro turno,
data que consta na certidão de nascimento do Presidente como dia de seu
aniversário. Já 27 de outubro é a data real em que ele nasceu. Superstições
à parte, os dados são no mínimo curiosos e ficarão marcados na história
do país e do homem que assumiu tamanha responsabilidade.

Expectativas da população
A preocupação com o planejamento também resultou numa pesquisa de opinião realizada pela Criterium – Pesquisas de Opinião e Avaliação em Políticas Públicas, encomendada pelo Partido dos Trabalhadores em novembro de 2002 após a eleição de Lula. O universo pesquisado
correspondeu à população com idade a partir dos 16 anos, totalizando
2416 entrevistas aplicadas em 137 municípios distribuídos em 23 estados.
A equipe responsável previu, com essa metodologia, um intervalo de 95%
de confiança.
Na ocasião, o Presidente eleito contava com a aprovação de 82%
dos entrevistados, número consideravelmente superior se comparado ao
índice constatado logo após a eleição dos dois últimos presidentes. Em
1990, Fernando Collor tinha 71% de expectativa positiva e 4% de negativa,
índice igual ao de Lula em 2002. Já Fernando Henrique Cardoso possuía,
em 1995, 70% de expectativa positiva e 5 % de negativa.
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O excesso de expectativas foi assinalado pela consultoria, como um
dos fatores de preocupação para o novo governo. “Problema: concentração
das expectativas positivas no curto prazo (2o.semestre de 2003) e médio
prazos (a partir de 2004) aponta risco de frustração acelerada e consequente
perda de crédito e popularidade” (Opinião Brasil, 2002 p.48).
Em relação à temática pesquisada, as pesquisas apontavam a
questão como prioritária a curto e médio prazo. Os números levantados
superam, inclusive, a proposta original apresentada durante a campanha de
se lançar um programa de combate à fome no país. A pesquisa concluiu que:
Criação de empregos e combate à fome se destacam como prioridades de curto prazo; segurança pública (destaque para combate ao
tráfico de drogas e armas) e melhorias na saúde e educação públicas
são as principais demandas para o decorrer do governo5

Os números registrados na pesquisa em relação à preocupação
com a questão emprego ultrapassam em grande margem as outras questões
apresentadas. Nas respostas espontâneas, para o primeiro ano, a criação
de empregos ficou com 33% da preferência, contra 24% de um projeto de
combate à fome. Já para o mandato, a diferença ainda é maior: 32% avaliam
a questão do emprego como prioridade, contra 19% sobre o combate à fome.
A amostragem detectou inclusive a cobrança da população em
relação às propostas de campanha: para 49% dos entrevistados, Lula não
poderia deixar de cumprir as promessas de geração de empregos. Em
um plano mais imediato – no primeiro ano de governo – a população
entrevistada com rendimento de até 1 salário mínimo registrou, em 38% das
entrevistas, a necessidade de empregos. Já entre os entrevistados com renda
registrada em mais de 10 salários mínimos, o índice ficou em 21%. Outro
dado relevante é a expectativa da população em relação à competência de
Lula para combater o desemprego. Provavelmente, baseados no histórico de
luta sindical, os entrevistados apostaram como a ação positiva mais provável
do então futuro governo.
5

Disponível em www.pt.org.br
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CAPÍTULO IV - LULA PRESIDENTE
O PRIMEIRO ANO NO GOVERNO

Eu não sou o resultado de uma eleição. Eu sou o resultado de uma
história (Lula, 01/01/2003)2.

Se a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, por si só, já pode ser
considerada histórica pelo fato de romper com barreiras sociais, mais
peculiar ainda é analisar como ele, no comando do país, apresentou um
dos temas que mais defendeu enquanto oposição: o emprego.
Como vimos nos capítulos anteriores, a questão do trabalho e do
emprego estava intimamente relacionada com a luta de classes. Assim,
o discurso era de contestação e de reivindicação. Primeiro, Lula era o
representante dos metalúrgicos. Posteriormente, com a criação do PT,
passou a representar outras categorias.
Agora, como Presidente da República, houve uma troca de
papeis institucionais. Como seria o tratamento da questão a partir do
momento em que assumisse o poder? Para responder, tomou-se como
amostragem o primeiro ano de governo. Questionou-se, no primeiro
momento, quantos dos 261 discursos proferidos durante o primeiro ano
de governo, se referiram à questão do emprego?
A pesquisa está alicerçada em uma análise de conteúdo dos discursos. O critério inicial foi uma busca dos termos linguísticos utilizados,
optando pelas expressões que traduzissem a temática proposta. Para bus2

SILVA, Luiz Inácio Lula da. Pronunciamento oficial após a cerimônia de
posse no Parlatório do Palácio do Planalto. 01/01/2003.
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car as respostas, foram selecionadas, inicialmente, algumas expressões-chave: emprego, desemprego, trabalho, ocupação, serviço, salário, renda,
remuneração e geração. Verificou-se que, em 2003, o tema foi tratado em
53% dos discursos.
Na busca, constatou-se que a expressão emprego (37%) foi a mais
citada pelo Presidente, seguida da palavra geração (21%), trabalho e renda (13% cada) e salário (10%). Em contrapartida, a palavra desemprego foi
pouco utilizada (apenas 5%), indicando o otimismo do Presidente apresentando-se como uma das estratégias argumentativas. As expressões:
remuneração, serviço e ocupação, serão descartadas da pesquisa por sua
presença incipiente nos discursos.
O levantamento lexical indicou, então, que a maioria dos pronunciamentos citava, ao menos, a temática proposta. Entretanto, a leitura preliminar do material mostrou que em muitos casos havia uma mera
citação, sem relevância argumentativa. Por isso, os discursos passaram
por uma nova leitura e, apenas os que trataram com mais profundidade a questão, foram usados para a análise. Neste capítulo, procuramos
oferecer uma amostra do que analisamos, trazendo os discursos mais
emblemáticos para exemplificar o posicionamento do Presidente.
No primeiro mês de Presidência, realizaram-se nove pronunciamentos oficiais. Três estavam relacionados com a posse do Presidente e
do Ministério, dois com relações internacionais, três com campos sociais e um no Fórum Social Mundial. O conjunto é de suma importância
histórica. Foi nesse mês que se estabeleceu o primeiro posicionamento
social através dos discursos. Em vários momentos há uma reafirmação
de identidade. Mais do que isso, existia uma incessante necessidade de se
afirmar enquanto “alguém”. Pode-se exemplificar esse fato, pelo uso do
pronome possessivo “meu”, bastante citado ao se referir ao governo (meu
governo). Da mesma maneira, observou-se a predominância estilística
de metáforas e analogias, traço que permanece desde o período sindical.
Outro aspecto importante para mostrar é o choque entre a formalidade e a informalidade. A delimitação entre o campo do “formal”
e do “informal” recorre aos pronomes de tratamento como limites dis104
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cursivos. Na sessão de posse realizada no Congresso Nacional, os termos
“excelentíssimo” e “senhor” servem para determinar o tom do discurso.
Já nos dois momentos em que as falas são realizadas no campo das relações internacionais, não há essa formalidade, mas também o discurso não incorreu em expressões informais ou em chavões. Uma analogia
pertinente nesse caso é o uso de trajes em determinadas ocasiões. É como
se na sessão do congresso o presidente usasse o “discurso black tie”, nas
relações internacionais “discurso passeio completo” e nos atos sociais,
apenas traje “discurso passeio”. O limite entre formalidade e informalidade também se refere às estratégias argumentativas. Quanto mais formal
o discurso, mais ele utilizou referências numéricas e estatísticas. Além
disso, foram usadas expressões gramaticais que remetiam à retórica clássica e rebuscada.
No primeiro pronunciamento oficial, durante a sessão solene de
posse no Congresso Nacional, o Presidente abordou a temática enfaticamente. Para iniciar sua argumentação proferiu: “disse e repito: criar
empregos será a minha obsessão” (Lula, 01/01/2003). A relação inicial
da temática é com produção. Ele relacionou diretamente o fator empregabilidade com a capacidade de o cidadão trabalhar e se sustentar pelo
rendimento do trabalho.
Além do apoio da imensa maioria das organizações e dos movimentos sociais, contamos também com a adesão entusiasmada de
milhões de brasileiros e brasileiras que querem participar dessa
cruzada pela retomada pelo crescimento contra a fome, o desemprego e a desigualdade social. (Lula, 01/01/2003).

O reforço da ideologia central do Partido está explícito na afirmação “o apoio de movimentos sociais e adesão de milhões de brasileiros” que reflete o ideal defendido pela democracia, onde o poder seria
exercido pelo povo. O discurso do Presidente procura reafirmar esse
compromisso ideológico, ignorando, de certa forma, o pragmatismo da
questão. Não é definida qual a forma de participação da massa e das organizações sociais. Apenas é constatada a expectativa dessa população
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em relação às problemáticas nacionais. Lula compactua com o discurso
social-democrata, provando sua adesão à posição centro-esquerda.
No mesmo dia, no parlatório do Palácio do Planalto, a abstração
do discurso utilizou saberes populares para lhe conferir competência de
intervir na construção do real. “Isso está escrito na Constituição brasileira, está escrito na Bíblia e está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos”. Nota-se a ausência da temática emprego pois o cunho
social desse discurso foi centralizado no programa Fome Zero, implantado pelo governo Lula e levado, posteriormente, ao exterior como modelo
de combate à fome.
E quero propor isso a vocês: amanhã, estaremos começando a
primeira campanha contra a fome neste país. É o primeiro dia
de combate à fome. E tenho fé em Deus que a gente vai garantir
que todo brasileiro e brasileira possa, todo santo dia, tomar café,
almoçar e jantar, porque isso não está escrito no meu programa.
Isso está escrito na Constituição brasileira, está escrito na Bíblia
e está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(Lula, 01/01/2003).

A argumentação baseada na emoção fundamenta os argumentos
relacionados a juízos de valores e experiências empíricas. A recorrência
de apelos religiosos: “todo santo dia, tenho fé em Deus e está na Bíblia”
invoca questões essenciais ao ser humano e transfere, de certa forma,
responsabilidades ao “divino”. Há um certo tom missionário, como se
o desejo de um ser superior pudesse ser realizado através das ações do
novo herói – o Presidente da República.
Técnicas de identificação com o público também podem ser encontradas e compunham a estratégia de posicionamento do Presidente.
Após a eleição, com as expectativas populares em alta, foi necessário que
ele fornecesse aos eleitores e não eleitores, segurança sobre a sua capacidade de governar e também apresentar razões para confiarem nele. Mais
do que isso, a preocupação residiu em promover a identificação e apresentar técnicas de superação. Seguindo o raciocínio popular: se o Presi106
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dente superou determinadas questões sociais também poderá governar o
país, apesar da pouca experiência com cargos administrativos. Aí, como
em outros momentos observados no corpus, houve a aplicação do argumento de superação.
Cada um de nós, brasileiros, sabe que o que fizemos até hoje não
foi pouco, mas sabe também que podemos fazer muito mais.
Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino, de
menino que vendia amendoim e laranja no cais de Santos, que se
tornou torneiro mecânico e líder sindical, que um dia fundou o
Partido dos Trabalhadores e acreditou no que estava fazendo, que
agora assume o posto de Supremo Mandatário da Nação, vejo e
sei, com toda a clareza e com toda a convicção, que nós podemos
muito mais. (...) Agradeço a Deus por chegar até aonde cheguei.
Sou agora o servidor público número um do meu país. (Lula,
01/01/2003)

Além do argumento de superação, sugerida por Perelman e
Olbrechts-Tyteca (1996 p.327), observa-se também a eloquência que caracteriza os discursos de Lula. Prevalece, entretanto, a valorização do
caráter simbólico em relação à esperança e ao futuro. É como se o orador
se tornasse um ídolo, um ser que dispusesse das respostas desejadas pelo
público e que emanasse otimismo para facilitar a conquista da adesão.
A necessidade de afirmação do status quo é confirmada pelo uso
do pronome pessoal “eu”, que aparece principalmente nos discursos que
reforçam a legitimação da autoridade, como o proferido no parlatório
do Palácio do Planalto, no dia 01 de janeiro. O auditório está presente
no local do pronunciamento, diante do poder consagrado e avalizando a
liderança do Presidente. A autoridade transparece como um fato consumado, portanto, não há de ser discutida.
Como eu tenho uma agenda a ser cumprida, eu queria dizer a
todos vocês: amanhã vai ser o meu primeiro dia de governo e eu
prometo a cada homem, a cada mulher, a cada criança e a cada
jovem brasileiro que o meu governo, o Presidente, o Vice e os
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Ministros trabalharão, se necessário, 24 horas por dia para que
a gente cumpra aquilo que prometeu a vocês que iria cumprir
(Lula, 01/01/2003).

O trecho acima demonstra a necessidade de realçar a figura do
enunciador: eu – enquanto papel social de Presidente da República. No
entendimento desse enunciador o que se percebe é uma nítida repetição
de outros discursos: o chefe máximo da nação, exercendo o poder sobre
os súditos, protegendo-os e trabalhando por eles. A presença do direcionamento ao auditório universal é exemplificada: “a cada homem, a cada
mulher, a cada criança e a cada jovem brasileiro”. Há distinção de gênero
– feminino e masculino – bem como um recorte etário – infância, juventude e maturidade. Sob o aspecto das técnicas argumentativas, o trecho
exemplifica o argumento baseado no raciocínio matemático, quando as
partes são citadas como componentes do todo: os grupos de crianças,
jovens, homens e mulheres, inseridos no conjunto dos brasileiros.
Pouco antes da realização do Fórum Mundial Social, a “Isto É”
publicou a capa “O Brasil está na moda – Clima de otimismo, prestígio
internacional e um novo nacionalismo nas ruas: brasileiros redescobrem
o amor pelo País” (Revista Isto é, ed. 1738, 22/01/2003). A matéria referente discute o brasileirismo e aponta a eleição de Lula como a principal
razão para retomar o sentimento: “(...) a cordialidade com que o poder
central trata os populares faz o elo simbólico, mas forte, entre as ruas e o
Palácio” (Lobato, Revista Isto é, ed. 1738, 22/01/2003, p. 48).
E foi com esse espírito que, ainda no final de janeiro, dois eventos mundiais movimentaram a agenda do Presidente: o Fórum Mundial
Social1, realizado no dia 24, em Porto Alegre, e o Fórum Econômico
Mundial, no dia 26, em Davos, Suíça. A participação dele nos dois eventos repercutiu na imprensa nacional, inclusive, sendo apontado como “o
construtor da terceira via real”3. O título sugestivo da matéria “o elo entre dois mundos” reforça a imagem de articulador nos dois fóruns rivais.
3

Salgado, Eduardo. O elo entre dois mundos. Revista Veja, ed 1787, 29 de
janeiro de 2003. pg. 42.
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Afinal, o Fórum Social Mundial foi criado justamente para ser oposição
ao encontro realizado em Davos.
No Fórum Mundial Social, portanto, era de se esperar que a temática emprego fosse abordada. Entretanto, não há referência a ela. A
única presença lexical da palavra emprego pode ser observada nessa passagem:
Eu sei a expectativa que estou gerando nas mulheres, nos homens
e nas crianças. Eu nunca vi, na História do Brasil, tanta expectativa, tanta esperança e tanta gente pedindo a Deus para a gente
acertar. E tanta gente pedindo, não emprego, mas dizendo para
mim: “Lula, como é que eu faço para ajudar o nosso Governo a
dar certo?”
É essa força da sociedade, e é exatamente esse capital político que
fez com que a gente pudesse terminar a eleição e gritasse bem
alto: “A esperança finalmente venceu o medo.” (Lula, 24/01/2003)

O reforço de um dos valores fundamentais da campanha, a esperança, foi unido à responsabilidade compartilhada entre orador e auditório. A presença da temática indica uma transferência das atitudes que
se esperaria da população, que ao invés de pedir, ofereceu-se para ajudar. Com isso, fica pressuposto o argumento baseado na valorização da
união. A referência ao passado e a Deus procura fundamentar a validade
do argumento. Enaltecendo a força popular, Lula, num momento explicitamente persuasivo, conseguiu-se angariar credibilidade e reciprocidade
da população.
A fala instalou-se também como um momento simbólico,
estabelecendo vínculos entre governante e governados. Quando Lula
proclamou que “a esperança finalmente venceu o medo”, instaurou um
ambiente amparado na justiça social. A esperança, personificada em
Lula, representante da classe trabalhadora assalariada e das minorias
excluídas, em um ato heroico, teria vencido o vilão medo, ou seja, a
hegemonia política brasileira. Tanto a esperança quanto a união e a
justiça fundamentaram esse simbolismo, baseado em valores desejáveis
por um auditório universal.
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Da outra vez que participei aqui, fui fazer um debate, em que o
tema destinado para eu falar era “Um outro Brasil é possível”. E
me lembro que, naquele instante, eu não tinha nem certeza de que
seria candidato a Presidente da República. E, hoje, ao participar
deste Fórum, eu participo na condição de funcionário público
número 1 do meu país. (Lula, 24/01/2003)

Lula utilizou a mudança, lembrada por todos, antes e depois de
sua eleição, e dá a si mesmo a representação física dessa vontade. Lembrando de sua participação anterior no Fórum, recorda que na ocasião
debateu sobre o tema “Um outro Brasil é possível”. Embora dissesse que
não tinha certeza de que seria nem mesmo candidato à Presidência, dava
mostras de que o “outro Brasil” estaria ali, personificado, e sua eleição
era prova disto. Aí se encontra, então, uma amostra do argumento pessoa x atos, enfatizado pela mitificação do personagem. Ao mesmo tempo, colocou-se à disposição de todos os brasileiros, dando-se o título de
“funcionário público número um” do país. Nota-se a utilização de “meu
país”, como mostra de engrandecimento do Brasil e de sentido de propriedade. O argumento pelo caso particular é utilizado para apresentar o
Presidente como um modelo.
Eu, agora mesmo, Haddad, estou falando, aqui, em português,
e deve haver companheiro aí, francês, inglês, deve haver gente
da China, da Índia, que não está entendendo nada do que estou
falando.
Entretanto, aqueles que não entenderem as minhas palavras, e
são pessoas que acreditam no Fórum Social Mundial, olhem nos
meus olhos, que vão entender cada palavra que eu falar. (Lula,
24/01/2003)

Nesse fragmento, observam-se duas marcas evidentes dos discursos de Lula. A primeira refere-se ao uso de vocativos. Visando prender a atenção da plateia, o orador convoca um integrante do auditório
para avalizar sua fala. A segunda característica está no uso de chavões
como “olhem nos meus olhos”. Esse recurso emotivo é uma frase de efei110
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to e sem fundamento real, afinal como alguém da multidão poderia, de
fato, encarar os olhos dele? Ao mesmo tempo, é uma frase que cativa,
pois se associa à honestidade, dada à força expressiva do olhar. A expressão se fundamenta em um dos valores que o orador pretende enfatizar:
confiança. O valor, então, é manifestado com o auxílio do argumento do
todo em relação às partes, já que são citados vários países, reunidos com
um unido propósito.

