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RESUMO 

 

 

 Pensar nos enunciados é pensar naquilo que foi efetivamente dito. Os enunciados ocupam 

um lugar que só pertence a eles e exclui todas as outras possibilidades. E ainda são capazes de 

constituir muitas coisas, inclusive identidades. Neste trabalho, analisamos como os enunciados 

que formam os pronunciamentos de posse presidencial constituem identidades tanto do eu 

enunciador (o sujeito que ocupa no momento da enunciação a posição-presidente da República) 

quanto do povo brasileiro. Para a análise selecionamos dois momentos da história brasileira: a 

Ditadura Militar e a Pós-ditadura. Do primeiro momento, selecionamos dois pronunciamentos de 

posse: Castello Branco (1964), por ser o primeiro militar nomeado a presidente e João Baptista 

Figueiredo (1979) por ser o último general a assumir a posição no período, ou seja, selecionamos 

a abertura e o fechamento do militarismo. Do segundo momento selecionamos três 

pronunciamentos: Fernando Collor (1990) por ter sido o primeiro presidente eleito pelo voto 

direto após o fim da Ditadura, Lula (2003) por representar a primeira vez que o seu partido 

elegeu um candidato à função e pelo apelo social que sempre teve e Dilma Rousseff (2011) por 

ter sido a primeira mulher eleita à Presidência e significar uma continuidade do governo anterior. 

Para fazermos estas análises identitárias, partimos das noções propostas por Michel Foucault e da 

noção de identidade de Bauman. Trabalhamos com a hipótese de que o eu enunciador ao proferir 

o seu pronunciamento lança identidades que são fundamentais para a manutenção do Biopoder e 

é justamente isso que identificamos. Cada um dos pronunciamentos constitui identidades 

diferentes (embora tenhamos encontrado algumas regularidades, como a exaltação de aspectos 

positivos e negativos) que são reflexos das emergências da sociedade naquele momento sócio-

histórico e funcionam como uma garantia da boa execução das propostas de governo. 

 

 

Palavras-chave: Análise do Discurso. Pronunciamentos de posse presidencial. Biopoder. 

Identidade. Identidade Nacional. 
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ABSTRACT 

 

Thinking about the statements is to think about what has been actually said. The 

statements occupy a place which only belongs to them and exclude all the other possibilities. And 

they are still capable to constitute many things, including identities. In this assignment, we 

analyzed how the statements which form the presidential inauguration speeches constitute 

identities as of the enunciator (the one who occupies, in the moment of the statement, the position 

– President of the Republic) as of the Brazilian people. For the analyses, we selected two 

Brazilian historical moments: Military Dictatorship and after-dictatorship. From the first moment, 

we selected two inauguration statements : Castello Branco (1964), for being the first military to 

be appointed to president and João Batista Figueiredo (1979) for being the last general who 

assumed the position in the period, in other words, we selected the beginning and the ending of 

the militarism. From the second moment we selected three statements: Fernando Collor (1990) 

for having been the first president elected by the direct vote after the dictatorship, Lula (2003) 

who represents the first time his party elected a candidate to the function and because of the 

social claim which he always had and Dilma Rousseff (2011) for having been the first woman 

elected to the presidency and because she represented the continuation of the last government. 

For we do these identity analysis, we started from the notion proposed by Michel Foucault and 

from the notion of identity of Bauman. We worked with the hypothesis that the enunciator when 

saying his statement launches identities which are fundamental for the maintenance of the 

Biopower and this is just what we identified. Each one of the statements constitute different 

identities (although we have found some irregularities like the exaltation of positive and negative 

aspects) which are reflexes of the emergencies of the society in that social-historical moment and 

they work as a warranty of the good execution of the proposals of the government. 

Keywords: Speech Analysis. Presidential Inaugural Statement. Biopower. Identity. National 

Identity. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Tratar de qualquer assunto que aborde ou tenha como tema a política nunca foi uma tarefa 

fácil. Na maioria das vezes, as pessoas se afastam do assunto e preferem não se envolver, há 

quem diga que política não se discute, entretanto acrescentaríamos que se estuda. Embora não 

tratemos de uma análise específica sobre política partidária, olhamos para os enunciados que a 

política brasileira faz circular, especificamente os que emergem dos pronunciamentos de posse 

presidencial. Podemos sim estudar os pronunciamentos de posse, especificamente os seus 

enunciados, sem entrar em disputas políticas, pensando na materialidade linguística e em seus 

efeitos de sentido. Acreditamos que os últimos dois anos marcados por manifestações, eleições e 

debates sobre o tema, tenham acendido nosso interesse pela temática, porém nosso debate vai 

além de disputas partidárias ou levantamento de bandeiras, trata-se de questões identitárias, da 

constituição de sujeitos específicos. 

 Ao nos debruçarmos sobre os estudos de Michel Foucault muitas considerações feitas 

pelo filósofo nos “saltaram aos olhos”, dentre elas o fato de que o que faz com que algo seja 

reconhecido como tal é aquilo que se diz sobre ele, isto é, um dado objeto é constituído a partir 

dos discursos que circulam em sua volta. Diante disso, decidimos nos voltar para estes 

enunciados que são capazes de constituir tudo, inclusive identidades, especificamente identidades 

do eu enunciador e identidade nacional. 

 Os enunciados ocupam sempre, segundo Foucault (2013), um lugar que é só seu, eles 

possuem um lugar no espaço e na história e constituem o verdadeiro de uma época, isso significa 

que cada época autoriza ou não determinados enunciados. Com base nisso, para a nossa análise 

fizemos um recorte temporal, vamos tratar da constituição de identidades no período da Ditadura 

Militar e no período Pós-ditadura.  No primeiro, selecionamos dois pronunciamentos: o de 

Castello Branco (1964) e o de João Baptista Figueiredo (1979). No segundo, selecionamos três: o 

de Fernando Collor (1990), de Luiz Inácio Lula da Silva (2003) e de Dilma Rousseff (2011). As 

nossas escolhas por estes pronunciamentos foi de natureza histórica, selecionamos aqueles que, 

conforme explicamos mais adiante, consideramos representativos dentro da história social e 

política do país. Não selecionamos todos os pronunciamentos proferidos em cada época, porque 

não nos interessa aqui fazer uma história da constituição das identidades, nem acreditamos que 

isso seria possível, mas nos interessa observar como essas constituições se dão de maneiras 
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diferentes em cada época, uma vez que, conforme ressaltamos, os enunciados possuem inscrição 

histórica. 

 Esses pronunciamentos de posse presidencial nos permitiriam inúmeras análises a partir 

de seus enunciados, entretanto de todas as possibilidades que nos são postas, nos interessa a 

constituição de identidades. Tratamos da constituição do sujeito enunciador, bem como da 

identidade nacional. Nos interessa a questão dos sujeitos. Nas palavras de Fernandes (2012, p. 

16): “O sujeito, por sua vez é constituído por discursos historicamente produzidos e modificados; 

assim como o discurso, o sujeito está em constante produção, é marcado por movências e é 

constituído pelos discursos”. Este é o ponto chave de nossa pesquisa. Queremos olhar para a 

constituição dos sujeitos, que estão sendo “fabricados” a todo instante e que são constituídos por 

discursos que refletem o momento sócio-histórico.  

 Estamos tratando neste trabalho, de pronunciamentos de posse presidencial, ou seja, de 

pronunciamentos feitos por sujeitos que ocupam, naquele momento, a posição de Presidente da 

República. Esse pronunciamento é feito após a nomeação do presidente e é destinado a toda 

população. Temos então, o sujeito que assume o governo falando aos seus governados. Foucault 

(2007) destaca que todas as relações sociais são marcadas por relações de poder, o poder está em 

todos os lugares, portanto não há como falar dessas constituições identitárias sem falar de poder. 

Fernandes (2012, p. 58) nos explica: “Essas relações, se observadas pelas produções discursivas, 

revelam os diferentes lugares ocupados pelos sujeitos nas redes sociais; sendo esses lugares 

determinantes das formas de ação e das enunciações”. Cada sujeito dentro dessas relações de 

poder ocupa um lugar específico e esse lugar ocupado determina as suas ações e suas enunciações, 

isso significa que por ocupar um dado lugar nas relações sociais e consequentemente de poder, 

um sujeito está autorizado a dizer e agir de determinada maneira.  Por isso, por ocupar o lugar de 

sujeito-presidente, o Presidente está autorizado a dizer determinados enunciados e como segundo 

Foucault (2007) quem detém o poder detém o saber e vice-versa, quem ocupa o lugar de poder 

tem os saberes, ao seu lado, que o autoriza a dizer as coisas. Podemos observar como essas três 

noções: enunciado, poder e identidade estão ligadas.  

Sabemos que esta pesquisa olha para a constituição da identidade do eu enunciador (o 

presidente que profere o pronunciamento) e para a identidade nacional não é um trabalho que 

responde a todas as questões que possam vir a surgir, mas acreditamos que possa ser o início de 
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uma pesquisa mais profunda acerca dessa temática. De imediato, queremos responder como essas 

constituições identitárias se dão em momentos sociais e históricos distintos. 

Para tentarmos obter essa resposta, ou pelo menos esboçá-la, dividimos essa pesquisa em 

quatro capítulos. O primeiro capítulo é intitulado ‘Identidade do eu enunciador e identidade 

nacional: algumas considerações’ e apresenta as primeiras considerações sobre o trabalho, como 

as nossas inquietações, perguntas, problema de pesquisa e hipótese até então sustentada. Esse 

capítulo é subdividido em três seções: a primeira recebe o título de ‘Sobre os objetivos da 

pesquisa’, que apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos, a segunda ‘Os aspectos 

metodológicos’ define a metodologia utilizada para a análise, bem como a justificativa para a 

escolha do corpus e a última ‘Delimitando o lugar do qual falamos’ mostra a disciplina da 

Linguística na qual pautamos nosso trabalho: a Análise do Discurso. 

O segundo capítulo, que também é subdividido em três seções, recebe o título ‘Caminho 

teórico: algumas noções foucaultianas’ e nele começamos a esboçar algumas noções de Foucault 

que direcionam nosso trabalho, por isso, fazemos um retorno aos “rompimentos” com o 

tradicionalismo sustentado pelo francês, no que diz respeito à história e ao sujeito, aos quais 

dedicamos a primeira seção ‘Nova história e sujeito: rompendo com o tradicionalismo’. A 

segunda seção ‘Enunciado: aquilo que foi efetivamente dito’ apresenta a noção de enunciado, 

segundo Foucault, tentando esboçar em que consiste e quais as suas características. Acreditamos 

que essa noção seja fundamental para o desenvolvimento da nossa pesquisa e é completada pela 

terceira seção ‘Verdade, poder e saber: a tríplice sustentação do enunciado’, na qual 

apresentamos essas três noções. 

 Ao terceiro capítulo, ‘As relações de poder’, dedicamos a abordagem da noção 

foucaultiana de poder. Nossa tentativa é apresentar um panorama geral acerca da temática e as 

suas relações com enunciado e saber. Esse capítulo é dividido em duas seções, na primeira ‘A 

preocupação com a vida da população: o biopoder’, em que tratamos do poder soberano, 

disciplinar e nos aprofundamos um pouco mais na questão do biopoder, que é a tecnologia de 

poder do Estado moderno e, portanto, é a que nos interessa. A segunda seção 

‘Governamentalidade: conduzir condutas’ explora a noção de governamentalidade, segundo 

Foucault, e mostra exemplos dessa condução de conduta nos pronunciamentos de posse 

presidencial. Nesse capítulo, já se inicia a análise de nosso corpus. Lembrando que este trabalho 
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não apresenta um capítulo específico de análise, mas deixamos a nossa materialidade se 

manifestar de acordo com a apresentação e discussão de alguns conceitos. 

 É no quarto capítulo que vem à tona a grande questão deste trabalho: a constituição de 

identidade do eu enunciador e da identidade nacional. Este capítulo é intitulado ‘As construções 

identitárias nos pronunciamentos de posse: o eu enunciador e o povo brasileiro’ e apresentamos a 

noção de identidade proposta por Bauman. Ele é dividido em três seções. Na primeira ‘As 

construções identitárias nos pronunciamentos do período da Ditadura Militar’ fazemos a análise 

nos pronunciamentos de Castello Branco (1964) e João Baptista Figueiredo (1979). As análises 

dos pronunciamentos presidenciais do período Pós-ditadura militar (Fernando Collor (1990), Lula 

(2003) e Dilma Rousseff (2011)) aparecem na segunda seção ‘As construções identitárias nos 

pronunciamentos do período Pós-ditadura’. A terceira e última seção tenta mostrar como essas 

construções mantêm os dispositivos do biopoder e é intitulada ‘As construções de identidade 

como manutenção do biopoder’. 

 Em seguida apresentamos as Considerações Finais que faz uma retomada do que foi 

proposto e feito e analisa se os objetivos foram de fato alcançados. 

 Por fim, queremos ressaltar que há divergência entre a grafia de palavras que aparecem 

nas transcrições dos pronunciamentos de posse e a grafia que hoje utilizamos, uma vez que a 

língua portuguesa se transformou ao longo do tempo e no momento atual passamos por um 

Reforma Ortográfica, por isso, as diferenças nas escritas. Todos os trechos aqui utilizados foram 

reproduzidos tal qual se encontram no texto original. Após todas essas explanações, vamos partir 

para algumas definições de nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 1 

 

IDENTIDADE DO EU ENUNCIADOR E IDENTIDADE NACIONAL: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

  

 Esta pesquisa propõe uma análise de constituições de identidades (do eu enunciador e de 

identidade nacional) a partir dos pronunciamentos de posse presidencial. Conforme ressaltamos 

anteriormente, os últimos anos têm sido marcados por manifestações e questionamentos acerca 

do nosso sistema político e, em especial, acerca de quem assume os lugares de comando do país. 

Diante disso, e a partir de inquietações anteriores, nos surgiram algumas questões como: quem 

governa e para quem se governa? Acreditamos que os pronunciamentos de posse presidencial 

poderiam nos responder a essas questões, pois partem dos maiores responsáveis pelo Estado, que 

são os presidentes e são direcionados a toda população. Além de ser um dos primeiros contatos 

entre o eleito e a sociedade. 

Diante disso, nos surgiu um problema de pesquisa. Ao assumir um lugar de poder, o 

sujeito-presidente profere um pronunciamento destinado a toda população, no qual trata, 

principalmente, de seus planos de governo. O sujeito-presidente assume o lugar de poder e para 

tal é necessário que ele mostre quem é e para quem irá governar. Essa construção de “quem sou” 

e “para quem faço” possibilita um “jogo” de identificação e consequentemente um jogo de 

construções identitárias. A população se identifica como aquela para qual se governa e identifica 

de quem partem os planos de ação. É um momento em que se expõe “quem manda e quem 

obedece”. Diante disso, os enunciados que compõem os pronunciamentos de posse convergem 

para a criação de identidades tanto do eu enunciador quanto do povo (identidade nacional). 

Acreditamos na hipótese de que cada sujeito ao assumir a posição-presidente e ao proferir 

o seu pronunciamento, constitui identidades, tanto de si quanto do povo, que atendem às 

emergências da população, com a finalidade de garantir a execução de suas propostas de governo, 

por isso são fundamentais. Cria-se uma imagem de si e dos outros (no caso a sociedade) que seja 

capaz de “dar” conta dos problemas e que funcionem como garantia de execução de um bom 

trabalho. Por isso, se define quem governa e pra quem se governa. 

Esse é o nosso grande problema de pesquisa e é para essas construções identitárias que 

vamos olhar em nossa análise. Antes de tudo, é importante ressaltarmos que optamos por tratar a 
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nossa materialidade linguística comumente chamada e reconhecida por discursos políticos ou 

discursos políticos de posse presidencial como pronunciamentos, pronunciamentos de posse ou 

pronunciamentos de posse presidencial. O nosso intuito com essa escolha é evitar eventuais 

confusões, uma vez que utilizamos a noção de discurso segundo Foucault e para diminuirmos os 

equívocos entre os dois termos (discurso político e discurso), e deixar o trabalho o mais claro 

possível, optamos por denominar a nossa materialidade dessa maneira.  

 Esclarecemos então o nosso problema de pesquisa, definimos o nosso objeto de análise e 

ressaltamos a denominação aqui utilizada para nos referirmos à nossa materialidade, precisamos 

esclarecer ainda, antes de iniciarmos de fato a análise, alguns pontos fundamentais da nossa 

pesquisa, como os objetivos, a metodologia e o lugar do qual falamos. As seções seguintes deste 

capítulo nos esclarecem esses pontos.  

  

1.1 Sobre os objetivos da pesquisa 

 

Os pronunciamentos de posse presidencial são construídos e enunciados com a função 

de apresentar à população o plano de governo que entra, ou melhor, que entra em vigência 

naquele momento. Eles são um dos primeiros, senão os primeiros, contatos feitos pelos sujeitos 

após se tornarem presidentes com a população, nos quais apresentam as ações que objetivam a 

melhoria das condições de vida da sociedade e a ascensão do país. Neste momento de 

apresentação fica claro quem ocupa o lugar “máximo” de poder e quem está sob esse comando, 

ou seja, quem governa e quem é governado. As posições nesta relação de poder são definidas e 

cada sujeito passa a ocupar um determinado lugar. 

Diante disso, e relembrando que foram os fatores históricos que direcionaram a escolha 

de nosso corpus, o objetivo geral de nossa pesquisa é identificar como cada um dos 

pronunciamentos de posse presidencial tenta constituir identidades: a identidade do eu enunciador 

e a identidade nacional. Lembrando que as identidades nacionais são constituídas segundo o eu 

enunciador, pois é dele que partem os pronunciamentos de posse, portanto olharemos para a 

forma com que o presidente constitui sua própria identidade e como ele constitui identidades para 

a sociedade brasileira. Reafirmamos que usamos a palavra identidade no plural, porque 

acreditamos, com base nas noções da AD foucaultiana, que cada momento sócio-histórico 

“fabrica” identidades que o refletem. 
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A partir desse objetivo central, que norteia a nossa pesquisa, outros objetivos também 

nos são apresentados: 

 

 Identificar como os enunciados de cada um dos pronunciamentos de posse 

refletem o momento sócio-histórico da enunciação ou são resultados deles; 

 Analisar as constituições identitárias como manutenção dos dispositivos da 

tecnologia do biopoder; 

 

Esta pesquisa, então, lança um olhar sobre as perspectivas identitárias a partir da 

materialidade dos pronunciamentos de posse presidencial. Após definirmos os nossos objetivos 

fizemos a definição de nossa metodologia. 

 

1.2 Os aspectos metodológicos 

 

A nossa materialidade linguística é composta pelos pronunciamentos de posse 

presidencial, trata-se de documentos oficiais do Governo Federal, portanto o que fazemos aqui é 

uma pesquisa de cunho documental. Na tentativa de definir o que se insere e é enquadrado como 

documento, Lüdke e André (2001, p.31), dizem que os documentos “incluem desde leis e 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, 

revistas, discursos, roteiros de programa de rádio e televisão, até livros, estatísticas e arquivos 

escolares”. 

Para compor o nosso corpus documental, selecionamos cinco pronunciamentos de posse, 

sendo dois do período da Ditadura Militar, que corresponde aos anos de 1964 a 1985 e três do 

período Pós-ditadura militar: 

 

I) Período da Ditadura Militar: 

a) Humberto de Alencar Castello Branco (1964) 

b) João Baptista Figueiredo (1979) 

 

II) Pós-ditadura militar: 

a) Fernando Collor de Mello (1990) 
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b) Luiz Inácio Lula da Silva (2003) 

c) Dilma Rousseff  (2011) 

 

Do período da Ditadura Militar selecionamos o pronunciamento de posse de Castello 

Branco proferido no ano de 1964, ano de início do período. Essa escolha se deu devido ao fato de 

o general ter sido o primeiro militar nomeado como presidente e por corresponder a um ano de 

total mudança política e social, em que se instaurou um novo sistema político no Brasil. O outro 

pronunciamento, o de João Baptista Figueiredo, é do ano de 1979 e corresponde ao último 

general a assumir o cargo de Presidente da República. Selecionamos a “abertura” e o 

“fechamento” do período da Ditadura Militar, ou seja, o início e o fim de um período. 

Os discursos selecionados no período Pós-ditadura militar foram o de Fernando Collor 

de 1990, por corresponder ao primeiro presidente eleito por voto popular após o fim do período 

militar. O pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva proferido no ano de 2003 (primeiro 

mandato) por representar a primeira vez em que o Partido dos Trabalhadores (PT) assumiu a 

Presidência da República e pelo apelo social que o ex-presidente sempre teve. Por último, o 

terceiro pronunciamento selecionado foi o de Dilma Rousseff do ano de 2011 (primeiro mandato), 

por ser a primeira mulher a assumir a função de Presidente do Brasil e por significar a 

manutenção do poder nas mãos do PT e a continuação do governo Lula. 

As nossas escolhas por esses discursos específicos se devem à importância histórica e 

social de cada um deles. Selecionamos aqueles, que, na nossa opinião, marcam mudanças sociais 

e históricas. Como já dissemos, não propomos uma análise da história das constituições de 

identidades do eu enunciador e de identidades nacionais, por isso a necessidade de propormos um 

recorte para nossa análise e não selecionarmos todos os pronunciamentos de posse presidencial. 

Delimitados então com quais períodos vamos trabalhar, falta-nos indicar a fonte da retirada do 

corpus e depois de muita pesquisa, descobrimos um portal mantido pelo Estado que disponibiliza 

informações sobre ex-presidentes. 

Dessa forma, o nosso corpus foi colhido, com exceção do pronunciamento de posse da 

Presidente Dilma Rousseff1, de um endereço eletrônico mantido pelo Governo Federal chamado 

                                                 
1 Por ser a Presidente da República em atividade, o seu pronunciamento proferido em 2011 não se encontra no portal 
Biblioteca da Presidência da República, uma vez que lá estão apenas as informações sobre ex-presidentes. O 
pronunciamento de Dilma Rousseff foi retirado do endereço eletrônico: 
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Biblioteca da Presidência da República2. Nessa página eletrônica, temos acesso a informações de 

todos os ex-presidentes do Brasil, inclusive aos pronunciamentos de posse. De acordo com o 

próprio sítio 3 , a Biblioteca da Presidência da República foi criada durante o governo de 

Wenceslau Brás, que compreende os anos de 1914 a 1918 e era composta por 3.695 volumes que 

continham informações legislativas e pesquisas jurídicas. No governo de Getúlio Vargas, a 

Biblioteca foi reorganizada passando a disponibilizar informações sobre as áreas de legislação, 

direito administrativo, direito constitucional e ciência política, bem como informações sobre ex-

presidentes e vice-presidentes. Com a transferência da capital federal, o arquivo mudou-se para o 

Palácio do Planalto e incorporou o acervo bibliográfico da Secretaria do Conselho de Segurança 

Nacional.  Nos anos 80, o acervo passou a conter informações sobre Economia e Administração e 

no ano de 2005, passou por uma reformulação com a conversão e a atualização do acervo e foi 

reinaugurada. Com a digitalização dos arquivos houve a facilitação no acesso a essas informações, 

o que ajudou a nossa coleta de dados. Vale ressaltar, que todas as informações disponíveis no site 

podem ser baixadas em arquivo no formato pdf, o que facilita a análise. Além dos 

pronunciamentos dos ex-presidentes da República, o portal disponibiliza informações como a 

biografia, dados os vice-presidentes, os ministérios e órgãos criados durante o mandato, as 

viagens realizadas e as mensagens proferidas pelos ex-presidentes durante todo o mandato. 

A nossa pesquisa se volta para a análise dos enunciados que constituem os 

pronunciamentos de posse presidencial retirados do portal Biblioteca da Presidência da República. 

Diante do fato de que os pronunciamentos selecionados são constituídos por um grande número 

de enunciados que tratam de diferentes temáticas, sentimos a necessidade de definirmos para 

quais enunciados direcionaríamos nosso olhar. Sendo assim, estabelecemos alguns critérios de 

composição dos enunciados que fazem referências às questões identitárias aqui levantadas. Esse 

estabelecimento faz com que olhemos para enunciados específicos, a fim de traçarmos as 

diferenças nas constituições identitárias. 

A grande questão do nosso trabalho é a constituição da identidade do eu enunciador e da 

identidade nacional nos pronunciamentos de pose, para tentar identificar como as constituições se 

                                                                                                                                                              
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/veja-a-integra-do-discurso-de-dilma-rousseff-no-
congresso,2a8897730cbda310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
2 Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/pagina-inicial-3 
3  Essas informações podem ser acessadas pelo link: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/sobre-a-
biblioteca/biblioteca-da-presidencia-da-republica 
 

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/veja-a-integra-do-discurso-de-dilma-rousseff-no-congresso,2a8897730cbda310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/veja-a-integra-do-discurso-de-dilma-rousseff-no-congresso,2a8897730cbda310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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dão em épocas distintas traçamos critérios de composição dos enunciados que nos guiam para os 

enunciados com características semelhantes e que se referem ao mesmo objeto. Ao analisarmos a 

constituição da identidade do eu enunciador olhamos para os enunciados que: 

- Fazem referência ao próprio enunciador; 

- Apresentam verbos e pronomes que estejam em 1ª pessoa do singular; 

- Fazem referência à posição-presidente ocupada; 

No que diz respeito à constituição da identidade nacional, nos voltamos para os enunciados que: 

- Fazem referência à população em geral; 

- Apresentam termos que expressam coletividade como: povo brasileiro, nação, população, 

brasileiros, brasileiras, sociedade; 

- Apresentam adjetivos acompanhando os termos coletivos; 

É para esses enunciados com características especificas que direcionamos nossa análise, 

com o objetivo de tentar responder às questões aqui levantadas no que diz respeito às 

constituições de identidade, traçando as diferenças encontradas em cada momento sócio-histórico 

selecionado. 

A partir da seleção do nosso corpus, diante do nosso objeto de análise e a partir dos 

nossos objetivos vimos que o nosso trabalho não poderia se desenvolver em outra disciplina da 

Linguística que não fosse a Análise do Discurso (AD). Dessa forma, toda essa pesquisa será 

desenvolvida na perspectiva de uma AD brasileira foucaultiana é desse lugar que falamos e 

dedicamos a próxima seção. 

 

1.3 Delimitando o lugar do qual falamos 

 

 No início do século XX, o suíço Ferdinand de Saussure (e a comunidade científica), a 

partir da publicação do Curso de Linguística Geral (CLG), no ano de 1916, passou a considerar a 

Linguística como ciência, cujo objeto é a língua. Em seus estudos, Saussure propõe algumas 

dicotomias como língua e fala, a primeira vista como a parte social da linguagem e a segunda 

como a parte individual. A grande questão dos estudos de Saussure, que se desenvolveram dentro 

do estruturalismo, é o funcionamento da língua, a preocupação é com a estrutura, a língua é vista 

como um sistema de valores, social e homogênea e considerada exterior ao homem.  
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 Na França, já na segunda metade do mesmo século, Michel Pêcheux traz um novo 

paralelismo: língua e discurso. A língua é considerada além de sua forma, agregando também 

elementos como o social e a ideologia. Nessa nova disciplina da Linguística, o objeto de estudo 

passa a ser o discurso, daí Análise do Discurso. 

 

Assim, a primeira coisa a observar é que a Análise do Discurso não trabalha com a 
língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com maneiras de 
significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de 
suas vidas, seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada forma de 
sociedade. (ORLANDI, 2009, p.15-16) 

 

 A Análise do Discurso se volta para os sentidos, ou melhor, para os efeitos de sentido. A 

língua, enquanto estrutura, não deixa de ser importante, pois é “condição de possibilidade do 

discurso” (ORLANDI, 2009, p. 22). E o discurso é visto, na perspectiva de Pêcheux, relacionado 

à ideologia e questões sociais.  O discurso para Michel Pêcheux, nas palavras de Orlandi (2005, p. 

11) é “definido por esse autor como sendo efeitos de sentidos entre interlocutores, um objeto 

sócio-histórico em que o lingüístico está como pressuposto”. 

 A AD francesa vai olhar para o discurso e sua relação com o social e o histórico, bem 

como os efeitos de sentido. Pêcheux propõe olhar para o linguístico, pensando não só em sua 

forma, ou estrutura, mas pensando na sua relação com o exterior, com as condições sócio-

históricas, com as condições de produção e com os efeitos de sentido que possibilitam. O 

discurso vai além da estrutura linguística e engloba a exterioridade, conforme destaca Fernandes 

(2007, p.18), “discurso implica uma exterioridade à língua, encontra-se no social e envolve 

questões de natureza não estritamente linguística. Referimo-nos a aspectos sociais e ideológicos 

impregnados nas palavras quando elas são pronunciadas”. Fernandes (2007) nos lembra que na 

fala, de qualquer sujeito, observamos a partir de suas escolhas lexicais, a posição social e 

ideológica ocupada. Por isso, a Análise do Discurso vai “englobar” não só as questões da 

Linguística, mas também da História e da Psicanálise. A AD toma a língua como condição de 

existência do discurso e o discurso tem uma inscrição sócio-histórica, por isso “um enunciado 

[...], tem sentidos diferentes ao ser produzido em diferentes momentos sócio-históricos, e/ou 

ideológicos” (FERNANDES, 2007, p.70). A AD trata também de uma teoria subjetiva, daí a 

presença da Psicanálise. 
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Aqui no Brasil, também se desenvolveu uma AD, tendo como referência a AD francesa, 

porém com algumas diferenças. Segundo Gregolin (2008), os textos de Pêcheux foram lidos no 

Brasil fora da ordem cronológica, além de as noções se aplicarem a diferentes corpora, “enquanto 

na França o discurso político escrito foi predominante nas análises, no Brasil sempre se tomou 

uma heterogeneidade de gêneros discursivos que vão desde o literário até as produções orais 

cotidianas” (GREGOLIN, 2008, p. 28). Apesar do nosso objeto serem os pronunciamentos de 

posse, os analisamos de acordo com a AD desenvolvida aqui no Brasil. 

