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1. RESUMO 

Este trabalho tem como corpus a carta de Michel Temer à presidente Dilma 

Rousseff, datada de 7 de dezembro de 2015. O objetivo desta pesquisa é analisar a 

carta com o auxílio da análise do discurso, da semiótica e das discussões sobre a 

figura do autor (FOUCAULT, 2012), a fim de apresentar uma leitura sociopolítica do 

texto em questão. Para tanto, procura-se levantar não só os posicionamentos que o 

autor da carta deixa explícitos, mas, principalmente, os que são subentendidos. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O texto a ser analisado neste trabalho é a carta que o então vice-presidente 

Michel Temer (PMDB) escreveu para a então presidente Dilma Rousseff (PT), 

datada de e publicada em 7 de dezembro de 2015. Esta pesquisa está embasada na 

teoria da Análise do Discurso de Platão e Fiorin (1995), nos conceitos sobre carta 

(GOLD, 2005; MEDEIROS, 2010) e autor (FOUCAULT, 2012), também na análise 

semiótica, mais precisamente a obra Semiótica das Paixões, de Fiorin (2007).  

Vindo a público num período de acirramento das rivalidades políticas entre 

esquerda e direita, o teor da carta de Temer levantou outra questão problemática: 

estariam presidente e vice-presidente rompidos? Estaria o PMDB dando 

possibilidades políticas para a análise do pedido de impeachment, que, se 

concretizado, daria o governo a Temer? 

Quais são os fatos políticos subentendidos na carta? Em que medida esses 

fatos, ora revelados, ora deixados subentendidos por Temer, teriam força para 

alterar o cenário político? 

Qual a medida da interferência dos acontecimentos sociais, históricos e 

políticos do passado recente (2013-2015) para a escrita da carta? 

 

3. OBJETIVO 

A carta é o objeto desta pesquisa por entender-se ser ela um dos marcos da 

crise política da atualidade. A compreensão de sua função e influência nos 

desdobramentos políticos que vieram a seguir, bem como dos acontecimentos 

políticos anteriores à sua escrita, parece ser de fundamental importância para o 



estudante de jornalismo, que precisa estar a par dos fatos históricos e, 

principalmente, compreender seu contexto. 

Para tanto, nosso objetivo é realizar uma análise do discurso da carta, 

considerando os motivos que levaram o vice-presidente a escrevê-la, observando os 

temas políticos implícitos nas “respostas” que Temer dá à presidente. A análise 

deverá levar à identificação de temas e fatos políticos que serão expostos neste 

trabalho, de modo a estabelecer-se uma correlação entre o texto de Temer, os 

pronunciamentos do governo e a situação política do Brasil. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como empírica-

campo. Os dados obtidos serviram para transformar as noções iniciais de pesquisa 

em outras mais válidas, que se referiam diretamente a fatos empíricos. Os métodos 

de pesquisa foram desenvolvidos por meio da observação indireta, análise de 

material como periódicos para fundamento dos dados observados e colhidos. A 

pesquisa utilizou-se das ferramentas da análise do discurso, análise semiótica e das 

teorias sociológicas. Estas ferramentas permitiram levantar o posicionamento que o 

autor da carta deixa explícito e, principalmente, o que se subentende. 

Após a leitura da carta, passou-se a pesquisar o contexto sócio-histórico 

num período de 10 anos do fato. Nesse momento realizou-se, a leitura de periódicos 

e de sites especializados para identificar os fatos históricos que possivelmente 

tenham influenciado a nova conjuntura política. Também buscou-se conhecer a 

história dos partidos políticos envolvidos na questão (PT e PMDB) e, por fim, 

buscou-se explicitar os fatos históricos mencionados na carta, bem como as ações 

da, então, presidente que serviram de motivação para o, então, vice-presidente.  

Na sequência, buscou-se compreender a figura do autor, de acordo com as 

propostas de Michel Foucault (2012), com o objetivo de estabelecer uma co-relação 

entre a pessoa de Michel Temer/autor e de Michel/vice-presidente. Com o auxílio 

das teorias da análise do discurso e da semiótica, estudou-se o texto a fim de 

identificar as estratégias argumentativas empregadas por Temer. Por fim, os dados 

obtidos foram comparados para que se pudesse perceber o lugar que a carta ocupa 

na crise política vivenciada no Brasil. 