Em 20 anos, muita coisa pode mudar...
Dois dias depois, o Presidente participou do Fórum Econômico
Mundial, em Davos, na Suíça. Lá estaria a síntese do que Lula criticara
no decorrer de sua vida política: o confronto com a classe dominante política e economicamente. No pronunciamento, em português2, proferido
para centenas de personalidades do mundo econômico, Lula mesclou um
discurso social democrata com o explícito continuísmo de uma política
voltada à abertura do capital estrangeiro, no Brasil. “Nossa determinação é resultado não somente de compromissos que assumimos há muitos
anos, mas decorre, também, da esperança que mobiliza o nosso país”.
(Lula, 26/01/2003). E, esclarece sua postura em relação ao financiamento
necessário para a execução das propostas do seu governo. “Assim, busco a interlocução com todos os setores que serão reunidos no Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social. Vou buscar contatos e pontos
de apoio para os nossos projetos de mudar a sociedade brasileira, onde
quer que eles estejam”. (Lula, 26/01/2003). Observa-se nesses fragmentos
a presença dois valores essenciais no primeiro ano do governo: esperança
e mudança.
(...) Nossa infra-estrutura deverá ser ampliada, inclusive com a
participação de capitais estrangeiros.
Somos um país acolhedor. A tolerância e a solidariedade são características do povo brasileiro. Temos uma força de trabalho
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qualificada, apta para os grandes desafios da produção neste
novo século.(Lula, 26/01/2003)

O mais estranho foi perceber que o Presidente, ao continuar
seu pronunciamento, abre as portas para o capital estrangeiro. Situação
jamais concebida caso permanecesse com a ideologia enraizada ao longo
da trajetória do Partido dos Trabalhadores. Em 1984, Lula dizia que para
uma multinacional o mais importante era o lucro, dando a entender
que não havia preocupação com a população do país que recebesse a
indústria, no que se refere à geração de empregos. “Para uma empresa
como a Ford, tanto faz produzir 1000 carros com 1000 empregados ou
produzir 1000 carros com 30.000 empregados. O que importa é o lucro
no fim do mês”. (Lula, citado por Betto org. 1984 p.58)
Para reforçar essa abertura, Lula em Davos, apresentou a força
de trabalho nacional como sendo competente, e, mais do que isto, tolerante e solidária. A expressão tolerante pode implicar no entendimento
de uma certa submissão por parte do povo brasileiro, que, pela fala do
Presidente, acolheria o capital estrangeiro em seu país. Mais do que isto,
ele deixa clara a possibilidade de uma abertura ainda maior para esse
interesse estrangeiro. “Nossa infra-estrutura deverá ser ampliada, inclusive com a participação de capitais estrangeiros”. Esse exemplo pode ser
considerado um dos mais relevantes para demonstrar a contradição na
trajetória discursiva de Lula. Se, contraposto com a fala quando sindicalista e, depois enquanto Deputado Federal, fica evidente a mudança. No
pronunciamento abaixo, por exemplo, proferido durante a posse de Lula
no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, ele afirmava:
(...) encontramos um homem escravizado pelo poder econômico,
explorado por outros homens, privado da dignidade que o trabalho proporciona, tangido pela febre do lucro, jungido ao ritmo
louco da produção, condicionado por leis bonitas mas inaplicáveis, equiparado às máquinas e ferramentas. (Lula, citado por
Paraná, 2003 p.119)
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Esse discurso expõe a crítica ao mesmo modelo defendido pelo
público presente em Davos. Na ocasião, Lula criticava a visão restrita à
lógica do mercado: obtenção do lucro com minimização de custos, inclusive com enxugamento do quadro de trabalhadores “um homem escravizado pelo poder econômico, explorado por outros homens”. Observa-se
uma síntese da crítica ao tema central do pensamento neoliberal: o lucro
gerado pelo mercado:
Só os trabalhadores podem conquistar aquilo a que têm direito.
Ninguém nunca nos deu, ninguém nunca nos dará nada de graça.
(Lula, citado por Dantas, 1981 p.106).

Se a afirmação dele era de que os trabalhadores nunca receberam nada de graça, e no discurso de Davos, vendeu a força de trabalho
brasileira, qual seria a coerência nesse posicionamento? O que os trabalhadores teriam que oferecer, então, ao capital estrangeiro, em troca de
investimentos no país? A abertura para os investimentos estrangeiros,
portanto, parece ser aceita nesse momento como uma alternativa para a
geração de vagas em um mercado de trabalho a ser criado.

Obsessão retórica
O mês de março começou com invasões do MST, durante o Carnaval, inclusive com a depredação de prédios públicos; concomitantemente, eclodiu uma onda de violência no Rio de Janeiro, comandada
pelo narcotráfico, a divulgação da explosão nas taxas de desemprego e
a eminência da invasão norte-americana no Iraque, completaram o ambiente. E a carga emocional esteve presente na maioria das 19 falas oficiais naquele mês.
Em um evento de uma montadora automobilística, Lula apresentou a temática como uma solução no combate à criminalidade para uma
plateia de seis mil operários.
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Eu estou convencido de que se nós não tivermos uma política
agressiva para investimento na educação, para investimento na
profissionalização e sobretudo para investimento na geração do
primeiro emprego, nós poderemos estar perdendo para o crime
organizado, para o narcotráfico, milhões de jovens, filhos nossos,
que estão, neste momento, dentro de casa, sem terem a oportunidade de fazer uma Universidade e sem terem a oportunidade de
arrumar um emprego. (Lula, 10/03/2003).

No trecho, a ênfase recai sobre o verbo convencer, quando o orador procura transmitir uma convicção, portanto, racional e enraizada.
A formação discursiva aponta para a valoração da ideia defendida pelo
orador, que é a necessidade de investimento. Essa premissa inicial é desenvolvida nos dois fragmentos anteriores com a repetição de variantes
de investir, usadas seis vezes. Além disso, ele faz implicitamente, o contraponto entre “investimento” e “custo”. A primeira expressão remete
a um retorno do valor despendido, já a segunda, não. O argumento de
causalidade pretende unir as situações estar desempregado e pertencer ao
crime organizado, como uma relação de causa e consequência.
Para defender a premissa inicial, ele justifica a necessidade de
investimentos, alicerçados no tripé, educação, família e emprego. E, ainda aponta a possibilidade de suas aspirações não se efetivarem, ao falar
do desvio dos “nossos jovens” para a criminalidade. O apelo emocional,
enquanto defensor da estrutura familiar, pode esconder o real objetivo
das propostas que seria angariar apoio às reformas que seriam realizadas
pelo Governo Federal.
No final do discurso ele retoma o elo entre emprego e educação,
enfatizando a existência de uma relação entre eles. A força com que explora o tema emprego é expressa como uma obsessão. Forma-se, assim,
uma verdadeira retórica passional.
Vocês sabem que, durante a campanha, eu afirmei quantas vezes foi possível afirmar, que o emprego, para mim, seria uma obsessão. E vou fazer com que essa obsessão tome conta da minha
cabeça durante os quatro anos de mandato, porque nós teremos
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que dar a oportunidade de trabalhar e a oportunidade de estudar
para milhões de jovens que querem trabalhar e estudar e que não
têm oportunidade neste momento histórico do nosso país. (Lula,
10/03/2003).

A carga emotiva visa comover o auditório. Primeiro, pela temática, depois, pela suposta perseverança do orador e por último, por defender milhões de pessoas, que estariam sem oportunidades. Aristóteles,
em Retórica das Paixões, classificava o uso dos sentimentos em prol da
construção da imagem do orador e da identidade com o auditório, por
meio das representações possíveis, realizadas pela linguagem adequada.
O discurso de Lula, especialmente nessa data, caracteriza-se pelo tópico
nominado por Aristóteles como “do temor e da confiança”.
Todas as coisas são ainda mais temíveis se não é possível a seus
autores corrigi-las (...) igualmente são temíveis as coisas contra as
quais os recursos não existem, ou são difíceis (...) mas para temer
é preciso guardar no íntimo alguma esperança de salvação, com
respeito àquilo pelo que se luta (Aristóteles, publicado em 2003
p.34,35).

Portanto, os temores - desemprego e violência - gerados pela falta
de emprego, são explorados para defender as ideias do sujeito – Governo
Federal – personificado na figura que distribui esperança – o Presidente
Lula. O argumento do desperdício enfatiza o uso da paixão, ao afirmar
que aquele “momento histórico” seria a oportunidade que todos estavam
guardando no “íntimo”, como disse Aristóteles, para sanar os temores
citados.
Na mesma data, Lula comparece à Feira do Plástico, dando continuidade aos temas já tratados na cerimônia anterior. A dialética passional repete-se com a mesma expressão: “obsessão”. Entretanto, contrariando o pronunciamento anterior, no qual assume como sua aquela
característica, nesse local, ele a atribui ao conjunto do governo e compartilha dessa responsabilidade.
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Sabe meu companheiro Jaques Wagner, Ministro do Trabalho,
sabe o companheiro Luiz Furlan, Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, sabe todo o Governo e sabem todos os empresários que já conversaram comigo: nós continuamos
com a mesma obsessão da campanha para gerar empregos e nós
só vamos gerar empregos se a indústria crescer e a indústria só vai
crescer se houver mercado consumidor aqui e mercado consumidor lá fora. (Lula, 10/03/2003).

Não se manifesta, nesse contexto, a ligação entre emprego e
educação, mas, a relação direciona-se à lógica do mercado. O raciocínio
apresentado possui uma estrutura matemática:
“nós só vamos gerar empregos (x) se: a indústria crescer (A) e a
indústria só vai crescer se houver mercado consumidor aqui (B) e
mercado consumidor lá fora (C)”.
x= A (ligação causal)
A=B + C (ligação de coexistência)
Se x=A e se A=B+C, então x=B+C

Há uma transferência de valores entre os elementos, fazendo com
que a variável – crescimento industrial – seja excluída no resultado final,
cedendo ao mercado, um peso maior na equação. A formação ideológica
leva à conclusão de que a função social do emprego está diretamente ligada ao “deus” neoliberal: o mercado.
Na posse da diretoria da Associação Comercial de São Paulo a
geração de emprego está vinculada ao potencial de investimento do empresariado, público-alvo daquela ocasião.
E descobri uma coisa: este país não precisa apenas de emprego,
de salário, de combate à fome. Este país precisa de uma coisa,
primeiro: recuperar a auto-estima de 175 milhões de brasileiros.
(Lula, 24/03/2003)
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A subjetividade do termo “auto-estima” abre um leque para múltiplas interpretações, ao se questionar a que ela estaria relacionada, porque pode ser definida como a opinião, o conceito e o sentimento que cada
pessoa tem por si. Ela se origina de circunstâncias da vida, do tipo de
infância e de desenvolvimento que cada pessoa. A auto-estima, portanto,
é um sentimento individual e não coletivo.
Para compreender a expressão no contexto desse discurso,
encontra-se a possibilidade do uso ilustrativo para a representação do
imaginário brasileiro. Tomando a hipótese como certa, a palavra poderia simbolizar um sentimento coletivo de insegurança que, possivelmente, estaria atrelada às questões econômicas. Entretanto, partindo dessa
premissa, o combate à fome e ao desemprego está intimamente ligado à
recuperação do valor simbólico da estima nacional e confiança. Assim,
não há como desvencilhar a auto-estima do brasileiro do mercado de
trabalho.
Em abril, Lula realizou praticamente um pronunciamento por
dia (no total foram 26). Entre eles, dois realizados em inaugurações na
região norte, demonstram aproximação com o público presente. Em
Bacarena, a questão do emprego, relaciona-se com o valor “esperança”,
exemplificado pela juventude. O que se constata, inclusive, é a preparação para o lançamento da ideia do Programa Primeiro Emprego com
a apresentação de justificativas que fundamentam a opção do governo
por uma atividade destinada exclusivamente aos jovens ingressantes no
mercado de trabalho.
Qual é a perspectiva para a nossa juventude? Qual é a perspectiva para um adolescente, de 17 ou 18 anos, que não pode
pagar 500 ou 600 reais numa universidade privada e que não
consegue passar numa pública, porque fez o ensino fundamental na escola pública e não pode competir com quem fez
uma escola particular? Qual é a perspectiva que poderemos
oferecer para uma menina, de 17 ou 18 anos, que terminou o
colégio e que não consegue chegar a uma universidade e que
sai todo dia, de manhã, para procurar emprego e volta para
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casa sem esse emprego? Se não pensarmos nisso, o caminho
dessa menina será o caminho que ninguém deseja que seja,
como será o caminho do menino. (Lula, 04/04/2003).
A presença predominante das perguntas retóricas remete à suposta reflexão proposta pelo orador. O ato de apresentar os problemas
em forma de questionamento para, posteriormente, oferecer soluções, é
uma característica do discurso publicitário, o qual visa a identificação
entre o consumidor e o produto. Primeiro, a pessoa se aproxima da realidade demonstrada e se identifica. Depois, espera que a solução também seja exposta. No caso desse fragmento da fala de Lula, as questões
compõem o preâmbulo da argumentação, que, na sequência, justificam a
proposta de participação popular e da realização das reformas.
E, quatro parágrafos adiante, a palavra emprego aparece vinculada à necessidade de promover a reforma tributária. A geração de empregos estaria legitimando as mudanças no sistema tributário nacional,
ou seja, Lula faz uso do argumento fins e meios. O meio não elogiado
– reforma tributária – geraria o objetivo: criação de empregos.
Talvez a reforma tributária não seja a reforma tributária perfeita.
Mas ela será a mais justa já feita neste país. Ela terá o princípio
da justiça social: vai pagar mais quem tem mais. E ela terá como
objetivo desonerar aqueles que investem na geração de empregos
neste país, aqueles que investem na exportação, para que a gente
possa cobrar de outros setores da economia. (Lula, 04/04/2003)

Já em Belém, o emprego retorna como uma obsessão.
Nós afirmávamos, na campanha, que vamos transformar o emprego numa obsessão. Porque eu sei o que significa um emprego
para um chefe de família, para uma mulher ou para um adolescente (Lula, 04/04/2003)..

O acordo estabelecido entre Lula e o público fica evidente quando ele afirma saber o que significa estar empregado, pressupondo uma
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referência a sua vida particular. Em seguida, Lula anuncia o lançamento
do Programa Primeiro Emprego, marcado para o Dia do Trabalho, em
1o. de maio:
E podem ficar certos que, agora, no começo de maio, nós iremos
anunciar, num ato de 1º de maio, o Programa de Primeiro Emprego no nosso país, para começar a dar oportunidade para a nossa
juventude começar a trabalhar. (Lula, 04/04/2003)

O que se pressupõe com o trecho “para começar a dar oportunidade para a nossa juventude começar a trabalhar” é que até então os
jovens não estariam trabalhando. Uma relação de dependência se estabelece entre o público-alvo, juventude, e o programa do governo. Além
disso, há a criação de uma certa expectativa quanto ao ato, já que dele
proveria a geração de postos de trabalho para aquele grupo.
O conflito entre os Estados Unidos e o Iraque serve como pretexto de, num discurso pacificador, introduzir e justificar as ações do
governo brasileiro.
Nós queremos um outro tipo de guerra. Nós queremos a guerra
contra o analfabetismo. E vamos vencê-la. Nós queremos a guerra contra o desemprego, e vamos vencê-la. Nós queremos a guerra
para combater a fome, e vamos vencê-la. Mas nós queremos, sobretudo, Edmilson, a guerra pelo crescimento e o desenvolvimento deste país, para gerar emprego para milhões e milhões de homens e mulheres, de meninas e meninos, que querem trabalhar,
querem estudar e o País, ainda, não oferece todas as condições.
(Lula, 04/04/2003).

A expressão “guerra” transforma-se em uma figura de linguagem com a inversão de seu significado. Utiliza-se a palavra, enfatizando-a com a repetição de “vamos vencê-la”, demonstrando a eloquência do
Presidente. A argumentação fins e meios é visível ao se aplicar à figura
“guerra” para alcançar determinados fins. Especialmente, o último trecho “o País, ainda, não oferece todas as condições”, é aplicável ao que
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Perelman e Tyteca (1996 p. 312) propõem “assim, é útil mostrar que, se
até agora não se obteve sucesso, é que se haviam ignorado os bons meios,
ou que se havia descurado de servir-se deles”.
Com a comemoração dos 100 dias de governo, Lula realizou
um pronunciamento no Palácio do Planalto, no qual avaliou alguns temas como economia, reformas, programa Fome Zero e segurança pública. O ato repercutiu na imprensa nacional, como na Revista “Isto
É” (09/04/2003, ed. 1749, p. 24-34), que destacou o desemprego como a
maior preocupação do brasileiro, de acordo com uma pesquisa realizada
pelo IBOPE. Quanto ao desemprego, a constatação: “continua crescendo
o número de desempregados. Pouco (para não dizer nada) foi feito pelo
novo governo em benefício direto da massa de desocupados”.
Independente das críticas, Lula continuou a defender o aumento
do salário mínimo e vinculou a geração de empregos à realização das
reformas tributária e da previdência.
Não vejo a hora de os juros baixarem e a economia retomar seu
crescimento. E como eu gostaria de dar já, agora, um aumento
maior para o salário mínimo. Mas 240 reais, neste momento,
creio, é o máximo que a prudência e a cautela me recomendavam.
Mas quero repetir a vocês o que disse durante toda a campanha:
até o final do meu Governo vamos dobrar o poder de compra do
salário mínimo (Lula, 07/04/2003).

Observa-se que, primeiro, o orador situa a causa do não-aumento - “Não vejo a hora de os juros baixarem e a economia retomar seu
crescimento” - para depois apresentar sua boa-vontade - “e como eu gostaria de dar já, agora, um aumento maior para o salário mínimo” – para,
então, justificar sua ação na atualidade – “Mas 240 reais, neste momento,
creio, é o máximo que a prudência e a cautela me recomendavam.”. As
expressões: “mas”, “neste momento” e “creio”, indicam uma certa dúvida,
mas retomando o tom otimista volta a prometer o aumento. Dobrar o
poder de compra do salário mínimo, entretanto, não significa conceder
aumento na mesma proporção, mas o seu valor real, ou seja, a moeda
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brasileira necessitaria de maior valorização e de estabilização da economia para o dinheiro retomar seu valor de compra.

De volta às origens: ataque e defesa.
Na chegada do histórico 1o. de maio, Lula compareceu à missa dos trabalhadores em São Bernardo do Campo, como o faz desde os
tempos de sindicalismo. No pronunciamento, em um tom altamente
emocional, o Presidente relembra seu passado político, relacionando-o a
várias figuras presentes, como Frei Betto e Vicentinho.
O passado político permitiu a inserção da temática emprego.
Na data, seria o lançamento do Programa Primeiro Emprego, conforme
anunciado em abril. Porém, o Presidente disse: “(...) hoje a gente não está
lançando aqui a proposta do Primeiro Emprego. Não estamos lançando,
porque nós queremos trabalhar melhor, para que, quando lançarmos,
seja uma proposta que entre em execução imediatamente, porque, para
nós, o emprego é uma obsessão” (Lula, 01/05/2003)..
O discurso de Lula reforça a autoridade quando se remete ao
passado e às conquistas, prevalecendo o uso do pronome em primeira
pessoa do singular:
O que eu quero que todo mundo compreenda é que a nossa responsabilidade é infinitamente maior do que a de qualquer outro
Presidente em qualquer outro momento da História deste país.
Exatamente porque eu não sou um homem que vim de cima para
baixo, eu sou um homem que vocês fizeram brotar do chão da
fábrica, entrar na política e virar Presidente da República.(Lula,
01/05/2003)

Outro exemplo é o próximo parágrafo, no qual se observa a
ênfase no argumento de identidade para provocar solidariedade entre
orador e auditório, mas, quando se trata das ações enquanto governo e
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das respectivas responsabilidades, o pronome utilizado está em primeira
pessoa do plural. Por um lado, pode significar a incorporação do espírito de equipe, por outro, o uso, por vezes, exagerado, do pronome “eu”
estimula, como já se constatou em outros momentos, a consolidação do
personagem político “Lula”.
Eu, portanto, sei o que passa na cabeça de cada um de vocês, sei
o sofrimento de um desempregado, porque já vivi a crise de 1965,
vivendo 11 meses desempregado. Então eu sei o que se passa na
casa de um desempregado. E é por isso que eu não quero passar para história do Brasil como o Presidente que será lembrado
por que tem uma fotografia exposta no salão nobre do Palácio.
Não. Eu quero ser lembrado como Presidente da República, pelas políticas sociais que nós implementarmos neste país. (Lula,
01/05/2003)

A argumentação pessoa x atos procura dar credibilidade ao orador, reforçando a temática abordada e a identificação extrai qualquer
possibilidade de análise sobre a leviandade do conhecimento do autor
sobre o tema. Por outro lado, a totalidade da fala nesse 1o. de maio, pela
primeira vez Luiz Inácio comparecendo à missa histórica como Presidente da República, busca esclarecer os princípios ideológicos que o regem, nesse momento.
A formação ideológica demonstra a inserção dos princípios sociais e as raízes sindicais, baseadas no apoio da massa trabalhadora e das
minorias. Ao dizer “(...) eu não sou um homem que vim de cima para
baixo, eu sou um homem que vocês fizeram brotar do chão da fábrica, entrar na política e virar Presidente da República”, Lula se mostrou
como um igual. Entretanto, também se posicionou como um modelo,
com ações de coragem e de lutas sociais a serem seguidas.
Com aceitação popular em alta (78% contra 73,9% em 23 de
abril, de acordo com a CNT/Sensus, Revista “Veja”, 11/06/2003, ed. 1806,
p. 44), o Presidente participou de outro ato vinculado diretamente a sua
história política, o 8o. Congresso Nacional da CUT. Líderes do PT foram
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vaiados e Lula não escapou das manifestações: “recebeu sua primeira
vaia desde que chegou ao Palácio do Planalto”. (Lima, M. Revista Veja,
11/06/2003, ed.1806, p. 42). Aos protestos, Lula respondeu diretamente
apenas no final do pronunciamento:
Eu, vocês sabem, não me preocupo com vaias, porque eu acho que
a vaia é tão importante quanto os aplausos. Porque tem gente que
me vaiou porque eu queria criar o PT, tem gente que me vaiou
porque eu queria criar a CUT, e vocês sabem o tanto que eu fui
vaiado para criar a CUT, em 1983. Eu só quero dizer uma coisa
para vocês: podem ficar certos, meus companheiros, e eu quero
pedir para vocês. Ao invés de alguns companheiros, tão preciosos, fazerem rachas, seria melhor dizer o que querem para a gente
poder atender, para a gente poder fazer as coisas. Isso seria muito
melhor e muito mais prudente (Lula, 04/06/2003).