 

Por isso, se temos uma análise do discurso de tradição francesa podemos chamá-la hoje 
de “brasileira” porque, surgindo em outro momento histórico e em outro espaço 

geográfico e institucional adquiriu outras características, tem outras problemáticas, 
formula outras perguntas. (GREGOLIN, 2008, p. 29, grifo da autora) 

 

 Como esses conceitos chegaram ao Brasil “fora da ordem” cronológica, de acordo com 

Gregolin (2008) alguns conceitos que estavam sendo construídos na França nem chegaram ao 

Brasil, além de haver a existência simultânea de conceitos produzidos em épocas diferentes. 

Houve a irrupção de diversos estudos, os quais segundo a autora não podem ser colocados juntos, 

por isso “é coerente pensar que há várias “análises do discurso” (2008, p.26). E 

consequentemente várias ADs Brasileiras. 

 Em se tratando de várias ADs, Michel Foucault, contemporâneo de Michel Pêcheux, 

filósofo francês, apesar de não ser analista do discurso tem suas noções emprestadas à disciplina, 

traz inovações no que vinha sendo desenvolvido, rompendo com algumas concepções vigentes. 

Foucault pauta-se principalmente nas áreas da sexualidade, da loucura e do direito e o que ele diz 

causa alguns desconfortos, porque ele rompe com a tradição, especialmente no que diz respeito à 

história e ao sujeito. 

 Apesar de Foucault e Pêcheux terem sido alunos de Althusser, são, justamente, as 

questões ideológicas que diferenciam os dois estudiosos. “E a diferença de base diz respeito, 

fundamentalmente, à maneira de se situarem frente às propostas althusserianas”. (GREGOLIN, 

2006, p.119). Pêcheux associa, inicialmente, os discursos às questões ideológicas, marxistas, 

enquanto Foucault não traz essas questões, mas fala de relação saber-poder. 

 Dentro de todas as perspectivas da AD Brasileira optamos pela AD foucaultiana. A nossa 

opção por Foucault se deve ao fato de o grande objeto de estudo do filósofo ser o sujeito e essa 

pesquisa propõe um olhar para as identidades dos sujeitos e ainda: 
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Ao olhar para os discursos, Foucault quer interrogar as relações entre práticas 
discursivas e práticas histórico-sociais. No interior de uma formação social, quer 
entender as relações que os enunciados mantêm entre si e com acontecimentos técnicos 
políticos, sociais e como as verdades, os sujeitos, os objetos são construídos por meio 
da produção e circulação de discursos. (GREGOLIN, 2008, p. 34) 

 

 É justamente isso. Queremos olhar para os enunciados que constituem os 

pronunciamentos de posse, que são acontecimentos, possuem inscrição sócio-histórica e que são 

capazes de construir verdades, sujeitos e objetos, afinal são “os dizeres que constituem os 

objetos” (GREGOLIN, 2008, p. 31). 

 A nossa análise não se prende a aspectos estruturais da língua, nem ao conteúdo dos 

pronunciamentos de posse presidencial, o que nos interessa são os discursos, é a relação que o 

que está escrito/posto tem com a exterioridade, isto é, com o momento sócio-histórico e como 

estes discursos produzem efeitos de sentido e como são capazes de constituir identidades de 

sujeitos, por isso, uma AD brasileira foucaultiana. 
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CAPÍTULO 2 

 

CAMINHO TEÓRICO: ALGUMAS NOÇÕES FOUCAULTIANAS 

 

 A partir da segunda metade do século XX, o advento dos estudos de Michel Foucault 

significou uma ruptura com os estudos tradicionalistas vigentes na época, principalmente no que 

tange às questões da história e do sujeito. Essas rupturas são fundamentais para entendermos 

como o filósofo compreende o enunciado, que é uma noção base para o desenvolvimento de 

nossa pesquisa. 

 Este capítulo faz um retorno às noções de história e sujeito adotadas pelo francês, 

destacando, consequentemente, a noção de enunciado, bem como a tríplice sustentação do mesmo 

(verdade, poder e saber). A noção de enunciado é uma noção-chave para o nosso trabalho, pois é 

para eles que vamos olhar, são os enunciados que nos dizem como se dão as construções 

identitárias em nossa materialidade linguística. 

 

2.1 Nova história e sujeito: rompendo com o tradicionalismo 

 

 Os estudos tradicionalistas sempre tiveram uma abordagem cronológica da história, isto é, 

sempre trataram a história como um longo percurso de acontecimentos cronológicos, como se 

tudo que “entrasse” na história funcionasse como um jogo de causa e consequência. Por isso, se 

voltavam para longas séries de acontecimentos, acontecimentos esses que eram eleitos como 

principais e “maiores” e assim eram inscritos na história. 

 
Há dezenas de anos, que a atenção dos historiadores se voltou, de preferência para os 
longos períodos, como se, sob as peripécias políticas e seus episódios, eles se 
dispusessem a revelar os equilíbrios estáveis e difíceis de serem rompidos, os 
processos irreversíveis, as regulações constantes, os fenômenos tendenciais que 
culminam e se invertem após continuidades seculares, os movimentos de acumulação e 
as saturações lentas, as grandes bases imóveis e mudas que o emaranhado das narrativas 
tradicionais recobrira com toda uma densa camada de acontecimentos. (FOUCAULT, 
2013, p. 3, grifos nossos) 

 

 Foucault nos mostra como os historiadores tradicionalistas viam a história: a partir de 

“uma densa camada de acontecimentos”. Essa densa camada não possibilitava, com facilidade, 

rompimentos, pois eram “bases imóveis e mudas, das quais sempre se esperava o “equilíbrio”. 
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Por isso, os estudos tradicionalistas sempre procuravam as semelhanças na história e não as 

diferenças ou dispersões, pois essas significariam uma “quebra” da massa densa de 

acontecimentos e consequentemente uma desestabilidade.  

 Além de olhar sempre para os acontecimentos históricos em longas séries e destacar 

sempre as semelhanças e aproximações, a história tradicional, a qual Foucault (2013) se refere 

como história do pensamento, também coloca o homem como origem de tudo.  

 

Se a história do pensamento pudesse permanecer como o lugar das continuidades 
ininterruptas, se ela unisse, continuamente, encadeamentos que nenhuma análise 
poderia desfazer sem abstração, se ela tramasse, em torno do que os homens dizem e 
fazem, obscuras sínteses que a isso se antecipam, o preparam e o conduzem, 
indefinidamente, para seu futuro, ela seria, para a soberania da consciência, um abrigo 
privilegiado. A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do 
sujeito: [...]. (FOUCAULT, 2013, p. 15)   

 

 A história do pensamento coloca todos os acontecimentos em torno de um único centro: o 

homem. O homem é visto como ser fundante, como origem, dotado de subjetividade, senhor 

soberano, cujos acontecimentos são resultados de sua consciência. Os estudos de Foucault 

rompem com esse tradicionalismo da história e com a posição que o homem ocupa na mesma e 

essas rupturas causaram mal-estar entre os intelectuais da época, pois pregava o oposto do que 

vinha sendo desenvolvido. 

 Foucault adota em seus estudos a Nova História, que de acordo com Dolinski (2011) 

surge na década de 1970 na terceira geração dos Annales (revista fundada por Marc Bloch e 

Lucien Febvre no ano de 1929). A Nova História vai romper com o uso das longas séries de 

acontecimentos. 

 

Ora, mais ou menos na mesma época, nessas disciplinas chamadas histórias das ideias, 
das ciências, da filosofia, do pensamento e da literatura (a especificidade de cada uma 
pode ser negligenciada por um instante), nessas disciplinas que, apesar de seu título, 
escapam, em grande parte, ao trabalho do historiador e a seus métodos, a atenção se 
deslocou, ao contrário, das vastas unidades descritas como “épocas” ou “séculos” para 

fenômenos da ruptura. (FOUCAULT, 2013, p. 4)     
 
 A história nas ciências, na filosofia, no pensamento, na literatura passa a ser vista em 

outra perspectiva, não mais como uma linearidade de acontecimentos, mas como 

descontinuidades, como séries de acontecimentos. Diferentemente da história tradicionalista que 
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via as regularidades nas séries históricas, a Nova História busca as diferenças nas 

descontinuidades. 

 

É como se aí onde estivéramos habituados a procurar as origens, a percorrer de volta, 
indefinidamente, a linha dos antecedentes, a reconstituir tradições, a seguir curvas 
evolutivas, a proteger teleologias, e a recorrer continuamente às metáforas da vida, 
experimentássemos uma repugnância singular em pensar a diferença, descrever os 
afastamentos e dispersões, em desintegrar a forma tranquilizadora do idêntico. 
(FOUCAULT, 2013, p .14)  

  

A Nova História não procura a origem dos acontecimentos, não busca os antecedentes 

nem procura a reconstrução da tradição, mas descreve as dispersões, foge do idêntico. Se antes 

tínhamos acontecimentos eleitos como principais, essa nova perspectiva histórica passa a olhar 

para os outros acontecimentos, os acontecimentos “menores” e simultâneos. Nessa nova forma de 

se ver a história, a linguagem adquire um papel importante, pois para a Nova História o passado 

não pode ser reconstituído integralmente, ele apenas é referenciado a partir de um tipo de 

linguagem. Conforme destaca Clóvis da Rolt (2011, p. 110) “A noção de um saber intermitente 

poderia ser muito mais coerente em relação à História, já que o passado, que é o seu foco de 

interesse, não pode jamais ser reconstruído na sua integridade, visto que apenas pode ser 

referenciado mediante algum tipo de linguagem que não o representa integralmente”. 

 Esta forma de olhar para a história, visando as descontinuidades e considerando ser 

impossível retomar integralmente o passado ampliou a definição de documentos históricos, 

conforme destaca Le Goff: 

 

A história nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a história de 
Langlois e Seignobos, fundada essencialmente nos textos, no documento escrito, por 
uma história baseada numa multiplicidade de documentos: escritos de todos os tipos, 
documentos figurados, produtos de escavações arqueológicas, documentos orais, etc. 
Uma estatística, uma curva de preços, uma fotografia, um filme, ou, para um passado 
mais distante, um pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto são, para a história nova, 
documentos de primeira ordem. (LE GOFF, 2005, p. 36-37, grifos do autor) 

 

 

A Nova História passa a considerar como documento histórico, não só os documentos 

estritamente escritos, mas documentos de naturezas diversas, a história passa a ser vista e 

estudada a partir de outros objetos que não documentos escritos. Além da ampliação do campo 
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dos documentos históricos, Foucault (2013) ressalta que a forma com que se vê e trata um 

documento também mudou: 

 

a história mudou sua posição acerca do documento: ela considera como sua tarefa 
primordial não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade nem qual e o seu valor 
expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: ele o organiza, recorta, 
distribui, ordena e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do 
que não é, identifica elementos define unidades, descreve relações. O documento, pois, 
não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela tenta reconstruir o que 
os homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas rastros: ela 
procura definir, no próprio tecido documental, unidades, conjuntos séries, relações. 
(FOUCAULT, 2013, p. 8) 

 

 O documento passa a ter um novo tratamento, não se objetiva mais a sua interpretação 

nem se espera que nele se revele a verdade, não se vê no documento a reconstrução de um 

passado, mas olha para o seu interior, fazendo recortes, estabelecendo relações. É como destaca 

Foucault (2013), é fazer do documento um monumento, é olhar para as marcas deixadas pelos 

homens, organizando elementos, isolando-os, agrupando-os, inter-relacionado-os. 

 É para a descontinuidade dos fatos que nos voltamos ao analisarmos os pronunciamentos 

de posse presidencial, já que não nos interessa remontar uma história da constituição de 

identidades nem uma história dos pronunciamentos. O que fazemos é olhar para os nossos 

recortes históricos, observando como os discursos constituem identidades, organizando elementos 

e relacionando-os, estabelecendo e traçando diferenças. 

Outro ponto de ruptura de Foucault, no que diz respeito ao tradicionalismo, que 

destacamos no início dessa seção é o tratamento do sujeito. A mudança de abordagem da história 

tradicional para a nova história implica em uma mudança também no papel do sujeito. A primeira 

coloca o sujeito como o centro de todos os acontecimentos, dotado de subjetividade, senhor 

soberano, cujos acontecimentos são resultados de sua consciência, a história tradicional coloca 

todos os acontecimentos em torno de um único centro: o homem.  

Essa questão do sujeito como fonte é outro ponto que Foucault questiona em sua teoria 

que rompe também com o que vinha sendo estudado/feito, uma vez que, ao pensarmos em 

história não podemos dissociar o elemento humano. Porém, antes de partirmos para este outro 

ponto da teoria foucaultiana, vale ressaltar que, como o próprio autor destaca, essa mudança de 

abordagem não implica no “desaparecimento da história e sim a supressão desta forma de 

história” (FOUCAULT, 2013, p. 17). O advento da Nova História não significa o 
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desaparecimento da história tradicional, nem do sujeito. O sujeito agora é apenas uma posição 

ocupada, posição essa que poderia ser ocupada por qualquer sujeito e, portanto, é um espaço 

vazio.  

 

Ele [o sujeito] não é, na verdade, causa, origem ou ponto de partida do fenômeno da 
articulação escrita ou oral de uma frase; não é tampouco, a intenção significativa que, 
invadindo silenciosamente o terreno das palavras, as ordena como o corpo visível de 
sua intuição; não é o núcleo constante, imóvel e idêntico a si mesmo de uma série de 
operações que os enunciados, cada um por sua vez, viriam manifestar na superfície do 
discurso. É um lugar determinado e vazio que pode ser efetivamente ocupado por 
indivíduos diferentes [...]. (FOUCAULT, 2013, p.15, grifo nosso)  

 

 O sujeito nos estudos de Foucault é uma posição, um lugar, e, diante disso muitos 

estudiosos afirmaram que o filósofo havia matado o homem, o que não é verdade. Foucault 

apenas não trata o sujeito como o tradicionalismo trata, como origem e fonte de tudo, não trata o 

sujeito em sua individualidade, entretanto essa noção é fundamental para entendermos o 

enunciado, porque a posição que um sujeito ocupa determina o que ele pode ou não dizer, além 

de ser o sujeito quem organiza o enunciado antes de proferi-lo, isto é, que faz a seleção do que 

será dito. 

 Nossa pesquisa vai olhar para a descontinuidade histórica, tendo como ponto de partida 

um sujeito que ocupa, em um dado momento social e histórico a posição de sujeito-presidente da 

república e que profere determinados enunciados que são capazes de constituir uma identidade 

própria assim como lança uma identidade para outros sujeitos que ocupam outras posições, não é 

nosso objetivo remontar a história. 

 

2.2 Enunciado: aquilo que foi efetivamente dito 

 

 Fizemos inúmeras referências à noção de enunciado, pois é justamente para eles que 

lançamos nosso olhar e direcionamos nossa análise. Mas, afinal, o que é enunciado? A esse tema, 

Michel Foucault dedica o terceiro capítulo de sua obra ‘A arqueologia do Saber’ (2013) intitulado 

o ‘O enunciado e o Arquivo’ e é com base nele que vamos tentar esclarecer em que constitui o 

enunciado e quais as suas principais características. 

 Ao se tentar delimitar de que se trata ou o que define uma determinada noção há uma 

preocupação em estabelecer uma estrutura que exemplifique, ou melhor, que determine tal noção. 
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Há em geral uma tentativa dos analistas em atrelar a um conceito uma estrutura, como se ambas 

se correspondessem. Ao explicar a sua noção de enunciado, Foucault (2013) faz um jogo 

contrário. Ele não associa os enunciados a estruturas, seja uma frase, uma proposição ou um ato 

de fala. Não há uma estrutura específica que se ligue à noção de enunciado. É claro que um 

enunciado pode sim ser uma frase ou uma proposição ou um speech act, mas não é estritamente 

isso. Conforme o estudioso destaca: “Nos três casos, percebe-se que os critérios propostos são 

demasiado numerosos e pesados, que não deixam ao enunciado toda a sua extensão, e que, se, às 

vezes, o enunciado assume as formas descritas e a elas se ajusta exatamente, acontece também 

que não lhes obedece [...]” (FOUCAULT, 2013, p. 101).  

 Conforme Gregolin (2004) destaca sobre Foucault, o enunciado é diferente de proposição, 

pois não pode ser submetido às provas de verdadeiro e falso. É diferente de frase, porque não está 

submetido a uma estrutura sintática, não é definido pelos caracteres gramaticais e não é ato de 

fala, pois não envolve apenas o ato material nem a intenção. 

 Mas então, o que faz com que um enunciado seja reconhecido como tal, uma vez que não 

podemos associá-lo a uma estrutura fixa? O filósofo associa os enunciados à existência dos 

signos: 

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre elementos 
variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de modelos concretos); é uma 
função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se 
pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles “fazem sentido” ou não, 

segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato 
se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). (FOUCAULT, 2013, p. 105) 

 

 O enunciado não tem uma estrutura fixa, mas é uma função ocupada pelos signos, logo a 

existência de um enunciado está associada à existência dos signos linguísticos. Diante disso, é 

importante destacarmos como Foucault trata a língua, embora não seja um linguista, ele faz 

considerações sobre a mesma. Para ele, a língua funciona como um “sistema de construção para 

enunciados possíveis” (FOUCAULT, 2013, p. 103).  Isso significa que os enunciados se 

materializam através do sistema linguístico e é para construir enunciados que a língua existe. Os 

signos são pré-requisitos para a existência de um enunciado. 
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Não há razão para espanto por não ter podido encontrar para o enunciado critérios 
estruturais de unidade; é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função 
que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que 
apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço. (FOUCAULT, 2014, p. 105) 

 

 Os enunciados não apresentam uma estrutura fixa que lhe caracterize como uma unidade, 

mas é uma função, que é exclusiva dos signos: a função enunciativa. É isso que vai caracterizar 

um enunciado. É essa função que faz com que os enunciados surjam, com que eles apareçam em 

um dado momento e em um determinado lugar. Como coloca Gregolin (2004, p. 26-27): “Entre o 

enunciado e o que ele enuncia não há apenas relação gramatical, lógica ou semântica; há uma 

relação que envolve os sujeitos, que passa pela história, que envolve a própria materialidade do 

enunciado.” Compreender um enunciado não é fazer a descrição de seus elementos estruturais, 

mas sim estabelecer relações entre o que foi dito e o sujeito que o proferiu, passando pela história 

e as condições de produção, é estabelecer relações com elementos exteriores à estrutura 

linguística. 

  Foucault (2013) não associa o enunciado a estruturas, mas afirma que o que faz com que 

um enunciado seja caracterizado e reconhecido como tal é a função enunciativa, que é exclusiva 

dos signos. “É esse modo singular de existência, característico de toda série de signos, desde que 

seja enunciada” (FOUCAULT, 2013, p. 106). O estudioso ainda destaca que a singularidade não 

está ligada à existência dos signos: “Mas, se as faz existirem, é de um modo singular que não se 

poderia confundir com a existência dos signos enquanto elementos de uma língua, nem tampouco 

com a existência material das marcas que ocupam um fragmento e duram um tempo mais ou 

menos longo”. (FOUCAULT, 2013, p. 106). 

 A singularidade que caracteriza um enunciado não está ligada à existência dos signos na 

língua, mas sim com outros fatores externos a ela que fazem com que tenhamos um enunciado 

em um dado momento e não outro em seu lugar. Foucault (2013) apresenta quatro características 

da função enunciativa, que segundo Fernandes (2012, p. 32-34) “a compreensão do enunciado 

implica explicitar o exercício dessa função, suas condições de produção, suas regras de controle, 

o campo e que se realiza” e ainda “a função enunciativa, que atesta a existência do enunciado, 

reside na exterioridade da linguagem”. Essas quatro características são exteriores às questões da 

linguagem. Pensar no enunciado é pensar nas suas relações com o que lhe é exterior 

 A primeira característica da função enunciativa que Foucault (2013) destaca é o fato de 

não haver uma relação direta entre um enunciado e aquilo que ele enuncia. “Uma série de signos 
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se tornará enunciado com a condição de que tenha com “outra coisa” [...] uma relação específica 

que se refira a ela mesma – e não à sua causa, nem a seus elementos” (FOUCAULT, 2013, p. 107, 

grifo do autor). Lembremos do que Saussure em seu Curso de Linguística Geral, lançado em 

1916, traz que signo linguístico é composto por um significante e um significado. Para o suíço 

(2006) há uma relação direta entre a imagem acústica de um signo e o que ele significa. Segundo 

Foucault, o que faz com que determinada coisa seja reconhecida como tal não é a palavra que lhe 

nomeia, mas sim o que se diz sobre ela. O que irá dar sentido aos signos de um enunciado são 

suas regras de utilização: 

 

O nome é um elemento linguístico que pode ocupar diferentes lugares em conjuntos 
gramaticais: seu sentido é definido por suas regras de utilização (quer se trate dos 
indivíduos que podem ser validamente designados por ele, ou das estruturas sintáticas 
nas quais pode corretamente entrar); um nome se define por sua possibilidade de 
recorrência. (FOUCAULT, 2013, p. 108) 

 

 Os signos não possuem relações diretas com seus significados, não há fixidez em seus 

sentidos, por isso, um conjunto de signos repetidos em momentos diferentes não constitui um 

mesmo enunciado. Um enunciado sempre possui um correlato: “aquilo que se refere, o que é 

posto em jogo por ele, não apenas o que é dito, mas aquilo de que fala, seu tema” (FOUCAULT, 

2013, p. 108). 

 Foucault (2013) nos esclarece que mesmo que uma frase não nos pareça significante, isto 

é, mesmo que ela não pareça ter sentido, na medida em que ela é um enunciado, ela vai se 

relacionar com alguma coisa, ela vai ter um referente. E é isso que melhor define essa primeira 

característica da função enunciativa: um enunciado sempre tem um referente, ele sempre irá se 

referir a algo que podemos identificar. 

 

O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 
instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das 
relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado: define as possibilidades de 
aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu sentido, à proposição o seu valor 
de verdade. (FOUCAULT, 2013, p. 110-111) 

 

 É o referencial que nos permite compreender o sentido de um enunciado e permite 

estabelecer se tem valor de verdade, nos mostra o seu lugar, a sua condição, o seu aparecimento, 

ou seja, o sentido do enunciado, a sua significação, não se resume na decodificação dos signos, 

mas em sua relação com a exterioridade, com a as condições de produção. 
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 A segunda característica destacada pelo filósofo francês é a relação que o enunciado 

estabelece com o sujeito, que não é visto, conforme já destacamos, como um ser com capacidade 

fundadora, nem como origem. Trata-se de uma posição, uma posição-sujeito. Foucault (2013) 

não considera o sujeito como um ser de carne e osso, mas como uma posição que pode ser 

ocupada por qualquer indivíduo (segundo algumas regras). Não interessa quem disse, mas que o 

foi possível dizer. 

 

o sujeito de um enunciado é uma função determinada, mas não forçosamente a mesma 
de um enunciado a outro; na medida em que em que é uma função vazia, podendo ser 
exercida por indivíduos até certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o 
enunciado; e na medida em que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, 
alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições e assumir o papel de 
diferentes sujeitos. (FOUCAULT, 2013, p. 113) 
 

 O sujeito ao proferir um enunciado ocupa uma determinada posição e essa posição vai 

autorizá-lo a dizer determinadas coisas ou não. Um mesmo indivíduo ocupa diversas posições, da 

mesma forma que uma posição pode ser ocupada por vários indivíduos (novamente segundo 

algumas regras). Se pensarmos em nosso corpus, temos enunciados sendo proferidos por sujeitos 

que ocupam em um determinado momento social e histórico a posição de sujeito-presidente. 

Temos uma série de sujeitos que por alguns motivos (seja por golpe ou eleição direta) ocupam 

essa posição e estão autorizados a agir de determinada forma e a dizer ou não certas coisas. 

 Essa posição-sujeito é fundamental para a existência dos enunciados, pois, segundo 

Foucault (2013, p.112) “Não há signos sem alguém para proferi-los, ou de qualquer forma, sem 

alguma coisa como elemento emissor. Para que uma série de signos exista, é preciso – segundo o 

sistema das causalidades – um “autor ou uma instância produtora.”” O sujeito deve então ocupar 

uma determinada posição que irá autorizar ou não que ele diga algo, que vai autorizá-lo a exercer 

sua função enunciativa. O enunciado precisa de um sujeito para organizá-lo e proferi-lo, 

lembrando que as escolhas não são intencionais, elas são inconscientes, o sujeito não é 

intencional. “Descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar as relações 

entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem querer), mas em determinar qual é a 

posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito” (FOUCAULT, 2013, p. 116). 

 O enunciado sempre possui um referente, parte de um sujeito que ocupa uma dada 

posição e como terceira característica da função enunciativa, Foucault (2013) destaca a inserção 

do enunciado em um campo associado. Um enunciado sempre mantém relações com outros 
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enunciados, sejam anteriores a eles ou posteriores, isto é, um enunciado sempre retoma outros, da 

mesma forma que abre possibilidades para novos enunciados.  “Ela [a função enunciativa] não 

pode se exercer sem a existência de um domínio associado”. (FOUCAULT, 2013, p. 116, grifo 

nosso). Sendo assim, todos os enunciados fazem referência a outros, retoma-os. Eles não existem 

de forma independente. Para nos esclarecer melhor, Foucault usa a metáfora do nó na rede, na 

qual cada nó da trama é um enunciado e sempre está ligado a outros, “[...] não há enunciado em 

geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado fazendo parte de uma 

série ou de um conjunto, desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles 

se distinguindo [...]” (FOUCAULT, 2013, p.120). Ao pensarmos na noção de enunciado 

devemos sempre lembrar que ele retoma outros ditos, está sempre inserido em um campo de 

enunciados com os quais mantêm relações. Dessa forma, “não há enunciado que não suponha 

outros” (FOUCAULT, 2013, p. 121). 

Entretanto, é necessário destacar que um enunciado, apesar de retomar outros, é sempre 

singular, uma vez que é da ordem do acontecimento. A quarta e última característica da função 

enunciativa nos ajuda a esclarecer melhor essa questão. 

 Como última característica, Foucault (2013) destaca a materialidade dos enunciados. 

Segundo o estudioso, “o enunciado precisa ter um suporte, um lugar e uma data” (2013, p.123). 

Um enunciado é enunciado por uma voz, registrado em uma superfície e deixa marcas na 

memória e no espaço. Não se trata apenas de enunciados orais e escritos, mas de gestos, do 

silêncio, do riso, tudo o que diz alguma coisa. 

 Linguisticamente a materialidade do enunciado é repetível, porém sempre será um novo 

enunciado (exceto em casos específicos como as edições de um livro, ou a tradução de textos, 

que sempre constituirão os mesmos enunciados). Isso ocorre porque um enunciado tem inserção 

histórico-espacial, isto é, ele se materializa em um determinado momento e em um determinado 

lugar, por isso sempre temos um novo enunciado. Se pensarmos em uma frase dita por um 

mesmo sujeito no passado e repetida por ele no presente, temos dois enunciados diferentes, pois 

foram produzidos em condições distintas. 

 

Diremos que há enunciado cada vez que um conjunto de signos for emitido. Cada uma 
dessas articulações têm sua individualidade espaço-temporal. Duas pessoas podem dizer 
ao mesmo tempo a mesma coisa; já que são duas, haverá duas enunciações distintas. Um 
único e mesmo sujeito pode repetir várias vezes a mesma frase; haverá igual número de 
enunciações distintas no tempo. A enunciação é um acontecimento que não se repete; tem 
sua singularidade situada e datada que não se pode reduzir. (FOUCAULT, 2013, p. 123) 
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 Um enunciado precisa da materialidade, ele precisa ser efetivamente dito em um dado 

lugar e em um dado momento. E é isso que melhor define o que é um enunciado: é aquilo que foi 

efetivamente dito, é aquilo que está posto. 

 A função enunciativa que tem como características o referente, a posição-sujeito, o campo 

associado e a materialidade é o que vai fazer com que um conjunto de signos seja reconhecido 

como enunciado. Sobre essa função, Gregolin destaca:  

 

Porque o que torna uma frase, uma proposição, um ato de linguagem em um enunciado 
é justamente a função enunciativa: o fato de ele ser produzido por um sujeito, em um 
lugar institucional, determinado por regras sócio-históricas que definem e possibilitam 
que ele seja um enunciado. (GREGOLIN, 2004, p. 26) 

 

A função enunciativa que faz com que um enunciado parta de um sujeito, que seja 

produzido em um lugar e segundo regras sócio-históricas é determinada por um conjunto de 

regras que Foucault denomina de prática discursiva, que: 

 

é um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo  e no 
espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, 
econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa. 
(FOUCAULT, 2013, p. 144) 

 

 A função enunciativa é própria dos signos linguísticos e é o que vai caracterizá-los como 

um enunciado. Então, para que um conjunto de signos ou um só signo seja considerado como um 

enunciado, é necessário levarmos em conta que não há uma ligação entre o enunciado e o que ele 

enuncia, é necessário um sujeito para ‘organizá-lo/selecioná-lo’, ele está sempre inserido em uma 

rede de outros enunciados, sempre estabelecendo relações com eles e abrindo outras 

possibilidades e tem sempre uma materialidade, um suporte. Além de destacar essa função que é 

intrínseca aos signos, Foucault (2013), ainda em seu terceiro capítulo, vai destacar três fatores 

fundamentais da análise dos enunciados, isso é, três pontos que devem ser levados em conta ao se 

fazer uma análise daquilo que foi efetivamente dito. São eles: raridade, exterioridade e acúmulo. 