 

5. DESENVOLVIMENTO  

Em junho de 2013, o Brasil passou a ser palco de manifestações, iniciadas 

pelo Movimento do Passe Livre, na cidade de São Paulo, cuja reivindicação inicial 

era o aumento da passagem, frente a um serviço de transportes insuficiente e de 

baixa qualidade. O móvel seguinte, que de repente colocou milhares nas ruas e não 

mais somente jovens, foi a repulsa à repressão policial, a exigência de respeito à 

democracia, ao direito de livre expressão e manifestação, tendo em vista, entre 

outras, a ação da Polícia Militar em relação a estudantes da USP. Pouco a pouco, as 

manifestações foram ampliadas para diferentes setores da população, a grande 

maioria jovens, e provocaram uma reviravolta. Depois de colocar quase um milhão 

de pessoas em 60 cidades, chegou, em julho de 2013, a dois milhões de pessoas 

em 400 cidades (ROSÁRIO, 2013. Disponível em: 

http://www.ocafezinho.com/2013/08/28/chaui-fala-sobre-manifestacoes/.) 

Desde então, as manifestações foram adquirindo novas feições. Em 2015, 

com a deflagração de notícias a respeito do uso de dinheiro da Petrobras para 

financiamento de campanha, e, por conseguinte, o início de uma investigação 

liderada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, denominada “Lava 

Jato”, a principal reivindicação do movimento, que já deixara de ser o do Passe 

Livre, era a do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. 

Nesse contexto de incertezas e divisões políticas acirradas, os dois partidos 

que compunham o governo federal, PT e PMDB, começaram a dar sinais de 

discordância, até que, em dezembro de 2015, o então vice-presidente, Michel Temer 

(PMDB-SP), envia uma carta à então presidente, na qual expõe sua posição diante 

de pronunciamentos e posições do governo petista. 

 

6. RESULTADOS 

Michel Temer inicia a carta com uma epígrafe em latim: "Verba volant, scripta 

manent" (As palavras voam, os escritos permanecem). De acordo com Fiorin (ano), o 

emprego de palavras, frases ou expressões em outros idiomas podem servir como 

estratégia argumentativa, mais especificamente na argumentação por competência 

linguística. Tal procedimento confere maior confiabilidade ao autor do texto, que 

http://www.ocafezinho.com/2013/08/28/chaui-fala-sobre-manifestacoes/


demonstra conhecimento e erudição. Nesse caso, a epígrafe em questão valoriza a 

figura de Michel Temer e, por conseguinte, o conteúdo da carta adquire tons de 

importante.  

Temer traduz a epígrafe, o que sinaliza que deseja que seu teor esteja claro 

ao interlocutor, no caso, Dilma Rousseff. O significado da frase em latim apresenta 

uma oposição entre o falar e o escrever, dando mais importância a este. O então 

vice-presidente usa o significado da epígrafe como justificativa para sua carta:  “por 

isso lhe escrevo”.  Ressalta-se que em vários momentos da carta, Temer faz 

menção de que havia conversado com Dilma a respeito de sua insatisfação quanto 

ao seu papel como vice-presidente, mas não teria sido atendido, como se pode 

verificar nos seguintes trechos da carta:  

 

A senhora, no segundo mandato, à última hora, não renovou o Ministério 
da Aviação Civil onde o Moreira Franco fez belíssimo trabalho elogiado 
durante a Copa do Mundo. Sabia que ele era uma indicação minha. 
Quis, portanto, desvalorizar-me. Cheguei a registrar este fato no dia 
seguinte, ao telefone.  (grifo nosso) 
 

 Portanto, Temer teria escrito a carta para deixar registrado que se sentia 

menosprezado, mal aproveitado, ignorado por parte do governo do PT.  Sentimentos 

que podem ser identificados pelo emprego dos termos “lealdade” (duas vezes); 

“desconfiança” (três vezes); “menosprezo”; “desvalorizar”; “desprestigiado”; “ignorar-

me”.  

No que diz respeito especificamente à lealdade, Temer faz uma ressalva 

logo no início da carta: “Desde logo lhe digo que não é preciso alardear publicamente a 

necessidade da minha lealdade. Tenho-a revelado ao longo destes cinco anos”. O 

“alardear publicamente” faz referência a uma Coletiva de Imprensa que Dilma 

Rousseff teria dado em Pernambuco, e foi exibida em 05/12/2015 pelo Jornal 

Nacional. A certa altura, Dilma diz que esperava lealdade do Vice-presidente Michel 

Temer. 

Temer apresenta o fator proposital de sua carta:  

Muito a propósito do intenso noticiário destes últimos dias e de tudo que 
me chega aos ouvidos das conversas no Palácio. 

 

O intenso noticiário em que Michel Temer cita em sua carta se refere 

diretamente a revistas e jornais de posição de direita e centro, jornais como O 



Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e revistas como Veja, Istoé, Época 

e Exame e também telejornais, como o Jornal Nacional. O noticiário veiculado em 

revistas como Carta Capital, Caros Amigos não são mencionados na carta. 