Lula mostrou a contradição entre ter sido vaiado durante a criação do PT e da própria CUT com a situação atual. Além de fazer as referências históricas, o Presidente também mostrou a incompatibilidade da
manifestação naquele momento: “ao invés de alguns companheiros, tão
preciosos, fazerem rachas, seria melhor dizer o que querem para a gente
poder atender”. Apesar de não manifestar nominalmente quem seriam
os “companheiros” divergentes, Lula reclama da atitude deles. É o que
Copi (1974) classifica de argumentação ad hominem, ou seja, em vez de
refutar a ideia do adversário, ataca quem proferiu o comentário.
Durante o pronunciamento, o Presidente usou comparações,
algumas delas irônicas. As figuras de linguagem demonstram claramente
a adaptação ao auditório porque se aproximam da linguagem coloquial.
Eu tenho, meu caro João Felício, a consciência de que muitas
pessoas que morrem afogadas, não morrem afogadas porque não
sabem nadar, porque se as pessoas tivessem controle emocional
e consciência de que o seu corpo é mais leve do que a água; se
essas pessoas mantivessem a tranquilidade, certamente, muitos
não morreriam. Morrem porque ficam nervosas, batem demasiadamente as mãos e os pés, abrem a boca demais, bebem águas
indevidas e morrem afogadas.
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Num governo também é assim. Um país do tamanho do Brasil,
com a quantidade de problemas que tem, o Presidente da República não pode, em nenhum momento, perder o equilíbrio, perder
a noção daquilo que ele mesmo espera de si e daqueles que são os
compromissos históricos – que ninguém pediu para que eu assumisse com a classe trabalhadora. Mas que eu assumi, ao longo de
mais de 30 anos, desde que comecei a minha vida sindical. (Lula,
04/06/2003)

A comparação realizada objetiva uma ilustração, generalizando
a atitude imprudente como nociva. Nesse sentido, há uma certa ironia na
ambígua expressão: “morrem porque ficam nervosas, batem demasiadamente as mãos e os pés, abrem a boca demais [grifo nosso], bebem águas
indevidas e morrem afogadas”. É como se houvesse uma insinuação de
alerta às pessoas que estariam tecendo críticas ao governo, “falando demais”.
O discurso do Presidente assume, durante a fala, um tom de indignação, talvez pela situação de estar presente em um encontro de uma
entidade que ajudou a fundar 20 anos antes de ser o governante da Nação. Pouco antes de concluir seu pronunciamento, ele afirma:
Se alguém, em algum momento, teve vergonha do que foi, eu não
tenho. Não tenho vergonha do que fui, não tenho vergonha do
que sou e não tenho vergonha do que serei. E eu dizia e vou repetir para vocês: nós vamos fazer a economia brasileira mudar, nós
vamos fazer a economia brasileira voltar a crescer, nós vamos gerar os empregos que nós precisamos, nós vamos fazer as reformas
que precisam ser feitas neste país, e vamos fazê-las com a maior
tranquilidade. (Lula, 04/06/2003)

Além de enfatizar a identificação com o interlocutor, o argumento pessoa e seus atos, demonstra as ações do sujeito para o qualificar e
relacionar esses feitos com as teses defendidas. “(...) essa própria pessoa
é conhecida através de seus atos, de suas manifestações, pois existe uma
solidariedade profunda da ideia que se tem da pessoa e o conhecimento
que se tem do conjunto de seus atos.” (Perelman, C. 1997 p. 224). Isso
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Lula procura fazer ao dizer “não tenho vergonha do que fui, não tenho
vergonha do que sou e não tenho vergonha do que serei”. Mais do que
provocar identificação com esse público específico, o discurso pressupõe
uma certa estabilidade ao trabalhar temporalmente a personalidade do
orador.
Ainda em junho, a Folha on line divulgou uma pesquisa do IBGE
que indicava o acréscimo de 580 mil pessoas para o grupo de desempregados em 2003. No mesmo dia, Lula se reencontrou com velhos “companheiros” durante a abertura do 4o. Congresso de Metalúrgicos do ABC.
O pronunciamento foi marcado por uma retrospectiva histórica emocionada e pela reafirmação da identidade do orador perante àquele público.
Como Presidente da República não esqueço a maioria das coisas
que eu falei neste sindicato, das coisas em que eu acreditava e que,
aos poucos, nós fomos construindo. Não esqueço os compromissos que eu assumi durante a campanha e fui eleito para cumpri-las e vou cumpri-las, nas etapas necessárias, com a tranquilidade necessária, porque não vou perder a tranquilidade (Lula,
26/06/2003).

Como pudemos observar nos trechos relacionados à volta de Lula
a locais referenciais da própria história, os discursos foram permeados de
aspectos emocionais e configurados em um formato dialético de ataque e
defesa. Ao mesmo tempo em que reafirma seus compromissos ideológicos, com o uso do argumento pessoa e seus atos, alerta aos críticos:
Se alguém pensa que vai me deixar nervoso, não vai. Eu demorei
muito para chegar lá, cheguei lá não em nome pessoal, mas em
nome de uma causa, em nome de uma parcela do povo brasileiro
que acreditou, que nunca me pediu um favor, para votar em mim.
E que disse: “Vai lá e faça o que tem que ser feito”. E eu cheguei lá
e vou fazer o que tem que ser feito neste país. (Lula, 26/06/2003)

Quando afirma estar no poder em nome de uma causa e de quem
nunca lhe pediu favores, acaba desqualificando quem o critica. Primeiro,
por insinuar que alguns dos presentes pudessem ter agido de forma anti125
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ética e, segundo, por tentar mostrar a incompatibilidade dos argumentos
de quem deixou de depositar confiança nos seus compromissos ideológicos. Ao utilizar o intertexto entre aspas, - “Vai lá e faça o que tem que
ser feito”, o locutor assinala a presença de outro interlocutor que, por sua
vez, introduz a promessa do orador “E eu cheguei lá e vou fazer o que tem
que ser feito neste país”.

Líder mundial.
No início de junho, o papel de protagonista da história contemporânea brasileira, revelado nos encontros internacionais, como no Fórum Social Mundial e em Davos, repetiu-se no encontro realizado pela
OIT em Genebra.
É com grande emoção que tomo a palavra diante de vocês. Antes
de ter sido eleito Presidente do Brasil - como o primeiro representante do meu Partido -e fui muitas coisas no mundo do trabalho:
fui um operário metalúrgico, fui sindicalista, ajudei a fundar o
meu Partido e ajudei a fundar a Central Única dos Trabalhadores.
Enfrentei condições que estão muito longe do que a OIT definiria como trabalho decente. Fui trabalhador infantil. Conheci a
exclusão social que aflige a tantos milhões de brasileiros, de homens, mulheres e crianças mundo afora, sobretudo, nos países
em desenvolvimento (01/06/2003).

O passado do orador respalda as propostas do discurso. Empresta, também, legitimidade à tese proposta quando conclama a participação dos presentes nas resoluções das injustiças sociais. Portanto, Lula se
posiciona, novamente, como defensor dos países emergentes.
Em Porto Alegre, em Davos e, agora em Evian3, conclamei os países ricos a contribuírem para a canalização de recursos ao combate à fome. Propus que seja formando um fundo mundial contra
a fome e sugeri algumas formas de viabilizá-lo. Os recursos exis126
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tem. Precisamos mobilizar governos e setor privado. Trata-se de
uma questão de responsabilidade política e um imperativo ético
e moral. Renovo este apelo aos representantes governamentais,
sindicais e empresariais aqui reunidos. (Lula, 01/06/2003)

Nos dois exemplos, há a predominância dos argumentos de coexistência, que vinculam a pessoa aos seus atos. “Na argumentação, a
pessoa, considerada suporte de uma série de qualidades, autora de uma
série de atos e de juízos, objeto de uma série de apreciações, é um ser duradouro a cuja volta se agrupa toda uma série de fenômenos aos quais ela
dá coesão e significado”. (Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. 1996 p.336).
O discurso histórico-social, apresentado pelo orador, reforça sua postura
como um líder que viveu as mazelas combatidas.
O encontro na OIT apresenta a mais completa explanação
do Presidente sobre a questão do emprego durante o primeiro ano
de governo. Nos demais pronunciamentos, a temática apresenta-se
fragmentada. O conjunto de assuntos tratados em Genebra, incluiu
sub temas como trabalho infantil, Fome Zero e gênero. Por exemplo, o
parágrafo imediatamente posterior ao apelo internacional, apresenta o
Programa Primeiro Emprego.
O Programa Primeiro Emprego, que estamos organizando no
Brasil, é uma iniciativa de especial relevância para um país com
cerca de 18 milhões de jovens de até 24 anos envolvidos no mercado de trabalho. Prevê concessão de apoio do Governo às empresas que contratem jovens trabalhadores, por um período inicial
de doze meses. Haverá benefícios diferenciados para grandes,
pequenas e médias empresas. Partimos do pressuposto de que o
jovem empregado fortalece o tecido social, contribui para a coesão da estrutura familiar e escapa das malhas da criminalidade.
(Lula, 01/06/2003)

O final do parágrafo aponta as premissas da defesa da ideia, já
os números que situam o segmento jovem no mercado de trabalho, reforçam, argumentativamente, a tese defendida. A inclusão, por sua vez,
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da parte no todo favorece a compreensão do público quanto à dimensão
do problema. Enquanto anteriormente, explicou a ação destinada à faixa
etária, depois, referiu-se à questão de gênero.
Muito tem que ser feito no Brasil, na frente social e na área da
proteção do trabalhador. Particularmente preocupante é o fato
de os negros e as mulheres ainda serem remunerados cerca de
40% abaixo da média nacional. Precisamos dedicar uma atenção
prioritária às questões racial e de gênero. (Lula, 01/06/2003).

Aqui se constata o argumento da inclusão da parte no todo, com
fundamentos no raciocínio matemático. A técnica é acompanhada do argumento de direção que reafirma a necessidade de uma atitude, sem demonstrar, porém, a sua viabilidade em termos práticos. Sobre o problema
duramente combatido pela OIT, que é o Trabalho Infantil, Lula divulga:
A situação do trabalho infantil, no Brasil, ainda é muito preocupante. O Programa Bolsa-Escola, estruturado, está tendo um
impacto positivo. O País passou a falar mais em Educação quando se deparou com a realidade da exploração da mão-de-obra de
crianças. O Brasil vem assumindo liderança regional na adoção
de leis que buscam a prevenção do trabalho infantil e a proteção do adolescente trabalhador. O Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil destina-se às famílias mais pobres, com renda
per capita de até ½ salário mínimo e filhos entre 7 e 14 anos. O
Programa propicia uma complementação de renda às famílias e
promove o acesso e a permanência das crianças na escola. (Lula,
01/06/2003)

Constata-se a presença de um texto explicativo que vincula a
prevenção e a solução do problema com a educação. Lula volta a reforçar
o papel do Brasil como líder na América do Sul, no combate ao Trabalho
Infantil e com a preocupação com o destino educacional e profissional
dos adolescentes.: “o Brasil vem assumindo liderança regional na adoção
de leis que buscam a prevenção do trabalho infantil e a proteção do adolescente trabalhador” (Lula, 01/06/2003). Lula encerra o pronunciamento
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com o tradicional otimismo, enfatizando os acertos do seu governo e
reforçando a criação do seu papel central na história: “de todas as partes
do mundo me chegam manifestações de apoio”.
Apesar do quadro de dificuldades políticas e econômicas que
enfrentamos, mantenho meu otimismo e minha confiança no
futuro. Em meu País, estamos traçando uma rota de crescente
credibilidade financeira e institucional. Em nossa região, a América do Sul, a democracia aprofunda suas raízes, transformamos
as afinidades históricas e culturais que nos unem em integração
econômica e social. De todas as partes do mundo me chegam
manifestações de apoio e solidariedade à nossa guerra contra a
fome e a pobreza. Aliás, a única guerra que nos interessa. (Lula,
01/06/2003)

A eloquência do discurso, “apesar do quadro de dificuldades (...)
mantenho meu otimismo”, insere-se na tentativa de angariar apoio à mobilização mundial, liderada por Lula, a favor do combate à fome. Exibe
um discurso estadista e alinhavado com um tom pacifista, em um momento em que o planeta assistia ao conflito no Iraque tomar proporções
dramáticas.

Programa Primeiro Emprego
No lançamento do Programa Primeiro Emprego, Lula extravasou a expectativa que ele mesmo criou diante das numerosas menções
que destinou à proposta, e, pela importância dada pelo Presidente da
República à cerimônia, o evento contou com a presença de todos os ministros, o presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado João Paulo Cunha, governadores, secretários e outras autoridades.
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Eu diria que, hoje, nós estamos dando um passo excepcional,
para resolver um dos problemas mais graves que o Brasil vive
hoje. E a verdade é que não é um compromisso só do Presidente
da República ou do Ministro do Trabalho, ou, individualmente,
de qualquer pessoa. Gerar empregos passa a ser uma responsabilidade coletiva. E gerar empregos para jovens é mais do que uma
responsabilidade coletiva: é a gente plantar, hoje, o futuro que
precisamos colher amanhã (Lula, 30/06/2003)

A distribuição de responsabilidades coaduna com a postura do
governo em atribuir a todos os setores da sociedade, o papel de modificar
a realidade. Conforme já verificado, quando se trata de afirmar autoridade, a conjugação permanece em primeira pessoa do singular. Porém,
quando o fato é de inserção de novas propostas a carga de responsabilidade é dividida. “E gerar empregos para jovens é mais do que uma responsabilidade coletiva: é a gente plantar, hoje, o futuro que precisamos
colher amanhã”. A metáfora colabora com a elaboração do argumento
de direção, apontando o espaço temporal divisório entre a ação e a realização dos objetivos.
Posteriormente, a relação direta que se faz entre a geração de empregos para os jovens e o custo da criminalidade é a principal premissa
sustentada. A segunda relação se dá com o tema educação profissionalizante. Contudo, há um enfoque diferenciado entre as relações estabelecidas. Enquanto a criminalidade se visualiza como um fato consumado,
a profissionalização do jovem se enquadra em uma ação ainda a ser realizada.
E todas as pesquisas e estudos científicos já demonstraram que
grande parte da juventude, por falta de políticas públicas, cai na
criminalidade; é exatamente a constatação de que essas pessoas
não tiveram oportunidade de estudar, de que o Estado não lhes
ofereceu escola, não ofereceu creche, não ofereceu área de lazer
e tampouco lhe ofereceu oportunidade de trabalhar e de aprender uma profissão. (...) Então, nós precisamos profissionalizá-los
para garantir que essas pessoas tenham uma profissão e possam
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arrumar emprego em qualquer lugar do Brasil em que quiserem
trabalhar. (Lula, 30/06/2003)

O argumento de autoridade ilustrado pelos Institutos de Pesquisa é usado para respaldar a tese de Lula, somado a uma sequência de
coisas negadas ao auditório, fomentando a possibilidade de avalizarem
a proposta. Portanto, a eficácia da argumentação está vinculada à capacidade de reflexão que provoca para, em seguida, propiciar a adesão
desejada.

O segundo semestre do governo petista
Uma pesquisa realizada pelo DIEESE, sobre a questão do emprego no primeiro semestre, apontou o crescimento do número de trabalhadores formais no País. Em contrapartida, a renda desses trabalhadores
caiu, sendo estimada em até dois salários mínimos. “Esse é o perfil do
1,034 milhão de empregos criados (saldo entre os 5,69 milhões de admissões e os 4,66 milhões de demissões) no Brasil no primeiro semestre deste ano, segundo estudo inédito feito pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos), com base no
Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério
do Trabalho” (Rolli, Fernandes, Folha on line, 01/08/2004). A reportagem
mostrou que o trabalhador demitido foi substituído por outro que recebia até 40% menos, dependendo do setor em que trabalhava. “O achatamento salarial é um fenômeno que se verifica desde 1995, quando o
Caged passou a divulgar dados para o período de janeiro a junho” (Rolli,
Fernandes, Folha on line, 01/08/2004).
No Rio de Janeiro, a abertura de vagas para gari levou uma multidão de 80 mil pessoas a enfrentar fila pelo salário de R$610,00, gerando
também confronto com a polícia. “A luta pela vaga resultou em tumulto
quando alguns tentaram furar a fila, que começou a se formar três dias
antes da abertura das inscrições. A polícia lançou bomba de gás lacrimo131
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gêneo para conter a multidão. Entre os candidatos, havia gente formada
em curso superior.” (França, Revista Veja, 02 de julho de 2003, ed. 1809.
p. 43).
Estamos cumprindo os compromissos assumidos em nosso Programa de Governo e na Carta ao Povo Brasileiro, lançados em
junho de 2002. Não há sustos, não há mágicas, não há coelhos
tirados da cartola. O que há é muito trabalho, seriedade e amor a
este país (Lula, 04/07/2003).