 Conforme já citamos anteriormente, um enunciado sempre retoma outro anterior a ele, 

porém os enunciados são sempre singulares, pois são da ordem do acontecimento, isto é, são 

determinados pelas instâncias sócio-históricas e estão em um dado lugar. A partir disso, podemos 

pensar no efeito de raridade destacado por Foucault. Se os enunciados estão sempre em relação 
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com outros, retomando-os, resignificando-os, apagando-os, contradizendo-os, não teríamos assim 

muitas possibilidades de se enunciar um mesmo enunciado? Isto é, muitas formas de se dizer algo? 

O que acontece é que ao realizarmos efetivamente um enunciado, ele ocupa um lugar só dele e 

apaga/exclui todas as outras possibilidades. 

 É isso que constitui a raridade de um enunciado, é o que faz com que se tenha um 

enunciado e nenhum outro em seu lugar, e a ocupação deste lugar também é uma exclusão de 

outros enunciados. “Estudam-se os enunciados no limite que os separa do que não está dito, na 

instância que os faz surgirem à exclusão de todos os outros [...]” (FOUCAULT, 2013, p.146). Ao 

propor uma análise dos enunciados, Foucault pretende olhar para o que faz com que surja um 

determinado enunciado e não outro em seu lugar. E ainda, conforme destaca Gregolin (2004, 

p.37): “[...] nem tudo pode ser dito num lugar qualquer por um sujeito qualquer”. Com isso, 

podemos ver como os enunciados se manifestam em sua raridade, eles ocupam um lugar que só 

pertence a eles, e não pode ser dito de qualquer lugar nem por qualquer sujeito. 

 Outra característica citada por Foucault é a exterioridade. Conforme citamos 

anteriormente nessa seção, com base em Gregolin (2004), o enunciado não tem relação direta 

com aquilo que enuncia, o que faz com que ele seja compreendido é a sua inserção histórica. Esse 

efeito de exterioridade que o enunciado tem, não diz respeito apenas às condições históricas nas 

quais está inserido, mas diz respeito a tudo aquilo que é exterior a ele e que o determina, de que 

lugar determinado enunciado foi dito. “Não importa quem fala, mas o que ele diz não é dito de 

qualquer lugar. É considerado, necessariamente, no jogo de uma exterioridade” (FOUCAULT, 

2013, p. 150). 

 Por fim, ele destaca como último fator indispensável para a análise dos enunciados o 

acúmulo. Retomando ainda o que aqui já foi explicitado, lembremo-nos da noção de campo 

associado, no qual um enunciado sempre retoma enunciados anteriores a eles, isso faz com que 

um determinado enunciado seja resultado de uma sucessão de outros, de um acúmulo. “Todo 

enunciado compreende um campo de elementos antecedentes em relação aos quais se situa, mas 

que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas” (FOUCAULT, 2013, p. 

152). Embora retome outros enunciados, um enunciado sempre será um novo acontecimento. 

 Pensando nos nossos discursos políticos de posse presidencial, a partir do que foi 

explicitado, podemos fazer algumas considerações. Trabalhamos com aquilo que foi efetivamente 

dito, ou seja, com os enunciados que aparecem de fato em nossa materialidade linguística. Esses 
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enunciados selecionados fazem parte de um campo associado, possuem um sujeito, estão 

inseridos na história. Ao propormos uma análise de nível enunciativo, assim como Foucault 

destaca, olhamos para o que possibilitou um enunciado e não outro em seu lugar, para o lugar de 

que se fala e observamos nas repetições dos enunciados (e veremos que eles se repetem), isso é, 

no acúmulo, onde está o novo. 

Se o enunciado é tudo aquilo que foi efetivamente dito, em que consiste o discurso para o 

filósofo francês? Segundo Michel Foucault (2013), o discurso é um conjunto de enunciados que 

pertencem a uma mesma formação discursiva: “o termo discurso poderá ser fixado: conjunto de 

enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação; é assim que poderei falar do 

discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do discurso psiquiátrico” 

(2013, p. 131). Sendo assim, os enunciados, que fazem parte de uma rede, os quais mantêm 

relações entre si (remetem-se uns aos outros, excluem-se, transformam-se, reatualizam-se), em 

conjunto e pertencendo a uma mesma formação discursiva (FD) constituem o discurso. 

Ao abordar a noção de discurso, Foucault o associa à noção de formação discursiva. O 

que seria para o estudioso essa FD? De acordo com o filósofo (2013), temos uma FD quando 

pudermos identificar regularidades nos enunciados, o que irá garantir que os enunciados se 

dispersem e se mantenham em circulação. É importante ressaltarmos que um mesmo enunciado 

pode pertencer a formações discursivas diferentes, o que faz com que a mesma tenha um aspecto 

heterogêneo.  

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante 
sistema de dispersão e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 
conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos por convenção que se 
trata de uma formação discursiva [...] (FOUCAULT, 2013, p.47) 

 De acordo com Foucault (2013), quando pudermos identificar em um conjunto de 

enunciados, regularidades no aspecto temático, na escolha do objeto, no tipo de enunciação, na 

forma de dispersão, podemos dizer que ele faz parte de uma formação discursiva. Se pensarmos 

no nosso objeto, os pronunciamentos de posse, veremos que eles possuem regularidades quanto à 

forma de enunciação (são enunciados por um sujeito que ocupa a posição-presidente, no 

momento em que toma posse do cargo e é direcionado a toda população), funcionam como uma 

forma de apresentar à sociedade os planos de governo e suas promessas, tem como objetivo 
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“melhorar” a vida da população e por isso aborda principalmente as questões sociais (veremos 

mais adiante).  

Sabemos que não podemos dizer qualquer enunciado de qualquer lugar, portanto o que 

determina aquilo que pode ou não ser dito? Entramos aí na tríplice sustentação do enunciado: as 

noções de verdade, saber e poder, são estes fatores que autorizam ou não a circulação de um 

enunciado. 

 

2.3 Verdade, poder e saber: a tríplice sustentação do enunciado 

 

Podemos ainda citar outro aspecto importante no que tange a noção de enunciado para 

Foucault: a questão da verdade. É o sistema de verdade que possibilita que se diferencie aquilo 

que é verdadeiro, daquilo que é falso. Isso significa que o enunciado, considerado como um dito, 

não pode ser um dito qualquer, ele deve ser “autorizado” pelo conjunto de verdades que circulam 

na sociedade, em um dado momento. Por isso, o enunciado é determinado pela época, pelo tempo, 

pelo espaço. Nem tudo pode ser dito, há um controle dos enunciados. 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os 

tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as 
instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira 
como sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro. (FOUCAULT, 2007a, p. 12, grifo do autor) 

 

 De acordo com Foucault (2007a), cada sociedade faz circular determinados enunciados 

que correspondem a um “regime de verdade”, a uma “política geral da verdade”. Há uma 

distinção entre os enunciados verdadeiros ou falsos, mas não em uma relação de verdade-mentira, 

mas sim em uma relação de autorização, de se poder dizer ou não. Se pensarmos nos dias atuais, 

podemos citar inúmeros enunciados que hoje podem circular como verdadeiros e que em tempos 

passados não poderiam ser ditos (pensemos, por exemplo, nos enunciados acerca da legalização 

das relações homoafetivas). Sobre a verdade, Foucault (2007a) destaca cinco características: 

 

Em nossas sociedades, a “economia política” da verdade tem cinco características 

historicamente importantes: a “verdade” é centrada na forma do discurso científico e 

nas instituições que o produzem; está submetida a uma constante incitação econômica e 
política (necessidade de verdade tanto para a produção econômica, quanto para o poder 
político); é objeto de várias formas, de uma imensa fusão e de um imenso consumo 
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(circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja extensão no corpo social é 
relativamente grande, não obstante algumas limitações rigorosas); é produzida e 
transmitida sob o controle, não exclusivo, mas dominante de grandes aparelhos 
políticos ou econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação); 
enfim, é objeto de debate político e de confronto social (“as lutas ideológicas”). 

(FOUCAULT, 2007a, p. 13, grifos do autor) 
 

 As instituições científicas ocupam um lugar privilegiado para a produção de verdades, 

embora não sejam as únicas, e são fundamentais para a manutenção da política e da economia, 

isto é, ambas são sustentadas pelo regime de verdades, além disso, ela circula em toda a 

sociedade e através de diversos aparelhos e instituições e é transmitida por grandes aparelhos 

políticos ou econômicos e é sempre fonte de discussão política e de confronto social, pois é 

resultado da relação saber-poder. A verdade, então, regular e autoriza a produção de enunciados, 

por isso, ao analisarmos os enunciados em sua dispersão vemos que eles podem ser apagados, 

reatualizados, e isso se deve ao fato de essa noção de verdade se modificar. Essa verdade é 

modificável e está ligada às condições sócio-históricas, por isso podemos falar de noção de 

verdade de uma dada época. Isso significa que o que é considerado como verdadeiro em uma 

época pode não o ser em outra. 

 

por verdade, não quero dizer “o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer 

aceitar”, mas o “conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso 

e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder”; entendendo-se também que não 
se trata de um combate “em favor” da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e 

do papel econômico político que ela desempenha. (FOUCAULT, 2007a, p. 13, grifos 
do autor) 

 

 Entende-se por regime de verdade um conjunto de regras que diferencia os enunciados 

verdadeiros dos falsos, ao qual se atribuem efeitos de poder. Conforme destacamos anteriormente, 

as verdades possuem uma função econômica e política e sustentam instituições, que as fazem 

circular por toda a sociedade. Nas palavras de Foucault (2007a, p. 14), “por “verdade”, entende 

um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o 

funcionamento dos enunciados”.  A verdade faz com que se produzam enunciados, faz com que 

eles circulem e se dispersem, regula o funcionamento dos enunciados. Pudemos observar que a 

noção de verdade está atrelada a outras duas noções: o poder (a verdade é efeito de poder) e o 

saber (as instituições que detêm o saber, produzem as verdades, mas não somente elas). Foucault 

(2006a) nos fala de uma relação verdade-poder, uma vez que a produção da verdade se dá a partir 

dos mecanismos de poder, da mesma forma que as verdades “sustentam” o poder. 
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Essas produções de verdade não podem ser dissociadas do poder e dos mecanismos de 
poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos de poder tornam possíveis, induzem 
essas produções de verdade, e porque essas produções de verdade têm, elas próprias 
efeitos de poder que nos unem, nos atam. (FOUCAULT, 2006a, p. 229) 

 

 O poder não é um objeto, não existem pessoas que o têm ou deixam de ter, ele está em 

todas as relações sociais, por isso, Foucault fala de relações de poder (dedicaremos o próximo 

capítulo a essa temática) e as verdades sustentam essas posições de poder ocupadas, posições que 

se alternam nas relações. Para Fernandes (2012, p. 71) “a verdade será sempre uma produção e 

atesta os lugares e/ou posicionamentos dos sujeitos, e o discurso materializa as verdades e 

revelam esses posicionamentos”. A verdade reflete a posição ocupada pelos sujeitos e se 

materializa através dos discursos, então é a partir do que um sujeito enuncia que compreendemos 

a sua verdade e a sua posição. Se retornarmos ao nosso exemplo da legalização da união 

homoafetiva, veremos que a verdade que a Igreja faz circular entre os sujeitos que estão sob o seu 

poder é diferente da verdade que circula entre os sujeitos que estão fora do seu “controle”. O 

discurso religioso materializa esse discurso verdadeiro de que a união é inaceitável, uma vez que 

a Bíblia (fonte do saber) não o atesta. 

 Foucault (2006a) além da relação verdade-poder cita também a relação poder-saber. 

Segundo Foucault (2007), quem detém o poder, detém o saber e vice-versa. De acordo com Bruni 

(2006, p. 42), “o regime de produção de verdade é institucionalizado basicamente pela ciência, 

que se apresenta como detentora dos enunciados verdadeiros”. De acordo com esse último autor, 

a verdade é produzida basicamente pela ciência, isso é, a instituição que detém os saberes que 

cria um regime de verdade, ou seja, os enunciados para serem tratados como verdadeiros são 

autorizados pelos saberes. 

 

Não há absolutamente instância suprema. Há regiões onde esses efeitos de verdade são 
perfeitamente codificados, onde o procedimento pelos quais se pode chegar a enunciar as 
verdades são conhecidos previamente, regulados. São, em geral, os domínios científicos. 
No caso das matemáticas é absoluto. No caso das ciências, digamos empíricas, já é 
muito mais flutuante. (FOUCAULT, 2006a, p. 233)  

 

 Segundo Foucault, a instância que mais regula essa produção de saberes e 

consequentemente produção de verdades são as ciências. Porém, isso não significa que ela seja a 

única detentora desse caráter produtivo. Foucault (2006) destaca que fora das ciências também há 
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essa produção de verdades e o exemplo que o autor nos traz é o de um locutor seja de rádio ou 

televisão, que anuncia algo e o expectador toma ou não aquilo como verdade, pelo fato de ser dito 

de uma dada maneira, por determinada pessoa, em determinado momento. A detenção do saber 

coloca o sujeito ou a instituição em um lugar de poder, da mesma forma com que quem detém o 

poder detém o saber e a verdade sustenta e é produzida pelos mecanismos de poder. 

 Pensando em nosso objeto de estudo, vemos que a questão da verdade é fundamental para 

entendermos a construção das identidades nos pronunciamentos de posse presidencial, uma vez 

que cada um dos pronunciamentos proferidos, em cada uma das épocas já citadas, constrói e 

sustenta um sistema de verdade, que faz circular determinados enunciados, que marcam as 

posições, tanto de presidente quanto de povo sob o controle do presidente e que faz circular uma 

“fórmula” de sociedade em cada um dos momentos sócio-históricos. O sujeito que ocupa o lugar 

de poder, o lugar de presidente, carrega os saberes sobre a sociedade ao seu lado, o que o sustenta 

na posição de poder e que o insere na produção das verdades. 
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CAPÍTULO 3 

 

AS RELAÇÕES DE PODER 

 

Os enunciados são controlados, pois não circulam livremente. Para se enunciar 

determinados discursos é preciso ocupar um determinado lugar em um determinado momento. A 

posição que um sujeito ocupa determina o que ele está autorizado a dizer ou a não dizer, o que 

pode ou não ser dito. Foucault (2012) destaca que a posição que cada sujeito ocupa dentro do 

processo de enunciação define o que cada um pode dizer ou não. Ao pensarmos em nosso corpus, 

tendo em vista que são enunciados por sujeitos que começam a ocupar a posição de Presidente da 

República, em distintos momentos sócio-históricos, veremos que eles estão autorizados a 

enunciar certos enunciados, pois ocupam um lugar institucional, um lugar de poder e têm ao lado 

os saberes acerca daquilo para o qual se governa, tem o conhecimento sobre a população. A 

posição ocupada, o lugar de poder e a sustentação pelos saberes autorizam a enunciação e a 

circulação dos enunciados, uma vez que “o discurso é uma série de elementos que operam no 

interior dos mecanismos geral do poder” (FOUCAULT, 2006b, p. 254). 

Os discursos, segundo Foucault (2006b) devem ser vistos como séries de acontecimentos 

aos quais se vincula o poder. Para o filósofo (2006b, p. 255) o discurso é da ordem do 

acontecimento “o que me interessa, no problema do discurso, é o fato de que alguém disse 

alguma coisa em um dado momento. Não é o sentido que procuro evidenciar, mas a função que 

se pode atribuir uma vez que essa coisa foi dita naquele momento. Pensar o discurso como 

acontecimento e como prática é pensá-lo também no interior de um “sistema de poder” (2006b, p. 

256). Nas palavras de Fernandes (2002, p. 47) o discurso é “considerado como um conjunto de 

enunciados caracterizados como polêmicos e estratégicos, integra as malhas do poder, que 

perpassam todas as relações entre os sujeitos”. Essa inserção dos discursos nas malhas do poder 

determina a posição e a enunciação de cada um dos sujeitos envolvidos no processo enunciativo e 

os autoriza a dizer ou não algo, uma vez que “não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode 

falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer 

coisa” (FOUCAULT, 2012, p. 9). O discurso é atravessado pelo poder, que marca as posições e a 

enunciação. Pensar no discurso é também pensar em poder. 
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Em vários momentos deste trabalho recorremos a essa noção de poder, entretanto não 

conseguimos definir o que o poder é de fato e nem seremos capazes de “fechar” essa noção, uma 

vez que assim como o próprio Foucault afirma, ele não pretendia traçar ou esboçar uma teoria e 

uma definição acerca do poder: “não tenho uma concepção global e geral do poder. Sem dúvida, 

depois de mim virá alguém que o fará. Eu, eu não faço isso” (FOUCAULT, 2006a, p. 227). Essa 

não definição do poder se deve o fato de como Foucault o compreende, ele não trata de um tipo 

específico de poder e nem o trata como um objeto de que se tem posse, conforme veremos mais 

adiante. 

Para Foucault (2007), o poder não se localiza em um ponto específico da estrutura social. 

Na verdade, ele não existe em um determinado sujeito, o que existem são relações de poder, 

relações essas que perpassam todas as relações sociais, ou seja, em todas as relações que um 

sujeito estabelece, seja familiar, entre amigos, e outras, há relação de poder. “O poder deve ser 

analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 

localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como riqueza ou bem. 

O poder funciona e se exerce em rede” (FOUCAULT, 2007b, p. 183). O poder não é localizável, 

não podemos dizer que ele está um lugar e não em outro. Ele está em todos os lugares e é assim 

que funciona: em rede. Há poder em todos os pontos da trama, pontos esses que são constituídos 

por sujeitos, portanto, todos os sujeitos exercem seu poder. Não há como separar os que possuem 

poder daqueles que não o possuem, pois o poder não é um objeto que se tenha ou se deixa de ter. 

O poder, para Foucault, “não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm 

exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhes são submetidos” (FOUCAULT, 2007b, p. 

183). Ao considerar os sujeitos como pontos pelos quais se passa o poder, Foucault (2007) os 

trata como micropoderes, cada sujeito exerce o poder. O poder é, portanto, uma prática. 

 

O exercício do poder não é simplesmente uma relação entre “parceiros” individuais ou 

coletivos; é um modo de ação de alguns sobre os outros. O que quer dizer, certamente, 
que não há algo como o “poder” ou “do poder” que existiria globalmente, maciçamente 

ou em estado difuso, concentrado ou distribuído: só há poder exercido por “uns” sobre 

os “outros”; o poder só existe em ato, mesmo que, é claro, se inscreva num campo de 

possibilidade esparso que se apóia sobre estruturas permanentes. (FOUCAULT, 1995, 
p. 242, grifos do autor) 
 

 O poder é exercido de uns sobre os outros, o poder constitui zonas de luta, de 

enfrentamentos. Trata-se de um sujeito exercendo o seu poder sobre os outros. Se analisarmos o 
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processo de enunciação entre dois sujeitos, veremos que em todo momento temos um exercendo 

o poder sobre o outro, tentando fazer com que esse outro mude o seu comportamento, uma vez 

que o alvo do poder é o corpo do sujeito. Conforme destaca Machado (2007, p. XVI), no capítulo 

de apresentação da obra ‘Microfísica do Poder’ de Michel Foucault, o alvo do poder é o corpo, 

“não para supliciá-lo, mutilá-lo, mas para aprimorá-lo, adestrá-lo”. O poder irá atuar nos 

domínios do corpo, uma vez que é o corpo a superfície de contato com a exterioridade e tem 

como objetivo encaixar, colocar esse corpo na ordem, fazendo com que ele haja de determinada 

forma. 

 

Ele [o poder] é um conjunto de ações sobre ações possíveis, ele opera sobre o campo de 
possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz, 
desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no 
limite, ele coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre 
um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação 
sobre ações. (FOUCAULT, 1995, p. 243, grifo nosso) 

 

  Pensar nas relações de poder como zonas de enfrentamentos é pensar em zonas nas quais 

um sujeito quer agir e modificar a ação do outro. Entretanto, Foucault (2007) afirma que onde há 

poder há resistência, da mesma forma com que um sujeito tenta exercer o seu poder e modificar a 

ação do outro, esse outro resiste e não modifica suas ações, ao mesmo tempo que exerce o seu 

poder. Vale ressaltar que o poder só é exercido sobre pessoas livres, ou seja, pessoas que 

possuem várias possibilidades de ação. Dessa forma, conforme destaca Foucault (1995, p. 243) o 

poder não pode ser compreendido como consentimento, pois não é “renúncia a uma liberdade, 

transferência de direito”, não é “manifestação de um consenso”, trata-se de exercícios mútuos de 

poder. O poder também não pode ser visto como violência, pois o sujeito sobre o qual se exerce o 

poder deve ser “inteiramente reconhecido e mantido até o fim como sujeito de sua ação; e que se 

abra, diante da relação de poder, todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções 

possíveis”.  O poder é algo que exerce de todos os lados. 

O poder não é visto como algo imposto ou que violenta os outros sujeitos, Foucault 

(2007) nos diz que é preciso ver o poder em sua positividade, ou melhor em sua produtividade, 

pois o poder produz coisas (sujeitos, discursos, individualidade). Segundo Foucault (2007a, p. 8, 

grifo nosso) “deve-se considerá-lo [o poder]como um rede produtiva que atravessa todo o corpo 

social muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir”. 
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Se cada um dos sujeitos exerce o seu poder, se cada um constitui um micropoder, como 

fica a questão do Estado? Há uma tendência do senso comum em atribuir ao Estado o ponto 

máximo de poder, como se ele fosse a origem do mesmo, porém, conforme vimos anteriormente, 

os sujeitos exercem o poder, e, portanto, o Estado não é o ponto máximo do poder, mas é um 

ponto do qual se pratica o poder. Se os sujeitos constituem em sua individualidade os 

micropoderes, o Estado constitui um macropoder. 

 

Em geral, se privilegia o poder do Estado. Muitas pessoas pensam que as outras formas 
do poder derivam dele. Ora, penso que, sem chegar a dizer que o poder de Estado 
deriva das outras formas de poder, ele é, ao menos fundamentado sobre elas, e são elas 
que permitem ao poder do Estado existir. (FOUCAULT, 2006c, p. 268) 

 

 A partir da citação de Michel Foucault podemos observar que nem todo poder emana do 

Estado, não se trata exclusivamente de uma relação que vem sempre de cima pra baixo, mas o 

inverso também acontece. As relações de poder que permeiam todas as relações sociais que 

fazem com que o poder do Estado exista, ou seja, também temos uma relação inversa, de baixo 

para cima. Entretanto, dizer que o poder está em todos os lugares e se exerce em diferentes 

direções não significa dizer que se trata de relações de poder simétricas, alguns sujeitos possuem 

mais “força” para exercer o seu poder do que outros. Portanto, são relações assimétricas de poder.   

A forma de se exercer o poder do Estado é resultado das outras relações de poder, para 

Foucault “se queremos mudar o poder do Estado, é preciso mudar as diversas relações do poder 

que funcionam na sociedade” (FOUCAULT, 2006c, p. 268). O poder do Estado se constitui a 

partir das outras relações de poder, e são elas que ditam o exercício do poder do Estado e para 

mudar as práticas de poder do Estado é preciso mudar todas as outras práticas. O Estado exerce o 

seu poder sobre a população com o objetivo de manter a ordem, ele se preocupa ao mesmo tempo 

com o corpo individual do sujeito e com a sociedade em geral, “é uma forma de poder tanto 

individualizante quanto totalizadora” (FOUCAULT, 1995, p. 236). E 

 Ao pensarmos no Estado enquanto instituição política e social que é responsável por um 

dado território, é importante ressaltarmos que o Presidente da República é o chefe do Estado, 

portanto, ao ocupar a posição-presidente, o sujeito se coloca em uma posição de poder e nos 

pronunciamentos de posse podemos observar como esses sujeitos precisam se auto-determinar 

nessa posição, a fim de mostrar para a sociedade que são eles que estão no poder, ou seja, 

determina quem manda e quem obedece. O Presidente da República ocupa este lugar de poder, da 
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mesma forma em que é figura representativa do Estado, dentro e fora do território nacional. 

Vejamos como essa marcação da posição ocupada ocorre nos pronunciamentos de posse: 

 

da minha candidatura à Presidência da República (PCB64, p. 106) 
receber essa faixa, insígnia da mais alta magistratura de nossa Pátria (PF79, p. 107) 
acabo de assumir a Presidência da República (PFC90, p. 115) 
Foi pra isso que o povo brasileiro me elegeu pra Presidente da República (PL03, p. 135) 
a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher (PDR11, p. 148) 

 
 

 Podemos observar, nestes pequenos trechos retirados de nossa materialidade, que há uma 

necessidade de o sujeito que ocupa a posição de Presidente da República em se auto-afirmar 

naquela função. É interessante observamos que essa afirmação ocorre já no início dos 

pronunciamentos de posse presidencial, como uma forma de se separar, de imediato, quem 

governa e quem é governado. Além dessa separação, essa colocação já atrai a atenção dos 

ouvintes, pois se trata de um pronunciamento feito pelo responsável pelo Estado, logo todos 

precisam se ater ao seu conteúdo, pois estão sob esse poder. Sem contar, é claro, que ao se 

afirmar nessa posição-presidente, o sujeito Presidente da República já estabelece uma relação de 

poder com a população, determinando as posições ocupadas, determinando ações e enunciações. 

No caso, dos pronunciamentos da época da Ditadura Militar, essa afirmação é uma forma de 

“amenizar” o golpe, pois os responsáveis não se colocam na posição de ditadores, mas ao se 

colocarem na posição de Presidente da República passam a ideia de continuidade do sistema 

político, evitando que a ordem se quebre. 

 É isso que nos interessa nessa pesquisa, é olhar para os ditos, para o que está posto, para 

os enunciados que constituem os pronunciamentos de posse, que partem do eu enunciador que 

ocupa a posição de Presidente da República Federativa do Brasil e que faz questão de se afirmar 

nessa posição. Por ocupar um lugar de poder, esse sujeito faz circular determinados discursos, 

discursos esses que fazem com que se constituam identidades. Mas antes de partimos para a 

análise identitária, é necessário esclarecermos que o Presidente é o representante executivo do 

Estado e que é o ponto de maior visibilidade do poder, um macropoder, que está inserido em uma 

dada tecnologia: o biopoder. E é para esse tipo de poder que olhamos na seção a seguir. 
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3.1 A preocupação com a vida da população: o biopoder 

 

 Pudemos observar que Foucault, em seus estudos, não conclui inteiramente as suas 

noções, ou seja, o filósofo não nos apresenta conceitos prontos, conforme vimos nas suas 

abordagens sobre enunciado e poder. No que tange essa última noção, isso se dá por algumas 

razões, dentre elas pelo fato de Foucault não tratar de um poder específico, de um único poder. 

Em seus estudos sobre essa temática, o francês destaca a existência de quatro tipos de poder: 

poder soberano, poder pastoral (que abordamos na próxima seção), poder disciplinar e biopoder. 

Tendo em vista o objeto dessa pesquisa e visando o Estado moderno, é o último que nos 

interessa, embora saibamos que há a coexistência de todos os outros e que eles ‘influenciaram’ a 

constituição do biopoder. Diante disso, tentamos nesta seção passar pelos tipos de poder, tendo 

como foco principal o biopoder. 

 Nos séculos XVI e XVII, havia o que Foucault denomina de sociedades de soberania. 

Essas sociedades eram caracterizadas pelo feudalismo, no qual um único soberano dominava 

grandes extensões de terra e tinha os seus súditos. Nesse sistema, o objetivo principal do 

soberano era fazer com que os seus súditos respeitassem as normas, as leis impostas por ele, 

sempre na tentativa de se preservar as terras do soberano e ajudá-lo na conquista de outras. Dessa 

forma, tratava-se uma sociedade normativa, baseada em normas e leis. 

 O objetivo então era fazer com que os súditos respeitassem as leis impostas pelo 

soberano, caso algum súdito desobedecesse alguma lei, ele não estaria infringindo-a apenas, mas 

estaria atingindo diretamente a figura do soberano, e ao último cabia “o direito de fazer morrer ou 

de deixar viver” (FOUCAULT, 2005a, p. 287). O soberano tinha o poder de fazer morrer um 

súdito que o desobedecesse, essa morte serviria de exemplo a todos os outros. Essa morte, esse 

suplício, era programado como um grande acontecimento e era pensado e executado de forma 

que chocasse os outros súditos, para que aquela infração não fosse novamente cometida. 

 O ‘teatro’ do suplício era executado diante de toda a população e, segundo Foucault 

(2005a, p. 296) “no direito da soberania, a morte era o ponto em que mais brilhava, da forma 

mais manifesta, o absoluto poder do soberano”. A morte nas sociedades de soberania era o ponto 

máximo em que se mostrava todo o poder do soberano, poder este que era sempre visível. “Nessa 

época o poder era totalmente visível. Mais do que isso, sua força dependia de sua visibilidade” 

(PANIAGO, 2005, p. 126), nessas sociedades governadas pelos soberanos, cujo objetivo era fazer 
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com que todos os súditos respeitassem as leis, era fundamental que o poder fosse visível, os 

súditos precisavam ver de onde vinha este poder e o que este poder poderia fazer. Nessa forma de 

poder, a individualização só ocorria a quem pertencia ao ponto mais alto da pirâmide social 

(PANIAGO, 2005), os súditos não eram tratados em sua individualidade. 

A partir do século XVIII, conforme Foucault (2005a, p. 298) destaca, é como se “a 

soberania tivesse ficado inoperante para reger o corpo econômico e político de uma sociedade em 

via, a um só tempo, de explosão demográfica e de industrialização”. A partir deste período, temos 

um outro sistema econômico vigente, o capitalismo, o mundo passava por um processo de 

modernização dos sistemas de produção (com a Revolução Industrial) e, consequentemente, 

houve um aumento demográfico em algumas regiões. Diante dessas mudanças, o poder soberano 

já não atendia às necessidades deste novo modelo econômico e deste novo modelo de sociedade. 