Quando Temer diz – “Conversas no palácio”, ele não está se referindo 

apenas a Dilma, ela não fica sozinha no palácio, há várias outras pessoas. Ele se 

refere a todas as intrigas palaciais. Temer não está inserido nestas conversas, então 

ele se sente excluído de conversas que pareciam (ou deveriam) ser de seu 

interesse. Isso reforça a posição de vítima em que ele se coloca.  

A carta mostra bem o distanciamento existente entre os dois, embora suas 

funções devessem aproximá-los, como aponta os seguintes trechos: 

 

Jamais eu ou o PMDB fomos chamados para discutir formulações 
econômicas ou políticas do país; éramos meros acessórios, secundários, 
subsidiários. [...] De qualquer forma, sou Presidente do PMDB e a 
senhora resolveu ignorar-me chamando o líder Picciani e seu pai para 
fazer um acordo sem nenhuma comunicação ao seu Vice e Presidente 
do Partido. [...] Recordo, ainda, que a senhora, na posse, manteve 
reunião de duas horas com o Vice Presidente Joe Biden - com quem 
construí boa amizade - sem convidar-me o que gerou em seus 
assessores a pergunta: o que é que houve que numa reunião com o 
Vice Presidente dos Estados Unidos, o do Brasil não se faz presente? 

 

Distanciamento que, para Temer, era motivado pela desconfiança do PT em 

relação ao PMDB. Nota-se, ao longo da carta, um constante uso da oposição 

confiança x desconfiança: 

Entretanto, sempre tive ciência da absoluta desconfiança da senhora e 
do seu entorno em relação a mim e ao PMDB. Desconfiança 
incompatível com o que fizemos para manter o apoio pessoal e partidário 
ao seu governo. [...] Isso tudo não gerou confiança em mim. Gera 
desconfiança e menosprezo do governo. (grifos nossos) 

 

 É possível identificar nessa estratégia a argumentação por princípios, 

apelando para os juízos de valor ligados à ética (FIORIN, 1995). Num primeiro nível 

de leitura, pode-se depreender a solidão, que transparece em suas palavras, pois 

ele se sente deixado de lado, alijado de tudo. Também é uma forma de mostrar 

impotência em relação à situação, porque ele não pode nada, não tem condições de 

fazer nada, não pode tomar decisões, tendo perdido “todo protagonismo político que 

tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo governo”. 



Temer deixa patente que a carta é pessoal, que deveria ter feito o desabafo 

há muito tempo, logo no início de sua parceria com Dilma: Esta é uma carta pessoal. 

É um desabafo que já deveria ter feito há muito tempo. 

O emprego do termo desabafo denota caráter íntimo da carta. Mas é mais 

que isso. Desabafar é uma ação de alguém que estaria suportando uma pressão, 

um peso (e, no caso, há muito tempo). Isso reforça a posição de vítima, ou de 

alguém que se coloca numa posição de “aceitar” coisas opressoras. 

Pode-se perceber nesse trecho novamente o apelo aos princípios éticos, 

construído pela apresentação de um ser humano que se sentido oprimido, silenciado 

em razão do desprezo a que é relegado. Nota-se, aqui, a apresentação de uma 

relação que se daria pela oposição dominador (PT-Dilma Rousseff) x dominado 

(PMDB-Michel Temer).  

Segundo a Semiótica das Paixões, de José Luiz Fiorin (2007), pode-se dizer 

que Temer tem uma paixão – do grego, Pathos - de ressentimento por Dilma 

Rousseff, esta paixão define-se como algo que se confunde com a amargura, com a 

inveja, o rancor, decepção e outros. Um sujeito - Vice-presidente – quer que o outro 

– Presidente - lhe atribua um determinado objeto, e que lhe empresta um grande 

valor. Ocorre uma decepção, não apenas com o outro, mas também consigo 

mesmo, que não soube em quem deveria depositar sua confiança.  

Esses dois sentimentos, de decepção e confiança, constituem um profundo 

descontentamento, que é vivenciado como um forte sentimento de injustiça, por não 

ter recebido aquilo que se considerava de direito, mas que na realidade não era. 

Segundo Fiorin (2007, p. 16), o ressentimento é a paixão dos impotentes, dos 

fracos. O ressentido é o vingativo que recalca seu desejo de vingança. Trata-se de 

um sujeito frágil, que se coloca na defensiva.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Segundo o cientista político Vítor Sandes a mensagem da carta, que 

segundo a assessoria de Temer seria de “caráter pessoal”, não tinha somente como 

destinatária a ex-presidente e que, apesar de possuir um tom pessoal, os pontos 

citados já deveriam ter sido tema de negociações entre o PMDB e Dilma (Disponível 



em: http://cidadeverde.com/noticias/208500/cientista-politico-analisa-carta-de-temer-

marca-posicoes-com-chances-de-ocupar-presidencia).  