Discursivamente sustentado pelos valores, amor, trabalho e patriotismo, reconhecidos pelo auditório universal, Lula iniciou o segundo
semestre lembrando a importância da Carta ao Povo Brasileiro na condução do Brasil. Ele procurou transmitir confiança ao público usando
as metáforas “não há sustos, não há mágicas, não há coelhos tirados da
cartola” como uma alusão às medidas tomadas por seu governo.
No cenário em que o Brasil se encontrava, o Presidente seguiu
defendendo a cooperação de todos os setores da sociedade para o restabelecimento do crescimento e na implementação de uma distribuição justa
de renda no País. Durante o Encontro Internacional sobre As Dimensões
Éticas do Desenvolvimento, realizado em Belo Horizonte, Lula reiterou a
importância dos programas até então apresentados pelo governo.
Em uma sociedade esgarçada por extremos de riqueza e marginalização, como evitar o oportunismo cínico dos abastados ou a
queda na criminalidade daqueles que perderam toda esperança e
dignidade humana?
A resposta do meu Governo está nos programas que lançamos.
O “Fome Zero” é, acima de tudo, um chamamento moral à sociedade brasileira para extirpar uma chaga duplamente imperdoável
em um país com tanta abundância. O primeiro emprego irá engajar milhares de empresas na tarefa de dar a jovens brasileiros uma
oportunidade de tornarem-se cidadãos e cidadãs produtivos. A
Bolsa-Escola é um investimento da sociedade brasileira no seu
próprio futuro. E o Programa de Microcrédito dá aos mais vulneráveis uma chance de vencer na vida(Lula, 03/07/2003).
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A argumentação parte da premissa de que os fatores indicados
na pergunta são aceitos pelo auditório. Com os acordos estabelecidos, os
programas Fome Zero, Primeiro Emprego, Bolsa-Escola e Microcrédito
são ordenados como a solução, ou uma possível solução, para a questão
posta. “Uma forma de pôr em evidência a solidariedade entre elementos
diversos consiste em apresentá-los como partes indissociáveis do mesmo
todo” (Perelman,. Olbrechts-Tyteca, 1996 p.298).
Ao defender o Programa Fome Zero o discurso presidencial cita
a existência de uma “chaga duplamente imperdoável”. Pressuposição que
essa ênfase seja porque a fome, por si, já é imperdoável, e, em “um país
com tanta abundância”, torne-se um fenômeno ainda mais inaceitável.
Constata-se, mais uma vez, o apoio em valores morais para fundamentar
o discurso.
A afirmação referente ao Primeiro Emprego não deixa margens
para dúvidas quanto à convocação dos empresários. Importante enfatizar que, novamente, ao se referir ao jovem trabalhador, aparece o reforço
à questão de gênero: “cidadãos e cidadãs”. O trabalho é ressaltado como
fator dignificante da natureza humana. Já a apresentação das duas propostas seguintes permanece apenas no plano abstrato. “Investir no futuro” e “chance de vencer na vida” são expressões que podem ser utilizadas
em diversas situações.
De qualquer forma, o texto aplica o vínculo causal para atribuir
valor às propostas. Há uma relação entre os problemas brasileiros assinalados pelo Presidente e os programas, cujos objetivos seriam a solução
daquelas questões. Essa relação é, principalmente estabelecida, a partir
do acordo que se verificou entre o público e o orador, através da técnica
de pergunta e resposta.
Na última semana de julho4, durante o lançamento do navio Metaltanque VI, em Itajaí, Santa Catarina, Lula assinala algumas justificativas para a redução dos empregos no setor naval.
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Em meados dos anos 70, existiam 40 mil empregos na indústria
naval. Um longo hiato se abriu desde então, com progressivo
abandono do planejamento e do investimento em setores estratégicos. Hoje, o nível de emprego nos estaleiros resume-se a 12 mil
vagas.(Lula, 24/07/2003)

Há uma ligação de sucessão entre os fatos, cuja consequência se
estende ao campo perceptível do auditório que é o mercado de trabalho.
Quando aponta as causas da situação, há o pressuposto de que o período
se acabara, justamente pela cerimônia que se realizava, a qual serviria
de prova verificável, como uma demonstração ao público de que havia
uma retomada no planejamento dos setores estratégicos do País. Como
reforço, Lula se apropria do discurso alheio, exibindo o argumento de
autoridade.
Recentemente, eu tive um almoço com o Primeiro Ministro da
Noruega e fiquei muito feliz quando ele me disse: “Presidente
Lula, um estaleiro da Noruega acaba de comprar um estaleiro no
Rio de Janeiro e vamos vir aqui, no Brasil, competir para produzir as plataformas”. É isso que nós queremos e era isso que nós
queríamos: que fossem produzidas aqui, independentemente de
ser empresa nacional ou empresa estrangeira. O que importa é
que gere trabalho e renda para os milhões de brasileiros que precisam de trabalho e renda, neste país. E isso nós já conseguimos.
(Lula, 24/07/2003)

Lula insere o intertexto do representante norueguês como um
argumento “o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo
de pessoas como meio de prova a favor de uma tese.” (Perelman,
�����������������
C; Olbrechts-Tyteca, L. 1996 p.348). Contudo, a defesa da ideia de que o capital
estrangeiro é bem-vindo no Brasil representa uma ruptura explícita com
os discursos precedentes. Aí ela se manifesta na frase “nós queríamos que
fossem produzidas aqui, independentemente de ser empresa nacional ou
empresa estrangeira”.
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O orador argumenta a respeito das vantagens da entrada de capital estrangeiro no Brasil e a apresenta como uma vitória de seu governo.
Uma relação de causalidade é incorporada ao discurso, sendo a geração
de empregos uma consequência direta da entrada do dinheiro norueguês
no país. A declaração de Lula a favor dos investimentos internacionais
consagra uma mudança em sua postura política, que antes se negava a
aceitar essa presença no Brasil.
Impossível, atualmente, continuar afirmando que: “queremos
mudar a relação entre capital e trabalho. Queremos que os trabalhadores
sejam donos dos meios de produção e dos frutos de seu trabalho. E isso
só se consegue com a política.” (Lula, 1981), como ocorreu nos primeiros
encontros petistas. Atualmente, ao que o discurso indica, mesmo com
o alcance da estruturação política, como Lula almejava na criação do
Partido, a primazia passa a ser a geração de riquezas no Brasil, independente de onde venha o capital investidor. “Os partidos social-democratas
precisam fazer uma opção: ou mantêm sua base original e os seus programas originais que apontam para mudança social e não conseguem
aquilo que eles dizem querer [...] ou flexibilizam os seus programas, fazem alianças para além de sua base social e chegam ao poder”. (Mattos in
Demier coord. 2003 p.109)
A transformação petista explícita nas atitudes do governo e retomadas nos discursos do Presidente, recebe críticas não apenas pela expansão de parcerias, mas pelo rompimento com as bases populares. É o
que sinaliza Petras (2002) na reflexão seguinte:
A evolução do PT no Brasil é típica de muitos partidos que eram
de esquerda. Começaram com democracia interna e ação direta
desde as bases, logo mudaram, combinando organização eleitoral
com organização popular e de base. À medida que chegam ao governo, se divorciam das lutas do povo, mesmo quando continuam
proferindo seus antigos slogans de esquerda. Enquanto o partido se institucionaliza, desenvolve necessidades financeiras para
suas campanhas eleitorais, usa fundos públicos e recebe doações
empresariais. Na fase final, o partido opta abertamente pelos
interesses dos empresários, suprime a democracia interna e faz
135

LULA PRESIDENTE: O PRIMEIRO ANO NO GOVERNO

discursos vazios às massas. Os líderes convertem-se em hóspedes
respeitáveis da embaixada dos EUA, participam de diálogos com
banqueiros e prometem “milhões de postos de trabalho” para os
pobres e desempregados. (Petras, 2002)

No final do mês, o Presidente concedeu uma entrevista exclusiva
à Revista “Veja” (20 de agosto de 2003, ed. 1816. p. 40-51) na qual afirmou que “o povo já recuperou a auto-estima. [...] O povo sabe esperar
quando confia no presidente”. Com a declaração, parece que se encerrava
a questão da auto-estima, presente em vários discursos no primeiro semestre, em especial nos três primeiros meses. Outro tema é reafirmado:
o papel de salvador quando os valores “esperança e confiança” são vinculados diretamente à figura de Lula que dá essa resposta justamente,
ao ser questionado sobre os altos índices de desemprego. Ele admitiu a
possibilidade do aumento de criminalidade em função do tempo de espera pelos empregos prometidos, especialmente, em relação às camadas
mais pobres da população, e respondeu: “nós estamos pensando como
fazer para atacar esse problema nos grandes centros urbanos, com obras
de saneamento, obras de habitação, para gerar emprego e um mínimo
de qualidade de vida para essas pessoas”. Quando afirma, “nós estamos
pensando,” parece indicar a inexistência de medidas governamentais
quanto à problemática.
Quando questionado sobre eventuais alterações em sua conduta,
ele foi bem direto ao admitir que mudou:
Obviamente que eu mudei. Eu tenho quatro anos de mandato
e não posso passar metade do tempo brigando. Para mim, seria
muito fácil vencer meu primeiro ano de governo xingando meu
antecessor, mostrando tudo o que, no entender do meu governo,
estava errado. Mas o que o país ganharia com isso? Qual a imagem que eu passaria para fora? Então, vamos cumprir com nossas
obrigações, olhar para a frente. (Lula, agosto, 2003)

Além de demonstrar praticidade, ele mostrou que é incompatível
a postura crítica em um momento que exige uma postura realista. Ou
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seja, para não parecer contraditória sua atitude atual com a que mantinha no passado, ele “repensa suas noções e suas regras consoante as
situações reais e as decisões indispensáveis à sua ação”. (Perelman, C;
Olbrechts-Tyteca, L. 1996 p.225). Observa-se, entretanto, uma postura
defensiva quando realiza as perguntas, levando também o auditório a rever conceitos. A declaração termina com a expressão “olhar para frente”
em sentido metafórico, indicando que, as pessoas deveriam agir da mesma forma que Lula por não se ater ao que passou e trabalhar pelo futuro.
Não cabe mais aquele discurso ideológico de que saneamento
básico é obra do governo federal e responsabilidade do governo
estadual e do prefeito. Este discurso seria maravilhoso se tivéssemos dinheiro para fazer. Não adianta fazer um bom discurso
ideológico e o povo continuar pisando em esgoto a céu aberto e
bebendo água não tratada. (Lula, agosto/2003)

Ao dizer que “não cabe mais aquele discurso ideológico”, o orador se desfaz dos comentários de possíveis opositores à abertura do País
aos investimentos internacionais. E a frase, “não adianta fazer um bom
discurso ideológico e o povo continuar pisando em esgoto a céu aberto
e bebendo água não tratada”, prova a incompatibilidade da tese adversária, mostrando que o plano teórico é diferente do prático. Essa passagem
lembra, também, o trecho em que ele conta sobre o início da sua vida sindical: “ao entrar no sindicato me deparei com um fato muito engraçado:
você sai do campo teórico e entra no campo prático. Quando a gente não
é do sindicato, sempre responsabiliza os diretores por não resolverem os
problemas” (Lula, 1981 p.21). Possivelmente, o mesmo tenha ocorrido ao
assumir a Presidência da República.
No início de setembro, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Presidente profere um discurso
confiante sobre as ações governamentais na economia e na política internacional. “Vocês podem ter certeza que nós estamos tranquilos. A nau
tem comandante. E não vai ser nenhuma onda, porque eu não sou surfista, que vai me fazer tomar medidas precipitadas” (Lula, 04/09/2003). Ao
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comparar o Brasil com um barco e se auto-definir como “comandante”,
o orador reforça sua autoridade perante o auditório. A metáfora “não vai
ser nenhuma onda, porque eu não sou surfista” traduz o valor confiança,
respaldando o discurso.
E nós, mais do que ninguém, queremos o crescimento econômico, mais do que ninguém eu desejo gerar os empregos que eu, a vida inteira, reivindiquei. Porque não são os
companheiros que reivindicam hoje. A minha vida inteira
foi reivindicar. E eu, agora, não questiono ninguém, Tarso,
eu agora só me questiono. Eu tenho que atender às minhas
próprias reivindicações. E vamos fazer. Vamos fazer na medida que a gente vai criando as condições de fazer. (Lula,
04/09/2003)
Identifica-se o argumento baseado na pessoa e seus atos quando o Presidente faz cobranças a si mesmo. A mesma atitude não teria o
significado que tem se fosse proferido por outro indivíduo. “A pessoa é o
contexto mais precioso para apreciação do sentido e do alcance de uma
afirmação.” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.361). De fato, quando
Lula remete ao seu passado e realiza inversão de papeis, transferindo
para si a responsabilidade pela geração dos empregos pelos quais sempre
brigou, ele concede mais força ao argumento.
Em Nova Iorque, no final de setembro, observou-se que “os fins
justificam os meios”. As reformas propostas pelo governo e nem sempre
aprovadas por vários segmentos da população, são vinculadas à criação
de postos de trabalho.
A reforma tributária tornará a cobrança de impostos mais eficiente e justa, facilitará os investimentos na produção, diminuindo os seus custos, gerará empregos e estimulará as exportações,
reduzirá o preço dos produtos que integram a cesta básica. E vamos eliminar a guerra fiscal entre os Estados da União. E tudo
isso sem acarretar aumento da carga fiscal. As reformas, certa138
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mente, ajudarão o país a voltar a crescer de forma sustentável.
(Lula, 25/09/2003).

Estabelece-se uma relação de causalidade entre a reforma, que é
baseada em fundamentos de justiça social, e suas possíveis consequências “facilitará os investimentos na produção, diminuindo os seus custos,
gerará empregos e estimulará as exportações, reduzirá o preço dos produtos que integram a cesta básica”.

Contato radiofônico.
Pela primeira vez, praticamente um ano depois de eleito, Lula
concedeu uma entrevista coletiva às rádios que fazem a cobertura diária
do Palácio do Planalto. Para ele, “acabou o tempo das vacas magras, ou
seja, eu acho que o sacrifício que tinha que ser feito já foi feito e todos nós
no governo, todos nós, estamos otimistas que, neste último trimestre do
ano e para o começo do ano, a economia brasileira vai voltar a crescer”.
(Lula, Brasília: 02/10/2003). Apesar de aparentar confiança, a expressão
“eu acho que” é um indicativo de dúvidas em relação à afirmação subsequente. A frase feita “acabou o tempo das vacas magras” indica a informalidade na qual o orador insere suas concepções, cuja argumentação
está centrada no argumento de superação.
Para ilustrar as razões dessa aparente confiança, o Presidente
cita as medidas que o governo vêm tomando para fomentar a economia
e gerar empregos, como o micro-crédito, o financiamento agrícola e o
acordo com a indústria automobilística. Ele reforça, também, a crença
nos investimentos privados. A lógica apresentada no fragmento seguinte
pressupõe que as obras de infra-estrutura estarão a cargo dos resultados
da Parceria Público-Privada.
Terminamos agora a apresentação do PPA, vamos começar agora a chamar empresários brasileiros e internacionais para saber
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quem está disposto a fazer, primeiro, parceria com o governo, o
chamado PPP. Segundo, quem está disposto a pegar alguma obra
para fazer por concessão do governo e, terceiro, quem quer fazer
obra com financiamento do BNDES, ou quem tem dinheiro próprio. Ou seja, nós temos estradas, nós temos ferrovias, nós temos
hidroelétricas, nós temos hidrovias. Nós temos que recuperar os
portos brasileiros e têm muitos que estão com o calado muito pequeno, é preciso aumentar para poder dar vazão a navios maiores, e tudo isso dentro da nossa lógica de que a economia vai voltar a crescer e vamos gerar os empregos que nós queremos gerar.

Não resta dúvida de que a iniciativa privada ficou incumbida
pelo governo para a realização das obras citadas, que teriam como consequência, a geração de parte dos empregos prometidos. A expressão “saber
quem está disposto” lega ao empresariado a prática dos valores “disposição” e “responsabilidade social”. A insistência em afirmar “nós temos
que” implica na divisão de responsabilidades das obrigações nacionais
entre governo e empresas privadas, já que anteriormente, citou-se a PPP.
A pressuposição do estabelecimento de uma gestão nacional repleta de
parcerias é o que Perelman e Tyteca (1996) denominam de argumentação
do grupo e seus membros. “Se a realidade do grupo depende da atitude
de seus membros, ela depende o mesmo tanto, e às vezes mais, da atitude
dos estranhos”. (Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. 1996 p.367). O Presidente procurou deixar explícito, portanto, que não haveria um isolamento governamental, pelo contrário, que este seria feito com o apoio e a
participação de diversos segmentos da sociedade.
Um jornalista questionou o Presidente: “como se processará a
retomada do crescimento anunciada, para tornar possível a meta de dez
milhões de empregos?”, Lula reagiu, dizendo: “Não sei se serão 10, 5 ou
20, o que é importante é que nós temos que ter clareza de que precisamos
gerar os empregos com muita urgência” (Lula, 02/10/2003). Na verdade, a
frase expressa um acordo entre público e auditório, o qual, possivelmente, espera exatamente a realização das promessas com urgência.
O que pode suscitar discordância são os números, uma vez que
a proposta inicial incidia sobre a quantidade de postos de trabalho. Ape140
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sar de minimizar a importância numérica, Lula enfatiza as ações sociais, num ato de desqualificação da quantidade em prol de uma suposta
qualidade. “Os lugares de qualidade, os menos apreensíveis, aparecem
na argumentação quando se contesta a virtude do número” (Perelman,
Olbrechts-Tyteca, 1996 p.100). Portanto, há uma transferência entre o argumento utilizado na campanha eleitoral, que valorizou a quantidade, e
o argumento aplicado naquela entrevista.
Possivelmente, para minimizar o efeito negativo de tal alteração,
na sequência da resposta, Lula discorre sobre os projetos que estão sendo
desenvolvidos a respeito do assunto.
Criamos o primeiro emprego, lançamos o primeiro emprego aqui
com o objetivo de atender os jovens brasileiros, os adolescentes
brasileiros. Mandamos o projeto para a Câmara, já foi votado na
Câmara, já foi votado no Senado, agora voltou para a Câmara. Eu
acho que por estes dias estarei sancionando este projeto e vamos
começar então a ter preocupação de garantir a oportunidade do
primeiro emprego para o adolescente brasileiro. Nós queremos
com emprego, com educação e com muito esporte, tirar esses jovens das garras ou da malha da possibilidade de cair na criminalidade, e trazê-los para uma vida sadia. Isso é uma coisa unânime
no governo e nós vamos fazer. (Lula, 02/10/2003).

O processo de aprovação de um projeto supõe o tempo para a
execução do mesmo. Com isso, o orador deixa implícito que as demais
ações também demoram a ser realizadas, cuja culpa seria do próprio processo, tentando justificar o tempo necessário para viabilizar a criação de
campos de trabalho. Novamente, o apelo aos valores é retomado com a
vinculação entre a geração de empregos e a criminalidade. Entretanto, as
ações genéricas, como educação, emprego e esporte, permanecem num
plano futuro de ação, “nós vamos fazer”, promete o Presidente.
O mês de novembro foi marcado pela maioria dos pronunciamentos realizados no exterior ou sobre temas envolvendo as relações internacionais. Entretanto, no final do mês, Lula concedeu uma entrevista
à Rede Bandeirantes de Televisão, explicando as principais questões do
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País. O espaço privilegiado da televisão é usado para expor os feitos do
governo e se defender das críticas recebidas. “A televisão, e por extensão
a mídia, possa ser considerada um cenário privilegiado da videopolítica (...) a mídia emerge, portanto, como lugar e ator da política” (Rubim,
2000 p.54). Em formato teoricamente dialético, o programa contou com
quatro jornalistas debatendo com o Presidente.
Uma das primeiras perguntas do jornalista Fernando Mitre tocou
a criação dos 10 milhões de empregos, prometidos na campanha. Lula foi
enfático ao afirmar: “Mitre, agora, depois de um ano da campanha, fica
mais fácil falar desse assunto. Se você pegar o nosso programa de governo, que está escrito desde junho do ano passado, em nenhum momento nós prometemos criar 10 milhões de empregos” (Lula, 30/11/2003).
Detecta-se um exemplo de implicitude, teorizada por Ducrot (1981), ao
dizer que o ato linguístico implica, com a sua estrutura, em múltiplas interpretações que ficam por conta do destinatário. No diálogo, entretanto,
o jornalista insiste e Lula responde:
Se você pegar o que está dito lá, o que nós constatamos é que o
Brasil precisa criar, no mínimo (...) [transcrição com falhas] milhões de empregos. Ora, a diferença entre dizer isso e dizer que
vou criar é uma diferença muito grande. O dado concreto é que
nós precisamos trabalhar para criar o maior número de empregos
possível, porque, na minha opinião, o emprego é aquilo que dá
dignidade à pessoa humana. É o cidadão poder trabalhar e, no
final do mês, receber o seu salário, comprar coisas para si e para a
sua família, sem viver de favor de ninguém. Não tem nada que dê
mais auto-estima e mais orgulho às pessoas. Nós vamos trabalhar
para isso. (Lula, 30/11/2003).

Lula admite que a meta para a geração de empregos é uma premissa estabelecida pelo governo “nós constatamos”. E ele próprio confessa que entre “dizer” e “fazer” há uma “diferença muito grande”, estabelecendo, portanto, uma contradição em suas falas. O tratamento dele
em relação à linguagem, enquanto um elemento não concreto, opõe-se à
reafirmação da proposição anterior. “O dado concreto é que nós precisa142
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mos trabalhar para criar o maior número de empregos possível” (Lula,
30/11/2003). Há, no trecho citado, a repetição de uma verdade que o Brasil ouve desde o tempo de campanha, aliada a uma justificativa baseada
em valores ideológicos: a vinculação do trabalho com a dignidade, cidadania e auto-estima.
Lula vincula o emprego a outras três questões: PPP, criminalidade e reforma agrária. Quando questionado sobre o aumento de criminalidade, expõe o emprego como solução para evitar o aumento do
fenômeno, fornecendo, outra vez, vínculos entre elementos distintos.
É por isso que nós criamos o Primeiro Emprego para a Juventude.
O Ministério do Trabalho mandou o projeto para o Congresso
Nacional, foi aprovado na Câmara e no Senado. E agora, para evitar que haja filas quilométricas, nós vamos começar com as pessoas que se inscreveram no SINE, para que elas possam ser chamadas de acordo com as nossas necessidades. (Lula, 30/11/2003).