A soberania deixava escapar alguns detalhes: “Foi para recuperar o detalhe que se deu uma 

primeira acomodação: acomodação dos mecanismos de poder sobre o corpo individual, com 

vigilância e treinamento – isso foi a disciplina.” (FOUCAULT, 2005a, p. 298). 

Se na soberania a individualização se dava no nível do soberano, agora a individualização 

se dá para todos os sujeitos. O poder irá se voltar para o corpo de cada um dos sujeitos. É a 

anátomo-política, uma política voltada para os corpos. O século XVIII corresponde à fase de 

acúmulo de bens do capitalismo e tem como principal característica o aumento da produção, por 

isso, a principal função da disciplina era tornar esse corpo dócil e útil. Dócil politicamente, 

evitando/diminuindo as revoltas, e útil economicamente, extraindo dele o máximo de sua 

produtividade. 

 Para fazer com que este corpo se tornasse dócil politicamente e útil economicamente, as 

sociedades disciplinares tinham uma forma de agir sobre este corpo. Podemos citar, conforme 

Machado (2007) esclarece, algumas características deste poder disciplinar: a organização do 

espaço, o controle do tempo, a vigilância contínua e a produção de saber. As sociedades 

disciplinares e industrializadas visavam à alta produtividade e consequentemente aos altos lucros, 

por isso, era necessário extrair do indivíduo o máximo de seu trabalho, o máximo de sua 

produtividade. Sendo assim, era necessário que cada um dos indivíduos ocupasse um dado lugar 

e se encarregasse de uma dada tarefa: “é uma técnica de distribuição dos indivíduos através da 

inserção dos corpos em um espaço fechado, classificatório, combinatório. Isola em um espaço, 

esquadrinhado, hierarquizado [...]” (MACHADO, 2007, p. XVII). Colocados então cada um em 
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seu lugar definido e demarcado, delimitada a função de cada um e eliminando as possíveis 

distrações, é preciso também administrar o tempo, com o objetivo de fazer com que se produza 

muito em pouco tempo. Para garantir todo esse funcionamento da mão de obra e do tempo, as 

sociedades disciplinares recorrem à vigilância contínua. 

Para fazer valer o par produção e tempo, a sociedade disciplinar fará uso da vigilância. 

Diferentemente do que ocorria na soberania, todos os indivíduos são tratados em sua 

individualidade, inclusive a individualidade é uma produção do poder disciplinar e o poder 

continua sendo visto (afinal, todos sabem que estão sendo monitorados), mas os que estão sob 

ação deste poder também se tornam visíveis. Destacamos anteriormente que poder e saber 

formam uma relação de implicação, ter poder faz deter o saber e vice-versa. O poder disciplinar 

com a organização dos corpos e do espaço e com a vigilância contínua faz com que surjam 

saberes. A partir da observação de todo esse funcionamento surgem anotações e teorias: “Ao 

mesmo tempo que exerce um poder, produz um saber. O olhar que observa para controlar não é o 

mesmo que extrai, anota e transfere as informações para os pontos mais altos da hierarquia do 

poder?” (MACHADO, 2007, p. XVIII). 

 A disciplina passa a ser a tecnologia de poder adotada por essa nova sociedade industrial, 

que surge no século XVIII, ocupando o lugar que era da soberania (porém, não significando o fim 

dela, algumas sociedades ainda vivem neste regime de monarquia), com o objetivo de docilizar o 

corpo, de torná-lo dócil e útil a fim de extrair dele o máximo de sua produtividade. Por isso irá 

recorrer à organização do tempo e do espaço e à vigilância, fazendo, consequentemente, com que 

circulem determinados saberes. Para isso, as instituições (escola, fábrica, dentre outras) assumem 

uma função primordial, são elas as responsáveis por essa disciplina dos corpos. 

 Mas o final do século XVIII é marcado pela inserção de outra tecnologia de poder: o 

biopoder, entretanto não há uma substituição do poder disciplinar, eles atuam simultaneamente e 

a disciplina é fundamental para a biopolítica. 

A partir do século XVIII, conforme destaca Foucault (2007), a soberania já não era capaz 

de administrar todas as mudanças econômicas e sociais que estavam acontecendo, por isso, surge 

um novo mecanismo de poder para suprir todas as necessidades deste novo modelo econômico 

que estava em vigência. Para recuperar a questão do detalhe da população, surge a disciplina, que 

passa a ver o indivíduo em sua individualidade, para adestrá-lo, para docilizá-lo. Já no final do 

mesmo século, teremos outro tipo de poder, que não exclui a disciplina, mas se alia a mesma: o 
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biopoder. “E, depois, vocês têm, em seguida, no final do século XVIII, uma segunda acomodação, 

sobre os fenômenos globais, sobre os fenômenos de população, com os processos biológicos ou 

bio-sociológicos das massas humanas” (FOUCAULT, 2005a, p. 298). 

 

biopoder, isto é, essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o 
conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas 
características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia 
geral de poder. Em outras palavras, como a sociedade, as sociedades modernas 
ocidentais, a partir do século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico 
fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana. É em linhas gerais o 
que chamo, o que chamei, para lhe dar um nome, de biopoder. (FOUCAULT, 2008a, p. 
3) 

 

Enquanto as disciplinas tinham como alvo o corpo de cada um dos indivíduos, uma 

anátomo-política, o biopoder irá se voltar para a população como um todo, a preocupação passa a 

ser com a massa, uma biopolítica, uma política voltada para a vida da população. Este biopoder é 

característico da sociedade de controle. A partir do final do século XVIII, o Estado tem a 

necessidade de controlar as ações da população, o fim continua sendo o mesmo: o econômico. 

Para controlar essa população, as sociedades de controle irão recorrer aos dados 

estatísticos, como natalidade, mortalidade, etc. e a partir desses dados, a partir desses saberes, o 

Estado exerce o seu poder e entrar em ação com suas políticas: 

 

Será, essencialmente, o problema da cidade. Eu lhes assinalo aqui, simplesmente, alguns 
dos pontos a partir dos quais se constitui essa biopolítica, algumas de suas práticas e as 
primeiras das suas áreas de intervenção, de saber e de poder ao mesmo tempo: é da 
natalidade, de morbidade, das incapacidades biológicas diversas, dos efeitos do meio, é 
disso tudo que a biopolítica vai extrair seu saber e definir o campo de intervenção de seu 
poder. (FOUCAULT, 2005a, p. 292) 

 

A partir da geração destes saberes, destes dados, que são gerais, que são números que 

fazem referência a toda a população, o Estado passa a definir seus planos de ação, sempre com o 

objetivo de fazer com que o indivíduo viva mais, com que ele produza mais e durante mais tempo. 

É claro, que assim como na soberania, a morte tem o seu peso nestas ações. Se ao soberano cabia 

“o direito de fazer morrer ou de deixar viver” (FOUCAULT, 2005a, p. 287), o biopoder tem o 

direito “em fazer viver e em deixar morrer” (FOUCAULT, 2005a, p. 294). Mas, se a preocupação 

desta tecnologia de poder é justamente com a vida da população, por que o Estado ‘deixa morrer’? 

Porque a sociedade de controle é uma sociedade de regulamentação e toda a sua ação é baseada 
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em dados estatísticos e a morte é necessária, pois alimenta estes dados. Entretanto, há toda uma 

política de ação para evitar que estas mortes sejam de pessoas em idade produtiva, ou seja, é 

necessário que morram pessoas, mas não pode ser qualquer uma. De maneira geral, este “poder 

intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para controlar seus acidentes, suas 

eventualidades, suas deficiências [...]” (FOUCAULT, 2005a, p. 295). 

Como ressaltamos anteriormente, este biopoder não significa o fim da disciplina, ela ainda 

é necessária e ainda é executada pelas instituições, como a escola, o exército, as fábricas, uma 

vez que é uma forma de se criar a individualidade e ao mesmo tempo tornar este corpo dócil, 

mantendo a ordem, e útil, mantendo a produção econômica. As sociedades de controle passam a 

fazer uso destas duas tecnologias de poder: as disciplinas e o biopoder, com o objetivo de 

regulamentar a sociedade. O poder agora é individualizante (disciplinas) e totalizante (biopoder). 

No que diz respeito à visibilidade, tínhamos um poder totalmente visível na soberania, na 

disciplina, essa visibilidade continua, mas no biopoder ela some, ela deixa de estar materializada, 

seja na figura de um rei ou nas instituições. O poder passa a ser flexível e estar presente em 

diversos locais. Mas é interessante observarmos que este poder age de forma bem sutil, os que 

estão sob sua ação não sentem que estão sendo governados, uma vez que os discursos que 

circulam passam a ser subjetivados pelos sujeitos e passam a fazer parte deles. 

 O objetivo desse biopoder é a vida da população, pois o que o Estado quer é justamente 

aumentar essa vida, garantindo maior produtividade, maiores lucros e menos despesas. Conforme 

falamos anteriormente, todas essas ações são guiadas pelas produções de saberes, que surgem, 

principalmente, a partir dos dados estatísticos. Foucault (2005b) traz uma relação muito 

importante entre essa relação saber-poder e a produção de discurso: 

 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, 
existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo 
social e que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 
funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do 
discurso. (FOUCAULT, 2005b, p. 179) 

 

 Por isso, ao assumir o cargo de Presidente da República, o sujeito tem acesso a algumas 

informações, que vão servir de base para o seu projeto de ação e, a partir daí, surgem alguns 

discursos que vão regular as suas ações. O próprio biopoder faz surgir discursos de 
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regulamentação da sociedade. Em seus pronunciamentos de posse presidencial, os presidentes 

eleitos fazem uso de enunciados que circulam dentro desta tecnologia de poder.  

 O Estado, representado na figura do Presidente da República, se preocupa com a vida da 

população, objetivando a potencialização da vida, na tentativa de fazer com que a sociedade viva 

mais, com mais qualidade e que seja produtora de bens e riquezas, por isso, podemos observar 

um certo número de enunciados em nossos pronunciamentos de posse, que refletem essa 

tecnologia de poder. Por isso, é importante olharmos para o biopoder como uma tecnologia da 

ordem da emergência, os pronunciamentos são direcionados para as necessidades emergenciais 

da população em cada momento sócio-histórico. Essa emergência do biopoder é possível a partir 

da circulação dos saberes, que regulam e direcionam as ações do governo. Podemos observar que 

as necessidades são recorrentes, uma vez que não se pode solucionar todos os problemas, pois 

assim não haveria a necessidade do biopoder e não seriam necessários novos dispositivos e a ação 

do Estado seria dispensável.  

 Ao analisarmos o primeiro pronunciamento de posse proferido no período da Ditadura 

Militar, podemos observar um pronunciamento de pequena extensão e muito pontual nas questões 

emergenciais, uma vez que, naquele momento, ano de 1964, se instaurava um novo sistema 

político, ou seja, naquele momento os militares assumiam o comando do país e, portanto, era 

necessário que o então Presidente Castello Branco não se expusesse como um ditador e não 

alarmasse a população acerca do que estaria por vir, com o intuito de evitar manifestações e 

tumultos. Por isso, nesse pronunciamento a questão principal do Presidente não era expor e 

apresentar soluções para os problemas sociais, mas amenizar o que estava acontecendo social e 

politicamente. 

 Em seu pronunciamento, Castello Branco destaca a sua tarefa de alcançar os objetivos do 

“Movimento” e afirma que entregará o governo do Brasil para um sucessor eleito pelo povo. O 

que o Presidente faz em sua posse, é “acalmar os ânimos” denominando o Golpe como 

Movimento e garantindo o fim da Ditadura com o término de seu mandato. Nesse momento 

sócio-histórico, isto é, nesse ano de 1964, a emergência do país era uma justificativa para os 

acontecimentos políticos, pois o desenvolvimento econômico da população está intimamente 

ligado à manutenção da ordem. Os sujeitos que não se rebelam, continuam trabalhando e 

produzindo. E a partir do momento em que ouvem que tudo o que ocorre é pensando no bem na 
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população, isso faz com que os sujeitos acreditem que tudo o que o Estado faz é pensando na 

sociedade e com isso, dão continuidades às suas atividades. 

 Já o último pronunciamento do Período Militar, o de João Baptista Figueiredo proferido 

no ano de 1979, há uma valorização do sistema político e o enunciador cita os sujeitos que 

assumiram a Presidência da República ao longo do período e diz que todos os que por ali 

passaram, inclusive ele, lutaram pela redemocratização. Mesmo depois de anos de Ditadura, os 

sujeitos que estão na posição de poder do Estado, ainda assim, destacam a ‘vontade’ de 

restabelecer um país democrático. Nesse pronunciamento, já existe a exposição de problemas 

sociais, que irão ser combatidos durante o mandato, além da volta da democracia. São 

apresentados os problemas que a sociedade enfrenta naquele momento e ao apresentá-los, o 

sujeito-presidente se coloca como um conhecedor dos mesmos, ele detém o saber, e 

consequentemente se coloca como aquele que vai solucionar e resolver tudo o que aflige a 

sociedade. Vejamos alguns exemplos: 

 

Reafirmo: o combate à inflação é condição preliminar do desenvolvimento. E será 
mantido com intensidade proporcional aos malefícios da elevação contínua dos preços. 
(PF79, p. 113) 
Reafirmo o propósito de fazer da cidade um chão e teto habitáveis. (PF79, p. 113) 
Reafirmo a minha determinação de garantir a cada trabalhador a remuneração justa em 
relação ao trabalho produzido, às suas necessidades como chefe de família e à harmonia 
entre os vários segmentos da sociedade. (PF79, p. 113) 
Reafirmo: cada brasileiro tem direito de receber do Estado os cuidados básicos com sua 
saúde, com a própria educação e a dos filhos; assistência médico-social na enfermidade, 
no desemprego e na velhice; habitabilidade nas casas; meios de transporte que não 
sacrifiquem, nas filas e nas conduções, o tempo destinado ao lazer e ao convívio. (PF79, 
p. 113) 

 
 Em seu pronunciamento, João Baptista Figueiredo destaca alguns problemas sociais e  

econômicos que atingem a população brasileira e se coloca como detentor das soluções. É 

interessante destacarmos o uso da palavra reafirmo antes de cada uma das exposições, o que 

indica que ele não está falando pela primeira vez (referindo-se aos enunciados proferidos pelos 

outros militares) e isso causa no sujeito a sensação de que realmente ele vai alcançar os objetivos, 

pois não é a primeira vez que ele fala do assunto, ou talvez gere desconfiança, pois se está 

reafirmando é porque nunca se solucionou. Então cria-se um jogo de confiança e desconfiança.  

Se o biopoder é da ordem da emergência, são justamente os fatores emergenciais que 

aparecem no pronunciamento e o então Presidente destaca: o combate à inflação, a habitação, 

remuneração dos trabalhadores, saúde, educação, meio de transporte, lazer e convívio. Trata-se 
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de elementos fundamentais para a potencialização da vida do indivíduo, é cuidar da saúde da 

população, capacitando-a por meio da educação, dando condições de moradia e transporte (o 

sujeito passa a morar em um lugar tranquilo, onde possa descansar e tem um meio eficaz de 

transporte que evita atrasos e faltas no trabalho) e ainda garante um tempo para que ele possa se 

distrair e gastar aquilo que ele recebeu por seus serviços. A qualidade de vida do sujeito aumenta, 

ele deixa ter problemas com a saúde e passa a produzir mais. 

Essas questões sociais vão permear todos os discursos do período Pós-ditadura, porque 

além de ser as emergências da população, é justamente o que a sociedade espera ouvir de quem 

assume o poder do Estado. A população precisa ouvir que alguém fará algo por ela e solucionará 

os problemas. É isso que se espera ouvir de um sujeito que está na posição de Presidente da 

República em uma democracia, é sobre esses problemas que ele está autorizado a dizer, são esses 

enunciados que ele faz circular. Vejamos a seguir alguns exemplos das emergências que 

aparecem nos pronunciamentos de posse presidencial: 

 

Neste terreno, o Brasil precisa de nada menos que uma revolução educacional, que 
transforme prioridades constantemente reconhecidas numa reorientação concreta e 
drástica do poder público. (PFC90, p. 125) 
Por isso, defini entre as prioridades do meu governo um programa de segurança 
alimentar que leva o nome de Fome Zero. (PL03, p. 137) 
É, portanto, tarefa indispensável uma ação renovadora efetiva e integrada dos governos 
federal, estaduais e municipais, em particular nas áreas de saúde, da educação e da 
segurança, o que é vontade expressa das famílias e da população brasileira. (PDR11, p. 
150) 

 

 Em seus pronunciamentos, os Presidentes vão transmitir para a população as soluções que 

eles possuem para acabar com os problemas emergenciais, como a fome, a educação, a segurança 

e a saúde. Podemos observar, que alguns desses problemas são recorrentes e aparecem em mais 

de um discurso, isso se deve porque não se pode resolver todos os problemas sociais, caso isso 

ocorresse, não seria necessário o biopoder, ele não precisaria existir. Além do mais, a não solução 

gera números e saberes para o Estado. O aparecimento desses problemas em um pronunciamento 

feito para toda a sociedade brasileira faz com que ela se sinta acolhida, cuidada e com os seus 

direitos garantidos e cria a ilusão de que o Estado está de fato preocupado com a qualidade de 

vida, embora saibamos que a real preocupação é com a produtividade. 

 Há uma regularidade enunciativa nos pronunciamentos de posse no que tange algumas 

questões sociais, mas como sabemos o biopoder é da ordem da emergência e cada momento 
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histórico faz surgir algumas emergências e logo há a circulação de enunciados acerca das mesmas. 

No pronunciamento de Fernando Collor, por exemplo, há uma preocupação com a abertura 

política, uma vez que o Presidente foi o primeiro eleito pelo voto popular após o fim da Ditadura 

e por isso era necessário uma reformulação e uma reabertura do país: 

 

São eles [tópicos essenciais do governo]: democracia e cidadania; a inflação como 
inimigo maior; a reforma do Estado e a modernização econômica; a preocupação 
ecológica, o desafio da dívida social; e, finalmente, a posição do Brasil no mundo 
contemporâneo. (PFC90, p. 117, grifo nosso) 

 

 Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecido por seu apelo social e pela preocupação com a 

vida dos mais necessitados, vê como emergência no momento de sua posse a solução para essas 

questões, por isso estabelece políticas públicas e sociais que irão amenizar os problemas 

enfrentados pela maior parte da população, propondo reforma previdenciária, reforma tributária e 

reforma política e legislativa. Outro ponto emergencial que aparece no pronunciamento do ex-

presidente é a questão da corrupção, que sempre atingiu a população e que é um dos principais 

motivos das revoltas da sociedade. 

 

O pacto social será, igualmente, decisivo para viabilizar as reformas que a sociedade 
brasileira reclama e que eu me comprometi a fazer: a reforma da Previdência, a reforma 
tributária, a reforma política e da legislação trabalhista, além da própria reforma agrária. 
(PL03, p. 140) 
O combate à corrupção e a defesa da ética no trato da coisa publica serão objetivos 
centrais e permanentes do meu Governo. (PL03, p. 141) 

 

 Há também no pronunciamento de posse presidencial de Dilma Rousseff, a primeira 

mulher eleita para a função, outra questão emergencial: as drogas. Acompanhamos nos últimos 

anos a multiplicação dos números ligados ao uso de drogas e esse se tornou um problema social e 

caminha para uma questão de saúde pública, por isso é um dos pontos de emergência da 

sociedade que aparece no pronunciamento. 

 

Reitero meu compromisso de agir no combate às drogas, em especial ao avanço do 
crack, que desintegra a nossa juventude e infelicita as nossas famílias. (PDR11, p. 153) 

 
 O biopoder então vai atuar nas emergências da população com o intuito de fazer com que 

ela viva bem e melhor, potencializando a produção econômica. Essa tecnologia de poder autoriza 

a circulação de enunciados como aqueles que fazem referência à educação, saúde, fome e ao 
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mesmo tempo abre possibilidades para outros, como é o caso da abertura política e social, as 

reformas sociais, a corrupção e o combate ao crack. Isso é reflexo do momento sócio-histórico 

vivido pela sociedade brasileira e é uma forma de reforçamos a inserção do enunciado na história. 

A partir da análise desses trechos retirados dos pronunciamentos, podemos ver como o biopoder 

faz com que haja regularidade em alguns enunciados, isto é, alguns enunciados são recorrentes. 

Temos a relação do biopoder com a produção de saberes acerca das necessidades da população e 

a circulação de enunciados que reforçam a relação saber-poder.  

 O Presidente da República enquanto representante do Estado se vê responsável pela 

enunciação desse enunciados, uma vez que ele possui a autorização para dizer tais coisas, além de 

garantir a produção econômica, o presidente diz aquilo que a população deseja ouvir, tentando 

criar laços de confiança e apresentando soluções e conhecimento sobre os principais problemas 

que atingem a população naquele dado momento. Transmite a sensação de que há alguém 

olhando pelo povo. 

 

3.2 Governamentalidade: conduzir condutas 

 

 Foucault destaca em seus estudos acerca do poder, tipos de poder que se “aplicavam” em 

momentos históricos diferentes, passando pela soberania até o biopoder. Essas mudanças 

ocorreram, além dos fatores econômicos, devido à mudança na forma de se ver o que é um 

governo, o que é governar, enfim “como se governar, como ser governado, como fazer para ser o 

melhor governante possível, etc.” (FOUCAULT, 2007c, p. 78). Para compreender essas 

mudanças, Michel Foucault faz um retorno à Idade Média. 

  Foucault (2007c) destaca que, na Idade Média, existiam pessoas que escreviam para os 

príncipes uma série de conselhos e neles continham como o príncipe deveria se comportar, o que 

ele deveria fazer para ser aceito e respeitado:  

 

Certamente, na Idade Média ou na Antiguidade Greco-romana, sempre existiram 
tratados que se apresentavam como conselhos ao príncipe quanto ao modo de se 
comportar, de exercer o poder, de ser aceito e respeitado pelos súditos, conselho para 
amar e obedecer a Deus, introduzir na cidade dos homens a lei de Deus, etc. 
(FOUCAULT, 2007c, p. 277) 
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Esses conselhos ao príncipe diziam respeito à forma com que ele deveria se comportar e 

havia uma ligação muito forte com a aceitação por parte dos súditos e, principalmente, com a fé, 

com a salvação da alma. 

No século XVI, passa-se a ter uma maior produção destes tratados, entretanto, não se trata 

mais de conselhos ao príncipe, mas uma arte de governar (FOUCAULT, 2007c). Essa mudança 

tem relações com os acontecimentos históricos da época: 

 

De modo geral, o problema do governo aparece no século XVI com relação a questões 
bastante diferentes e sob múltiplos aspectos: problema do governo de si mesmo – 
reatualizado, por exemplo, pelo retorno ao estoicismo do século XVI; problema do 
governo das almas e das condutas, tema da pastoral católica e protestante; problema do 
governo das crianças, problemática central da pedagogia, que aparece e se desenvolve 
no século XVI; enfim, problema do governo dos Estados pelos príncipes. (FOUCAULT, 
2007c, p. 277-278) 

 

Diante destas mudanças econômicas e sociais, a preocupação passa a ser com a forma de 

se governar, a forma de se fazer o melhor governo e de ser o melhor governante possível. Surge a 

partir do século XVI “o problema de como ser governado, por quem, até que ponto, com qual 

objetivo, com que método. Problemática geral, do governo em geral” (FOUCAULT, 2007b, p. 

278). 

O filósofo francês (2007c) destaca duas literaturas que vão tratar de forma bem distinta o 

que é governar. Do século XVI até o século XVIII, a única obra, por assim dizer, que tratava de 

uma forma de se governar era O príncipe de Maquiavel que tinha como objetivo a manutenção 

territorial do príncipe e sua defesa, era “manter, reforçar e proteger o principado” (FOUCAULT, 

2007c, p. 279).  O príncipe recebe as suas terras por herança, por conquista ou até mesmo através 

da compra, mas, conforme Foucault (2007c) destaca, ele é algo exterior, ele não faz parte desse 

principado, uma vez que o que o une às terras e aos súditos é a violência e a tradição. Essa 

literatura não foi recusada logo de início, mas foi sustentada até o início do século XIX. 

Enquanto a literatura de Maquiavel tinha como objetivo manter e proteger dos inimigos o 

território do príncipe, havia também as literaturas anti-maquiavel que queriam instituir uma arte 

de governar. “Ser hábil em conservar seu principado não é de modo algum possuir a arte de 

governar” (FOUCAULT, 2007c, p. 280). Foucault ressalta, dentro dessas literaturas anti-

maquiavel o “Miroir politique contemant diverses manières de gouvernar” de Miroir de La 

Parrière, umas das primeiras obras desta literatura. La Parrière vai destacar que há uma 
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multiplicidade tanto do tipo de governante quanto do que se pode governar, ele diz que um 

governante pode ser chamado de rei, imperador, príncipe, juiz e pode governar casas, almas, 

crianças, províncias, família. Diante disso, Foucault nos mostra que governar vai além do 

território, pode-se se governar coisas e homens. 

Vendo então essa mudança na forma de se pensar o governo, expandindo essa noção da 

proteção territorial para o governo de coisas e homens, Paniago (2005) destaca a razão desta 

ruptura, de acordo com os estudos de Michel Foucault: 

 

Segundo ele, a ruptura se deu porque a doutrina do príncipe ou a teoria jurídica do 
soberano procuravam marcar uma descontinuidade entre o poder do príncipe e as outras 
formas de poder, enquanto as artes de governar procuravam estabelecer uma 
continuidade ascendente e descendente com as outras formas. Ascendente no sentido de 
que o governante deve primeiro saber se governar, governar sua família e seus bens. 
Descendente no sentido de que um bom governo pressupõe que os pais de família 
saibam se governar, governar suas famílias e seus patrimônios, pressupõe que o 
comportamento dos indivíduos esteja de acordo com o modelo proposto. (PANIAGO, 
2005, p. 97) 

 

Ao se pensar em uma nova forma de se governar, segundo Foucault, nas palavras de 

Paniago (2005), essa mudança diz respeito à descontinuidade entre o poder do príncipe e as 

outras formas de poder, nestas últimas um bom governo significa que o governante saiba 

governar a si mesmo para depois governar os outros, um bom governo de si garante um bom 

governo dos outros. 

Mas como surge este interesse específico do biopoder pela população em geral, pela 

massa? Esse interesse é influência do poder pastoral desenvolvido pela Igreja. Segundo Foucault 

(1995) o poder pastoral exercido pela Igreja Católica considerava que algumas pessoas podem 

conduzir um rebanho de fiéis assim como os pastores de ovelhas conduzem o seu rebanho. 

Foucault destaca algumas características deste poder pastoral: 

 

1) É uma forma de poder cujo objetivo final é assegurar a salvação individual no outro 
mundo. 
2) O poder pastoral não é apenas uma forma de poder que comanda; deve também estar 
preparado para sacrificar pela vida e pela salvação do rebanho. Portanto, é diferente do 
poder real que exige um sacrifício de seus súditos para salvar o trono. 
3) É uma forma de poder que não cuida apenas da comunidade como um todo, mas de 
cada indivíduo em particular, durante toda a sua vida. 
4) Finalmente, esta forma de poder não pode ser exercida sem o conhecimento da mente 
das pessoas, sem explorar suas almas sem fazer-lhes revelar os seus segredos mais 
íntimos. Implica um saber da consciência e a capacidade de dirigi-la. (FOUCAULT, 
1995, p. 237) 



 61 

 

 

O poder pastoral, segundo Foucault (1995), exercido pela Igreja vai visar a salvação do 

indivíduo no outro mundo, trata-se da salvação da alma e, para alcançar este objetivo, o pastor 

deve estar preparado para se sacrificar em prol de seu rebanho. Para que esta forma de poder seja 

exercida é preciso que o pastor conheça cada individuo de seu rebanho e para isso faz uso da 

confissão, na qual as pessoas revelam seus segredos íntimos e a partir daí o pastor exerce o seu 

poder para salvá-la. Entretanto, o pastor não se preocupa apenas com cada um dos indivíduos, 

mas também com todo o seu rebanho, durante toda a sua vida. E é este último ponto que vai 

influenciar o exercício do biopoder, que é individualizante e totalizante. Diante disso, Foucault 

(1995, p. 237) destaca que “de certa forma, podemos considerar o Estado como a matriz moderna 

da individualização ou uma nova forma do poder pastoral”. 

Foucault (1995) vai ressaltar que o Estado moderno adota uma nova tecnologia do poder 

baseada em uma antiga, que é o poder pastoral, mas este último sofre algumas alterações. Se o 

cristianismo fazia uso do poder pastoral para salvar os indivíduos no mundo divino, o biopoder 

pretende salvá-los no mundo terreno (a preocupação é com a vida da população); e se o poder 

pastoral era exercido apenas pela Igreja, no biopoder passa-se a ter vários agentes, várias 

instituições como a família, a escola, o próprio Estado, etc. 

Vimos que o poder pastoral acredita que alguns podem guiar o rebanho de indivíduos e é 

justamente essa noção de uns exercendo o poder sobre os outros que Foucault (1995) vai destacar 

como exercício de poder. É justamente isso que ocorre nas relações de poder, por isso elas são 

consideradas como lutas, como embates, conforme destaca o filósofo: “o exercício do poder não 

é simplesmente uma relação entre “parceiros” individuais ou coletivos; é um modo de ação de 

alguns sobre outros” (FOUCAULT, 1995, p. 242). Não se trata de violência e nem de 

consentimento. se pudéssemos traçar uma linha, o poder estaria entre estes dois elementos, não é 

violência porque aí não se estaria exercendo um poder e não é consentimento, porque o poder se 

exerce sobre sujeitos livres e este consentimento implicaria em uma perda da liberdade. 