O cientista destacou que a mensagem foi também para os parlamentares 

peemedebistas se posicionarem a favor do impeachment. Michel Temer é um 

político experiente e entende que aquele era o momento propício para se posicionar 

publicamente.  

À medida que o governo federal foi minando as bases de sua 

governabilidade, Michel Temer foi se distanciando do governo. A carta é um discurso 

político. Ele se posiciona politicamente. Não há contradição em si. A carta deve ser 

lida como um posicionamento público do Temer sobre ele (e o PMDB) ser uma real 

opção para garantir estabilidade, dado que a presidência se insulou em torno de 

decisões tomadas a partir do core (núcleo duro) do PT no governo. (Disponível em: 

http://cidadeverde.com/noticias/208500/cientista-politico-analisa-carta-de-temer-

marca-posicoes-com-chances-de-ocupar-presidencia). 

Nota-se, portanto, que a figura política de Michel Temer nunca esteve 

ausente de sua carta, por ele qualificada como pessoal. 

Segundo informações de Miriam Gold, (2005, p. 113) e João Bosco 

Medeiros (2010, p.233), no serviço público não se podia, até pouco tempo atrás, 

falar em unidade dos padrões de correspondências relacionados aos atos 

administrativos oficiais.  

Porém, em 1991, foi criada pela Presidência da República uma comissão 

que visava à uniformização e à simplificação das normas de redação de atos e 

comunicações oficiais. A partir do trabalho dessa comissão, foi elaborado, em 1992, 

o Manual de Redação das comunicações oficiais. 

Desse estudo, ressaltou a Instituição Normativa nº 4, de 6 de março de 

1992, que visa a consolidar aquelas normas e torná-las obrigatórias no âmbito 

federal.  

Ainda segundo Miriam Gold e João Bosco Medeiros, uma correspondência 

oficial é uma comunicação escrita emanada de uma autoridade, em que se informa 

sobre qualquer assunto de ordem administrativa, ou se baixa uma ordem. Sua 

finalidade é o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública 

entre si e também com particulares. O Ofício distingue-se da carta que representa o 



escrito particular, pois seu caráter é público. Só pode ser expedido, portanto, por 

órgão público. O destinatário pode ser órgão público ou um particular.  

É uma participação escrita em forma de carta que as autoridades das 

secretarias endereçam a seus subordinados. É um meio de comunicação por escrito 

dos órgãos do serviço público. O que o distingue de uma carta é o caráter oficial de 

seu conteúdo.  

O texto de Michel Temer é, portanto, uma carta, devido ao seu conteúdo de 

caráter particular.  

Esta é uma carta pessoal. É um desabafo que já deveria ter feito há 
muito tempo. 

 

Michel Foucault (1992, p. 33) define um autor como aquele a quem se pode 

atribuir o que foi dito ou escrito. A noção de autor para Foucault é o momento da 

individualização na história das ideias. Dessa forma, o nome do autor outorga certo 

estatuto ao discurso, à obra, conferindo-lhe autenticidade (o discurso é real, 

verdadeiro), distinção (o discurso tem valor, é especial, importante) e permanência 

(o discurso conserva-se, fixa-se para a eternidade), assegurando "uma função 

classificativa; tal nome permite reagrupar certo número de textos, delimitá-los, 

selecioná-los, opô-los a outros textos” (p.45).  

Na análise da carta objeto deste trabalho, pode-se definir Michel Temer 

como o autor no sentido exposto por Foucault. Assim, ao apresentar-se como aquele 

que “desabafa”, Temer assume uma posição dissociada da função pública que 

exercia, a de vice-presidente.  

No entanto, ressalta-se que sua imagem, aos olhos da sociedade brasileira, 

é indissociável de seu cargo, portanto Temer se apresenta como um indivíduo por 

trás da figura de vice-presidente. Verifica-se nesse procedimento uma estratégia 

argumentativa, pois a figura pública mostra-se sua intimidade, como a dar ainda 

mais valor à sinceridade.  

Como resultado, o então vice-presidente adquire a confiança (e quase a 

compaixão) da sociedade brasileira, que passa a considerar o PMDB como uma 

possível solução para a crise enfrentada.  



O decorrer dos fatos parece ter demonstrado que a estratégia de Temer deu 

resultado. Em 31 de agosto de 2016, ele assume o cargo de Presidente do Brasil, 

após o impeachment de Dilma Rousseff ter sido aprovado no Senado Federal. 
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