O parágrafo justifica a ação do governo e apresenta a ordem cronológica de organização do projeto. Quando se refere a “filas quilométricas” dimensiona a proporção do problema, numa analogia entre espaço
e quantidade.
Sempre ao mencionar a reforma agrária, o Presidente pondera
que não há como assentar as famílias sem oferecer estrutura. E pondera
que “é possível fazer uma reforma agrária tranquila e pacífica neste país,
porque, durante muito tempo, se tentou fazer ideologia sobre a questão
da reforma agrária, a luta do pequeno contra o grande, que é uma bobagem. O Brasil precisa do grande e precisa do pequeno” (Lula, 30/11/2003).
Primeiramente, portanto, apresenta a incompatibilidade da tese adversária (provavelmente grandes proprietários de terra) para apresentar, em
seguida, o reforço à proposição “o Brasil precisa do grande e precisa do
pequeno”. Quando cita os dois auditórios, abarca a adesão desses elementos e dos que são solidários a eles, estabelecendo o princípio de igualdade.
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O Brasil tem, hoje, no agronegócio um dos seus sustentáculos de
crescimento da economia, de geração de emprego no interior e
de exportação. Isso não diminui o papel da agricultura familiar
como geradora de trabalho e de oportunidade de microempregos
para as pessoas. (Lula, 30/11/2003).

Elementos pertencentes à mesma categoria são comparados pela
noção da medida de participação na atividade econômica brasileira. A
agricultura comercial e a familiar são relacionadas às oportunidades que
geram e distanciadas quanto à função desempenhada na exportação. A
ideia de medição está “subjacente nesses enunciados, mesmo que qualquer critério para realizar efetivamente a medição esteja ausente; por isso
os argumentos de comparação são quase-lógicos” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.274).

Final do primeiro ano.
Em dezembro, Lula apresentou a prestação de contas de 2003,
enfatizando a importância da participação dos setores organizados nas
discussões propostas pelo governo.
Meus companheiros e minhas companheiras, a participação da
sociedade na definição de políticas públicas foi outra marca importantíssima do nosso governo em 2003. Pela primeira vez foi
estabelecida, na administração federal, uma interlocução permanente e sistemática com as entidades e movimentos da sociedade
civil, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A sociedade brasileira nunca se mostrou tão generosa e disposta a participar de um projeto de nação. Os desafios de retomar
o crescimento com justiça social, geração de emprego e distribuição de renda estão unindo as mais diversas organizações sociais e
mobilizando energia em todo o país (Lula, 18/12/2003).
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O discurso se desenvolveu sob o prisma de valores como união,
comprometimento, generosidade e justiça social. Observa-se que a questão emprego e a distribuição de renda legitimavam as ações populares
e impopulares, tomadas pelo governo e são, também, amparadas pelo
valor universal de justiça. A geração de emprego e de renda pareceram
se enquadrar na classificação das “frases feitas da política”, tamanha sua
utilização e obviedade.
Entendo que a única e definitiva resposta ao desafio da inclusão
social é o desenvolvimento sustentado, com geração de emprego e
renda. Sei, também, que este salto de qualidade não vai acontecer
pela simples vontade do governo e da população.Por isso, estamos
criando os instrumentos e regulamentos capazes de reconstruir a
poupança interna e atrair os investimentos produtivos de empresas nacionais e estrangeiras. (Lula, 18/12/2003).

A justificativa de aceitar “investimentos produtivos de empresas
nacionais e estrangeiras” encontra-se na inclusão social que, por outro
lado, apresenta uma relação de dependência com aquele capital mencionado “este salto de qualidade não vai acontecer pela simples vontade do
governo e da população”. A admissão disso contraria a prerrogativa do
socialismo democrático pregado pelo PT. Mas como lembra Singer (2001
p.86) “desde 1991, o partido rejeita a ditadura do proletariado e defende a
alternância no poder, e o socialismo petista admite a convivência com o
mercado e a propriedade privada”. Favorecer a entrada de capital estrangeiro indica que a mutação ideológica do Partido continua a levá-lo às
decisões de centro-esquerda.
Outro dos mais importantes avanços para a atração de investimentos produtivos também foi encaminhado ao Congresso este
ano. Trata-se do projeto de lei das Parcerias Público-Privadas.
Com esse instrumento, o governo poderá oferecer garantias reais
aos parceiros, de forma a assegurar um fluxo sustentado de investimentos em infra-estrutura, fundamentais para a geração de
empregos e também estratégicos para o desenvolvimento. (Lula,
18/12/2003).
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Outro exemplo da mudança é citado acima, novamente com a
defesa da criação das PPP, através do estabelecimento de uma relação
de causalidade. Observa-se a explanação das vantagens da Parceria, mas
não o que essas empresas receberiam como incentivo no investimento,
na infra-estrutura ou, ao menos, como seria efetivado este mecanismo
entre governo e capital privado. Para Cavalcanti (2003 p.19) “o governo
Lula, portanto, tem base popular na origem, é social-democrata na natureza de sua ação, pluripartidário na composição e conectado com o setor
privado na formulação estratégica”.
O carisma de Lula, durante o último pronunciamento do ano, no
programa de rádio “Café com o Presidente”, da Radiobras, transformou
uma realidade dramática, ou seja, o conformismo exagerado, em exemplo de confiança no seu governo.
O povo brasileiro realmente é um povo fantástico, porque mesmo quando as pessoas estão desempregadas, mesmo quando as
pessoas estão sem dinheiro, mesmo quando as pessoas não estão
podendo comprar aquilo que querem, estão acreditando que o
amanhã vai ser melhor e nós representamos essa esperança em
que o povo brasileiro tanto acredita e tanto deposita a sua fé.
(Lula, 29/12/2003)

Há uma enumeração de características do brasileiro, todas relacionadas a problemas causados pela falta de dinheiro, que, no ponto
de vista do orador, traçam o perfil da população. O povo recebe a adjetivação de ser “fantástico” por, apesar das dificuldades, ainda depositar
confiança no líder e esperar pacificamente por uma solução dele.
A personificação de objeto de fé, um ser quase sagrado aos olhos
dos brasileiros, é realizada pelo próprio Lula, em um ato sem modéstia,
apesar de conjugar o verbo em primeira pessoa do plural: “o amanhã vai
ser melhor e nós representamos essa esperança”.
Então, me emocionou muito, ou seja, você chegar num lugar e as
pessoas o abraçarem e falarem: “Lula, eu sei que está difícil mas
eu estou acreditando que o ano que vem vai ter emprego para
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mim, eu estou acreditando que o ano que vem eu vou viver um
pouco melhor”. (Lula, 29/12/2003).

O intertexto é novamente usado para fortalecer a tese do orador, quando afirma a amabilidade e crença do povo brasileiro. Com a
inserção da outra fala, apresenta um exemplo de comportamento que,
implicitamente, deve ser generalizado.
Outra crença popular de que a passagem de ano significa a esperança de dias melhores e a realização de desejos não materializados
no ano que finda, manifestam-se para alimentar o imaginário coletivo.
Por isso eu desejo, do fundo do meu coração, junto com a Marisa, que o povo tenha um ano-novo muito bom, que o povo vá se
deitar dia 31, sabendo que a partir do dia 1º de janeiro o Brasil vai
ser melhor. Eu quero isso para os meus filhos, mas quero também
para os filhos dos outros. Eu quero isso para mim mas quero para
os outros. (Lula, 29/12/2003).

A mensagem emana uma impressão de intimidade, “por isso eu
desejo, do fundo do meu coração, junto com a Marisa”, a fim de solidificar a imagem do Presidente como um homem, dotado de bondade e de
senso de justiça. A mágica das 12 badaladas vividas por Cinderela, nos
contos de fada, parece ser aplicável ao ato de dormir dia 31 e acordar dia
1o., “sabendo que a partir do dia 1º de janeiro o Brasil vai ser melhor”.
Lula encerrou seu contato com a população brasileira com a ênfase no mesmo valor que utilizou durante o primeiro contato como Presidente da República: a esperança. Finalizou o ano também, mantendo
as características que apresentou em janeiro: a simplicidade, as comparações e a coloquialidade. “Eu quero isso para os meus filhos, mas quero
também para os filhos dos outros. Eu quero isso para mim mas quero
para os outros” (Lula, 29/12/2003). Essas frases são estruturadas oferecendo tratamento igual a quatro elementos distintos, “meus filhos e os
filhos dos outros” e “eu e os outros,” o que significa o estabelecimento
do argumento de reciprocidade. “Tal princípio de reciprocidade, funda147
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mentado numa simetria de situações, pode servir de argumento, mesmo
quando a situação à qual o orador se refere é apresentada apenas como
uma hipótese” (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1996 p.252).

Partido dos Trabalhadores e governo dos trabalhadores?
Para responder à pergunta, seria necessário recorrer ao julgamento das ações governamentais. Como esse não é objetivo deste livro,
oferecem-se alguns dados como parâmetro sobre a situação do emprego
no Brasil, durante o ano pesquisado. Essas informações, aliadas à análise
dos discursos, podem contribuir para a compreensão do que caracterizou o ano de 2003 para o trabalhador brasileiro. Os pronunciamentos do
Presidente expressam o recorte da realidade em caráter institucional que,
mesmo não citando os dados fornecidos pelos órgãos que pesquisam o
setor, esforçaram-se para convencer o auditório sobre a possibilidade de
reversão do quadro apresentado.
O Ministério do Trabalho publicou o balanço do mercado de trabalho de 2003 apontando as variações sofridas em relação à formalidade e à informalidade, bem como grau de instrução e gênero masculino
e feminino. De acordo com o Ministério, quanto maior a escolaridade,
menos chance de estar na informalidade, setor que acabou absorvendo a
maioria dos analfabetos.
O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho concluiu que
o estoque total de 2003 foi de 29.544.927, um acréscimo de um pouco
mais que 3% em relação a 2002, totalizando a diferença de 861.014
trabalhadores desempregados. Se esses números forem tomados como
referência para a previsão do governo de criar 10 milhões de empregos,
então, no primeiro ano do PT no Palácio do Planalto, ainda não foi
criado nem 1% do previsto, como já havia publicado o jornal El País, de
05/11/2003.
A conclusão que se pode chegar é que 2003 representou para o
brasileiro um ano bastante problemático em relação ao emprego, com o
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aumento da informalidade e da exigência por qualificação, em paralelo
à queda constante no rendimento do trabalhador. Aliado a esses fatores,
pode-se ainda acrescentar uma geração de empregos insuficiente para
absorver a mão-de-obra disponível.
Os discursos do Presidente durante o primeiro ano relacionaram
o “emprego” com algumas temáticas centrais. Entre elas, destaca-se o esforço de estabelecer a geração de empregos como legitimadora das Reformas Agrária, Tributária e Previdenciária, citadas nessa situação 124
vezes em 2003. A criação de postos de trabalho para evitar a criminalidade recebeu 64 inserções, vinculando-se diretamente ao cuidado com
os jovens e ao lançamento do Programa Primeiro Emprego, citado em 24
pronunciamentos. O vínculo com a educação foi citado 96 vezes.
Uma das marcas linguísticas predominantes no tratamento do
emprego foi a palavra “obsessão”. Dos 22 pronunciamentos nos quais o
presidente utiliza a expressão, 24 inserções estão relacionadas à temática,
com inclusive, diversas citações por discurso, numa evidente estratégia
de reforço da ideia.
A necessidade de criação de postos de trabalho recebeu um tratamento baseado em valores como a “auto-estima”, que apareceu em 41
pronunciamentos. A eloquência nos pronunciamentos pode ser constatada com algumas expressões centrais. Por exemplo, “otimista e otimismo”
apareceram 65 vezes; “confiança e confiar,” 73; “coragem,” 47; “justiça,”
116; “extraordinário,” 86; “compromisso”,173; “igualdade”, 79 e “responsabilidade”, 131. Esses dados demonstram os valores que fundamentaram a argumentação. As palavras que marcaram a campanha eleitoral,
“mudança, medo e esperança” também foram ditas com frequência, em
especial “mudança, mudar e transformação”, que somaram 171 aparições. “Esperança” foi usada 68 vezes e “medo” 54. Portanto, as palavras
citadas representaram os valores que fundamentaram a argumentação
dos pronunciamentos, no primeiro ano de governo Lula. As predominantes foram “compromisso, responsabilidade, justiça e mudança”, indicando as principais concepções.
149

LULA PRESIDENTE: O PRIMEIRO ANO NO GOVERNO

A expressão “desemprego” foi usada apenas 45 vezes (5%) em
relação à palavra “emprego”, mencionada 359 vezes (37%), o que indica a
inversão de valores, comparando-se às fases precedentes, quando o tema
recebeu conotação negativa. A maioria dos discursos que aborda a temática foi realizada no Brasil e em situações onde o auditório era popular,
como inaugurações e feiras.

1
2
3
4

Foi a primeira vez que um chefe de estado participou do FSM.
Foi o primeiro presidente a discursar em português no Fórum de Davos.
Encontro realizado entre os países do G-7.
Poucos dias antes, o Presidente enfrentava mais uma crise: o anúncio da primeira greve do judiciário durante todo o período republicano, em protesto
à reforma da Previdência.
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CAPÍTULO V - É LULA
DE NOVO

Oito candidatos disputaram a Presidência da República em 2006.
Partidos tradicionais como o PDT e o PSDB, novos como o PSOL e outros nem tão conhecidos como o PRP, apresentaram concorrentes a Luiz
Inácio Lula da Silva. Entre os adversários, duas mulheres. Uma trazendo
a sigla do pequeno Partido Republicano Progressista (PRP), Ana Maria
Rangel. Outra, liderando o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Heloisa Helena, dissidente petista que angariou o terceiro lugar no resultado
dessas eleições. Entretanto, o principal adversário foi o ex-governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). A tradicional disputa entre petistas
e tucanos chegou ao segundo turno, estendendo o resultado das eleições
até o final de outubro.
O período foi permeado por escândalos no Governo Federal e
denúncias contra assessores, ministros e integrantes do Partido dos Trabalhadores. O primeiro esquema veio à tona em 2004, envolvendo o ex-assessor da Casa Civil, Waldomiro Diniz, flagrado em vídeo cobrando
propina de um empresário do ramo dos bingos. A situação gerou a CPI
dos Bingos, instaurada em junho de 2005.
Depois foi instalada a CPI dos Correios, encarregada de investigar denúncias de corrupção nas estatais e que revelou o esquema de
financiamento de campanhas eleitorais, intermediado pelo empresário
Marcos Valério Fernandes de Souza. Em julho, o Congresso montou a
CPI do Mensalão para investigar denúncias de pagamento de mesadas a
deputados da base governista para votarem a favor do governo. O pivô do
escândalo foi o então dep. Roberto Jefferson (PTB-RJ). As acusações sur151
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giram durante o governo Lula, mas o esquema teria começado durante o
governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1997, ou seja, durante ainda
seu primeiro mandato. O que predominou, entretanto, foi que o “mensalão” teria surgido durante a gestão petista, fato largamente explorado
pela oposição, confundindo a opinião pública.
Em março de 2006, o Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, solicitou afastamento do cargo, acusado de quebra de sigilo bancário e de
corrupção quando foi prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A 15 dias da eleição, a última crise emergiu envolvendo integrantes da
executiva do PT na compra de um dossiê contra o candidato ao governo
de São Paulo, José Serra. O escândalo derrubou o coordenador da campanha de reeleição de Lula, o presidente do PT, Ricardo Berzoini. Até o
final da campanha, o Presidente da República afirmava desconhecer o
caso e a origem do dinheiro destinado à compra do material.
Diante desse contexto tumultuado, a campanha eleitoral para a
reeleição de Lula, no primeiro turno, concentrou uma retrospectiva dos
feitos governamentais. Na amostragem analisada, referente aos programas veiculados entre agosto e setembro, durante o Horário Gratuito de
Propaganda Eleitoral (HGPE) no primeiro turno, observou-se a predominância de argumentos que vinculavam as ações passadas a possibilidades de desenvolvimento dessas mesmas atividades em uma possível
nova gestão.

A temática “emprego” esteve presente como elemento
sustentador da permanência de Luiz Inácio no governo, coadunando
com as questões sociais. Interessante observar que nessa campanha,
a palavra “desemprego” não foi utilizada, o que indica um discurso
mais eloquente. Dos programas analisados, a questão do emprego
esteve presente em 100% deles.
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Polarização e Segmentação do público eleitor.
A imagem de estadista, implementada em 2002, reforçou-se
nesta campanha, quando o apelo emocional e as realizações sociais e de
estrutura ganharam ênfase. A vinheta principal dos programas demonstrou o apelo emocional e popular: “É Lula de novo, com a força do povo”.
A expressão “força do povo” estimula o sentimento de união e reforça a
identificação entre o candidato/presidente e o público da campanha. De
fato, o pleito de 2006 demonstrou o fenômeno da polarização sinalizada
por classe econômica. De um lado, a classe média e alta apoiando a candidatura de Geraldo Alckmin e de outro, a classe baixa apoiando Lula.
Acredita-se que este efeito foi ampliado pela utilização deste slogan que
favoreceu a identificação com camadas menos abastadas econômica e socialmente. Determinados segmentos sociais poderiam rejeitar o rótulo
de “povo”, inibindo-se de votar ou assumir o voto em uma candidatura
Lula. Tanto que pelas ruas, salvo raras exceções, observou-se nos carros
populares a presença de adesivos da campanha petista e em carros de
outros modelos, adesivos do principal concorrente.
O argumento de identificação com o eleitor foi fortemente explorado em diversos momentos do programa. Nos trechos abaixo, os apresentadores, representantes de variadas etnias, reforçam o caráter popular
que norteou a campanha.
(AP1 negra): Lula fez o Brasil avançar em todas as direções, em
todas as áreas. Mas ele é especialmente conhecido como presidente do povo brasileiro.
(AP2 homem por volta de 40 anos): Porque Lula.
(AP3 descendente de índios): Tem a cara do Brasil.
(AP1 negra): E o Brasil tem a cara do Lula. (HGPE 15/08/2006)

A identificação também se verifica pela informalidade da expressão: “cara”. De acordo com a Teoria da Argumentação, essa simetria pode-se classificar pelo argumento quase-lógico de reciprocidade,
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ou seja, elementos de naturezas e valores distintos são tratados com o
mesmo peso de avaliação.
Ao mesmo tempo o programa buscou o equilíbrio entre os diversos públicos, mas enfatizou o apelo às camadas populares, reforçando, dessa forma, a polarização citada anteriormente e realçando o valor
de justiça social, conforme o seguinte trecho.
Outro dia fiquei emocionado quando vi na televisão um trabalhador mostrar um filé mignon e dizer: ““É a primeira vez na vida
que estou comendo um filé mignon””. E o que eu quero é que o
povo possa comer o que quiser. Porque não é justo que aqueles
que trabalham não tenham direito de comer as coisas boas que o
nosso país produz. (Lula, HGPE, 17/08/2006).