E o que seria então essa governamentalidade? É justamente esta nova forma de se ver o 

governo, de se ver o poder, guiando as ações tanto do indivíduo quanto da totalidade da 

sociedade em questão: 
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é um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de possibilidade 
onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz desvia, facilita 
ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; no limite, ele 
coage ou impede absolutamente, mas é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários 
sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre as 
ações. (FOUCAULT, 1995, p. 243) 

 
A governamentalidade, segundo Foucault (1995) é uma forma de exercício de poder que 

consiste em “conduzir condutas” (FOUCAULT, 1995, p. 244). É isso que o Estado irá fazer 

dentro do biopoder, ele vai conduzir a conduta da sociedade, ele irá conduzir as ações dos 

indivíduos, visando os seus objetivos econômicos e sua produtividade, sempre tentando evitar 

maiores gastos para o Estado. Entretanto, este poder é sutil, ele não é exercido de forma violenta, 

os indivíduos não sentem que estão sendo governados. 

Se governar é conduzir a conduta dos outros, veremos que nos pronunciamentos de posse 

presidencial aparecem enunciados que buscam essa condução, que buscam fazer com que a 

população haja de determinada forma, da forma com que o Estado espera. No ano de 1964, 

tivemos a posse de Castello Branco e em seu pronunciamento podemos encontrar tais 

enunciados. Vejamos: 

 

Espero também, em me ajudando o espírito de colaboração de todos os brasileiros 
(PCB64, p. 106) 

  
Conforme já destacamos anteriormente, o pronunciamento de Castello Branco inaugura 

um novo modelo político que se instaurou no Brasil nos anos de 1964 até 1985 e que colocou os 

militares no poder do Brasil e visando a instauração e a concretização desse modelo da melhor 

forma possível, o que o Presidente faz é tentar passar a ideia de que todos precisam apoiar o seu 

governo. Logo, para o bom andamento de seu mandato e para que os objetivos propostos fossem 

alcançados seria necessário que o povo brasileiro se comportasse dessa maneira: colaborando 

com o novo sistema e com o novo Presidente da República. 

No último pronunciamento proferido por um Presidente da República no período da 

Ditadura Militar, a condução da conduta também se dá na tentativa de fazer com que o povo 

ajude o governo, afinal no ano de 1979 já havia transcorrido quinze anos de militarismo e a 

sociedade lutava pela redemocratização, então, diante disso, Figueiredo insistia em pedir a 

contribuição dos brasileiros, na tentativa de direcionar os cidadãos a dar apoio ao governo. 

 

É o que espero fazer com a ajuda de Deus e dos brasileiros. (PF79, p.114) 
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Solicitar a ajuda povo é pedir a aceitação popular do sistema político que iniciava a 

vigência, ao mesmo tempo era capaz de gerar o sentimento de participação da população, embora 

saibamos que não era isso que ocorria. Ora, afinal o Presidente precisa dizer aquilo que o povo 

precisa e quer ouvir. 

 Nos pronunciamentos Pós-ditadura, o pedido de contribuição e ajuda do povo para a 

construção de um país melhor é recorrente, pois estamos tratando de um período democrático, 

logo a participação do povo é pré-requisito. 

 

Espero dos partidos, das entidades e dos cidadãos que atuem com o melhor sentido de 
interesse público. (PFC90, p. 116) 
Tenho certeza de que o apoio e a crítica serão balizados sempre pela determinação 
patriótica de colaborar na construção coletiva do nosso futuro. Assim é nas grandes 
democracias. (PFC90, p. 116) 
E para isso, basta acreditar em nós mesmos, em nossa força, em nossa capacidade de 
criar e em nossa disposição para fazer. (PL03, p. 147) 
Essa não é tarefa isolada de um governo, mas um compromisso a ser abraçado por toda 
a nossa sociedade. (PDR11, p. 151) 

 
 Em seu pronunciamento de posse presidencial, além de pedir para que a população aja em 

favor do governo, Lula também pede que o Brasil conte consigo mesmo, pense por si só, ande 

com suas próprias pernas e ouça o que o coração diz, que ame o país, a bandeira, a luta e o povo. 

 

O Brasil, nesta nova empreitada histórica, social, cultural e econômica, terá de contar, 
sobretudo, consigo mesmo; terá de pensar com a sua cabeça; andar com as próprias 
pernas; ouvir o que diz o seu coração. E todos vamos ter de aprender a amar com 
intensidade ainda maior o nosso país, amar a nossa Bandeira, amar a nossa luta, amar o 
nosso povo. (PL03, p. 146) 

 

 Ao fazer recomendações, Lula imprime aos brasileiros ações e sentimentos nacionalistas, 

pregando o amor à Pátria. Ele conduz a população a um sentimento afetivo pelo país, além de 

dizer como ela deve agir, pensar, andar e ouvir. Com isso, o Presidente faz com que a população 

se sinta parte do projeto político e que aja com o objetivo de melhorar as condições. É uma forma 

de fazer a sociedade se sentir parte de um povo. Já o pronunciamento de posse de Dilma 

Rousseff, também do PT, traz essas conduções um pouco mais especificas, citando como a 

população deve agir em áreas determinadas. 
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As pequenas empresas são responsáveis pela maior parcela dos empregos permanentes 
em nosso País. Merecerão políticas tributárias e de crédito perenes. (PDR11, p. 150) 
 

 Nesse trecho podemos observar, como ela incentiva a ação das pequenas empresas, 

dizendo que elas são responsáveis pela maior parcela de criação e manutenção dos empregos no 

país e como consequência merecem políticas tributárias e de crédito diferenciadas. Isso faz com 

que os donos destas empresas as mantenham e mantenham também a criação de empregos e 

incentiva outros indivíduos a terem este tipo de comércio. Podemos observar também em outros 

dois trechos retirados do pronunciamento político de posse da atual presidente este conduzir 

condutas. Vejamos: 

 

O congraçamento das famílias se dá no alimento, na paz e na alegria. É este o sonho que 
vou perseguir. (PDR11, p. 151) 
Para isso peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas, de todos os 
partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das universidades, da juventude, 
de toda a imprensa e das pessoas de bem. (PDR11, p. 151) 

 

 Dilma nestes dois trechos ressalta que o sonho que vai perseguir em seu governo é o do 

alimento, da paz e da alegria, porém para alcançá-lo ela precisa do apoio da população, dentre 

elas: as instituições públicas e privadas, os partidos políticos, os trabalhadores, as universidades, 

os jovens, a imprensa e as pessoas de bem (é interessante observamos como ela faz questão de 

colocar esta locução adjetiva ‘de bem’, isso mostra que ela considera que existam pessoas que 

não são ‘de bem’ e isso acaba funcionando, de certa forma, como uma exclusão). Dessa forma, 

ela coloca que para que o objetivo do governo seja alcançado é necessário que as pessoas ajam 

em prol do mesmo e isso é uma forma bem sutil de mostrar em função de que as pessoas devem 

agir, em prol de qual objetivo. Ela está agindo sobre a ação dos outros. Este fato também ocorrerá, 

quando a presidente fala sobre educação, de acordo com ela esta deve ser resultado do 

compromisso dos professores e da sociedade: 

 

Mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como as 
verdadeiras autoridades da educação, com formação continuada, remuneração adequada 
e sólido compromisso dos professores e da sociedade com a educação das crianças e dos 
jovens. Somente com o avanço na qualidade do ensino poderemos formar jovens 
preparados, de fato, para nos conduzir à sociedade da tecnologia e do conhecimento. 
(PDR11, p. 152) 
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 A partir deste trecho vemos que o governo Dilma encara a educação, como compromisso 

dos professores e da sociedade, isso é uma forma de mostrar que eles (professores e sociedade) 

precisam juntos trabalhar pela educação e agir em função da mesma. É interesse observar como o 

termo conduzir é empregado, na tentativa de conduzir todos em direção a um avanço na 

qualidade do ensino, Dilma justifica que o resultado disso será a formação de jovens que 

conduzirão a população a uma sociedade da tecnologia e do conhecimento, ou seja, temos a 

condução de conduta o tempo todo. O mesmo ocorre quando ela trata da questão da segurança: 

 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, a ação integrada de todos os níveis do 
governo e a participação da sociedade são o caminho para a redução da violência que 
constrange a sociedade e as famílias brasileiras. (PDR11, p. 153) 

 
 Novamente Dilma mostra que as ações da população devem ser a favor da redução da 

violência e que isso juntamente com a ação do governo irá resultar nessa redução. Em seu 

discurso, a atual presidente do Brasil mostra como a população deve agir para ajudar o governo a 

alcançar os objetivos propostos. 

 Conduzir a conduta da população é indispensável aos Presidentes da República, pois é 

isso que faz com que a população aja de determinada forma e não de outra (que aja conforme o 

Estado espera e prega), o que faz com que todos estejam em ação para executar tudo o que foi 

proposto pelo plano de governo apresentado e alcançar o sonho de um país melhor. Essa ação 

sobre a ação dos sujeitos é sempre em favor daqueles objetivos que destacamos ao falarmos do 

biopoder: o Estado tenta conduzir a conduta da sociedade para que atinja os objetivos propostos, 

objetivos esses que vão potencializar a vida, que vão aumentá-la e consequentemente irão 

produzir mais e gerar mais lucros para o país e diminuir os eventuais gastos e prejuízos para o 

Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS NOS PRONUNCIAMENTOS DE POSSE: O EU 

ENUNCIADOR E O POVO BRASILEIRO 

 

 A tecnologia do biopoder traz como principal característica, conforme ressaltamos, o fator 

biológico, o que não deixa de ser individualizante e totalizante. O que ocorre nas sociedades a 

partir do século XVIII é que elas “voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que 

o ser humano constitui uma espécie humana” (FOUCAULT, 2008a, p.3). As técnicas do biopoder 

se voltam para a potencialização da vida da sociedade e como vimos é da ordem da emergência, 

os seus dispositivos são direcionados para o atendimento das necessidades da população em um 

dado momento. Diante disso, vamos observar que cada um dos pronunciamentos de posse 

desenvolve determinadas técnicas para atender de imediato as necessidades da população, é com 

base nas emergências que cada governo desenvolve os seus planos de ação. 

 Vimos que o poder tem como alvo o corpo e ao propor formas de comportamento para o 

povo brasileiro é isso que o Estado quer: controlar as ações do corpo do sujeito e fazer com que 

ele tenha determinadas condutas. De acordo com Fernandes (2012, p. 69) “as questões sobre o 

poder culminam com a construção de lugares de verdades, a partir dos quais os dispositivos são 

produzidos e as práticas dos sujeitos são determinadas”. Diante disso, podemos observar como os 

enunciados que partem dos sujeitos-presidentes são instituídos como verdade e passam a 

determinar as práticas dos sujeitos. Essas verdades irão determinar como os indivíduos devem se 

comportar e agir.  

 Conforme Fernandes (2012, p. 76) destaca “o sujeito é produzido nas relações 

discursivas”, isso significa que os enunciados que circulam na sociedade e que refletem o 

verdadeiro de uma época produzem sujeitos específicos. Esse é um processo que ocorre da 

exterioridade para a interioridade, ou seja, o que acontece na exterioridade que constitui o interior 

do sujeito. Esse fato ocorre, porque os enunciados são práticas discursivas e segundo Fernandes 

(2012, p.78) os sujeitos se constituem a partir dos enunciados que circulam, pois “trata-se de uma 

construção de si pela escolha dos discursos de outrem”, o sujeito se constitui a partir dos 
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discursos de outros sujeitos e vê assim a determinação de sua posição e de suas ações. Há um 

processo de subjetivação dos enunciados. Essa determinação de práticas e de posição-sujeito faz 

com que se crie identidades. 

 Como cada um dos pronunciamentos sustentam determinadas estratégias do biopoder, 

acreditamos que eles também sustem identidades, tanto do eu enunciador (presidente) quanto da 

população (identidade nacional). A sustentação de identidades é uma forma de atender às 

estratégias do biopoder, pois constroem imagens com as quais o povo irá se identificar e que irá 

garantir a execução das mesmas, como se para “resolver” os problemas da sociedade fossem 

necessários tais comportamentos.  

 Pensando então na construção de imagem e consequentemente de identidade (fazemos 

esta ligação entre construção de imagem e identidade, pois a criação da primeira implica na 

identificação por parte dos sujeitos, criando identidades), olhamos para os enunciados que fazem 

referência a essas construções, tanto de identidade do presidente quanto da identidade nacional, 

que constituem os pronunciamentos de posse analisados. Selecionamos os enunciados que fazem 

referência ao eu enunciador e aos sujeitos brasileiros. Para entendermos a construção dessas 

identidades precisamos esclarecer o conceito de identidade que aqui abordamos, para isso vamos 

emprestar essa noção de Bauman. 

 Bauman (2005) em uma entrevista concedida a Benedetto Vecchi, que resultou no livro 

Identidade, esclarece em que a mesma consiste dentro da modernidade líquida, dentro do 

processo de globalização. Entretanto, esses esclarecimentos não consistem no fechamento do 

conceito, conforme o entrevistador esclarece na Introdução do livro: 

 

Numa sociedade que tornou incertas e transitórias as identidades sociais, culturais e 
sexuais, qualquer tentativa de “solidificar” o que se tornou líquido por meio de uma 

política de identidade levaria inevitavelmente o pensamento crítico a um beco sem saída. 
(BAUMAN, 2005, p. 12) 

 
 Em uma sociedade globalizada onde cada vez se tem menos barreiras, na qual as coisas 

não possuem formas fixas, mas vão se moldando conforme as necessidades, com a identidade 

ocorre o mesmo processo. As identidades, conforme vimos no trecho acima, sejam elas sociais, 

culturais, sexuais (e aqui já podemos observar que o sociólogo não considera a existência de 

apenas uma identidade) não são sólidas, não são fixas, elas são transitórias, são passíveis de 

mudanças e precisam mudar. Portanto, não há como definir o que é identidade nem descrever 



 68 

uma única identidade do sujeito. Bauman (2005, p. 19) traz um exemplo de uma amiga, Agnes 

Heller, que define bem as várias identidades de uma pessoa, “sendo mulher, húngara, judia, 

norte-america e filósofa”. E é justamente esse o ponto principal das considerações feitas por 

Bauman, uma pessoa assume diversas identidades ao longo da vida, podendo conservar algumas 

e também abandonar outras tantas. 

 São várias as identidades que um sujeito assume, entretanto, neste trabalho procuramos 

nos ater a duas identidades específicas: a identidade do presidente e a identidade nacional. Essas 

duas identidades também são transitórias, uma vez que o sujeito não ocupa a posição de 

presidente da República por toda a vida e a identidade nacional irá corresponder às emergências 

do biopoder em cada momento sócio-histórico, o que significa que cada pronunciamento de posse 

constitui uma identidade nacional específica. Essas identidades das quais tratamos se constituem 

a partir dos enunciados que formam os pronunciamentos e são proferidos pelos presidentes, ou 

seja, temos a figura de um sujeito que ocupa um lugar institucional que constitui/lança 

identidades. As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras em relação às segundas. (BAUMAN, 2005, p. 19, grifo do autor) 

 As identidades são flutuantes, segundo Bauman, os indivíduos podem escolher as 

identidades que assumem ao longo da vida, mas também existem as identidades que são lançadas 

e mantidas pelas pessoas que estão a nossa volta, é isso que acontece nos pronunciamentos 

selecionados. O sujeito que ocupa a posição de presidente do Brasil “escolhe” uma identidade de 

si, da mesma forma que constrói uma identidade do povo brasileiro. Ele lança sua própria 

identidade, assim como lança uma identidade para a população.  

 Nos interessamos pela constituição da identidade nacional. Acerca dessa identidade, 

Bauman (2005) traz considerações importantes. O sociólogo destaca o fato de as relações socais 

terem sido mantidas, durante muito tempo, pela proximidade (locais próximos que se 

identificam), porém houve uma lenta desintegração das barreiras geográficas e a vizinhança 

perdeu força. Houve aí uma preocupação com a identidade, uma vez que ela deixou de ser vista 

apenas pela proximidade. Essa perda das fronteiras fez o Estado moderno criar uma ordem, na 

tentativa de ter legitimidade, mas agora deixara de se basear na aproximação. O Estado passa a 

entender a identidade como nacionalidade, como nascimento. 
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Não fosse o poder do Estado de definir, classificar, segregar, separar e selecionar, o 
agregado de tradições, dialetos, leis consuetudinárias e modos de vida locais, 
dificilmente seria remodelado em algo como os requisitos de unidade e coesão da 
comunidade nacional. (BAUMAN, 2005, p. 27) 

 

 O que o Estado passa a fazer é reunir elementos que caracterizam uma unidade, uma 

comunidade, isto é, reúne e seleciona elementos que possam identificar uma nação. Dessa forma, 

não podemos falar de Estado sem falar de nação, há uma implicação mútua. O Estado precisa 

dessa determinação de nação, pois é essa que vai lhe dever “obediência”, da mesma forma que a 

nação vê no Estado a garantia de um futuro. Por isso, a importância de se determinar uma 

identidade nacional. 

 

Estado e nação precisavam um do outro. Seu casamento, alguém poderia dizer, foi 
oficiado no céu... O Estado buscava a obediência de seus indivíduos representando-se 
como a concretização do futuro da nação e a garantia de sua continuidade. Por outro 
lado, uma nação sem Estado estaria destinada a ser insegura sobre o seu passado, 
incerta sobre o seu presente e duvidosa de seu futuro, e assim fadada a uma existência 
precária. (BAUMAN, 2005, p. 27) 
 

 Segundo Bauman (2005), a identidade nacional deixa de se dar por aproximação e passa a 

se dar por nascimento, e veremos adiante que é assim que os pronunciamentos irão construí-la, 

fazendo referência à população sempre como povo brasileiro, brasileiros, brasileiras. Essa forma 

de se ver a identidade nacional cria, conforme Bauman (2005, p. 28, grifo do autor), uma 

exclusão. “O “pertencimento” teria perdido o seu brilho e o seu poder de sedução, junto com a 

sua função integradora/disciplinadora, se não fosse constantemente seletivo nem aumentado e 

revigorado pela ameaça e prática de exclusão. 

 Definir uma identidade nacional causa exclusão e faz com que surja uma “tensão” entre 

nós (aqueles que pertencem a uma nação) e eles (que pertencem a outras nacionalidades). Tudo 

isso se deve ao rompimento das barreiras que faz surgir a necessidade de se determinar e definir 

quem pertence a uma nação, a fim de se separar quem é de um lugar e quem é de outro, com o 

objetivo de se formar unidades nacionais com as quais os sujeitos se identificam. 

 Como já mencionamos, essa construção identitária nos pronunciamentos de posse 

presidencial se dá de forma idealizada, pois é uma forma de garantir a “ação” dos dispositivos do 

biopoder. Nas seções adiante, veremos como cada um dos pronunciamentos constroem a 

identidade do eu enunciador e a identidade nacional. 
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4.1 As construções identitárias nos pronunciamentos do período da Ditadura Militar 

 

O período da Ditadura Militar no Brasil compreendeu os anos de 1964 a 1985. Significou 

um período político no qual o país foi governado estritamente por militares e, consequentemente, 

houve a suspensão da democracia. Essa época foi marcada por atos institucionais, censura, tortura 

e suspensão dos direitos previstos na constituição, enfim, havia perseguição a tudo aquilo que 

“fugia” do que os militares pregavam e que questionava e/ou criticava o sistema político 

instaurado. 

 A tomada do poder pelos militares se deu no ano de 1964 a partir de um golpe. Com a 

renúncia do presidente Jânio Quadros no ano de 1961, quem assumiu o poder foi o seu vice-

presidente João Goulart (Jango) e em seu governo houve o que muitos chamam de “abertura 

social”, no qual os grupos sociais, como os estudantes e os trabalhadores, passaram a ter mais 

espaço no cenário nacional. Instaurou-se no Brasil um medo do socialismo. Diante desse fato, os 

conservadores (Igreja, classe média, empresário, militares) e opositores de Jango, promoveram a 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra as ações do presidente.  

 No dia 31 de março de 1964, as tropas militares dos estados de Minas Gerais e São Paulo 

saíram às ruas temendo eventuais manifestações sociais, promovidas pela crise que estava se 

instaurando e tomaram posse do país. O presidente que estava em exercício fugiu e se refugiou no 

Uruguai. 

 O primeiro presidente a assumir o Brasil durante o período militar foi Humberto de 

Alencar Castello Branco4 nascido no ano de 1900 em Fortaleza. Seu mandato foi responsável 

pelo endurecimento do regime. Criou no ano de 1964 o Serviço Nacional de Informações de 

interesse da segurança nacional, aprovou uma ementa constitucional que prorrogou seu mandato, 

os atos institucionais (normas e decretos criados no período militar) 2, 3 e 4, instaurou uma nova 

constituição, colocou em circulação a moeda Cruzeiro Novo, criou a Lei da Imprensa que 

restringia a sua ação. 

                                                 
4  As informações estão disponíveis no sítio Biblioteca da Presidência da República e pelo link: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/castello-branco/biografia-periodo-presidencial 
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 O último presidente do período militar que assumiu o cargo foi João Baptista Figueiredo5 

nascido no ano de 1918 no Rio de Janeiro. Em sua passagem pela Presidência da República 

promoveu uma abertura política, aprovou a Lei da Anistia e colocou fim ao bipartidarismo. O 

Período Militar caminhava para o seu fim. A partir desse brevíssimo levantamento do que foi o 

período e alguns levantamentos acerca da ação dos presidentes selecionados, podemos partir para 

as análises identitárias. 

 

4.1.1. As construções identitárias no pronunciamento de Castello Branco 

  

 Humberto de Alencar Castello Branco foi o primeiro militar a assumir o governo do 

Brasil no ano de 1964 após o Golpe Militar que ocorreu no mesmo ano. O ex-presidente tinha 

uma tarefa difícil perante a população que era justificar o golpe e passar uma “boa impressão” de 

todas as mudanças que estavam ocorrendo no cenário político brasileiro. Diante deste fato, em 

seu breve pronunciamento de posse, Castello Branco tenta construir uma imagem de si, tenta 

mostrar sua identidade para todos os brasileiros. 

 

Minha eleição pelo Congresso Nacional, em expressiva votação, traduz, sobremaneira, 
o pesado fardo das responsabilidades que sabia já haver assumido, ao aceitar a 
indicação de minha candidatura à Presidência da República por fôrças políticas 
ponderáveis, sob a liderança de vários governadores de Estado. (PCB64, p. 106) 
 

 Para esclarecer a sua “eleição” para presidente da República, Castello Branco deixa claro 

que a sua eleição se deu por uma expressiva votação do Congresso Nacional e com o apoio de 

lideranças de diversos estados e que esta eleição é um fardo de responsabilidades. Nesse 

momento inicial de seu discurso, podemos observar como o presidente de 1964 tenta legitimar a 

sua eleição e a sua posse do cargo de presidente. Para isso, usa o Congresso Nacional e os 

governadores de vários estados, além de colocar essa função como um fardo, e isso dá a 

impressão aos ouvintes que mesmo sabendo de todas as dificuldades e responsabilidades ele se 

dispôs a assumir um cargo tão difícil. Mas vale ressaltar, que fazia parte do Congresso Nacional, 

apenas aqueles que eram a favor do governo que acabara de entrar em vigência, ou seja, o apoio à 

                                                 
5  As informações estão disponíveis no sítio Biblioteca da Presidência da República e pelo link: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/jb-figueiredo/biografia-periodo-presidencial 
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sua candidatura partiu apenas daqueles que apoiavam o regime militar, entretanto ele tenta passar 

a ideia de que foi um apoio total dos brasileiros. 

 

Agora, espero em Deus corresponder às esperanças de meus compatriotas, nesta hora 
tão decisiva dos destinos do Brasil, cumprindo plenamente os elevados objetivos do 
Movimento vitorioso de abril, no qual se irmanaram o Povo inteiro e as Fôrças 
Armadas (PCB64, p. 106) 

 

 Após atribuir a sua eleição para presidente ao apoio do Congresso Nacional e ao apoio 

dos governadores de diversos estados, ainda para justificar e legitimar a sua eleição, Castello 

Branco faz uso da religião. Colocar Deus dentro da política causa comoção e emoção na 

população, uma vez que os indivíduos passam a olhar o presidente como um homem de crenças, 

como um homem de Deus, como um homem bom, incapaz de prejudicar o próximo. O ex-

presidente ainda cita as esperanças de seus compatriotas, e esse termo causa uma proximidade 

entre a população e o presidente, além do apoio de Deus, Castello Branco também tem diz ter o 

apoio do povo. E ele ainda atribui esse último ao Movimento de abril que colocou os militares no 

poder dizendo que se tratou de um movimento do povo e das forças armadas. É importante 

ressaltarmos o uso da palavra movimento, enquanto em toda a história do país sempre se atribuiu 

ao ocorrido a palavra golpe. Falar em movimento ameniza a gravidade dos fatos e dá uma ideia 

de mobilização de todos. 

 Como forma de justificar a sua eleição (e em seu pronunciamento Castello Branco faz 

questão de destacar que foi eleito, em uma tentativa de amenizar o golpe), ele constrói uma 

imagem de homem de Deus, que tem o apoio da população, do Congresso e dos militares, que 

reconhece a difícil tarefa de ser presidente, mas que não hesitou em assumir o cargo. Se ele faz 

uma imagem de si, também faz uma imagem da população para a qual ele irá governar. 

 

O calor da opinião pública, através de autênticas manifestações populares e de 
numerosas entidades de classe, estimulou-me a essa atitude. (PCB64, p. 106) 

 

 Castello Branco coloca a população como desejosa do “Movimento de abril”, justificando 

o mesmo como um calor da opinião pública e colocando as manifestações populares como 

estímulo à sua candidatura. Ele coloca o povo brasileiro como um povo manifestante que apoia o 

que ocorreu em abril de 1964, o chamado Golpe. Ao atribuir essa mudança política ao desejo do 

povo, Castello Branco tenta criar uma imagem de uma população apoiadora e tenta evitar 
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eventuais manifestações contra o movimento dos militares, uma vez que ele tenta atribuir ao povo 

todo o ocorrido. É uma forma de tentar se evitar resistências ao poder, pois a justificativa é que se 

tratou de uma vontade de todo o povo, então não há motivos para ir contra o que estava 

acontecendo. Castello Branco coloca os brasileiros em uma situação de apoio ao governo dos 

militares e também lança outras características para essa imagem de povo brasileiro que constroi: 

 

na minha aspiração de restaurar a legalidade, revigorar a democracia, restabelecer a paz 
e promover o progresso e a justiça social. (PCB64, p. 106) 

 

 Ao dizer que precisa restaurar, Castello Branco diz também que todos os itens citados não 

fazem parte da sociedade brasileira, isto significa, que ser brasileiro é viver na ilegalidade, é não 

ter democracia, é viver na violência, não ter progresso e nem justiça social. Para ressaltar o que 

irá fazer em seu governo, Castello Branco destaca a negatividade de ser brasileiro e coloca isso 

como emergência de seu governo. O ex-presidente em todo o seu pronunciamento de posse 

atribui aspectos negativos ao povo brasileiro: 

 

uma nação coesa e ainda mais confiante em seu futuro, a que não mais assaltem os 
temores e os angustiosos problemas do momento atual. (PCB64, p.106) 

 

 Castello Branco destaca que naquele momento a nação não é coesa e é pouco confiante 

em seu futuro e que tem medo dos problemas e é o oposto disso que ele quer entregar ao seu 

sucessor, que segundo as palavras dele, será escolhido por eleições livres. Neste trecho, podemos 

observar que além de ressaltar os problemas que ele irá combater durante o seu governo, ele faz 

questão de destacar que as próximas eleições já serão eleições diretas, tentando passar para o 

povo a ideia de que o golpe será passageiro, por isso não é necessário nenhum movimento 

contrário. 

 Em seu pronunciamento de posse, o primeiro presidente da Ditadura Militar cria uma 

imagem boa de si, que tem o apoio de todos, inclusive de Deus e que coloca a população 

brasileira em uma situação negativa, destacando apenas as coisas ruins. Isso passa a ideia de que 

ele é a solução para todos os problemas do país e que após o seu mandato todos os problemas 

serão solucionados, é como se ele fosse tudo aquilo que a população sempre buscou. 
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4.1.2 As construções identitárias no pronunciamento de João Baptista Figueiredo 

 

 No ano de 1979, João Batista Figueiredo assumiu a presidência do Brasil. Figueiredo foi o 

último militar a assumir o poder no período da Ditadura Militar e terminou o seu mandato no ano 

de 1985. Diante deste fato, em seu pronunciamento podemos observar determinados enunciados, 

principalmente na referência ao povo brasileiro e aos outros países, que não aparecem no 

pronunciamento de posse de Castello Branco. Em seu pronunciamento, Figueiredo ao se referir 

ao povo destaca a presença feminina usando enunciados como: “Minhas senhoras, meus 

senhores” e “Brasileiros e brasileiras”, enunciados que não apareciam nos anos iniciais da 

ditadura. A irrupção destes enunciados já começa a delinear a mudança no cenário político e 

social do Brasil. Além disso, outros enunciados também reforçam essas mudanças, que são 

aqueles que fazem referência a outras nações, referências essas que retratam o momento 

econômico mundial, no qual os países começavam a formar parcerias: 

 

Honra-me especialmente a presença, nesta cerimônia, dos altos Representantes de um 
número tão expressivo de nações, com as quais mantém o Brasil as melhores relações 
de amizade e de cooperação. (PF79, p. 109) 

 

 Neste trecho observamos que a presença de representantes de diversos países na 

cerimônia de posse de Figueiredo o agrada, pois é uma forma de mostrar para o resto do mundo 

quem é a nação brasileira, por isso, ele ressalta que as relações entre o Brasil e as outras nações 

vão ser marcadas pela amizade e cooperação. Diante da presença desses representantes, cabe ao 

presidente que está assumindo o poder, construir, a partir de seu pronunciamento de posse, uma 

imagem de si e uma imagem do povo. Nesse momento histórico-social, as construções de 

imagem e consequentemente de identidade são necessárias não só para a “convivência” entre 

povo e presidente, mas também para a “convivência” com os outros países, cria-se uma imagem 

que se quer mostrar para o Brasil e para o mundo. O presidente Figueiredo cria, então, em seu 

pronunciamento uma imagem de si, imagem pela qual ele quer ser identificado. 

