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1. RESUMO 

 

A proposta de pesquisa tem como objetivo analisar a imagem construída 

(ethos) pela ex-presidente Dilma Rousseff no momento em que discursou pela 

primeira vez após a decisão do plenário do Senado de afastá-la do cargo de 

Presidente da República, em 31 de agosto de 2016. Parte-se da hipótese de 

que a ex-presidente teve como objetivo convencer a população por meio da 

construção de determinados ethé que a decisão tomada pelos Senadores foi 

fruto de um golpeachment. Fundamenta-se a pesquisa nos estudos sobre a 

Retórica de Aristóteles e na Linguística do Discurso Francesa, principalmente 

nos conceitos de Cena Enunciativa de Dominique Maingueneau e nas 

considerações sobre Discurso Político de Patrick Charaudeau. Apesar de a 

proposta de pesquisa não ter como objetivo desenvolver um estudo 

aprofundado das questões históricas sobre a política no Brasil, fez-se 

necessário uma breve descrição dos últimos acontecimentos do contexto 

político do país. Por meio de uma análise qualitativa do discurso da ex-

presidente, comprovou-se que sua fala foi construída por ethé como de 

credibilidade, virtude, caráter, humanidade, todos, segundo os autores 

pesquisados, com intenção de persuadir  os receptores e comprovar que a 

decisão adotada pelo plenário do Senado foi consequência de manobras de 

seus opositores que motivaram o golpeachment. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Acredita-se que o presente projeto contribuirá com os estudos existentes 

sobre a Análise do Discurso (AD), especificamente com as pesquisas que 

buscam compreender e analisar a formação do ethos da ex-presidente Dilma 

Vana Rousseff. 

Pelo fato de o corpus desta pesquisa não ter sido objeto de nenhum 

outro estudo e ainda por estar diretamente relacionado aos acontecimentos em 

voga do cenário politico brasileiro, sua relevância tem grande significação para 

a promoção de desenvolvimento científico nas esferas linguística, política e 

social. Espera-se que os resultados obtidos pela produção desse trabalho 

descortinem os aspectos ainda velados sobre a produção do discurso político. 



 

3. OBJETIVOS  

 

Pretende-se analisar a imagem construída pela ex-presidente eleita 

Dilma Rousseff em seu discurso realizado aos jornalistas após a decisão do 

Senado em 31 de agosto de 2016.  

Busca-se comprovar, por meio da AD, que a ex-presidente teve como 

objetivo convencer os ouvintes de que a decisão tomada pelos Senadores foi 

fruto de um golpeachment.  

 

4. METODOLOGIA  

 

Para analisar o ethos da ex-presidente Dilma Rousseff, optou-se pelos 

seguintes procedimentos: 

Primeiramente, escolheu-se o discurso realizado por Dilma Rousseff aos 

jornalistas após a decisão do Senado de seu afastamento em agosto de 2016. 

O texto proferido pela ex-presidente está disponível em forma de vídeo e 

texto em http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma e será 

por meio deste texto (transcrição) que a análise qualitativa será realizada para 

responder as hipóteses levantadas.  

Com relação à análise qualitativa do corpus, serão pesquisados: 

 Trechos em que estratégias empregadas por Dilma comprovam os tipos 

de ethé mencionados por Charaudeau (2015); 

 Fragmentos em que possam ser observadas representações de cenas 

da enunciação, conceito proposto por Maingueneau (2010); 

Nesse sentido, o que se busca é não privilegiar um determinado método 

de análise para o discurso de Dilma, mas a combinação deles. Optou-se pela 

AD por acredita ser o caminho para uma análise abrangente e comprometida 

com a ciência. 

 

5. DESENVOLVIMENTO   

 

 A pesquisa inicia-se com um panorama histórico do atual cenário político 

brasileiro a partir dos olhares de Rodrigo de Almeida e André Singer para 



melhor compreender a escolha do corpus do estudo. Como a proposta de 

investigação é analisar o ethos do discurso proferido pela ex-presidente pós-

impeachment, fez-se necessário compreender o conceito de ethos a partir dos 

estudos de Aristóteles por ter sido o primeiro pensador a promover estudos 

sobre o assunto. Após conceituar ethos, aprofundou-se em ethos no discurso a 

partir das teorias de Maingeneau sobre cena enunciativa, sendo o conceito que 

propõe esclarecimentos sobre a imagem que o locutor constrói no momento da 

enunciação. Como o corpus da pesquisa trata-se de um discurso político, 

recorreu-se aos pressupostos teóricos de Patrick Charaudeau sobre o ethos e 

o discurso político para suportar a análise do discurso proferido por Dilma 

Rousseff em agosto de 2016. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

 A pesquisa tem evoluído para a validação das hipóteses inicialmente 

levantadas, uma dessas validações foi a constatação de diversos ethé no 

discurso da ex-presidente, principalmente os de Virtude e Caráter, que para 

Aristóteles (2005) são os de maior poder de persuasão. Em diversos momentos 

do discurso, Dilma também incorpora o ethos de Humanidade quando direciona 

seu falar à população menos favorecida da sociedade brasileira. A análise 

continuará trecho a trecho até se obter a conclusão desse estudo. 
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