Interessante observar o alinhamento das ideias apresentadas
através de outra forma de comunicação: o jingle. Amplamente utilizada
como elemento de fixação, a música, condensou o conceito e os públicos de campanha. As primeiras imagens mostram homens trabalhando
em obras, paisagens nordestinas, sertão e jangada cobrindo os trechos
“Não adianta tentarem me calar e Nunca ninguém vai abafar a minha
voz”. Nesse último, iniciam-se cenas de grupos de pessoas, multidão em
centro urbano para finalmente uma foto de manifestantes de braços erguidos seguida de uma de Lula, em uma assembleia na época de metalúrgico. O jingle segue com uma mensagem típica de contestação “Quando
o povo quer ninguém domina”, ilustrada por cenas da trajetória de Lula
até o desfile de posse em 2003.
Esse trecho merece destaque por estar vinculado à resposta de
Luiz Inácio às denúncias de corrupção que se divulgaram, especialmente, no último ano da primeira gestão. Houve, com esse clipe, o esforço de
relembrar o passado revolucionário do Presidente como se esse perfil fosse atual. Observa-se uma tentativa de mostrar que Lula não mudou também pelo mote adotado em toda campanha e cantado no jingle: “O Brasil
quer seguir em frente com o primeiro homem do povo presidente”. Mais
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do que mostrar que Lula permaneceria com o mesmo perfil de coragem,
a letra do jingle procura promover uma ligação simbólica com o eleitor.

A campanha por emprego.
Como o levantamento preliminar demonstrou, a temática “emprego” esteve presente em todos os programas analisados. No primeiro dia de veiculação, o tema foi citado no minuto inicial. Entretanto, é
fundamental destacar que antes dele, as “grandes obras” e as “questões
sociais” já haviam ganhado destaque. Atrelou-se o “emprego” no trecho
que falava sobre a economia nacional.
Recorde nas exportações. Inflação mais baixa dos últimos 10
anos. Comida mais barata. Risco país mais baixo da história.
Criação de 6 milhões de novos empregos. Fim da dívida com o
FMI. Auto-suficiência em petróleo. (HGPE, 15/08/2006)

Portanto, emprego mais que uma questão social, configurou-se
como um aspecto econômico, ao lado de temas como inflação e pagamento da dívida externa. Além disso, a temática é reforçada com números, o que a tornaria um dado irrefutável num primeiro momento. O uso
de elementos concretos como estatísticas e números são legitimadores
para valorizar ações desenvolvidas.
Outro recurso argumentativo de destaque na campanha de 2006
foi a vinculação da pessoa e seus atos. O parágrafo a seguir enfatiza
a origem humilde do Presidente, os extremos pelos quais passou, mas
também que a característica de ser um homem batalhador permaneceria
intacta.
O Lula que vendia amendoim e tapioca em São Paulo e hoje sai
pelo mundo a promover a agricultura, a indústria e os produtos
brasileiros, trazendo emprego e desenvolvimento para o Brasil.
(HGPE, 15/08/2006).
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Por um lado, o discurso argumenta pelo lado emocional, por outro, relaciona a geração de empregos ao capital estrangeiro: “hoje sai pelo
mundo a promover (...)”. Ressalta-se que a afinidade entre política social e economia aberta caracterizam o pensamento de centro-esquerda.
Como se mostrou nos capítulos anteriores, Lula assume uma postura diferenciada da época de fundação do PT.
A maioria das inserções do tema é relacionada com os avanços
da economia nacional e explicada de uma forma simples, estabelecendo
relações entre ações do governo e suas consequências. Utiliza-se o argumento “fins e meios”, como ilustra o recorte abaixo:
Visto de um ângulo, o Bolsa Família significa comida na mesa
de 11 milhões de famílias pobres. Visto de outro ângulo, o Bolsa Família significa a entrada de bilhões de reais na economia
de milhares de pequenos municípios, gerando emprego e renda.
(HGPE, 22/08/2006)

O Programa Bolsa Família foi o mais discutido na campanha,
inclusive pelos adversários. Enquanto Lula reforçava as melhoras na vida
da população com aquela ação e incitava o medo de que o programa acabasse, caso não fosse reeleito, os oponentes buscavam afirmar que não o
extinguiriam. Na argumentação do trecho citado, constata-se o foco do
Bolsa Família voltado para a economia e para o público de classe média,
diretamente beneficiado com o giro de dinheiro decorrente do benefício
governamental.
Para combater o argumento de assistencialismo, no dia 22/08,
dedicado exclusivamente a esse Programa, o discurso trouxe o tema “emprego” como um objetivo a ser alcançado pelas famílias beneficiadas.
(...) terceiro, a criação de mais programas porta de saída, aqueles
programas de formação de mão-de-obra e de geração de emprego, que fazem as pessoas melhorar de vida e não mais necessitarem dessa ajuda. (Lula, HGPE, 22/08/2006)
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Na fala, Lula utilizou o argumento de fins e meios, propondo
melhorias às atividades já realizadas. No trecho citado, o emprego seria o
fim e a criação de mão-de-obra o meio para a sua realização.
Na semana seguinte, o assunto “emprego” relacionou-se com outro elemento destacado durante a campanha: as pesquisas tecnológicas
de biocombustível. O programa enfatizou os avanços no setor e fundamentou-se na valorização do potencial brasileiro, tanto humano, quanto natural. Para referendar a conquista dos pesquisadores, utilizou-se o
argumento de autoridade, com o depoimento da ministra da Casa Civil,
Dilma Roussef.2 Em seu parecer, a geração de postos de trabalho mereceu
destaque. “E quando a gente fala criação de um setor econômico, nós
tamos (sic) falando de emprego, geração de renda (...)”, (Roussef, Dilma.
HGPE, 26/08/2006)
A mesma categoria de argumentos foi usada no decorrer do
programa, com vídeos diversificadas contando a história de populares,
denominadas “Nossa Gente Brasileira”. Os programetes exibiam depoimentos de produtores rurais, de estudantes, de donas-de-casa, de microempresários, de ex-desempregados e de trabalhadores beneficiados pela
produção do biodiesel. “É a coisa que eu tenho mais orgulho é dizer que
eu trabalho na Biodiesel, aí na rua. Trabalha onde? Na Biodiesel, meu
amigo”. (SOUZA, José. HGPE, 26/08/2006) “A coragem de trabalhar nós
tinha (sic)... tinha não, tem. Nós não tava (sic) tendo era oportunidade
para trabalhar”. (Assis, Francisco. HGPE, 26/08/2006). Nas duas falas
é possível ressaltar a presença de sentimentos exaltados pela campanha
como reforço do nacionalismo e enaltecimento do trabalhador: orgulho
e coragem.
A fundamentação pelo caso particular, categoria defendida por
Perelman (1996), explica a presença de depoimentos populares e a divulgação das histórias de moradores daquelas comunidades. Esses discursos avalizam a informação fornecida e dão credibilidade por aproximar
aquela realidade do restante da população.
2

Ministra indicada para concorrer à sucessão de Lula em 2010.
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Hoje, o potencial do negócio e os incentivos fiscais criados pelo
governo, através do Selo Social, atraem dezenas de empresas,
que transformam plantas como palma e mamona em Biodiesel e geram emprego e renda para 205 mil agricultores. (HGPE,
26/08/2006)

No fragmento acima, toma-se a fundamentação argumentativa
visando dois públicos distintos: empresários e empregados. O primeiro
pelos incentivos fiscais e o segundo pela geração de postos de trabalho. O
texto lido em off traz imagens dos laboratórios e a seguir o mapeamento
das usinas existentes e a serem construídas no país.
Outra forma de certificar as ações governamentais é a citação
de notícias veiculadas pela imprensa nacional. O trecho a seguir, narrado pelo locutor, exibia a manchete do jornal mencionado. “Pesquisa do
Instituto Target, divulgada pelo jornal O Globo, revelou: Sete milhões de
brasileiros subiram para a classe média esse ano”. (HGPE, 12/09/2006).
A sequência mostra um programa voltado para demonstrar as ações de
crescimento, relacionadas à classe trabalhadora. Para isso, geração de
empregos, distribuição de renda, aumento de salário e de crédito foram
apresentados como as razões para a reportagem.
Nesse programa, a fundamentação pelo caso particular foi apresentada novamente, com a história de vários brasileiros beneficiados por
créditos de bancos públicos, como agricultores e microempresários.
A nova lei cria o Supersimples que vai reduzir em até 40% os
impostos para micro e pequenas empresas. Ela também facilitará o crédito bancário e reduzirá a burocracia. Medidas que vão
beneficiar 2 milhões de empresas e gerar milhares de empregos.
(HGPE, 12/09/2006).

Nesse caso, o argumento usado foi de “fins e meios” pois procurou mostrar a forma de geração de empregos. Depois da locução inicial,
Lula reforçou o tema enfatizando a quantidade de empregos gerados a
partir da aprovação da lei.
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Se for reeleito, vou continuar dando prioridade à geração de
empregos. E um dos setores que pretendo apoiar ainda mais
fortemente é o das micro e das pequenas empresas. Fiquei muito feliz porque a Câmara acaba de aprovar a lei que reduz fortemente os impostos e a burocracia para os pequenos empreendedores. Depois da aprovação final no Senado, ela vai garantir
o fortalecimento das pequenas empresas em todos os setores da
economia, inclusive na construção civil. E deve estimular também, o surgimento de milhões de micro-empresas nos próximos
anos. Esse tipo de empresa gera muito emprego e o emprego é o
maior instrumento de ascensão social de um povo. (Lula, HGPE,
12/09/2006).

Junto com a promessa de continuísmo a respeito da política de
geração de empregos, Lula reforçou a argumentação dirigida à classe média, dedicando o espaço para falar da lei que beneficia microempresários. “Esse tipo de empresa gera muito emprego e o emprego é o maior
instrumento de ascensão social de um povo” (Lula, HGPE, 12/09/2006).
A valorização do trabalho como elemento dignificante do homem está
explicita nesta última sentença.
Com o trecho seguinte, pode-se concluir que o governo admite
a informalidade como uma categoria de emprego e que não contabiliza,
apenas, as vagas inseridas no mercado formal. “(LOC1) Crescimento no
emprego. São 6 milhões de novos empregos, 4 milhões e 500 mil com
carteira assinada. (HGPE,12/09/2006)”. Tal separação entre vagas preenchidas com ou sem carteira assinada pôde ser verificada em outros
momentos da campanha.
A questão salarial teve como ponto central o valor do salário mínimo. Dos programas analisados, esse foi o único que também citou as
conquistas em outros segmentos do mercado de trabalho. “(LOC1) Aumento dos salários. O salário mínimo é um dos maiores dos últimos 40
anos. E a maioria das categorias profissionais, teve no último semestre os
melhores reajustes salariais dos últimos 10 anos”. (HGPE, 12/09/2006) O
comparativo temporal usado aqui visa estabelecer um comparativo entre
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períodos da história brasileira (governos PT e PSDB), valendo-se do argumento de superação.
Uma das promessas da campanha em 2002 foi a criação de ações
voltadas para a capacitação dos jovens. Citado no decorrer do mandato,
o Programa Primeiro Emprego acabou fracassando e no programa do
HGPE destinado aos jovens ele nem foi mencionado. Contudo, a argumentação continuava relacionando a proteção do jovem com a condição
de empregabilidade. “É com a mais viva alegria, que posso dizer a vocês,
que estamos começando a vencer esses dois problemas extremos da juventude brasileira. Numa ponta, derrotando o analfabetismo e ampliando o acesso à educação. Na outra, promovendo a qualificação técnica”.
(Lula, HGPE 19/09/2006)
A propaganda governamental realizada no decorrer do primeiro
turno exigiu formas variadas de comprovação do que estava sendo dito.
Observou-se que as mais frequentes foram a inserção de depoimentos de
populares, ilustrações de casos, citações de reportagens e o resultado de
pesquisas realizadas por institutos nacionalmente reconhecidos. As três
primeiras formas já foram mostradas no decorrer deste capitulo e agora
se detém na última delas.
Mais uma vez confirmado. Com Lula, o Brasil gera mais empregos, mais renda e mais justiça social. A PNAD, a mais completa
pesquisa do IBGE divulgada ontem, revelou: Pela primeira vez
em 10 anos, a renda do trabalhador brasileiro aumentou. E só em
2005 foram gerados dois milhões e meio de novos empregos com
carteira assinada. A desigualdade social continua em queda e diminui o número de crianças fora da escola. É o Brasil no rumo
certo. (HGPE, 19/08/2006)

O exemplo vem na reta final de campanha, quando se torna necessário intensificar os apelos persuasivos. O trecho narrado por locutor em
off trazia imagens de jornais com manchetes sobre o assunto, aumentando
a legitimação da informação. Observa-se que, novamente, a presença de
números reforça a questão temporal: 10 anos e 2005. No primeiro caso,
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corresponde ao período do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB) o
que pressupõe uma critica à antiga gestão, cuja legenda partidária pertence
ao principal opositor atual de Luiz Inácio. A segunda data reforça a frase
inicial do texto visando provar que durante o governo Lula há mais geração de empregos que em outros momentos da história recente.
O último programa do primeiro turno apresentou um novo número de geração de empregos. Até então, a divulgação era de seis milhões
e meio e no dia 28/09 a apresentadora afirmava que: “Lula foi o presidente
que gerou sete milhões e meio de novos empregos” (HGPE, 28/09/2006).
Este número foi utilizado até o final da campanha de segundo turno. Depoimentos de populares ressaltaram o tema: “É, você pode ver o número
de geração de emprego nesse período que ele está aí” e “Acho que a principal mudança foi essa aí, a geração de emprego” (HGPE, 28/09/2006).
No discurso de encerramento, Lula, vestido com tons claros, falava ao ar livre, ao lado da esposa, vestida de azul, num cenário que enfatizou as cores da bandeira nacional. Ele falou a maior parte do programa,
procurando demonstrar tranquilidade a respeito do “julgamento” a que se
submetia nessa eleição. A temática recebeu tratamento do argumento de
direção quando afirmações de senso comum compuseram a fala.
Sei que muito ainda precisa ser feito. Temos que continuar diminuindo a pobreza, aumentando o emprego e melhorando a
educação. Temos que melhorar a segurança e a saúde. Temos que
fazer nosso país crescer mais e distribuir melhor a renda (...) É
com estes compromissos que peço, mais uma vez, o seu voto de
confiança. Muito obrigado e que vença o Brasil. (Lula, HGPE,
28/09/2006).

As afirmações acima poderiam compor o discurso de qualquer
candidato e apontam apenas constatações do que se espera de um governo. Mas essas frases foram tomadas pelo orador como uma forma de promessa, já que afirmava estar assumindo “compromissos” com o eleitor.
Dessa forma, pede “voto de confiança”, como o fez na eleição anterior, e
ressalta o sentimento de conjunto a favor do país “vença o Brasil”.
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Final do primeiro turno.
Entretanto, a ostensiva campanha de Geraldo Alckmin, somada
com os fatores contextuais, gerou o resultado esperado pelos opositores
e a eleição só se definiu no segundo turno. De acordo com o TSE, o Brasil possuía, em 2006, 125.913.479 eleitores. Destes, a votação totalizou
95.996.733 votos válidos, apresentando-se como a maior votação em números absolutos (91,58%). Os votos brancos somaram 2.866.205 (2,73%)
e os nulos 5.957.521 (5,68% ), gerando o seguinte resultado final:

Tabela 5 Resultado 1o. Turno/2006 – Fonte TSE

Segundo turno
O tom ameno, característico do primeiro turno de campanha,
tornou-se mais agressivo no segundo turno. Lula passou a responder aos
ataques da oposição exibindo, frequentemente, comparativos entre seu
governo e o de Fernando Henrique Cardoso. A estratégia de enfatizar as
realizações em sua administração permaneceu. Entretanto, os quadros
mostrados, relacionados ao antecessor ressaltavam o tempo em que cada
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um permaneceu no poder e os números comparativos em várias esferas,
como saúde, economia, emprego, educação e benefícios sociais.
Em quatro anos Lula fez mais do que o governo tucano em oito.
Compare. Média mensal de empregos com carteira assinada.
Com FHC, 8 mil. Com Lula, 105 mil. Dívida com o FMI. Com
FHC, 20,8 bilhões de dólares. Com Lula, dívida zerada. (...)
(HGPE, 16/10/2006)

A abertura foi idêntica em todos os programas exibindo a comparação do tempo de permanência de cada um no governo. Observa-se a
ênfase na pessoalidade. Enquanto, as ações atuais são atribuídas a Lula e
não ao seu governo, as críticas a FHC são realizadas tanto nominalmente
quanto ao partido, ferindo ambas as imagens. O destaque ao nome de
Lula pode indicar uma das causas do “efeito teflon”, ou seja, sua imagem
fortalecida por afirmações de sucesso e de realizações, que na verdade,
são efetivadas por toda uma equipe. Da mesma forma, no discurso houve
um isolamento da legenda partidária. O PT aparecia apenas no gráfico,
juntamente com a logomarca do PSDB e a palavra “governo”. Isso mostra o distanciamento promovido entre o partido e a imagem de Lula, buscando desvinculá-lo de rótulos e das denúncias que envolviam o Partido
dos Trabalhadores.
No dia seguinte, a campanha de Lula exibiu a peça polêmica que
afetou a argumentação de Alckmin. O vídeo fazia uma campanha contra
privatização, mostrando o mapa das empresas privatizadas pelo oponente e pelo governo anterior, instaurando o medo em relação à postura daquele grupo. O discurso questionava se a Petrobrás, o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal também não poderiam ser privatizadas, já que
o PSDB havia liderado a venda de outras estatais pelo país.
Nesse mesmo dia, o jingle “deixa o homem trabalhar” resgatou
da fala popular uma expressão indicativa da ironia provocada pelo discurso. A campanha petista estaria ridicularizando os ataques adversários
que “atrapalhariam” seu trabalho como Presidente. É a chamada argumentação pelo ridículo, conforme a teoria de Perelman e Tyteca (1996),
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quando o orador procura mostrar os exageros do oponente, em geral,
fazendo-se valer da ironia.
A estrutura dos programas seguiu pautas definidas por temas
como educação, saúde, segurança, mulher, obras e agricultura. A questão
do emprego esteve presente na maioria das veiculações petistas no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. No dia 27/10 a vinculação esteve a
cargo da agricultura empresarial e familiar e os programas criados pelo
governo. No dia 28/10, no horário do meio-dia, a programação voltou-se
exclusivamente para a mulher e as políticas de igualdade para os salários
e oportunidades. Na data, inclusive, a primeira-dama, Marisa, fez uma
participação.
Em 19/10, por sua vez, a geração de empregos vinculou-se às
obras de infraestrutura nos transportes. Em especial, atribuiu-se à indústria naval responsabilidade por geração de postos de trabalho. A legitimação veio do argumento fundamentado pelo caso particular com a
história de trabalhadores da indústria naval antes desempregados.
(AP. 1 – mulher clara) A reativação da indústria naval é uma
grande notícia para todos os brasileiros, em especial para aqueles
que trabalham no setor.
(AP 2 – indígena) Eles viveram tempos difíceis no governo passado, mas agora recuperaram a confiança e a alegria.
Vinheta Nossa Gente Brasileira
(LOC1) Jorge, Carlos, Cleiton e Rinaldo. Eles já passaram maus
momentos quando o governo passado encomendava a construção
de plataformas de petróleo a paises como Cingapura. Na época, a
indústria naval quase parou.
(Rinaldo de Oliveira – operário indústria naval) Quando a área
naval ficou fechada passei muito apuro, passei sufocos.
(Jorge de Oliveira – idem) Botava a mochila nas costas e saía por
aí pelos outros estados procurando emprego.