 

Deus me premiou ao fazer-me receber esta faixa [...] (PF79, p. 107) 
Recordando as imortais palavras do Santo Padre Leão XIII “Do trabalho do operário 
nasce a grandeza das Nações”. (PF79, p. 113) 
É o que espero fazer, com a ajuda de Deus e dos brasileiros. (PF79, p. 114) 
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 O momento sócio-histórico da posse de Figueiredo é diferente do momento em que 

assume Castello Branco, entretanto há a recorrência de determinados enunciados, como é o caso 

da referência a Deus. Figueiredo, além de atribuir o recebimento da faixa presidencial como um 

prêmio de Deus, ainda cita as palavras do Padre Leão XIII, o que reforça o seu caráter religioso. 

Novamente, atribui-se à chegada do poder a benção de Deus, é uma forma de reforçar à 

população que é Deus quem os coloca no poder, portanto não há o porquê de se discutir. Além 

disso, Figueiredo também conta com a ajuda dos brasileiros, o que também é uma forma de se 

evitar eventuais resistências ao poder. 

 Além de se colocar como um homem abençoado por Deus, Figueiredo também se coloca 

como aquele que irá dar continuidade ao trabalho do presidente anterior Ernesto Geisel: 

 

E peço a Deus que, ao sair deste palácio daqui a seis anos, tenha eu percorrido o 
caminho exemplar de Vossa Excelência: caminho que é a própria História da nossa 
pátria. (PF79, p. 108) 

 
 Figueiredo se coloca como aquele que vai percorrer o caminho de Geisel, se ele ressalta 

este caráter é porque Geisel não fez tudo o que teria que fazer, por isso, agora ele assume para dar 

continuidade aos trabalhos. Se tudo estivesse pronto e resolvido não seria necessário outro 

presidente que dispusesse de novos dispositivos para atender às necessidades do povo. Se o seu 

mandato é uma continuação do trabalho do presidente anterior, isso também significa que a 

ditadura é toda construída neste processo de continuidade, até porque é uma forma de mostrar a 

importância deste modelo político e justificar a sua permanência por muito tempo. 

 

Reafirmo, portanto, os compromissos da Revolução de 1964, de assegurar uma sociedade 
livre e democrática. Por todas as formas a seu alcance, assim fizeram, nas circunstâncias 
de seu tempo, os presidentes Castello Branco, Costa e Silva, Emilio Médici e Ernesto 
Geisel. (PF79, p. 111) 

  

 O último presidente do período da Ditadura Militar reafirma, isso é, reforça os 

compromissos da Revolução de 64 que deu início a este período, isso significa que nada do que 

foi proposto em 1964 foi plenamente e integralmente alcançado, por isso, é necessária a presença 

de Figueiredo para dar continuidade ao trabalho. Ele, assim como Castello Branco, reforça a 

democracia, e o mesmo fizeram os outros presidentes, porém eles não conseguiram, por isso, a 

importância de se ter mais um militar assumindo a presidência da República. Além de ser uma 
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forma de justificar o modelo político adotado. Diante disso, Figueiredo se coloca como aquele 

que vai se entregar de corpo e alma ao governo: 

 

Vou entregar-me de corpo e alma às tarefas do Governo, para assegurar uma 
administração eficiente e proba. (PF79, p.113) 

 

 Ainda pensando nesta justificativa para se manter os militares no poder, após criar uma 

imagem de si, Figueiredo cria uma imagem dos brasileiros e os coloca como aqueles que 

reconhecem todo o trabalho feito por Geisel: 

 
O elogio de seu governo, melhor do que eu, toda a Nação o faz. Toda a Nação aí está 
para dar testemunho da história real dos cinco anos que hoje se encerram. (PF79, p. 
107) 

 
 O povo brasileiro reconhece a ação do presidente anterior, e consequentemente irá apoiar 

a posse de Figueiredo, pois ele dará continuidade ao trabalho de Geisel, pelo menos é isso que 

Figueiredo tenta instituir, para ter ao seu lado o apoio do povo. Relembrando que a cerimônia de 

posse foi marcada pela presença de representantes de outros países, Figueiredo irá criar uma boa 

imagem do povo: 

 
A inalterável tradição de convivência harmoniosa, que caracteriza a diplomacia 
brasileira. (PF79, p. 109) 
Rogo que levem de volta a seus povos, na América Latina, África e Ásia, a expressão 
da solidariedade em tão nobre causa, do Governo e do povo brasileiros. (PF79, p. 109) 
desejo expressar o constante empenho do Brasil numa aproximação crescente para 
ainda maior benefício de nossos povos, e engrandecimento dos valores comuns. (PF79, 
p. 110) 
Senhoras e senhores: de regresso a seus países, a todos peço transmitir a seus governos 
a afirmação de que o Brasil será sempre um interlocutor amistoso, um parceiro ideal. 
(PF79, p. 110) 
A mensagem deste Brasil generoso e hospitaleiro – que peço levar de volta a seus povos 
– é de otimismo e confiança em nosso futuro comum. (PF79, p. 110) 

 

 Visando o bom relacionamento com as outras nações, Figueiredo cita características do 

povo brasileiro que além de constituir a nação são essenciais para o convívio com os demais, 

como a diplomacia, a solidariedade, a aproximação, a amizade, a lealdade, a generosidade e a 

hospitalidade. O que o presidente deseja é mostrar para os outros povos que o Brasil é capaz de 

manter boas relações com diversos outros países, pois a nação é constituída de características 

essenciais para o bom convívio o que garante o mesmo.  A tarefa de Figueiredo é impressionar os 
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outros povos, mas também criar uma imagem de nação, imagem com a qual o povo deverá se 

identificar. 

 Como ressaltamos anteriormente, o momento sócio-histórico é outro, por isso, além 

daqueles enunciados já citados, outros também surgem no pronunciamento de posse de 

Figueiredo: 

 

Reafirmo o meu gesto: a mão estendida em conciliação. Para que os brasileiros 
convivam pacificamente. Para que as divergências se discutam e resolvam na harmonia 
e na boa vontade, tão da índole de nossa gente. (PF79, p. 112) 

 

Figueiredo reconhece, apesar da sua tentativa de mostrar que o povo apoiava o governo 

anterior ao seu, que há uma tensão, por isso ele tenta uma reconciliação, estendendo a sua mão. 

Ele se coloca como aquele que reconhece as divergências, mas que está pronto para solucionar, e 

para alcançar este objetivo ele cita a boa vontade que é da índole brasileira, mas que no momento 

não estava entrando em ação. Figueiredo ainda pede para que os brasileiros convivam 

pacificamente, isso significa, que as relações entre os brasileiros são marcadas pela tensão e pela 

violência. Vemos aí uma contradição no pronunciamento de Figueiredo, uma vez que 

anteriormente ele cita que o povo brasileiro é solidário, é amigo, dentre outras coisas, e agora já o 

coloca como aquele que não convive de forma pacífica e por isso é necessária a boa vontade e a 

conciliação. Neste ponto vemos que o que Figueiredo cria para as outras nações, pra si e para o 

povo é um ideal de nação, é um ideal de identidade nacional, mas que é diferente daquilo que se 

tem na prática. 

 
Numa nação jovem como a nossa, é natural uma certa dose de impaciência na 
promoção dos anseios populares. (PF79, p. 114) 

 
 Vimos que Figueiredo destaca o caráter de continuidade do seu governo e observando o 

trecho acima, podemos observar mais uma contradição. Ora, ele se coloca como continuidade de 

tudo aquilo que os outros presidentes se dispuseram a fazer, mas não fizeram, por isso a 

impaciência do povo deveria ser vista como algo normal. Entretanto, ele atribui essa impaciência 

à juventude e coloca a nação brasileira como uma nação jovem e consequentemente impaciente. 

 O último a assumir o cargo de presidente da república no período da ditadura militar, cria 

uma imagem de si como aquele “abençoado por Deus”, que “conta com o povo”, que dará 

“continuidade ao governo anterior” e que irá se “dedicar a esta função de corpo e alma”, mas 
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também vemos surgirem enunciados que refletem a insatisfação do povo, por isso, o que ele tenta 

fazer é criar um ideal de nação, para assim ‘vender’ uma boa imagem aos representantes dos 

outros países e tentar ‘mascarar’ ou ‘amenizar’ a real situação. 

 

4.2 As construções identitárias nos pronunciamentos do período Pós-ditadura 

  

 No ano de 1983, já no final do período militar, houve o surgimento de um movimento em 

prol das eleições diretas: o “Diretas já”. Apesar de toda repressão e as tentativas de acabar com 

ele, ele continuou, e no ano de 1985 o Colégio Eleitoral, que era formado por parlamentares, 

elegeu Tancredo Neves para assumir a Presidência da República, entretanto antes de sua posse, 

Tancredo faleceu e o vice José Sarney assumiu.  

 A eleição de Tancredo não se deu por voto popular, mas significou grandes mudanças no 

cenário político brasileiro. O povo só elegeu por voto direto um representante no ano de 1990, 

que foi Fernando Affonso Collor de Mello6. Collor nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1949, é 

jornalista e assumiu a Presidência da República aos 40 anos de idade e tinha sua imagem sempre 

atrelada aos costumes da alta burguesia. Governou o Brasil durante um curto período de dois 

anos e teve o seu mandato marcado por escândalos de corrupção o que ocasionou um processo de 

impeachment que tirou o tirou do poder. 

 Dando um salto no período Pós-ditadura, no ano de 2003 o candidato eleito pelo povo que 

se tornou Presidente foi Luiz Inácio Lula da Silva7  (após quatro tentativas), pernambucano, 

metalúrgico, líder sindical e fundador do Partido dos Trabalhadores. Lula teve um grande apoio 

do povo, em decorrência de sua origem humilde e trabalhadora.  Diante de seu apelo social, Lula 

propôs em seu mandato alguns programas sociais como o Bolsa Família, o Fome Zero e o 

primeiro emprego. O atendimento aos problemas mais graves da população, fez com que o 

Presidente se tornasse popular e isso o levou à reeleição no ano de 2007. 

 Após o fim do segundo mandado de Lula, houve a eleição novamente de um candidato do 

PT, porém dessa vez se tratava de uma mulher: Dilma Rousseff,8 mineira nascida no ano de 1947. 

                                                 
6  As informações estão disponíveis no sítio Biblioteca da Presidência da República e pelo link: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-collor/biografia-periodo-presidencial 
7  As informações estão disponíveis no sítio Biblioteca da Presidência da República e pelo link: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/luiz-inacio-lula-da-silva/biografia-periodo-presidencial 
8  As informações estão disponíveis no sítio Biblioteca da Presidência da República e pelo link: 
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidente-atual/biografia/?searchterm=Dilma%20Rousseff 
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Foi militante, lutando contra a Ditadura Militar e no governo de Lula foi chefe da Casa Civil. 

Dilma Rousseff foi a primeira mulher a assumir a Presidência da República no Brasil e deu 

continuidade aos programas e aos objetivos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 Foi para esses três eleitos pelo povo que direcionamos nossa análise identitária. Não 

buscamos aqui fazer uma biografia pessoal de cada um, mas achamos fundamental delimitarmos, 

mesmo de maneira breve, algumas condições de cada um dos presidentes supracitados, uma vez 

que vamos olhar para os enunciados por eles proferidos e por isso, é necessário olharmos para 

algumas condições de produção. Nas próximas seções iremos olhar como se dá a constituição da 

identidade do eu enunciador e da identidade nacional em cada um dos pronunciamentos de posse 

selecionados.  

 

4.2.1 As construções identitárias no pronunciamento de Fernando Affonso Collor de Mello 

 

 No ano de 1990, tomou posse do cargo de Presidente da República Fernando Affonso 

Collor de Mello que se tornou o primeiro presidente eleito pelo povo após o período da Ditadura 

Militar pelo PRN. Diante dessa importância histórica e social, Collor dedica o seu 

pronunciamento de posse à apresentação de seu plano de reconstrução nacional. O 

pronunciamento do então presidente, embora seja voltado para a população, é dirigido 

diretamente aos membros do Congresso Nacional, abordando temas como economia, miséria, 

problemas ambientais, (re)estabelecimento de relações internacionais e pagamento de dívidas 

externas. 

 A década de 1990 se inicia com a preocupação do Estado acerca da abertura política e 

econômica do país. Nesse contexto, Fernando Collor imprime em seu pronunciamento uma 

imagem, uma identidade, definindo, dessa forma, o sujeito que está no poder. Após fazer todas as 

referências aos sujeitos presentes na cerimônia de posse, Collor faz questão de ressaltar o seu 

retorno à Casa, ao Congresso, bem como o fato de ter sido eleito pelo povo. 

 

Volto a esta Casa, onde vivi período de intenso aprendizado político, para receber o 
mandato mais honroso e o desafio mais difícil a que um homem público pode aspirar: a 
presidência do Brasil por delegação do povo. (PFC90, p. 115) 

 

 Ao fazer tais afirmações, o presidente destaca o seu passado político (se está de volta, 

significa que lá já esteve em algum momento).  Destacar esse fato é uma forma de assegurar 
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credibilidade, quem está assumindo o Estado é um sujeito com experiência política. Além da 

credibilidade, neste trecho podemos observar a forma com que ele legitima a sua eleição, foi o 

povo brasileiro que lhe delegou essa função.  Ele tem credibilidade política, foi legitimado pelo 

povo e encara o seu mandato como desafio e honra.  Ao usar termos como desafio e honra, ele 

passa para a população que assumir a presidência não é algo fácil, mas que mesmo assim ele irá 

enfrentar. 

 Não é só o retorno ao Congresso que Collor usa como forma de mostrar a sua 

“competência” para assumir o governo do Estado. O Presidente, em dois momentos, faz 

referência à trajetória política de sua família. 

 

Orgulho-me de ter pertencido à Câmara dos Deputados, onde meu avô, Lindolfo Collor, 
tivera atuação destacada. Envaideço-me da memória dos anos fecundos que meu pai, 
Arnon de Mello, dedicou ao Senado Federal. (PFC90, p. 115) 
Filho e neto de políticos, trago no sangue o sentimento da vida pública como dever e 
como missão. Não viver da política, mas viver para a política, como nobre forma de 
servir à comunidade: eis o lema com que me dediquei à vida pública, inspirado em meus 
maiores e sintonizado com os valores de minha geração. (PFC90, p. 133) 

 

 Collor faz questão de destacar que o seu avô e o seu pai tiveram um passado político e 

afirma que o sentimento pela vida pública está no sangue. Com isso, ele mostra que tem um 

respaldo familiar para fazer um bom governo, é como se ser político fosse algo hereditário. O 

laço entre família e política é fortalecido quando ele diz que a vida pública é vista por eles como 

dever, como missão e que eles devem servir à comunidade, ou seja, ele passa a ideia de que o 

dever de sua família é servir ao povo e a comunidade se sente acolhida e bem cuidada, pois não é 

qualquer indivíduo sem experiência que está assumindo o poder. Vale ressaltar aqui a utilização 

da expressão ‘minha geração’, Collor foi um jovem Presidente eleito e em diversos momentos ele 

se utiliza desse fato, que transmite a ideia de novidade, de novas ideias, de formas modernas de 

se governar.  

 É assim que o primeiro Presidente eleito pelo povo após a ditadura se constitui: ex-

membro do Congresso (ex-deputado), membro de uma família de políticos, eleito pelo povo, 

jovem, que encara a vida pública como dever e missão e que quer servir à comunidade. Collor 

também lança uma identidade para o povo brasileiro, e claro, diante das condições de sua eleição 

não poderia deixar de destacar essa conquista do povo. 
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[...] que restituiu ao povo brasileiro o direito de escolher seu governante. Nem poderia 
ela, a transição democrática, chegar a termo sem tropeços institucionais se não houvesse 
firme vontade nacional. (PFC90, p. 116) 
Meu respeito, e minha consideração, a todos os setores organizados da sociedade que 
souberam lutar e trabalhar pela vitória da democracia. (PFC90, p. 116) 
Meu apreço, e meu louvor, a cada um de meus compatriotas, que por não terem perdido 
a esperança, o equilíbrio e o espírito cívico, fizeram com que a transição pudesse ocorrer 
em paz, sem violência, apesar das grandes dificuldades econômicas ao longo do 
percurso. (PFC90, p. 116) 

 

 Collor faz questão de ressaltar que a conquista pela democracia foi fruto da vontade, da 

luta e do trabalho. Para alcançar essa conquista, o povo brasileiro não perdeu a esperança, o 

equilíbrio e o espírito cívico. Era importante naquele momento mostrar para a população que a 

eleição para a presidência havia sido uma conquista de todos, marcada pela paz e isso faz com 

que a população se sinta parte do processo e se sinta participante. Ressaltar a reconquista do 

direito ao voto é reacender a vontade de mudança na sociedade e faz com que a mesma se sinta 

capaz, motivada e que apoia o governo pelo qual tanto lutou. Entretanto, sabemos que o biopoder 

tenta sanar os problemas emergenciais da população, com isso, Collor associa a imagem do povo 

às mazelas que o atinge.  

 

[...] a décima economia do globo com indicadores sociais registrando tanta penúria, tanta 
doença e tanta desigualdade. (PFC90, p. 124) 
A finalidade maior de meu Governo é libertar o Brasil de vergonha da miséria e da 
injustiça. (PFC90, p. 124) 
[...] arrancarão nossa gente marginalizada das garras da carência e da miséria. (PFC90, p. 
124) 

 

 

 O povo, segundo Collor, luta pelos seus direitos políticos, luta por mudanças, porém é um 

povo doente, desigual socialmente, miserável, sem justiça e carente. A constituição dessa imagem 

da sociedade brasileira sofrida faz com que a maior parte da população se identifique com os 

problemas ressaltados e se vejam naquele cenário e ao ouvir do Presidente esses apontamentos 

passa a ver na figura dele um conhecedor do povo brasileiro e o vê como uma possível solução 

para os problemas. Ele detém os saberes, conhece a população e isso lhe dar poder. 

 O pronunciamento de posse proferido por Fernando Collor prioriza, conforme já foi dito, 

a abertura política e econômica do país, visando às relações internacionais, após citar os inúmeros 

pontos negativos da população, ele traça uma relação entre a mesma e outros países: 
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Afinal, da ação histórica dos irmãos portugueses deriva nossa própria existência. 
(PFC90, p. 129) 
Aproximados pela presença de milhões de brasileiros com origens naquela parte do 
mundo [Oriente Médio], sofremos ao assistir ao espetáculo diário da guerra e da 
violência. (PFC90, p. 131) 

 

 

 Fortalecer os laços internacionais é preciso e para garantir o apoio do povo, Collor destaca 

que temos nossa origem derivada dos portugueses, assim como temos milhões de brasileiros de 

origem do Oriente Médio. Tais afirmações fazem com que o povo brasileiro se veja como um 

país miscigenado e que por ter origens diversas precisa apoiar essa política planejada, pois 

também é parte do outro. Da mesma forma, sabendo que a cerimônia de posse, em sua maioria, é 

acompanhada por chefes de Estado, traçar esse paralelo é uma forma de fazer com que os sujeitos 

estrangeiros vejam nos brasileiros possíveis familiaridades e que facilitem as relações. Dessa 

forma, o que Collor faz em seu pronunciamento é constituir uma identidade nacional marcada 

pela luta em prol da democracia, um povo democrático, que age sem violência, que alcança 

aquilo que quer, que tem origem portuguesa e do Oriente Médio, mas que é marcada pela miséria, 

é carente e injusto. É o momento sócio-histórico vivido que determina essas constituições. 

 

4.2.2 As construções identitárias no pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva 

 

 No ano de 2003, assumiu a função de Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, 

conhecido por sua origem humilde, por ser um homem do povo, sindicalista e fundador do 

Partido dos Trabalhadores (PT). A sua eleição significou uma mudança política no cenário 

brasileiro, pois se tratava da eleição de um homem de origem humilde e foi a primeira vez que o 

PT colocou no poder do Estado um candidato do partido. Em toda a sua campanha, Lula teve um 

grande apelo e mobilização social e isso se refletiu em todo o seu pronunciamento de posse.  

 

E acreditem, acreditem mesmo, não pretendo desperdiçar essa oportunidade 
conquistada com a luta de muitos milhões de brasileiros e brasileiras. (PL03, p. 141) 

 
 Reconhecendo a importância político-social de sua eleição, o Presidente diz que a mesma 

foi conquistada com a luta de milhões de brasileiros e de brasileiras. Com isso, Lula pretende 

atingir toda a população, dando a ideia de que a sua eleição se deu com o apoio da maioria da 

sociedade (e isso é claro, uma vez que ele foi eleito com a maioria dos votos) e isso reafirma o 



 83 

apoio que ele tem do povo. Esse enunciado que reflete o apoio populacional atinge até os que não 

votaram no então presidente, pois é uma forma de mostrar que independente de qualquer coisa 

ele tem o apoio da maioria e que vai honrar toda essa confiança nele depositada. Diante de todo o 

apoio do povo brasileiro, Lula em seu pronunciamento se coloca como aquele que vai operar as 

mudanças tão esperadas pelos brasileiros: 

 

[...] para reafirmar os meus compromissos mais profundos e essenciais para reiterar a 
todo cidadão e cidadã do meu país o significado de cada palavra dita na campanha, para 
imprimir à mudança um caráter de intensidade prática, para dizer que chegou a hora de 
transformar o Brasil naquela Nação com a qual a gente sempre sonhou: [...] (PL03, p. 
136) 

 

 Luiz Inácio Lula da Silva se apresenta como aquele que vai mudar com intensidade o 

Brasil e se coloca como aquele que vai honrar cada palavra dita durante a campanha e para o 

povo é importante ouvir isso, pois é cultural ouvirmos que o político promete durante a campanha 

e no mandato não faz nada do que foi prometido. Ao dizer isso diretamente ao povo, Lula passa a 

confiança de que irá realizar tudo o que foi dito. Essa é a base da constituição do eu enunciador 

no pronunciamento de posse de Lula, ele quer mostrar para população que é um homem que 

sonha com um país melhor, é aquele que vai fazer as mudanças e para isso, ele tenta passar 

confiança ao povo. Atentemo-nos para a expressão “Nação com a qual a gente sempre sonhou”, 

podemos ver que ele se coloca a lado do povo na busca pela realização do sonho de se ter uma 

nação melhor, ele se coloca ao lado do povo, ele se coloca como parte desse povo que sonha.  

 Lula se coloca como aquele que vai estar ao lado do povo, lutando pelos mesmos ideais e 

isso causa uma aproximação com o povo, o mesmo ocorre em outro trecho: 

 

Se, ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café 
da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. (PL03. p.138) 
Disse e repito: criar empregos será a minha obsessão. (PL03, p.139) 

     

 

 Lula coloca o combate à fome como missão de sua vida, o uso de determinados 

enunciados faz com que a população veja no enunciador a solução de todos os problemas e se 

aproxima do mesmo, uma vez que expressões como “missão da minha vida” e “obsessão” fazem 

com que o povo veja o presidente como um sujeito que luta pelos mesmos ideais que o povo e 
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que está ao lado dele. Dessa forma, Lula se coloca lado a lado com a população, passando 

segurança. 

 O presidente vai se colocar como parte da população, compartilhando o sonho de um país 

melhor, mas como ele ocupa um lugar de poder, ele tem que demarcar esse lugar, pois é 

necessário mostrar quem manda e quem obedece a fim de se manter a ordem social. Então, Lula 

vai se marcar nesse lugar de chefe do Estado e antes mostra que já foi parlamentar, o que lhe dá 

credibilidade, pois passa a ideia de que Presidente da República não é o primeiro lugar de poder 

ocupado por ele, ele mostra a sua trajetória política e isso faz com que o povo veja que o poder do 

Estado está nas mãos de alguém que já foi político e, portanto, não está fazendo isso pela 

primeira vez, é alguém que tem experiência e o saber para exercer o poder. 

 

Eu, que tive a honra de ser parlamentar desta casa. (PL03, p. 141) 
Agradeço a Deus por chegar até aonde cheguei. Sou agora o servidor público número 
um do meu país. (PL03, p. 147) 

 

 Vimos que a eleição de Lula causou uma grande mobilização social e um dos fatores 

responsáveis por isso é a sua origem humilde e trabalhadora (essa foi a imagem que ele passou 

durante toda a sua campanha), dessa forma a sua vida anterior à eleição não poderia estar fora do 

pronunciamento, pois é uma forma de mostrar quem é esse eu enunciador, quem é o Presidente 

da República. 

 

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. (PL03, p. 146) 

 

Em seu pronunciamento, Lula se coloca como um sujeito de origem humilde, que foi 

retirante, que vendia frutas, foi torneiro mecânico, líder sindical, que fundou o PT e que naquele 

momento assumia a Presidência da República. Ao se marcar nesta origem humilde, Lula se 

coloca no lugar de muitos brasileiros e faz com que eles se identifiquem com sua figura. Ao 

traçar sua trajetória até a eleição em 2003, Lula faz com que o povo acredite em si mesmo e que 

veja que é possível, mesmo com as dificuldades da vida, ocupar um lugar de poder. Essa inserção 

de Lula no plano social é fundamental para se criar no povo o sentimento de que o Presidente vai 

resolver todos os problemas, pois, assim como a maioria do povo brasileiro, ele tem origem 
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humilde, ele se coloca ao lado do povo sofrido, é fruto das dificuldades e por conhecer a 

realidade brasileira se torna a solução. Ele tem o conhecimento de causa. E isso faz com que o 

povo acredite que ele seja a mudança que tanto se espera.  

 Lula reconhece o seu apelo social, por isso ao se constituir como um sujeito que ocupa o 

lugar de Presidente da República, que naquele momento enuncia para toda a população brasileira, 

que em sua maioria o elegeu, ele vai retomar o seu passado, ressaltando a sua origem, mas 

destacando o seu lugar de poder (foi parlamentar e naquele momento é Presidente) e devido a 

isso, é a mudança que se tanto sonhou. 

 Luiz Inácio Lula da Silva constitui sua identidade em seu pronunciamento de posse 

presidencial, ele constrói uma imagem de si, imagem que ele quer passar para a população e a 

forma como quer ser reconhecido pelo povo. O mesmo ocorre quando ele se refere à população. 

A partir de seu discurso, Lula cria, isso é, lança uma identidade nacional. Trata-se da forma com 

que ele se vê integrado à população e a forma como gostaria que a população se visse.  

 O Presidente da República se coloca como a mudança, para sê-la é necessário que a 

mudança seja o objetivo da população, por isso, ele coloca em seu pronunciamento a sociedade 

brasileira como desejosa de mudança: 

 

Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu 
estagnação, desemprego e fome; diante do fracasso de uma cultura do individualismo, 
do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da desintegração da família e das 
comunidades, diante de ameaças à soberania nacional, de precariedade avassaladora da 
segurança pública, do desrespeito aos mais velhos e do desalento dos mais jovens; 
diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu 
mudar e começou, ela mesma, a promover a mudança necessária. (PL03, p. 135) 
 

 Em seu pronunciamento, o Presidente apresenta diversos problemas enfrentados pela 

população e isso faz com que a mesma se identifique e se veja dentro desse cenário marcado por 

negatividades. Logo em seguida, diz que a própria população iniciou a mudança, se referindo à 

sua eleição. Lula se coloca como a mudança para uma sociedade que quer mudar e que iniciou a 

sua própria mudança, trata-se da lei da oferta e da procura. A sociedade procura a mudança e ele 

se apresenta como tal.  

 Além do aspecto da mudança destacado pelo Presidente eleito pelo PT, é interessante 

observamos o jogo de construção de identidade nacional que ele faz. Ele cria uma identidade 
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brasileira a partir de jogo de oposições, ele cita uma característica negativa da população, mas 

logo em seguida coloca algo positivo. Vejamos os vários exemplos abaixo: 

 

A esperança, finalmente, venceu o medo e a sociedade brasileira decidiu que estava na 
hora de trilhar novos caminhos. (PL03, p. 135) 
Este é um país extraordinário. Da Amazônia ao Rio Grande do Sul, em meio a 
população praieiras, sertanejas, ribeirinhas, o que vejo em todo lugar é um povo 
maduro, calejado e otimista. Um povo que não deixa nunca de ser novo e jovem, um 
povo que sabe o que é sofrer, mas que também sabe o que é alegria, que confia em si 
mesmo, em suas próprias forças. Creio num futuro grandioso para o Brasil, porque a 
nossa alegria é maior do que a nossa dor, a nossa força é maior do que a nossa miséria, 
a nossa esperança é maior do que o nosso medo. (PL03, p. 136-137) 
O povo brasileiro, tanto em sua história mais antiga, quanto na mais recente, tem dado 
provas de sua capacidade de mobilizar a energia nacional em grandes momentos 
cívicos; e eu desejo, antes de qualquer outra coisa, convocar o meu povo, justamente 
para um grande mutirão cívico, para um mutirão nacional contra a fome. (PL03, p. 137) 
Num país que conta com tantas terras férteis e com tanta gente que quer trabalhar, não 
deveria haver razão alguma para se falar em fome. (PL03, p. 137) 
 

 

Na construção da identidade nacional, Lula joga com algumas oposições: calejado x 

otimista, sofredor x alegre, forte x miserável, esperançoso x medroso, dentre outras, além de 

destacar que se trata de uma nação nova e jovem, que confia em si e nas suas forças para o 

combate à fome. Com esse jogo, Lula faz o povo se reconhecer nas negatividades e 

consequentemente pensar nas possíveis mudanças e soluções (e o presidente se apresenta como 

aquele que vai acabar com todos os problemas). As características negativas citadas são sempre 

acompanhadas de outras positivas, como uma forma de amenizar o que foi dito, uma vez que o 

Presidente da República não pode apenas falar mal do povo, até porque foi o povo que o elegeu. 