Os dois depoimentos acima apontavam para a dificuldade de
colocação no mercado, inexistente anteriormente. Por outro lado, na sequência, reforçou-se o discurso, com números de vagas criadas, a impor164
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tância do setor e com o próximo depoimento, enfatizou a valorização dos
trabalhadores do ramo.
(LOC1) Com a decisão de fabricar plataformas no próprio Brasil, Lula reativou a indústria de construção naval, gerou 130 mil
empregos diretos e indiretos e desenvolveu a tecnologia nacional.
(Carlos de Damasceno - idem) Não existe mais aquele tabu que
existia antigamente que o Brasil era um país de terceiro mundo
em termos de construção naval. Negativo. Nosso país é um país
de primeiríssimo mundo em construção naval.
(LOC1) É nisso que Lula é diferente. Com ele, o emprego e a indústria nacional estão em primeiro lugar. (HGPE, 19/10/2006)

Em todo planejamento de campanha definiram-se pontos centrais e diferenciais para o desenvolvimento argumentativo. Acima, observa-se uma tentativa explicita de estabelecer a diferença destacando
“emprego” e “indústria nacional”, como fatores caracterizadores do candidato.
Outros programas significativos para a temática foram os dos
dias 221, 23 e 26/10. No primeiro, a desigualdade social foi o alicerce para
explorar o tema. No segundo, o setor tecnológico e no terceiro, emprego
e educação foram as temáticas centrais.
Para falar de desigualdade social, o Presidente discursou enfocando a classe média, abordando questões ligadas à economia.
(AP 1 – negra) O governo Lula gerou mais de sete milhões e meio
de novos empregos e quer gerar muito mais ainda, estimulando o
setor que mais emprega: o das micro e pequenas empresas.
(AP 2 – indígena) Para isso, Lula vai implantar o Supersimples,
uma lei que depois de aprovada no Congresso vai reduzir em até
40% os impostos para esse setor. (...) (HGPE, 22/10/2006)

Encontra-se, aqui, um exemplo do argumento de fins e meios: o
fim – aumentar a criação de empregos; o meio – implantar uma nova lei.
Nesse dia, um quadro exibiu as principais propostas para a geração de
empregos, dos programas analisados, o único destinado exclusivamente
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ao tema. Entretanto, constatou-se que, no dia seguinte, as mesmas propostas foram apresentadas como destinadas à economia nacional. Esse
fato detecta a utilização do argumento de causalidade, relacionando a
consequência - emprego, às causas - mudanças na economia.
Propostas de Lula para gerar empregos:
Ampliar os programas de redução de impostos;
Expandir o crédito para os setores produtivos;
Aprofundar a redução da taxa de juros;
Apoiar fortemente as pequenas e micro empresas;
Facilitar a construção, reforma, aquisição da casa própria e
estimular o setor de construção civil; (HGPE, 22/10/2006)
Novamente, o espaço no HGPE procurou ressaltar a quantidade
de vagas novas ofertadas durante o governo Lula, recorrendo a depoimentos populares para aproximar a situação do eleitor.
(LOC1) O emprego cresceu em todas as regiões e aumentou a participação das mulheres no mercado de trabalho. Tudo somado,
o governo Lula chegou à marca de sete milhões e meio de novos
empregos, cinco milhões e meio com carteira assinada.
(Gisele da Silva – Porto Alegre) Eu agora tô empregada, né, que eu
era desempregada cinco anos.
(Gladison Oliveira – Brasília) Lula criou sete milhões de emprego
e todo mundo tá vendo.
(José dos Santos Araújo – Porto Alegre) O trabalhador hoje tem o
respeito maior que não tinha antes. (HGPE, 23/10/2006).

Essas histórias mostram uma constante nos programas produzidos para a reeleição de Lula: a legitimação das informações pelo argumento fundamentado no caso particular e a valorização do trabalhador,
pelo próprio trabalhador. Tamanha a constância das falas populares que
elas podem também ser classificadas como argumento de autoridade,
servindo como avalistas das ações expostas.
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(Lula) Não há dúvida que o emprego cresce no país, mas ele precisa
crescer ainda mais na cidade e no campo. É essencial também que
ele cresça de forma mais distribuída em todas as regiões do Brasil,
ou seja, a gente precisa aproveitar melhor o potencial criativo e
produtivo do brasileiro, sejam eles homens, mulheres, jovens ou
adultos. A oferta de emprego tem que melhorar em quantidade e
em qualidade. Vamos conseguir isso com duas maneiras. Primeiro aprofundando algumas medidas na área econômica. [em tela
repete os quatro itens citados anteriormente, mas aqui descritos
como propostas para economia] (Lula, HGPE, 23/10/2006).

Ressalta-se a preocupação em valorizar variados públicos, seja
pela questão geográfica, etária ou de gênero. Tal situação pode ser visualizada no fragmento acima e no seguinte.
(Lula) A outra maneira de aumentar o emprego é simples, não
tem nenhuma mágica. Pelo contrário, é só dar continuidade aos
grandes projetos que estão em andamento no país e iniciar outros
que já estão planejados. Isso será mais fácil agora porque a economia está estabilizada e o Brasil tem um rumo bem definido.
[entra tela com propostas de infraestrutura]
(LOC1) Com Lula, a TV digital e o pólo de microeletrônica e de
semicondutores vão gerar emprego em várias regiões do país. O
primeiro núcleo da TV digital será na zona franca de Manaus. E
os pólos iniciais de microeletrônica e semicondutores em Minas,
Bahia, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul [vinheta “Deixa o homem trabalhar”]. (HGPE, 23/10/2006).

Outro tema vinculado à questão do emprego é o desenvolvimento tecnológico. Observou-se que o biodiesel, a tv digital e os pólos de
microeletrônica foram citados em situações variadas, sempre amparados
pela geração de novas oportunidades no mercado de trabalho.
Na abertura do programa que destaca o futuro, um vídeo poético ilustra a mudança que Lula procura provar que realizou.
(LOC1) Brasileiros que antes mal se alimentavam e hoje fazem
três refeições por dia. Brasileiros que antes viviam na escuridão e
hoje tem luz em casa. Brasileiros que antes só encontravam portas
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fechadas e hoje têm um emprego. Brasileiros que antes tinham
perdido a esperança e hoje encaram a vida com confiança. Brasileiros que sobem na vida, que voltam a acreditar que sim, é possível viver num país mais justo e humano. E que existe alguém
que não apenas olha pra eles, mas está ao lado deles. (HGPE,
26/10/2006)

Neste primeiro trecho observa-se um tom quase messiânico,
apresentando Lula como herói dos pobres ou o grande salvador. Apesar do texto não mencionar o nome dele, as imagens, a partir da última
frase, mostram o Presidente, durante várias ocasiões, em contato com
a população, abraçando, cumprimentando, sorrindo e beijando pessoas
das mais variadas etnias e origens sociais. A união entre texto e imagem
estimula a mitificação do Presidente, transformando-o no principal responsável pelas mudanças citadas e, ao mesmo tempo, aproximando-o
da classe mais beneficiada. Como um profeta que realizando “milagres”
como a multiplicação dos pães – frase um - e oferecendo luz aos seus seguidores – frase dois, traz de volta a fé e a esperança (frases três e quatro
“Brasileiros que antes tinham perdido a esperança e hoje encaram a vida
com confiança”.). A última sentença deixa mais clara a relação entre a
figura de herói sagrado e o Presidente fazendo referência a expressões
populares presentes em diversos credos religiosos.
Para completar o apelo, o discurso que segue abordou o futuro:
(Lula) Meus amigos e minhas amigas, o mais importante agora
é que a gente discuta o futuro. E o futuro pra mim começa com
duas palavras: emprego e educação. Os resultados mostram que
estamos no rumo certo. A pobreza caiu. O emprego cresceu. A
educação melhorou, mas sabemos que o caminho é longo. Para
caminhar mais rápido e garantir que a educação e o emprego melhorem é preciso aumentar de forma consistente os investimentos
públicos e privados. Para isso é preciso ampliar o potencial de
crescimento da economia e distribuir melhor ainda os seus resultados. Já fizemos o mais difícil: a economia está equilibrada.
(...).(Lula, HGPE, 26/10/2006)
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Da mesma forma que na primeira campanha vitoriosa, o slogan
“a esperança venceu o medo” foi abordado de diversas formas e em várias
situações, em 2006 o mote centrou-se na palavra “futuro” incluindo discursos, vídeos, clipes e jingles. Basta seguir a sequência da fala do locutor
e do discurso de Lula para deduzir o raciocínio proposto: se ele fez aqueles atos salvadores no passado, poderia repetir no futuro. É o argumento
que Perelman (1996) classifica na categoria das ligações de coexistência,
com a vinculação da pessoa e seus atos. O mesmo discurso procura argumentar os meios para a obtenção de melhorias nas áreas da educação
e do emprego, ou seja, buscar investimentos públicos e privados. Estabelece para isso, uma relação causal entre o crescimento econômico e
o desenvolvimento nos setores citados. O trecho encerra com o uso do
argumento de superação, afirmando que “já fizemos o mais difícil: a economia está equilibrada (...)”.
A sequência do discurso utiliza novamente o argumento de pessoa e seus atos, responsabilizando pessoalmente o Presidente pela geração de empregos e indicando que, se ele já fez, deverá realizar mais. “Mas
Lula é principalmente o presidente que vai gerar ainda mais empregos”.
A fala articula o argumento de causalidade buscando fortalecer a credibilidade da afirmação ao explicar porque a frase anterior seria verdadeira. “Porque Lula já iniciou os projetos que nos próximos anos vão ampliar o mercado de trabalho”.
(AP1 – rapaz) Lula é o presidente que gerou sete milhões e meio
de empregos, cinco milhões e meio com carteira assinada.
(AP2 – moça loira) Mas Lula é principalmente o presidente que
vai gerar ainda mais empregos.
(AP 3- índio) Porque Lula já iniciou os projetos que nos próximos
anos vão ampliar o mercado de trabalho.
(LOC1) Lula reativou a indústria de construção naval que estava
parada e agora este setor vai crescer ainda mais. Cinco novas plataformas de petróleo estão sendo construídas no Rio de Janeiro,
Bahia e Rio Grande do Sul. E de norte a sul, os grandes portos
brasileiros estão sendo ampliados e modernizados para aumentar
as nossas exportações e gerar mais empregos. (...) Nova lei das micro e pequenas empresas. Pronta para ser aprovada no Congresso,
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ela cria o Supersimples que reduz a burocracia e os impostos para
o setor que mais gera empregos no Brasil. (...)

O trecho narrado pelo locutor utiliza a técnica argumentativa
denominada inserção das partes no todo quando explica projetos destinados a gerar empregos enfatizando a localização geográfica das plataformas de petróleo e a expansão “norte a sul” onde os portos estariam
sendo modernizados. Em seguida, o argumento de vinculo causal atrela
a implantação de uma nova lei à aprovação do Congresso Nacional.
O raciocínio de causalidade permanece depois, quando é dada
abertura para a exposição de programas sociais como o Bolsa Família.
(AP 3 – negra) O emprego é a porta que se abre para uma vida
mais digna, mas para chegar lá é preciso antes de qualquer coisa
se alimentar. (HGPE, 26/10/2006)

Ressalta-se, novamente, o uso do valor “dignidade” para enaltecer o trabalhador. O quadro “Nossa Gente Brasileira”, exibido depois,
mostra o argumento fundamentado pelo caso particular, ilustrando o
beneficio recebido por um grupo de agricultores que devolvem o cartão
do programa, após conseguirem uma outra fonte de renda.

E a campanha chegou ao fim...
O último programa do HGPE se revestiu de um forte poder apelativo. Os elementos não textuais predominaram para a criação deste
ambiente. Um forte arranjo musical embalou trechos do programa e o
clipe ilustrado por pessoas de mãos dadas em cenários de diferentes regiões do Brasil. A combinação desses ingredientes implica na leitura de
uma mensagem de otimismo e união. As pessoas de mãos dadas, em locais diversos, demonstram apoio à candidatura. A melodia indicou novo
começo, felicidade, crescimento e continuidade.
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Inclusive, o aniversário do Presidente, 27/10, foi comemorado
após o depoimento do escritor Paulo Coelho, cuja presença representou
um forte argumento de autoridade. O vídeo da festa de aniversário mostrou o mesmo campo do cenário do discurso do candidato, quando várias
crianças e os apresentadores do programa chegavam com um bolo com
velas e confeitos verdes e amarelos. Via-se, mesmo sem o áudio específico, que os pequenos cantavam “parabéns pra você” e Lula as abraçava.
O vídeo encerrava com uma assinatura na tela felicitando o presidente
e outra com os dizeres “Parabéns, Brasil”, assinados pelo próprio Lula.
O cenário do discurso do candidato criou um ambiente simbolicamente patriótico, exibindo ao fundo o céu azul, com mesclas brancas,
um campo com plantas douradas – semelhantes ao trigo – indicando
fartura e desenvolvimento.
(Lula) Temos tudo para crescer mais rápido e para gerar muito
mais empregos, para melhorar ainda mais a saúde, a segurança
e a educação. Isso só será possível porque colocamos o Brasil nos
trilhos. O mais importante é crescer da forma certa, aumentando
a distribuição de renda e diminuindo as desigualdades entre as
pessoas e entre as regiões. Nós vamos conseguir isso porque o
mais difícil já foi feito. (Lula, HGPE, 28/10/2006)

O argumento de superação foi usado duas vezes neste trecho,
quando o candidato afirma ter colocado o país “nos trilhos” e que “o
mais difícil já foi feito”. Essas afirmações, somadas ao inicio da fala “temos tudo para crescer” indicam a promessa de que os itens citados serão
realizados porque indicam a transposição de obstáculos. No clipe, havia
a inserção de depoimentos de populares como uma narração. Entre outros assuntos, três deles, já utilizados em programas anteriores, tratavam
sobre emprego.
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Saldos e comparações.
Conclui-se que na campanha de reeleição, a temática esteve vinculada a duas categorias. A primeira, baseada em questões concretas. A
segunda, em apelos emocionais. No primeiro caso, a geração de empregos relacionou-se com agricultura (cooperativas e agricultura familiar),
lei para micro empresas, indústrias (principalmente a naval), educação,
tecnologia (digital e combustível) e obras de infraestrutura. Em termos
emocionais, houve vinculação com qualidade de vida, ascensão social,
melhoria de vida e dignidade pessoal.
A lei para beneficiar pequenas e micro empresas recebeu destaque na campanha e se questiona até que ponto essa ênfase teria relação com uma declaração feita por Lula há quase 30 anos, durante a
primeira convenção do PT. Na época ele afirmara que “Queremos que
os trabalhadores sejam donos dos meios de produção e dos frutos de seu
trabalho” (Lula, citado por Dantas, 1981 p.107). O estímulo atual ao empreendedorismo não seria uma forma de os trabalhadores deterem os
meios de produção? Na campanha, o argumento pela criação de novas
microempresas era fundamentado pela quantidade de empregos gerados
por ela, entretanto, observa-se de certa forma uma relação com aquela
declaração anterior.
Outra semelhança com os períodos precedentes refere-se ao Programa Bolsa Família, base necessária, de acordo com os discursos do
Lula candidato, para que a camada mais pobre da população pudesse ter
condições de conseguir uma renda própria. Em setembro de 1989, Lula
declarou numa entrevista para a TV Alterosa, em Belo Horizonte, sua
intenção de fornecer cestas básicas aos mais necessitados, enquanto o
plano econômico não desse os primeiros resultados. O jornalista Mauricio Lara, que trabalhou na cobertura daquela campanha, descreveu o
conteúdo sucintamente: “No início de seu governo, subsidiaria a cesta
básica, para permitir aos pobres enfrentar o tranco dos primeiros meses,
até que o programa econômico que adotasse começasse a dar resultados.
Garantia que não faltaria comida”. (Lara, 1994, p.60)
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O raciocínio desenvolvido expôs um levantamento das ações
realizadas durante a primeira gestão nas áreas econômica e social. Em
especial no primeiro turno, as propostas para um segundo mandato estiveram num plano secundário. O tom predominante foi de reforço da
imagem de estadista, personalizando as realizações e evitando ataques
diretos aos concorrentes. Já durante o segundo turno, a campanha tornou-se mais agressiva atacando o opositor, apresentando propostas mais
concretas de gestão e privilegiando o discurso direto de Lula.
A legitimação da fala, fundamental para quem exerce ou pretende exercer o poder, veio das entrevistas com autoridades, populares,
resultados de pesquisas, dados numéricos e divulgação de reportagens
veiculadas na imprensa nacional. Observou-se um cuidado especial com
esse aspecto, pois todos os programas traziam avalistas para as ações já
realizadas pelo governo.
A divulgação do combate à desigualdade esteve presente em outros elementos não linguísticos. Entre eles, a campanha para a reeleição
apostou na equidade de gênero e na valorização da diversidade do País,
investindo na contratação de apresentadores de diversas etnias. Os vídeos exibiam também depoimentos de populares e imagens de diversas
regiões do país, privilegiando pólos regionais e cenários nacionalmente conhecidos. No segundo turno, em especial, as mensagens eram legendadas e traduzidas para libras, a segunda Língua Oficial do Brasil,
destinada ao público surdo-mudo. No primeiro turno, entretanto, havia
legendas em uma tarja verde e amarela nas falas de Lula, e não em libras.
A desvinculação de Lula, com a cor representativa do PT e de
partidos de esquerda, ocorreu sutilmente. O vermelho era mesclado com
as cores da bandeira em um efeito de fusão entre as cores. A logomarca
do partido, na vinheta de abertura, foi estilizada em verde e amarelo. Na
marca d’água exibida durante as falas do Presidente, a logomarca era
inserida acima do nome de Lula, com fundo verde e amarelo e a estrela
pintada de vermelho.
O investimento nas cores simbólicas nacionais reforçou o perfil
de estadista e, por outro lado, estimulou o sentimento de identificação e
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união por uma causa. A vinheta de abertura dos programas sintetizou as
questões levantadas acima: simbolismo das cores e diversidade de públicos. Os efeitos da computação gráfica fizeram o telespectador percorrer
momentos da vida do Presidente/candidato, ao visualizar uma mescla de
regiões, etnias e riquezas nacionais, somada ao carisma de Lula abraçando, beijando ou cumprimentando pessoas. Os tons coloridos casavam
com o jingle “é lula de novo, com a força do povo” e a assinatura final
envolvia o nome do candidato e o número da legenda com uma espécie
de laço em verde e amarelo.
Na campanha de 2002, Lula discursava em um escritório de
trabalho, cercado por outras pessoas em atividade e exibindo ao fundo
elementos em tons de vermelho. Em 2006, seus pronunciamentos foram
realizados em uma sala semelhante a um gabinete e ao fundo alternaram-se elementos nos tons da bandeira brasileira, mapas do Brasil e o
globo, inclusive, com a bandeira nacional em um dos cantos da tela.
Todos esses elementos mesclados sugeriam a presença de um homem popular, realizador e acessível, provocando o efeito de identificação
com determinadas camadas e de exaltação da brasilidade.

Discurso da vitória
A totalização dos votos da eleição presidencial de 2006 foi finalizada pelo TSE, às 14h55 do dia 30/10. Lula reelegeu-se com 60,83% dos
votos válidos, somando 58.295.042 de votos e Geraldo Alckmin (PSDB)
ficou com 39,17% do total, ou seja, 37.543.178 votos. O resultado parcial,
divulgado na noite da eleição em 29/10, já confirmava a vitória de Lula,
que realizou o primeiro pronunciamento depois de eleito, no hotel onde
acompanhava a apuração, em São Paulo, capital.
Lula declarou que a prioridade na próxima gestão seria a camada
mais necessitada da população, reafirmando o desejo de diminuir as diferenças regionais. “As regiões mais empobrecidas terão no nosso governo uma atenção ainda maior porque nós queremos tornar o Brasil mais
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equânime. Queremos tornar o Brasil dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados mais justo do ponto de vista geopolítico, mas também do
ponto de vista econômico e social”. (Lula, 29/10/2006)
A questão do emprego esteve relacionada ao ciclo da economia:
Através das conquistas que os trabalhadores brasileiros tiveram
fazendo acordos por reajuste maior do que a inflação, coisa que
durante muitos anos nós não fazíamos, nós provamos que quando o povo tem um pouco de dinheiro ele começa a comprar, a
loja começa a vender, a loja começa a comprar da fábrica, a fábrica começa a produzir, começa a gerar empregos, começa a gerar
distribuição de renda, e é esse o país que nós queremos. (Lula,
29/10/2006)

Reeleito até 2010, além do cumprimento das expectativas geradas, Lula teve o desafio de manter um índice de popularidade inédito,
que nem as denúncias reveladas conseguiram destruir. De acordo com a
Folha on line de 29/10, “Lula detém o recorde de avaliação positiva de um
presidente da República. Segundo pesquisa Datafolha, divulgada no dia
25/10, 53% da população classifica como boa ou ótima a gestão de Lula.
Outros 31% consideram o governo petista regular. A taxa dos que acham
a atuação do presidente ruim ou péssima é de 15%”.

Síntese do período analisado
Para facilitar a visualização das mudanças argumentativas que
ocorreram no discurso de Lula em relação ao emprego, as conclusões
sintetizadas constam na tabela a seguir.
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PERÍODO

FASE EXTREMA
ESQUERDA
SINDICALISMO
– anos 70

FASE EXTREMA
ESQUERDA
FUNDAÇÃO DO
PARTIDO DOS
TRABALHADORES – início
da década de 80

FASE EXTREMA
ESQUERDA
DEPUTADO
FEDERAL – final
década de 80

SÍNTESE DISCURSOS SOBRE EMPREGO
- melhorias nas condições de trabalho para a categoria dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo;
- o contexto, caracterizado pelo regime de exceção,
influencia a luta por liberdade de expressão;
- discurso fundamentado na valorização classista e
no sentimento de união entre seus integrantes;
- utilização predominante dos argumentos baseados
na emoção (argumento pelo exemplo, de direção e
relação de causalidade);
- uso de vocativos, de comparações e de linguagem
coloquial;
- cobrança de geração de empregos pelo poder público, contemplando outras classes de trabalhadores
assalariados;
- contexto caracterizado pela abertura política no
Brasil e pela organização popular;
- luta pela liberdade de expressão e por eleições diretas à Presidência da República;
- valorização do trabalhador brasileiro para reforçar
o sentimento de classe, estimulando a mobilização;
- socialismo apresentado como única alternativa
para a solução dos problemas sociais, inclusive
para a criação de vagas de trabalho;
- discurso coloquial, uso de vocativos e comparações;
- predominância da palavra “desemprego”;
- argumentação pelo exemplo, superação, direção,
ligação simbólica e causalidade;
- início da construção da imagem de Lula como um
símbolo da esperança pela implementação da democracia e da igualdade social.
- crítica à política econômica, considerada responsável pela redução no número de empregos e pela
queda na qualidade de vida do trabalhador;
- uso do argumento de incompatibilidade, com a
desqualificação da ideologia dominante dos poderes econômico, político e midiático;
- discurso amparado no valor de justiça social contra a exclusão;
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PERÍODO

SÍNTESE DISCURSOS SOBRE EMPREGO

FASE EXTREMA
ESQUERDA
CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
– 1989

- rompimento dos acordos com o Fundo Monetário
Internacional;
- uso intenso da palavra “desemprego”;
- não há realização de acordos com outros partidos;
- proposta de implantação de economia socialista;
- rejeição da entrada de capital estrangeiro no País.

FASE DE
TRANSIÇÃO
CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
–1994

- exclusão da hipótese de pagamento da dívida externa;
- parceria com outros partidos de esquerda;
- programa reivindicava a criação de postos de trabalho.

FASE DE
TRANSIÇÃO
CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
–1998

- período de transição ideológica com a possibilidade de análise dos acordos com os credores internacionais;
- desemprego justificado pela política econômica incompatível com as necessidades da população;
- governo antecessor é responsabilizado pelo aumento do desemprego;
- argumentação de incompatibilidade, direção pessoa e atos;
- apresentação de proposta para alteração do modelo
econômico para sanar a questão;
- crítica às privatizações e à entrada dos investidores
internacionais, que dividiriam a responsabilidade
pelas mazelas sociais.

FASE CENTROESQUERDA
CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
- 2002

- ruptura evidente com os preceitos petistas com a
publicação da “Carta ao Povo Brasileiro”;
- flexibilização ;
- consagração de Lula como símbolo da esperança;
- diálogo com empresários;
- acordo com partidos de direita;
- garantia de cumprimento do acordo com o FMI;
- promessa de criação de 10 milhões de empregos;
- programa sobre a questão do emprego, considerando públicos específicos como jovens, negros e
mulheres;
- planejamento voltado para o mercado, com destaque para o comércio exterior.
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PERÍODO

FASE CENTRO
ESQUERDA
PRIMEIRO ANO
DE GOVERNO
- 2003

SÍNTESE DISCURSOS SOBRE EMPREGO
- Legitima ações com as propostas de Reformas Previdenciária, Tributária e Agrária.
- busca de parcerias com a iniciativa privada para a
geração de empregos e execução de obras de infraestrutura;
- captação de recursos oriundos do capital estrangeiro;
- ênfase no Programa Primeiro Emprego, destinado
aos jovens;
- Parcerias Público-Privadas seriam responsáveis
pela geração de postos de trabalho;
- argumentação fundamentada em juízos de valores,
como justiça e responsabilidade, compatíveis a um
público amplo,
- uso da palavra “mudança” para minimizar o continuísmo da ideologia herdada do antecessor;
- predominância da palavra “emprego”, em detrimento da problemática “desemprego”;
- argumentos de causalidade, incompatibilidade, autoridade, ligação simbólica e relação entre pessoa e
atos;
- uso de comparações, vocativos e exemplificação relacionada à história pessoal do Presidente;
- exaltação da qualidade do trabalhador brasileiro
como vantagem para investidores estrangeiros no
País;
- argumento de presença demonstrado pelo uso da
palavra “obsessão” com o objetivo de levar o público a confiar no governo, que estaria tomando
providências para diminuir o desemprego;
- argumento de autoridade demonstrado pela utilização da primeira pessoa do singular, dos tempos
verbais;
- divisão de responsabilidade entre Governo, iniciativa privada e sociedade, materializada pela primeira pessoa do plural dos verbos;
- relação da temática “emprego” com as questões
“educação, “criminalidade,” “reformas e “crescimento econômico”.
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PERÍODO

FASE CENTRO
ESQUERDA
REELEIÇAO –
2006

SÍNTESE DISCURSOS SOBRE EMPREGO
- Contexto marcado por denúncias de corrupção envolvendo o governo federal e o Partido dos Trabalhadores;
- Campanha centrada nas ações do governo;
- Dados visam comprovar a geração de vagas no
mercado de trabalho em função da gestão governamental;
- Reforço na imagem de Lula estadista e homem do
povo, com forte apelo emocional;
- Desvinculação de Lula com as cores do PT e com o
próprio Partido;
- Valorização das cores da bandeira nacional nos detalhes estéticos dos programas exibidos no HGPE;
- Ênfase nos programas sociais, especialmente, o
Bolsa Família;
- Pagamento da dívida externa é usado como argumento a favor de Lula;
- Utilização de argumentos de superação com a
comparação entre o período de FHC e o de Lula;
- Propostas para a classe média como a implantação
da lei destinada às micro e pequenas empresas;
- Geração de empregos relacionada com desenvolvimento econômico e inovações tecnológicas, como
biocombustivel e TV Digital;
- Geração de empregos relacionada com valores
emocionais como ascensão social, dignidade e
qualidade de vida.

Tabela 6– Síntese mudanças argumentativas da temática “emprego”

1. Nesse dia Lula ganhou o direito de resposta a ser veiculado no programa de
Geraldo Alckmin a respeito do caso dossiê.
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A investigação que originou este livro partiu da hipótese de que
ocorreram alterações nos discursos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva,
durante os mais de 30 anos de sua vida pública. Procurou-se, então, descobrir como se processou a mudança de seus argumentos e qual a relação
entre eles e o contexto social, institucional e ideológico. Para ilustrar a
pesquisa, optou-se pela temática emprego, pela presença constante nas
falas do Presidente, por ele ser uma figura significativa no Partido dos
Trabalhadores e por ser uma questão relevante no cenário econômico
contemporâneo.
Adotou-se análise de conteúdo para quantificar o uso da temática emprego como referencial constante no período analisado. O referencial aplicado correspondeu à Teoria da Argumentação, proposta por
Chaim Perelman e Olbrechts-Tyteca, articulada com a análise do discurso. O autor propõe a Nova Retórica que se fundamenta no uso de uma
lógica não formal na construção das teses defendidas pelo orador. Assim,
Perelman rompe com o paradigma cartesiano, ao defender que os recursos argumentativos possuem validade além da demonstração, apoiando-se também no verossímil. Ele afirma que a retórica não é apenas uma
técnica que aglutina figuras de estilo com o propósito de persuadir por
quaisquer meios, mas que, ao contrário, impõe a utilização da racionalidade, ora fundamentada na demonstração, ora numa lógica de juízos
de valor.
A Nova Retórica, de acordo com Perelman, retoma os fundamentos aristotélicos e desenvolve a concepção de Aristóteles, cuja estru181
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tura se embasa em orador, auditório e discurso. Perelman associa essa
terminologia a auditório, acordo e técnicas argumentativas. O auditório é
classificado como universal ou particular, dependendo dos argumentos
utilizados; os acordos são as premissas que fundamentam o discurso e, as
técnicas se dividem em argumentos quase lógicos, (baseados na lógica),
argumentos baseados na estrutura do real (baseados na emoção) e argumentação pelo exemplo. Com o apoio dessas reflexões enfatizou-se a
discussão sobre as técnicas argumentativas e a vinculação dos discursos
de Lula com o contexto sócio-econômico.
No decorrer da trajetória pública do Presidente, observou-se que
durante o sindicalismo, a questão emprego se relacionava com as lutas
pelos direitos trabalhistas e pela melhoria das condições de trabalho do
operariado. A situação político-social do Brasil influenciou as falas do
sindicalista, marcadas pela contestação ao Regime Militar. Os discursos
pediam liberdade de expressão, o que ampliou o auditório, propiciando
as reflexões para a criação de um partido político. Nesse momento, Lula
consagrou-se como uma liderança popular, abrindo a possibilidade de
organização das massas.
A ideologia que perpassava os discursos questionava a respeito
do planejamento econômico executado pelo governo. Lula contestava as
relações entre capital e trabalho, defendendo a igualdade e um mundo
sem dominantes e dominados. Influenciado pelo contexto político e pela
ideologia, sua formação discursiva manifestou a predominância de vocativos e de comparações e os argumentos de direção, causalidade e a
argumentação pelo exemplo. Essas técnicas contribuíam para uma construção linguística que simplificava a compreensão do auditório.
Com a criação do Partido dos Trabalhadores, no início da década de 80, os discursos articulavam questões mais abrangentes, como a
organização política e as decisões na área econômica. Nesse momento,
Lula, então, inseriu na sua fala a necessidade de geração de empregos
cobrando ações das esferas governamentais. As condições de produção
correspondiam ao início da abertura democrática no Brasil e à organiza182
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ção das classes populares, lembrando que o PT foi o primeiro partido a se
manifestar na campanha pelas “Diretas Já!”, realizada em 1984.
O mercado e suas leis eram tidos como injustos e passíveis de
modificações estruturais com a proposta de dissolução do sistema vigente para implantação de um modelo socialista, considerado a única alternativa para eliminar a desigualdade social. Nesse contexto, Lula emergiu
como símbolo de esperança, ao agir como porta-voz das minorias.
A ideologia dominante no discurso do líder operário exprimia-se
por condições iguais de oportunidades, pela distribuição de renda e por
direitos políticos. A estrutura argumentativa manteve o tom coloquial
com o uso constante de vocativos e comparações e da argumentação pelo
exemplo, superação, direção, ligação simbólica e causalidade. Especificamente, os argumentos de superação e ligação simbólica favoreceram o
delineamento do simbolismo de Lula.
O pronunciamento analisado, enquanto Deputado Federal exibiu
uma postura bastante crítica a respeito dos poderes, econômico, político
e midiático, dominantes na sociedade. O principal argumento presente,
o de incompatibilidade, visava desqualificar os opositores, amparando-se no valor de justiça social contra a exclusão. Observou-se também que
as comparações se aproximavam da linguagem popular, incidindo, inclusive, no uso de gírias.
As campanhas eleitorais apresentaram modificações com o passar dos pleitos. Na primeira eleição direta para a Presidência, depois do
Regime Militar, Lula disputou o segundo turno representando o pensamento da esquerda brasileira. Ele ainda mantinha resquícios do perfil
operário, tanto por sua postura ideológica, como pelo visual. As características remanescentes do período sindical correspondiam a um discurso
coloquial e crítico, eliminando o diálogo com as classes dominantes e os
acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional.
Nas duas eleições seguintes, em 1994 e 1998, começaram os acordos com outros partidos. O período é considerado de transição apontando para o amadurecimento político do PT, que conseguiu projeção
nacional, conquistando prefeituras e vagas nas Câmaras de Vereadores,
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de Deputados e no Senado Federal. No discurso, permaneciam as comparações e Lula começou a citar trechos de sua história, consolidando o
símbolo de esperança de que se apossou. O conteúdo das falas ainda se
referia às bases populares, entretanto, enfatizou a política econômica do
País, com a apresentação de um novo modelo.
A consagração da lógica que regeu o governo Lula manifestou-se
em junho de 2002, com a publicação da Carta ao Povo Brasileiro. O documento apresenta as diretrizes que seriam adotadas no caso da vitória
petista, especialmente em relação às medidas econômicas. Enquanto nas
campanhas de 1989 e 1994, o Partido não cogitava o cumprimento dos
acordos com os credores internacionais, em 1998 propunha-se a analisá-los e na Carta, comprometeu-se a cumpri-los. Em 2006, o pagamento da
dívida, realizado durante o primeiro mandato de Lula, foi usado como
argumento a favor de seu governo.
A campanha vitoriosa em 2002 mostrou um candidato ponderado e estadista. O slogan “a esperança venceu o medo” reforçou o caráter
simbólico de Lula, que se colocava como a esperança do País. A questão
do emprego mereceu destaque com a promessa da criação de 10 milhões
de vagas em quatro anos. Para atingir esse objetivo, o Partido lançou o
Programa Mais e Melhores Empregos que discorria sobre as estratégias
focadas para diversos públicos, como jovens, negros e mulheres.
A adesão de um novo público à candidatura de Lula explica-se,
entre outros fatores, por sua postura de rompimento com os velhos dogmas do PT, sua mudança em relação às propostas econômicas e à vice-presidência preenchida por um partido de direita, o Partido Liberal (PL).
Durante o primeiro ano na Presidência da República, período
aqui analisado, a relação predominante no período foi o emprego
como o resultado da aprovação das Reformas Agrária, Tributária e
Previdenciária. Ele legitimou a argumentação na maioria das citações
que tratavam sobre o tema, exemplificando o uso do argumento de fins
e meios.
A argumentação baseada na emoção esteve presente praticamente em todos os discursos, mesmo que estes apresentassem dados com184
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prováveis. Valores universais como auto-estima, justiça, igualdade e responsabilidade geravam o apelo para a sensibilização e identificação das
pessoas com as situações expostas.
Os discursos que abordavam a geração de emprego receberam
força emocional oriunda de expressões como “obsessão”. As ações propostas para sanar o problema estavam relacionadas com questões generalistas como educação e criminalidade. A carga emotiva desses pronunciamentos ficava evidente quando verdades aceitas pela população
entravam em evidência em afirmações a respeito da necessidade de ensino para adquirir vaga no mercado de trabalho ou, de que quem trabalha
está menos sujeito a entrar para a criminalidade.
O programa mais enfatizado, especialmente no primeiro semestre de 2003, foi o Primeiro Emprego, com foco na juventude, entre 16 e 24
anos, que seria realizado em parceria com a iniciativa privada. Buscou-se
o resultado dessa ação e verificou-se que um ano após sua implantação,
em outubro de 2003, tinham sido ofertadas aproximadamente, duas mil
vagas. Das mais de 750 mil empresas convidadas a participar, pouco mais
de quatro mil se inscreveram, segundo o próprio Ministério do Trabalho.
Os discursos de Lula incitavam a participação social na discussão
das propostas, como por exemplo, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e também distribuíam responsabilidades,
especialmente, para a iniciativa privada. No segundo semestre, foram
citadas com mais frequência, as Parcerias Público-Privada (PPP) que o
governo esperava implementar para dirimir alguns problemas, como infraestrutura e emprego.
O que se viu na campanha de reeleição, em 2006, foi uma releitura do governo com a apresentação de resultados obtidos durante os
quatro anos. A campanha se sustentou fazendo uma retrospectiva dos
atos governamentais, exibindo depoimentos de eleitores e fortalecendo a
imagem de Lula estadista e oriundo da camada popular.
As denúncias de corrupção no governo federal e os escândalos
envolvendo o PT, em especial, no ano da eleição, tornaram-se o principal
argumento dos opositores, mas não ganharam destaque na campanha de
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Lula. As investigações sobre os escândalos eram citadas com o amparo
do valor “justiça”, com o candidato petista afirmando que cobraria punição depois da apuração dos fatos. A ênfase nas realizações e o reforço
na imagem de Lula como um homem do povo geraram o “efeito teflon”
porque auxiliaram na desvinculação do Presidente com aqueles acontecimentos.
Durante todo o período analisado, a argumentação, aliada à
fundamentação em valores universais, enalteceu as qualidades do trabalhador brasileiro. Enfatizaram-se as características, “competência, inteligência, amabilidade e disposição”. Algumas vezes, ressaltaram-se alguns
aspectos para provar a tese de que os assalariados poderiam engajar-se
em uma luta por melhores condições de vida, como nas fases de sindicalismo à campanha de 1998. Na terceira fase, a partir de 2002, a qualificação do operário foi apresentada como uma vantagem para os investidores estrangeiros e como forma de avalizar as propostas governamentais.
Os argumentos foram se alterando à medida que o contexto
sócio-político exigia novas posturas de Lula. A alteração mais evidente
refere-se à concepção ideológica que passou de uma esquerda contestadora, para uma tendência centro-esquerda, conciliando a importância da
economia de mercado e às práticas a favor da igualdade social. A estrutura argumentativa, entretanto, demonstrou mais permanência do que
mudança porque os traços argumentativos continuaram nos discursos
no decorrer desses 30 anos, enquadrando-se na fundamentação em valores universais como “justiça, liberdade, igualdade, generosidade e responsabilidade”. Pode-se afirmar, que a preocupação com o tema durante
o período analisado, esteve vinculada discursivamente aos princípios de
justiça e de igualdade social, que são os mesmos valores que fundamentaram os discursos precedentes.
O carisma dos discursos de Lula pode ser explicado pelo uso de
vocativos, comparações e simbolismo. As técnicas que predominaram
foram as relações de causalidade, argumento de autoridade, pelo exemplo, direção, incompatibilidade, superação e coexistência entre ato e pessoa.
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A construção da imagem de Lula é resultado dessas décadas de
vida pública, não podendo ser atribuída apenas às estratégias eleitorais
ou a supostas “mágicas” realizadas pelos profissionais do marketing político. Isso significa que a mudança observada nos discursos não se refere
apenas a estratégias eleitorais, mas a uma alteração de postura.
A pesquisa comprovou a hipótese inicial, mas sob outro prisma:
a defesa da problemática “emprego” permaneceu no período, entretanto
sofreu alterações quanto ao recorte da realidade e ao posicionamento do
orador. Esse fato demonstra que características como, o uso de comparativos, argumentação pelo exemplo, relações de causalidade, incompatibilidade e direção se mantiveram, mas o conteúdo veiculado por essas
técnicas mudou ideologicamente conforme exigiam as obrigações dos
cargos de Lula.
Contudo, a mudança, em especial a partir da campanha de 2002,
não significou descaso com o problema, porém apresentou novas formas
de resolvê-lo. Observa-se, então, a mudança, pois nos discursos precedentes, durante o sindicalismo e o início do PT, a solução viria pela dissolução do sistema vigente e a implementação de uma nova estrutura
política e econômica. Com o passar do tempo, depois da segunda derrota na campanha eleitoral à Presidência, houve adesão à ordem social
vigente, apontando para o continuísmo e apresentando propostas conciliatórias com o poder dominante. Em especial, a partir de 2002, entre
esses acordos destaca-se a execução das Reformas, o cumprimento dos
contratos internacionais e a captação de capital privado e estrangeiro.
A reeleição, em 2006, exigiu do Presidente uma postura mais
conciliatória ainda, em função das denúncias de corrupção a que o Partido dos Trabalhadores foi submetido. A blindagem de Lula foi reforçada
e/ou criada por discursos que enfatizavam as ações governamentais que
foram personalizadas.
A análise comprovou que houve mudança nos discursos que, por
razões diversas, transitaram da esquerda para o centro. Agora cabe ao
leitor/eleitor observar as consequências oriundas dessas alterações e fazer
sua própria avaliação.
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