Ao falar das coisas boas encontradas nos brasileiros, é uma forma de Lula mostrar o seu 

reconhecimento pelo povo e criar uma aproximação, essa aproximação também ocorre nas 

citações negativas, pois mostra que o candidato eleito conhece a população para a qual ele 

governa.  

Além deste momento de oposições, a construção de uma identidade nacional, de uma 

imagem de nação brasileira também ocorre em outros momentos e nesses só ocorre a exaltação 

de características positivas: 
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[...] o povo brasileiro realizou uma obra de resistência e construção nacional admirável. 
Construiu ao longo dos séculos, uma nação plural, diversificada, contraditória até, mas 
que se entende de uma ponta a outra do território. (PL03, p. 142) 
Esta é uma nação que fala a mesma língua, partilha os mesmos valores fundamentais, se 
sente que é brasileira. Onde a mestiçagem e o sincretismo se impuseram, dando uma 
contribuição original ao mundo. Onde judeus e árabes conversam sem medo. Onde toda 
migração é bem-vinda, porque sabemos que, em pouco tempo, pela nossa própria 
capacidade de assimilação e de bem-querer, cada migrante se transforma em mais um 
brasileiro. (PL03, p. 142) 

 

 A nação brasileira é plural, diversificada, que se entende em toda extensão territorial, pois 

falam a mesma língua e têm os mesmos valores, é marcada pela mestiçagem, sincretismo, 

liberdade religiosa e pela hospitalidade. Ao retratar essas características que fazem com que o 

Brasil seja reconhecido como o país da diversidade, Lula coloca todos os brasileiros como parte 

de uma nação, e se coloca como governante de todos, sem preconceitos. Isso faz com que os 

sujeitos se sintam parte da mudança proposta pelo Presidente. Com isso, o petista se coloca como 

aquele que vai atender todos os sujeitos, em toda a extensão territorial. 

 Se o pronunciamento de Luiz Inácio Lula da Silva é marcado pelo jogo entre positivo x 

negativo, se temos o momento das “positividades”, temos também o momento das 

“negatividades”: 

 

[...] transformar o Brasil naquela nação com a qual a gente sempre sonhou: uma nação 
soberana, digna, consciente da própria importância no cenário internacional e, ao 
mesmo tempo, capaz de abrigar, acolher e tratar com justiça todos os seus filhos. (PL03, 
p. 136) 
Se queremos transformá-la, a fim de vivermos em uma Nação em que todos possam 
andar de cabeça erguida, teremos de exercer quotidianamente duas virtudes: a paciência 
e a perseverança. (PL03, p. 136) 
Estamos começando hoje um novo capítulo da história do Brasil, não como Nação 
submissa, abrindo mão de sua soberania, não como uma Nação injusta, assistindo 
passivamente ao sofrimento dos mais pobres, mas como Nação ativa, nobre, afirmando-
se corajosamente no mundo como Nação de todos, sem distinção de classe, etnia, sexo e 
crença. (PL03, p. 147) 

 

Ao afirmar que vai fazer do país uma Nação com a qual sempre se sonhou significa que o 

Brasil não é nada daquilo, ou seja, significa que o Brasil não é uma nação soberana, não é digno, 

não sabe da sua importância internacional, não é justo. É um povo que não exerce a paciência e 

perseverança, anda de cabeça baixa. Constitui uma nação que é faminta, injusta, não é ativa e que 

precisa se afirmar como uma nação de todos. Lula retrata os problemas do Brasil de uma maneira 

não muito forte e não ofensiva, ou seja, ele fala de forma branda e isso atinge os brasileiros, que 

novamente se vê dentro do cenário descrito. 
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A grande questão no pronunciamento de posse de Lula é a mudança, ele se coloca como o 

sujeito que vai operar todas as mudanças esperadas pela população, por isso, ele se posiciona 

como um conhecedor dos problemas sociais, uma vez que é de origem humilde, por isso, é 

necessário apontar os problemas enfrentados pelo povo, pois é contra eles que ele irá agir, ele é a 

solução para todos os problemas. Entretanto, o lado positivo também precisa ser destacado, o 

povo precisa ouvir e enxergar as suas características positivas, pois são elas que vão ajudar a 

conquistar um país melhor, são elas que fazem com que a população almeje um futuro melhor, 

sem perder as esperanças. 

 

4.2.3 As construções identitárias no pronunciamento de Dilma Rousseff 

 

 Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro presidente da república eleito pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) no ano de 2003 e novamente eleito no ano de 2007, foi a vez de 

uma mulher assumir o cargo, Dilma Rousseff. A presidente assumiu no ano de 2011 e essa 

eleição foi de extrema importância para o cenário político brasileiro, uma vez que foi a primeira 

vez que uma mulher assumiu a presidência da república no país. A presidente eleita, em seu 

pronunciamento de posse, destaca a importância histórica e social desse momento para o Brasil: 

 

dessa ousadia do voto popular após levar à Presidência um homem do povo, um 
trabalhador, decide convocar uma mulher para dirigir os destinos do país. (PDR11, p. 
148) 

 
 Diante do cenário brasileiro marcado por profundas mudanças tanto na estrutura política 

quanto na estrutura social, Dilma Rousseff destaca a importância do fato histórico de ser a 

primeira mulher eleita à Presidência da República associando esse acontecimento à ousadia do 

voto popular. Ao colocar a sua eleição e a de Lula como resultado da ousadia brasileira, ela 

constroi uma ligação entre o seu mandato e mandato anterior, passando a ideia de continuidade. 

Essa ideia irá perpassar por todo o pronunciamento de Dilma. 

 

Venho antes de tudo dar continuidade ao maior processo de afirmação que este País já 
viveu nos tempos recentes (PDR11, p. 148) 
A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu 
governo (PDR11, p. 148) 
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 Por pertencer ao mesmo partido político de Lula, o Partido, por ter recebido o apoio do 

ex-presidente em sua candidatura e reconhecendo o apelo social que a figura de Luiz Inácio Lula 

da Silva tinha diante da população brasileira, Dilma ressalta em seu pronunciamento que o que 

fará em seu governo é dar continuidade ao trabalho iniciado pelo companheiro de partido, sendo 

esta continuidade mais do que uma preocupação social, trata-se de uma homenagem. O governo 

de Lula foi marcado pelos programas sociais, Dilma também diz que as ações feitas pelo 

presidente anterior não estão terminadas e precisam de continuidade, uma vez que se tudo 

estivesse pronto não seria necessário convocar novas eleições. 

 Em seu pronunciamento Dilma além de destacar a importância de sua eleição para o país, 

sabendo de sua posição de primeira mulher eleita como presidente faz uma aproximação com as 

mulheres de todo o país. Essa aproximação não pode ser observada em nenhum dos outros 

pronunciamentos aqui analisados, o fato de ocupar essa posição autoriza Dilma a fazer esse jogo 

de aproximação e atrair para si a confiança da mulher brasileira. 

 

Para assumi-la tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. (PDR11, p. 148) 
Não venho para enaltecer a minha biografia, mas para glorificar a vida de cada mulher 
brasileira. (PDR11, p. 148) 
É com essa coragem que vou governar o Brasil, mas mulher não é só coragem, é carinho 
também, carinho que dedico a minha filha e ao meu neto, carinho com que abraço a 
minha mãe, que me acompanha e me abençoa. (PDR11, p. 157) 

 

Ao se colocar também no papel de mulher, Dilma Rousseff se coloca não como uma 

mulher presidente, mas como uma mulher brasileira que assume essa posição e cita 

características dessa mulher, como a força, o exemplo, a coragem e o carinho. Neste processo de 

aproximação, Dilma se desloca da posição de presidente e se coloca na posição de mulher 

brasileira. Essa é uma forma de atrair a confiança das mulheres em seu governo, uma vez que 

nunca nenhuma outra mulher esteve na posição que ela, agora, ocupa. Por ser mulher e 

presidente, Dilma passa a ter um apelo feminino, uma vez que agora ela é a representação da 

mulher no poder. É interessante observarmos como ela faz uso de aspectos emocionais e de 

figuras que tangem as questões femininas, como é ocaso de filha, de neto e de mãe. Há um apelo 

emocional que a coloca como uma mulher que tem família e sentimentos. 

Além de ter essa representatividade diante das mulheres, Dilma também faz essa 

aproximação com a população brasileira como um todo, uma vez que o Presidente da República 

governa para todos da sociedade: 
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Este é o sonho que vou perseguir (PDR11, p. 151) 
Para isso peço com humildade (PDR11, p. 151) 
cuidadoso acompanhamento da Presidência da República (PDR11, p. 151) 
vou acompanhar pessoalmente (PDR11, p. 151) 

 

 Em seu pronunciamento de posse, Dilma se aproxima da população brasileira e se coloca 

como aquela que vai lutar pelos sonhos e que irá cuidar pessoalmente dos problemas que afligem 

a população e das soluções para estes problemas. Se traçarmos um paralelo entre a imagem de 

mulher que ela esboça e este cuidado que ela irá ter com os assuntos da população, Dilma se 

coloca em uma posição matriarcal, uma figura feminina que ocupa um lugar de poder. 

 Analisando então o pronunciamento de posse presidencial proferido por Dilma Rousseff 

no ano de 2011 observamos que a presidente cria uma imagem de mulher-presidente para a 

população, ela não destaca apenas o lugar de poder que passa a ocupar, mas destaca o seu lado 

mulher brasileira. Essa imagem que Dilma cria de si é marcada pelo fato de ser a primeira mulher 

eleita pelo voto popular, que irá dar continuidade ao trabalho iniciado pelo presidente anterior. 

Além deste destaque político, Dilma também destaca o seu lado mulher brasileira (forte, 

exemplo, corajosa, carinhosa), e se coloca como aquela que vai cuidar pessoalmente das questões 

da população. 

 Dilma se coloca nesta posição de “cuidadora” do povo, mas ao mesmo tempo destaca a 

necessidade da participação da população nas ações do governo e para que isso ocorra, a 

presidente convoca a participação do povo: 

 
Ele (o destino do país) é o resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os 
brasileiros e brasileiras. (PDR11, p. 156) 
Quero convocar todos a participar do esforço de transformação do nosso País. 
Respeitada a autonomia dos Poderes e o Princípio Federativo, quero contar com o 
Legislativo e o Judiciário e com a parceria de governadores e prefeitos, para 
continuarmos desenvolvendo nosso País (PDR11, p. 156) 

 
A presidente convoca a participação de todos os brasileiros e brasileiras na ação do 

governo, com o intuito de alcançar resultados, entretanto ela destaca, posteriormente, a 

autonomia dos Poderes e do Princípio Federativo, ela ressalta a hierarquia dos poderes. Dilma 

convoca todos para a participação, mas deixa claro que há uma hierarquia que precisa ser 

respeitada, todos são convocados, mas devem respeitar o lugar que ocupa. Isso é uma forma de 

reafirmar, que além de mulher, com família e sentimentos, ela não deixa de deter o poder. Ela é 

mulher e presidente. 
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 Em seu pronunciamento, Dilma constrói uma imagem de si, uma imagem de mulher e de 

presidente, cargo este que será exercido, segundo ela, com muita honra e responsabilidade. Ela 

constroi uma identidade de si, dentre as várias faces que ela assumiu em sua vida, a imagem que 

ela transmite para a população é a de mulher brasileira que assume o cargo de presidente e que 

vai, em seu mandato, cuidar pessoalmente da sociedade. O que observamos neste 

pronunciamento é um jogo de construção, Dilma passa uma determinada imagem, imagem pela 

qual ela quer ser reconhecida, identificada, ela constrói ao longo de seu pronunciamento uma 

identidade de Presidente da República. Além de construir uma identidade pela qual gostaria de 

ser reconhecida, Dilma também cria uma imagem do povo brasileiro. 

 Como já citamos anteriormente, o Presidente da República irá governar para toda a 

população, mas que população é essa? Na tentativa de deixar claro para quem irá governar, Dilma 

irá construir uma imagem com a qual a sociedade brasileira possa se identificar, para isso, ela 

destaca algumas características da população: 

 

Reconhecer, acreditar, investir na força do povo (PDR11, p. 148) 
estimulando a capacidade empreendedora do nosso povo (PDR11, p. 149) 
a imensa energia criativa e produtiva do povo brasileiro (PDR11, p. 150) 
é resultado do avanço tecnológico brasileiro e de uma política de investimentos em 
pesquisa e inovação (PDR11, p. 153) 
Somos e seremos os campeões mundiais de energia limpa (PDR11, p. 155) 

  

 A então Presidente da República destaca uma série de características boas do povo 

brasileiro, como a força, a capacidade empreendedora, a energia criativa e produtiva, o avanço 

tecnológico e a produção de energia limpa que torna os brasileiros campeões neste quesito. A 

exaltação destes elementos faz com que o brasileiro que acompanha o pronunciamento se sinta 

orgulhoso de ser brasileiro, que reconheça em si toda essa série de fatores citados, que veja o lado 

bom de pertencer a essa nação. Mas nem tudo é visto somente do lado positivo, se tudo no país 

tivesse só o lado bom, não seriam necessárias novas políticas nem novos dispositivos para fazer 

com que essa população avance e resolva os problemas emergentes. Além disso, o próprio sujeito 

brasileiro, apesar de reconhecer suas características positivas, sabe que a população tem muitos 

problemas que precisam ser resolvidos. Por isso, o lado negativo também irá aparecer no 

pronunciamento de Dilma. 
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a erradicação da pobreza e a criação de oportunidade para todos (PDR11, p. 150) 
a redução da violência que constrange a sociedade e as famílias brasileiras (PDR11, p. 
153) 
Reitero meu compromisso de agir no combate às drogas, em especial ao avanço do 
crack, que desintegra a nossa juventude e infelicita as nossas famílias (PDR11, p. 152) 
    

 

 Além da exaltação das características do povo brasileiro, Dilma ressalta as mazelas que 

são enfrentadas pela população, como a pobreza e a falta de oportunidade para todos, a violência, 

o avanço das drogas. É importante que a presidente destaque esse lado negativo, pois o que ela irá 

combater. É uma forma de a população se identificar, pois ela se reconhece dentro deste cenário, 

mas é uma forma de mostrar que ela irá erradicar a pobreza, reduzir a violência e combater as 

drogas, questões emergenciais para o momento vivido no Brasil. A população se identifica com 

essas questões, mas ao mesmo tempo se sente acolhida, pois sabe que a Presidente irá combater 

tudo aquilo que aflige a sociedade. Ao ressaltar estas questões negativas, Dilma cria um ideal de 

nação, para ela problemas como esses não podem atingir a sociedade: 

 

Em suma, temos que combater a miséria, que é a forma mais trágica de atraso e, ao 
mesmo tempo, avançar, investindo fortemente nas áreas mais modernas e sofisticadas 
da invenção tecnológica, da criação intelectual e da produção artística e cultural. Justiça 
social, moralidade, conhecimento, invenção e criatividade devem ser mais que nunca 
conceitos vivos no dia a dia da nossa nação. (PDR11, p. 153) 

 

Dilma diz que irá combater tudo aquilo que não deixa o Brasil ser reconhecido como um 

país desenvolvido, por isso, além de destacar o lado positivo e o lado negativo de ser brasileiro, 

ela cria um ideal de nação, uma nação sem miséria, com avanços tecnológicos, criação 

intelectual, produção artística e cultural, além de ser marcada pela justiça social, pela moralidade, 

pelo conhecimento e pela invenção e criatividade, que segundo ela, devem ser mais que nunca 

conceitos vivos, se eles precisam ser, é porque não o são. Ao criar este ideal de nação, Dilma 

mostra os reais motivos de sua luta, é por essa série de fatores que ela irá lutar, o próprio uso da 

expressão ‘em suma’ nos dá a ideia de conclusão, de fechamento, de resumo de suas propostas e 

daquilo pelo qual ela irá lutar e por aquilo que ela irá combater. 

O pronunciamento de Dilma Rousseff é então marcado por este jogo de construção de 

imagens e identidades. A presidente cria uma imagem de si pela qual ela quer ser reconhecida, 

uma imagem que ela promete manter, ou pelo menos tentar, durante todo o seu mandato. Cria 

uma imagem da população, destacando suas principais características, sejam positivas ou 
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negativas, fazendo com que os indivíduos brasileiros se reconheçam como parte desta sociedade, 

que se identifiquem. Ela cria uma imagem idealizada do que é ser brasileiro, destacando aquilo 

que não somos, mas que precisamos ser, caso queiramos ser reconhecidos como um país 

desenvolvido. O pronunciamento de Dilma é um jogo de construções de imagens e identidades. 

Chamou-nos a atenção no pronunciamento de Dilma no que diz respeito à referência ao 

povo brasileiro. A Presidente usa os termos brasileiros e brasileiras e a ordem com que estes dois 

termos aparecem em seu pronunciamento é alternada, ora aparece brasileiros e brasileiras, ora 

brasileiras e brasileiros. Retiramos de seu pronunciamento dois momentos em que essa 

alternância ocorre: 

 

Queridos brasileiros e queridas brasileiras, para enfrentar esses grandes desafios é 
preciso manter os fundamentos que nos garantiram chegar até aqui, mas igualmente 
agregar novas ferramentas e novos valores. (PDR11, p. 150) 
Queridas brasileiras e queridos brasileiros consolidar o Sistema Único de Saúde será 
outra grande prioridade do meu governo. Para isso, vou acompanhar pessoalmente o 
desenvolvimento desse setor tão essencial para o povo brasileiro. (PDR11, p. 152) 
 
 

 O início do pronunciamento de posse da Presidente é marcado por “Meus queridos 

brasileiros e brasileiras” e no decorrer do mesmo essa alternância antecede determinados temas. 

Ao iniciar a referência com o termo brasileiros, Dilma se refere, posteriormente, a temas como 

mudanças na legislação, avanço da democracia, o fortalecimento dos partidos, o aperfeiçoamento 

das instituições, a transparência na atividade pública, bem como a erradicação da pobreza 

extrema, a criação de oportunidades para todos e a política externa, que se baseia na diplomacia 

brasileira, promovendo a paz, o respeito a não-intervenção e aos direitos humanos e o 

fortalecimento do multilateralismo. Vejamos: 

 

Queridos brasileiros e brasileiras [...]. Na política é tarefa indeclinável e urgente uma 
reforma com mudanças na legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, 
fortalecer o sentido programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando 
valores e dando mais transparência ao conjunto da atividade pública. (PDR11, p. 150) 
Queridos brasileiros e brasileiras, a luta mais obstinada do meu governo será pela 
erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. (PDR11, p. 151) 
Meus queridos brasileiros e brasileiras, nossa política externa estará baseada nos valores 
clássicos da tradição diplomática brasileira, promoção da paz, respeito ao princípio da 
não intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo. 
(PDR11, p. 154) 
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 Ao iniciar a sua fala com brasileiros, Dilma se refere a temas de ordem política e social, 

ao se referir às brasileiras ela irá se referir a elementos de ordem social, como é o caso da 

erradicação da miséria (que aparece tanto destinado aos homens quanto às mulheres), qualidade 

da educação, saúde e consolidação do SUS, segurança e meio ambiente. Além disso, a presidente 

ao usar a referência às brasileiras destaca também que muita coisa melhorou no país e que o seu 

governo é para todos: 

 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, junto com a erradicação da miséria, será 
prioridade do meu governo a luta pela qualidade da educação, da saúde e da segurança. 
(PDR11, p. 152) 
Queridas brasileiras e queridos brasileiros, a ação integrada de todos os níveis do 
governo e a participação da sociedade são o caminho para a redução da violência que 
constrange a sociedade e as famílias brasileiras. (PDR11, p. 153) 
Queridas brasileiras e queridos brasileiros, muita coisa melhorou no nosso País, mas 
estamos vivendo apenas o início de uma nova era, o despertar de um novo Brasil. 
(PDR11, p. 154) 
Queridas brasileiras e queridos brasileiros, disse, ao início desse discurso, que 
governarei para todos os brasileiros e brasileiras e vou fazê-lo. (PDR11, p. 156) 

  

Essa alternância entre a referência a homens e a mulheres também é marcada por um 

outro ponto que os diferencia: ao se referir às brasileiras, Dilma Rousseff sempre faz uso de 

adjetivos, o que não ocorre ao se referir aos brasileiros: 

 

Para assumi-la, tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu 
coração para receber neste momento uma centelha da sua imensa energia e sei que meu 
mandato deve incluir a tradução mais generosa dessa ousadia do voto popular após levar 
à Presidência um homem do povo, um trabalhador, decide convocar uma mulher para 
dirigir os destinos do País. (PDR11, p. 148) 
[...] todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher. (PDR11, p. 
148) 

 

 Dilma assume o lugar de Presidente da República em um momento histórico marcado 

pelas lutas libertárias, pelas lutas pelo fim do preconceito, diante dessas mudanças histórico-

sociais vemos a emergência de enunciados que fazem referência à mulher e que destaca as suas 

qualidades. A presidente por ocupar esse lugar está autorizada a se referir e a qualificar as 

mulheres, uma vez que o sistema de verdade da época autoriza a circulação destes enunciados, 
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diferentemente das outras épocas aqui analisadas, que foram épocas marcadas pela supremacia 

masculina e pela não participação da mulher em assuntos políticos.  

 

4.3 A construção de identidades como manutenção do biopoder 

 

 Os pronunciamentos de posse presidencial tanto na época da Ditadura Militar quanto dos 

presidentes eleitos pelo voto direto criam uma imagem e uma identidade tanto do eu enunciador 

quanto do povo brasileiro. Conforme ressaltamos, Bauman (2005) nos diz que as identidades se 

movem, elas não são fixas, portanto, o que ocorre com as construções identitárias é que elas são 

construções momentâneas, elas refletem um dado momento social e histórico, o que não significa 

que elas serão sustentadas por um longo período. Na verdade, essas construções podem até 

mesmo serem desfeitas durante o próprio mandato, pois elas são reflexo das emergências da 

sociedade brasileira, a situação do início de um mandato presidencial pode não ser a mesma no 

final. Se pensarmos na identidade do eu enunciador, do Presidente da República, veremos que ela 

se dá também momentaneamente, podendo durar quatro ou oito anos (caso haja reeleição), uma 

vez que um sujeito só ocupa essa função durante um tempo determinado, logo ele assume outras 

funções, da mesma forma que têm funções simultâneas. Passetti (2011, p. 4) ao analisar debates 

políticos afirma que o sujeito se constitui em uma estrutura básica: “sou X não sou Y, sou Y não 

sou X”. Podemos observar que essa estrutura também se aplica aos pronunciamentos de posse, o 

eu enunciador destaca quem ele é, ao mesmo tempo em que nega o que não é. Assim como diz 

como a população brasileira é ou deve ser. 

As movências também podem ser identificadas na identidade nacional, ela não é fixa, ela 

se modifica, sendo assim, vimos que cada presidente a constitui de uma forma, embora tenhamos 

algumas semelhanças. Além disso, o sujeito vê lançada uma identidade de brasileiro, da mesma 

forma que vê lançadas inúmeras outras identidades, nas suas relações sociais. Portanto, nenhuma 

identidade é fixa e um sujeito é constituído identitariamente de formas diferentes. 

 Essas identidades nacionais lançadas pelos sujeitos-presidentes funcionam como uma 

forma de se mostrar para qual tipo de sociedade se governa e são diferentes, pois constituem 

saberes distintos, cada momento sócio-histórico constitui, de acordo com os saberes acerca da 

população, identidades diferentes. Por isso, dissemos que um pronunciamento de posse separa 

quem governa e quem é governado. Ao caracterizar a sociedade, o presidente cria um ideal de 
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nação. Não significa que todos os sujeitos se encaixem nas características descritas, mas ao fazer 

circular tais enunciados, faz com que os sujeitos mudem a sua ação, o seu pensamento e se veja 

como parte de uma nação. A grande função do incentivo à participação e da descrição dos males 

enfrentados é fazer com que os sujeitos se sintam parte da população e se identifique. 

 Essa descrição dos problemas por parte dos presidentes também faz com que a população 

veja que ele tem o conhecimento social que se espera.  Os pronunciamentos são construídos na 

oposição de características positivas x negativas. O sujeito não pode apenas falar bem do povo, 

pois assim não teria o porquê de sua eleição, afinal ela não teria o que “melhorar”. Da mesma 

forma não se pode ressaltar apenas as características negativas, pois o povo precisa ouvir que 

também tem lado positivo, para manter o equilíbrio. Além disso, ressaltar o lado negativo do 

povo mostra que o governo anterior não conseguiu resolver os problemas e que os mesmos 

persistem e dessa forma todos os que assumem a Presidência da República se coloca como aquele 

que vai sanar as necessidades imediatas. 

 A tecnologia do biopoder adotada pelo Estado quer fazer com que os sujeitos vivam mais, 

por mais tempo, com mais saúde e com mais qualidade de vida, pensando na produtividade e no 

retorno financeiro para o Estado. Porém, o poder se exerce bem sutilmente e os enunciados não 

imprimem essa preocupação econômica, o que faz que os sujeitos acreditem que o Estado está 

sim preocupado com sua vida e com o seu bem-estar. Os presidentes ao fazerem a enumeração 

dos problemas que os brasileiros enfrentam naquele momento, chamam a população para o seu 

lado, pois falam justamente aquilo que a mesma deseja ouvir. Todos esperam uma vida melhor, 

sem dificuldades, sem riscos e ao divulgarem solução para tudo o que aflige a sociedade, a 

mesma se volta em favor do governo e se vê cuidada e protegida, pois sabe que alguém olha por 

ela. 

 Ter o apoio do povo é fundamental para manter a ordem e fazer com que tudo o que foi 

planejado seja executado e alcance o resultado final esperado. Sendo assim, a constituição de 

uma identidade nacional funciona como uma manutenção dos dispositivos de poder 

desenvolvidos, uma vez que uma sociedade que se vê como uma unidade bem amparada, que 

sabe de seu valor e conhece e reconhece as suas dificuldades, contribui para o bom andamento 

das coisas, se deixa ser conduzido, mantém a ordem. Ter uma unidade nacional faz com que os 

dispositivos de poder funcionem, uma vez que o sujeito vai agir conforme se espera e dessa 

forma se terá o retorno financeiro e a população ganha melhores condições. 
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 O Presidente da República sempre cria de si uma imagem positiva, ressaltando o seu 

passado, se colocando como o detentor do apoio do povo e se colocando ao lado dele e isso é 

uma forma de trazer para o lado do governo os sujeitos brasileiros. Todas essas construções de 

identidade, tanto do eu enunciador quanto da identidade nacional funcionam como uma 

sustentação do poder do Estado, é preciso se delimitar quem é o sujeito que está no poder e quem 

é a população que será governada. O presidente determina suas próprias ações e as ações dos 

brasileiros, como se os objetivos só pudessem ser alcançados a partir de tais comportamentos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise dos pronunciamentos de posse presidencial da Ditadura Militar e do período da 

Pós-ditadura nos permitiu observar que a questão identitária é impossível de se esgotar, uma vez 

que conforme Bauman (2005) destaca, as identidades se movem e uma pessoa pode assumir 

diferentes identidades ao longo da vida. O que tentamos com essa pesquisa foi nos ater a 

construções identitárias específicas: do eu enunciador e do povo brasileiro, ambas lançadas pelo 

próprio eu enunciador, que no momento da enunciação ocupa o lugar de Presidente da República 

do Brasil. 

 Pudemos observar que este eu enunciador ocupa um lugar de poder dentro da relação 

governantes x governados e tem ao seu lado os saberes acerca da população naquele determinado 

momento e essa posição ocupada e a relação saber-poder permite que o presidente diga 

determinadas coisas e faça circular determinados enunciados, o que reflete e ao mesmo tempo 

constitui uma verdade de uma determinada época. Tendo em vista o objetivo de cuidar da vida da 

população e exercer o controle sobre ela, mantendo a ordem, essa circulação dos enunciados 

produz processos de subjetivação, isto é, a circulação dos enunciados, o seu reforço, a sua 

repetição faz com que os sujeitos interiorize e torne aquilo como parte de si e passa a reproduzir 

as ações carregadas e sustentadas pelos enunciados. 

 O objetivo principal de nossa pesquisa era mostrar como cada um dos pronunciamentos 

selecionados constroem essas identidades e acreditamos que o objetivo fora alcançado. O 

pronunciamento de Castello Branco de 1964 deu início à Ditadura Militar e tinha como objetivo 

fortalecer e endurecer o militarismo. O primeiro presidente do período lança uma imagem de si 

como um presidente eleito pelo Congresso e com o apoio dos estados, destaca que a Presidência é 

um fardo, mas ele não vai hesitar, diz ter o apoio de todos os brasileiros e das Forças Armadas, 

além de se colocar como um homem temente a Deus. No que diz respeito ao povo brasileiro ele 

diz que o mesmo apoia a tomada de poder, faz manifestações, é marcado pela ilegalidade, não é 

democrático, é violento, sem progresso e injusto socialmente, não é coeso, é angustioso e tem 

medo dos problemas. 
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 Neste momento se instaura um novo modelo político e para justificar e legitimar o golpe 

Castello Branco se coloca como um “bom moço” e cita inúmeras características negativas da 

sociedade brasileira. Dessa forma, ele se coloca como superior e capacitado para assumir e 

resolver os problemas de uma sociedade caótica, segundo suas palavras. 

 O último presidente militar já deixava indícios da crise e do fim do militarismo. 

Figueiredo no ano de 1979, ao tratar de si se coloca como abençoado por Deus, apoiado pelo 

povo, se coloca como aquele que vai dar continuidade ao trabalho de Geisel e que vai se dedicar 

de corpo e alma ao governo. Já a construção de identidade nacional se dá na citação de algumas 

características, o brasileiro sabe conviver com outras nações, é diplomático, solidário, amigo, leal, 

generoso, hospitaleiro, mas que não convive entre si em paz, é jovem e impaciente. 

 Figueiredo já imprimia em seu pronunciamento o declínio do militarismo e esboçava uma 

abertura política, ele se coloca como um homem bom e dedicado ao governo do Brasil e também 

cria uma imagem do brasileiro como forma de impressionar e comover os outros paises, a fim de 

mostrar que os brasileiros são capazes de manter relações internacionais. 

 Em 1990, Fernando Collor se tornou o primeiro Presidente a assumir o Brasil após o fim 

do militarismo. Em seu pronunciamento de posse, Collor se coloca como ex-deputado, que foi 

escolhido pelo povo, que vê o seu mandato como desafio e honra, cuja família tem trajetória 

política, é jovem e quer servir ao povo. Ele lança uma identidade nacional marcada pela luta em 

prol da redemocratização, porém trata-se de um povo doente, desigual socialmente, miserável, 

sem justiça, carente. 

 O que Collor faz é justamente refletir o momento vivido em seu discurso, ele se coloca 

como competente e coloca o povo como aquele que conquistou a redemocratização, mas que 

enfrenta muitos problemas e são esses que ele irá resolver. 

 Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência em 2003 e a sua eleição causou grande 

comoção popular. Em seu pronunciamento Lula se coloca como um Presidente cuja eleição foi 

conquistada por milhões de brasileiros, ele é a mudança que o povo espera, está ao lado do povo, 

foi parlamentar, retirante, trabalhou na infância como vendedor de frutas, foi torneiro mecânico, 

sindicalista e fundador do PT. Lula também lança uma identidade nacional caracterizada como 

um povo que quer mudanças, é calejado, otimista, sofredor, alegre, forte, miserável, esperançoso, 

medroso, trabalhador, que passa fome, é marcado pela miscigenação, pelo sincretismo, liberdade 
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religiosa e hospitalidade. Além disso, trata-se de uma nação que não é soberana, não é digna, não 

conhece sua importância, não é justa. 

 O que Lula transmite em seu pronunciamento é que ele é um conhecedor do povo, o 

conhece em suas características mais particulares e também tem o conhecimento dos problemas 

enfrentados. O Presidente tem o apoio popular, devido a sua origem humilde e pra reforçar esse 

apoio, ele se coloca como legitimo conhecedor do povo e é a mudança esperada, ele cita as coisas 

boas e as coisas ruins com o intuito de fazer com que o povo se identifique. 

 Após o segundo mandato de Lula, pela primeira vez na história do país uma mulher 

assume o cargo de Presidente da República: Dilma Rousseff. A companheira de partido de Lula 

se constitui como aquela que dará continuidade ao trabalho do ex-presidente, ela tem a força e o 

exemplo da mulher brasileira, é corajosa, carinhosa, é mãe, filha e avó. No que diz respeito ao 

povo brasileiro Dilma lança uma imagem de povo forte, empreendedor, com energia criativa e 

produtiva, mas que é marcado pela pobreza, pela falta de oportunidade, enfrenta a violência, as 

drogas e a miséria. 

 Dilma reconhece a importância histórica de sua eleição e por isso, se coloca como uma 

mulher brasileira eleita Presidente e faz questão de citar características positivas com as quais o 

povo possa se identificar e ao mesmo tempo trata dos problemas enfrentados, afinal o objetivo é 

melhorara vida da sociedade. 

 Na análise das identidades nos cinco pronunciamentos de posse presidencial, embora 

tenhamos visto que cada um deles constitui identidades distintas, pudemos observar uma certa 

regularidade no que diz respeito à exaltação de características positivas e negativas. Em todos os 

pronunciamentos, os sujeitos que ocupam a posição-presidente e que são os enunciadores, têm o 

conhecimento, isso é, os saberes acerca da sociedade que governa, que conduz as suas ações e as 

suas enunciações, uma vez que a detenção desses saberes detém o poder e vice-versa. Nas 

palavras de Piovezani (2007): 

 
“Com base nos saberes pressupostos ou manifestos de seus locutores, os sujeitos, as 

instituições e os movimentos sociais tendem a ser distribuídos e organizados em 
taxionomias binárias e disjuntivas (legítimo/ilegítimo, verdadeiro/falso, 
moderno/arcaico, progressista/conservador...) que em última instância, recobrem a cisão 
bem/mal.” (PIOVEZANI, 2007, p.99)    

 
Vimos que as mudanças histórico-sociais pelas quais passou o Brasil implicaram na 

circulação e na emergência de determinados discursos e contribuíram para a construção de 
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identidades diferentes em épocas distintas. Nas palavras de Fernandes (2012, p.16) “a noção de 

discurso implica considerar as condições histórico-sociais de produção que o envolvem e 

determinam-no”. Os enunciados são da ordem do acontecimento e por isso refletem o momento 

histórico vivenciado. 

 Lembremo-nos da consideração feita por Foucault acerca da constituição de algo a partir 

dos enunciados que circulam sobre elas, diante disso podemos observar como os discursos 

proferidos, que partem de um lugar institucional, entram em circulação e constituem identidades 

são capazes de definir a prática dos sujeitos. Tudo é constituído discursivamente, inclusive os 

sujeitos. Da mesma forma que os enunciados proferidos pelos presidentes fazem essa constituição, 

os mesmos são constituídos também por enunciados. Por isso observamos constituições 

identitárias bem distintas nos cinco pronunciamentos analisados. 

 A partir de tudo que aqui foi falado, pudemos ver que a irrupção de determinados 

enunciados  constituem identidades tanto do eu enunciador quanto do povo brasileiro, identidades 

que não são fixas, uma vez que os enunciados são da ordem do acontecimento, eles refletem o 

momento sócio-histórico e a emergência da época, dessa forma, cada momento tem a sua forma 

de constituir identidades. Além das diferenças no trato da constituição identitária, vimos que por 

estarem inseridos em uma mesma tecnologia de poder, é possível traçar algumas regularidades, 

mas há sempre o surgimento do novo. 

Esperamos ter conseguido responder todas as questões aqui levantadas e sabemos que 

onde há poder há resistência, a irrupção desses enunciados não garante o exercício pleno de tudo 

aquilo que eles pregam. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: PRONUNCIAMENTO DE POSSE DE HUMBERTO DE ALENCAR 

CASTELLO BRANCO PROFERIDO NO ANO DE 1964 
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ANEXO B: PRONUNCIAMENTO DE POSSE DE JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO 

PROFERIDO NO ANO DE 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118 

ANEXO C: PRONUNCIAMENTO DE POSSE DE FERNANDO COLLOR DE MELLO 

PROFERIDO NO ANO DE 1990 
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ANEXO D: PRONUNCIAMENTO DE POSSE DE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

PROFERIDO NO ANO DE 2003 
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ANEXO E: PRONUNCIAMENTO DE POSSE DE DILMA ROUSSEFF PROFERIDO NO 

ANO DE 2011 

 

Meus queridos brasileiros e brasileiras, 

 

Pela decisão soberana do povo hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o 

ombro de uma mulher. Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro e sei do 

significado histórico dessa decisão. 

Sei, também, como é aparente a suavidade da seda verde amarela da faixa presidencial, 

pois ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nação. Para assumi-la, tenho comigo 

a força e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu coração para receber neste momento uma 

centelha da sua imensa energia e sei que meu mandato deve incluir a tradução mais generosa 

dessa ousadia do voto popular que após levar à Presidência um homem do povo, um trabalhador, 

decide convocar uma mulher para dirigir os destinos do País. 

Venho para abrir portas, para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser 

presidentes e para que, no dia de hoje, todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e a alegria 

de ser mulher. Não venho para enaltecer a minha biografia, mas para glorificar a vida de cada 

mulher brasileira. Meu compromisso supremo, reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais 

frágeis e governar para todos. 

Venho, antes de tudo, para dar continuidade ao maior processo de afirmação que este País 

já viveu nos tempos recentes. 

Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva! Venho 

para consolidar a obra transformadora do presidente Lula, com quem tive a mais vigorosa 

experiência política da minha vida e o privilégio de servir ao País a seu lado nesses últimos anos. 

De um presidente que mudou a forma de governar e levou o povo brasileiro a confiar ainda mais 

em si mesmo e no futuro do País. 

A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu 

governo. Reconhecer, acreditar, investir na força do povo foi a maior lição que o presidente Lula 

deixa para todos nós. Sob a sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para uma outra 
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margem da nossa história. Minha missão agora é consolidar essa passagem e avançar no caminho 

de uma nação geradora das mais amplas oportunidades. 

Quero, neste momento, prestar minha homenagem a outro grande brasileiro, incansável 

lutador, companheiro que esteve ao lado do presidente Lula nesses oito anos: nosso querido vice-

presidente José Alencar! Que exemplo de coragem e amor à vida nos dá esse grande homem! E 

que parceria fizeram o Presidente Lula e o vice-presidente José Alencar pelo Brasil e pelo nosso 

povo! Eu e o vice-presidente, Michel Temer, sentimo-nos responsáveis por seguir no caminho 

iniciado por eles. 

Um governo se alicerça no acúmulo de conquistas realizadas ao longo da história. Ele 

sempre será, a seu tempo, mudança e continuidade. Por isso, ao saudar os extraordinários avanços 

recentes liderados pelo presidente Lula, é justo lembrar que muitos, a seu tempo e a seu modo, 

deram grandes contribuições às conquistas do Brasil de hoje. 

Vivemos um dos melhores períodos da vida nacional. Milhões de empregos estão sendo 

criados. Nossa taxa de crescimento mais que dobrou. Encerramos um longo período de 

dependência do Fundo Monetário Internacional ao mesmo tempo em que superamos a nossa 

dívida externa. Reduzimos, sobretudo, a nossa dívida social, a nossa histórica dívida social, 

resgatando milhões de brasileiros da tragédia da miséria e ajudando outros milhões a alcançar a 

classe média. 

Mas, em um país com a complexidade do nosso é preciso sempre querer mais, descobrir 

mais, inovar nos caminhos e buscar sempre novas soluções. Só assim poderemos garantir aos que 

melhoraram de vida que eles podem alcançar mais e provar aos que ainda lutam para sair da 

miséria que eles podem, com a ajuda do governo e de toda sociedade, mudar de vida e de patamar, 

que podemos ser de fato uma das nações mais desenvolvidas e menos desiguais do mundo, um 

País de classe média sólida e empreendedora, uma democracia vibrante e moderna, plena de 

compromisso social, liberdade política e criatividade. 

Queridos brasileiros e queridas brasileiras, para enfrentar esses grandes desafios é preciso 

manter os fundamentos que nos garantiram chegar até aqui, mas, igualmente, agregar novas 

ferramentas e novos valores. Na política é tarefa indeclinável e urgente uma reforma com 

mudanças na legislação para fazer avançar nossa jovem democracia, fortalecer o sentido 

programático dos partidos e aperfeiçoar as instituições, restaurando valores e dando mais 

transparência ao conjunto da atividade pública. 
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Para dar longevidade ao atual ciclo de crescimento é preciso garantir a estabilidade, 

especialmente a estabilidade de preços e seguir eliminando as travas que ainda inibem o 

dinamismo da nossa economia, facilitando a produção e estimulando a capacidade 

empreendedora de nosso povo, da grande empresa até os pequenos negócios locais, do 

agronegócio à agricultura familiar. 

É portanto inadiável a implementação de um conjunto de medidas que modernize o 

sistema tributário orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade. O uso intensivo da 

tecnologia da informação deve estar a serviço de um sistema de progressiva eficiência e elevado 

respeito ao contribuinte. 

Valorizar nosso parque industrial e ampliar sua força exportadora será meta permanente. 

A competitividade de nossa agricultura e da nossa pecuária, que faz do Brasil grande exportador 

de produtos de qualidade para todos os continentes, merecerá toda a nossa atenção. Nos setores 

mais produtivos, a internacionalização de nossas empresas já é uma realidade. 

O apoio aos grandes exportadores não é incompatível com o incentivo, o desenvolvimento 

e o apoio à agricultura familiar e ao microempreendedor. As pequenas empresas são responsáveis 

pela maior parcela dos empregos permanentes em nosso País. Merecerão políticas tributárias e de 

crédito perenes. 

Valorizar o desenvolvimento regional é outro imperativo de um País continental, 

sustentando a vibrante economia do Nordeste, preservando, desenvolvendo, respeitando a 

biodiversidade da Amazônia no Norte, dando condições dando condições à extraordinária 

produção agrícola do Centro-Oeste, a força industrial do Sudeste e a pujança e o espírito de 

pioneirismo do Sul. 

É preciso, antes de tudo, criar condições reais e efetivas capazes de aproveitar e 

potencializar ainda mais e melhor a imensa energia criativa e produtiva do povo brasileiro. 

No plano social, a inclusão só será plenamente alcançada com a universalização e a qualificação 

dos serviços essenciais. Esse é um passo decisivo e irrevogável para consolidar e ampliar as 

grandes conquistas obtidas pela nossa população, no período do governo do presidente Lula. É, 

portanto, tarefa indispensável uma ação renovadora efetiva e integrada dos governos federal, 

estaduais e municipais, em particular nas áreas de saúde, da educação e da segurança, o que é 

vontade expressa das famílias e da população brasileira. 
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Queridos brasileiros e brasileiras, a luta mais obstinada do meu governo será pela 

erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidades para todos. 

Uma expressiva mobilidade social ocorreu nos dois mandatos do presidente Lula, mas 

ainda existe pobreza a envergonhar nosso País e a impedir nossa afirmação plena como povo 

desenvolvido. Não vou descansar enquanto houver brasileiro sem alimento na mesa. O 

congraçamento das famílias se dá no alimento, na paz e na alegria. É este o sonho que vou 

perseguir. 

Essa não é tarefa isolada de um governo, mas um compromisso a ser abraçado por toda a 

nossa sociedade. Para isso peço com humildade o apoio das instituições públicas e privadas, de 

todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das universidades, da juventude, 

de toda a imprensa e das pessoas de bem. 

A superação da miséria exige prioridade na sustentação de um longo ciclo de crescimento. 

É com crescimento que serão gerados os empregos necessários para as atuais e as novas gerações. 

É com crescimento, associado a fortes programas sociais, que venceremos a desigualdade de 

renda e de desenvolvimento regional. Isso significa, reitero, manter a estabilidade econômica 

como valor. 

Já faz parte, aliás, da nossa cultura recente a convicção de que a inflação desorganiza a 

economia e degrada a renda do trabalhador. Não permitiremos, sob nenhuma hipótese, que essa 

praga volte a corroer nosso tecido econômico e a castigar as famílias mais pobres. Continuaremos 

fortalecendo nossas reservas externas para garantir o equilíbrio das contas externas e bloquear, 

impedir a vulnerabilidade externa. 

Atuaremos decididamente, nos fóruns multilaterais, na defesa de políticas econômicas 

saudáveis e equilibradas, protegendo o País da concorrência desleal e do fluxo indiscriminado de 

capitais especulativos. Não faremos a menor concessão ao protecionismo dos países ricos, que 

sufoca qualquer possibilidade de superação da pobreza de tantas nações pela via do esforço de 

produção. 

Faremos um trabalho permanente e continuado para melhorar a qualidade do gasto 

público. O Brasil optou, ao longo de sua história, por construir um Estado provedor de serviços 

básicos e de previdência social pública. Isso significa custos elevados para toda a sociedade, mas 

significa também a garantia do alento da aposentadoria para todos e serviços de saúde e de 
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educação universais. Portanto, a melhoria dos serviços públicos é também um imperativo de 

qualificação dos gastos governamentais. 

Outro fator importante da qualidade da despesa é o aumento dos níveis de investimento 

em relação aos gastos de custeio. O investimento público é essencial como indutor do 

investimento privado e como instrumento de desenvolvimento regional. 

Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa, Minha 

Vida, manteremos o investimento sob estrito e cuidadoso acompanhamento da Presidência da 

República e dos Ministérios. O PAC continuará sendo um instrumento de coesão da ação 

governamental e coordenação voluntária dos investimentos estruturais dos Estados e municípios; 

será também vetor de incentivo ao investimento privado, valorizando todas as iniciativas de 

constituição de fundos privados de longo prazo. 

Por sua vez, os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas serão 

concebidos de maneira a dar ganhos permanentes de qualidade de vida em todas as regiões 

envolvidas. 

Esse princípio vai reger também nossa política de transporte aéreo. É preciso, sem dúvida, 

melhorar e ampliar nossos aeroportos para a Copa e as Olimpíadas, mas é mais que necessário 

melhorá-los já, para arcar com o crescente uso desse meio de transporte por parcelas cada vez 

mais amplas da população brasileira. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, junto com a erradicação da miséria, será 

prioridade do meu governo a luta pela qualidade da educação, da saúde e da segurança. 

Nas últimas décadas, o Brasil universalizou o ensino fundamental, porém é preciso 

melhorar a sua qualidade e aumentar as vagas no ensino infantil e no ensino médio. Para isso, 

vamos ajudar decididamente os municípios a ampliar a oferta de creches e de pré-escolas. No 

ensino médio, além do aumento do investimento público, vamos estender a vitoriosa experiência 

do ProUni para o ensino médio e profissionalizante, acelerando a oferta de milhares de vagas 

para que nossos jovens recebam uma formação educacional e profissional de qualidade. 

Mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como as 

verdadeiras autoridades da educação, com formação continuada, remuneração adequada e sólido 

compromisso dos professores e da sociedade com a educação das crianças e dos jovens. Somente 

com o avanço na qualidade do ensino poderemos formar jovens preparados, de fato, para nos 

conduzir à sociedade da tecnologia e do conhecimento. 
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Queridas brasileiras e queridos brasileiros, consolidar o Sistema Único de Saúde será 

outra grande prioridade do meu governo. Para isso, vou acompanhar pessoalmente o 

desenvolvimento desse setor tão essencial para o povo brasileiro. O SUS deve ter como meta a 

solução real do problema que atinge a pessoa que o procura com o uso de todos os instrumentos 

de diagnóstico e tratamento disponíveis, tornando os medicamentos acessíveis a todos, além de 

fortalecer as políticas de prevenção e promoção da saúde. 

Vou usar, sim, a força do governo federal para acompanhar a qualidade do serviço 

prestado e o respeito ao usuário. Vamos estabelecer parcerias com o setor privado na área da 

saúde, assegurando a reciprocidade quando da utilização dos serviços do SUS. A formação e a 

presença de profissionais de saúde, adequadamente distribuídos, em todas as regiões do País será 

outra meta essencial ao bom funcionamento do sistema. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, a ação integrada de todos os níveis do governo 

e a participação da sociedade são o caminho para a redução da violência que constrange a 

sociedade e as famílias brasileiras. 

Meu governo fará um trabalho permanente para garantir a presença do Estado em todas as 

regiões mais sensíveis à ação da criminalidade e das drogas em forte parceria com Estados e 

municípios. 

O Estado do Rio de Janeiro mostrou o quanto é importante, na solução dos conflitos, a 

ação coordenada das forças de segurança dos três níveis de Governo, incluindo, quando 

necessário, a participação decisiva das Forças Armadas. 

O êxito dessa experiência deve nos estimular a unir as forças de segurança no combate, 

sem tréguas, ao crime organizado, que sofistica a cada dia seu poder de fogo e suas técnicas de 

aliciamento dos jovens. Buscaremos, também, uma maior capacitação federal na área de 

inteligência e no controle das fronteiras, com uso de modernas tecnologias e treinamento 

profissional permanente. Reitero meu compromisso de agir no combate às drogas, em especial ao 

avanço do crack, que desintegra a nossa juventude e infelicita as nossas famílias. 

O pré-sal é nosso passaporte para o futuro, mas só o será plenamente, queridas brasileiras 

e queridos brasileiros, se produzir uma síntese equilibrada de avanço tecnológico, avanço social e 

cuidado ambiental. A sua própria descoberta é resultado do avanço tecnológico brasileiro e de 

uma moderna política de investimentos em pesquisa e inovação. Seu desenvolvimento será fator 
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de valorização da empresa nacional e seus investimentos serão geradores de milhares de novos 

empregos. 

O grande agente dessa política foi e é a Petrobras, símbolo histórico da soberania 

brasileira na produção energética e do petróleo. O meu governo terá a responsabilidade de 

transformar a enorme riqueza obtida no pré-sal em poupança de longo prazo, capaz de fornecer às 

atuais e às futuras gerações a melhor parcela dessa riqueza, transformada, ao longo do tempo, em 

investimentos efetivos na qualidade dos serviços públicos, na redução da pobreza e na 

valorização do meio ambiente. Recusaremos o gasto apressado, que reserva às futuras gerações 

apenas as dívidas e a desesperança. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, muita coisa melhorou no nosso País, mas 

estamos vivendo apenas o início de uma nova era, o despertar de um novo Brasil. Recorro a um 

poeta da minha terra natal. Ele diz: "O que tem de ser tem muita força, tem uma força enorme".  

Pela primeira vez, o Brasil se vê diante da oportunidade real de se tornar, de ser uma 

nação desenvolvida, uma nação com a marca inerente também da cultura e do estilo brasileiro: o 

amor, a generosidade, a criatividade e a tolerância. Uma nação em que a preservação das reservas 

naturais e das suas imensas florestas, associada à rica biodiversidade e à matriz energética mais 

limpa do mundo permitem um projeto inédito de país desenvolvido com forte componente 

ambiental. 

O mundo vive um ritmo cada vez mais acelerado de revolução tecnológica. Ela se 

processa tanto na decifração de códigos desvendadores da vida quanto na explosão da 

comunicação e da informática. Temos avançado na pesquisa e na tecnologia, mas precisamos 

avançar muito mais. 

Meu governo apoiará fortemente o desenvolvimento científico e tecnológico para o 

domínio do conhecimento e para a inovação como instrumento fundamental de produtividade e 

competitividade do nosso País. 

Mas o caminho para uma nação desenvolvida não está somente no campo econômico ou 

no campo do desenvolvimento econômico pura e simplesmente, e pressupõe o avanço social e a 

valorização da nossa imensa diversidade cultural. A cultura é a alma de um povo, essência de sua 

identidade. 

Vamos investir em cultura, ampliando a produção e o consumo em todas as regiões de 

nossos bens culturais, e expandir uma exportação de nossa música, cinema e literatura, signos 
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vivos de nossa presença no mundo. Em suma, temos que combater a miséria, que é a forma mais 

trágica de atraso, e, ao mesmo tempo, avançar, investindo fortemente nas áreas mais modernas e 

sofisticadas da invenção tecnológica, da criação intelectual e da produção artística e cultural. 

Justiça social, moralidade, conhecimento, invenção e criatividade devem ser mais que nunca 

conceitos vivos no dia a dia da nossa nação. 

Queridas e queridos brasileiros e brasileiras, considero uma missão sagrada do Brasil a de 

mostrar ao mundo que é possível um País crescer aceleradamente sem destruir o meio ambiente. 

Fomos e seremos os campeões mundiais de energia limpa, um País que sempre saberá 

crescer de forma saudável e equilibrada. O etanol, as fontes de energias hídricas terão um grande 

incentivo, assim como as fontes alternativas: a biomassa, as eólica e solar. O Brasil continuará 

também priorizando a preservação das reservas naturais e de suas imensas florestas. 

Nossa política ambiental favorecerá nossa ação nos fóruns multilaterais, mas o Brasil não 

condicionará sua ação ambiental ao sucesso e ao cumprimento, por terceiros, de acordos 

internacionais. Defender o equilíbrio ambiental do planeta é um dos nossos compromissos 

nacionais mais universais. 

Meus queridos brasileiros e brasileiras, nossa política externa estará baseada nos valores 

clássicos da tradição diplomática brasileira, promoção da paz, respeito ao princípio de não-

intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo. 

O meu governo continuará engajado na luta contra a fome e a miséria no mundo. 

Seguiremos aprofundando o relacionamento com nossos vizinhos sul-americanos, com nossos 

irmãos da América Latina e do Caribe, com nossos irmãos africanos e com os povos do Oriente 

Médio e dos países asiáticos. Preservaremos e aprofundaremos o relacionamento com os Estados 

Unidos e com a União Europeia. Vamos dar grande atenção aos países emergentes. 

O Brasil reitera com veemência e firmeza a decisão de associar seu desenvolvimento 

econômico, social e político ao nosso continente. Podemos transformar nossa região em 

componente essencial do mundo multipolar que se anuncia, dando consistência cada vez maior ao 

Mercosul à Unasul. 

Vamos contribuir para a estabilidade financeira internacional com uma intervenção 

qualificada nos fóruns multilaterais. Nossa tradição de defesa da paz não nos permite qualquer 

indiferença, frente à existência de enormes arsenais atômicos, à proliferação nuclear, ao 

terrorismo e ao crime organizado transnacional. Nossa ação política externa continuará 
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propugnando pela reforma dos organismos de governança mundial, em especial às Nações 

Unidas e seu Conselho de Segurança. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, disse, ao início desse discurso, que governarei 

para todos os brasileiros e brasileiras e vou fazê-lo. 

Mas, é importante lembrar que o destino de um País não se resume à ação de seu governo. Ele é o 

resultado do trabalho e da ação transformadora de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil do 

futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos fizermos por ele hoje, do tamanho da 

participação de todos e de cada um, dos movimentos sociais, dos que labutam no campo, dos 

profissionais liberais, dos trabalhadores e dos pequenos empreendedores, dos intelectuais, dos 

servidores públicos, dos empresários, das mulheres, dos negros, dos índios, dos jovens, de todos 

aqueles que lutam para superar distintas formas de discriminação. 

Quero estar ao lado do que trabalham pelo bem do Brasil na solidão amazônica, no semi-

árido nordestino e em todos os seus rincões, na imensidão do cerrado, na vastidão dos pampas. 

Quero estar ao lado dos que vivem nos aglomerados metropolitanos, na vastidão das 

florestas, no interior ou no litoral, nas capitais e nas fronteiras do Brasil. 

Quero convocar todos a participar do esforço de transformação do nosso País. Respeitada 

a autonomia dos Poderes e o Princípio Federativo, quero contar com o Legislativo e o Judiciário e 

com a parceria de governadores e prefeitos, para continuarmos desenvolvendo nosso País, 

aperfeiçoando nossas instituições e fortalecendo nossa democracia. 

Reafirmo meu compromisso inegociável com a garantia plena das liberdades individuais, 

da liberdade de culto e de religião, da liberdade de imprensa e de opinião. 

Reafirmo o que disse, ao longo da campanha, que prefiro o barulho da imprensa livre ao silêncio 

das ditaduras. Quem como eu e tantos outros da minha geração lutamos contra o arbítrio, a 

censura e a ditadura, somos naturalmente amantes da mais plena democracia e da defesa 

intransigente dos direitos humanos no nosso País e como bandeira sagrada de todos os povos.  

O ser humano não é só realização prática, mas sonho; não é só cautela racional, mas 

coragem, invenção e ousadia. E esses são os elementos fundamentais para a afirmação coletiva da 

nossa nação.  

Eu e meu vice-Presidente, Michel Temer, formos eleitos por uma ampla coligação 

partidária. Estamos construindo com eles um governo, onde capacidade profissional, liderança, e 

a disposição de servir ao País serão os critérios fundamentais.  
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Mais uma vez, estendo minha mão aos partidos de oposição e às parcelas da sociedade 

que não estiveram conosco na recente jornada eleitoral. Não haverá de minha parte e do meu 

governo discriminação, privilégios ou compadrinho. 

A partir deste momento, sou a presidente de todos os brasileiros, sob a égide dos valores 

republicanos. Serei rígida na defesa do interesse público, não haverá compromisso com o desvio 

e o mal feito, a corrupção será combatida permanentemente e os órgãos de controle e 

investigação terão todo o meu respaldo para atuarem com firmeza e autonomia. 

Queridas brasileiras e queridos brasileiros, chegamos ao final deste longo discurso. Queria 

dizer a vocês que eu dediquei toda a minha vida à causa do Brasil: entreguei, como muitos aqui 

presentes, minha juventude ao sonho de um País justo e democrático; suportei as adversidades 

mais extremas, infligidas a todos que ousamos enfrentar o arbítrio. Não tenho qualquer 

arrependimento, tão pouco não tenho ressentimento ou rancor. 

Muitos da minha geração que tombaram pelo caminho não podem compartilhar a alegria 

deste momento. Divido com eles esta conquista e rendo-lhes minha homenagem. 

Esta, às vezes, dura caminhada, me fez valorizar e amar muito mais a vida e me deu, sobretudo, 

coragem para enfrentar desafios ainda maiores. Recorro, mais uma vez, ao poeta da minha terra: 

"O correr da vida - diz ele - embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e, daí, afrouxa; 

sossega e, depois, desinquieta, o que ela quer da gente é coragem". 

É com essa coragem que vou governar o Brasil, mas, mulher não é só coragem, é carinho 

também, carinho que dedico a minha filha e ao meu neto, carinho com que abraço a minha mãe, 

que me acompanha e me abençoa. É com esse imenso carinho que quero cuidar do meu povo e, a 

ele, dedicar os próximos anos da minha vida. Que Deus abençoe o Brasil! Que Deus abençoe a 

todos nós! E que tenhamos paz no mundo! 
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