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RESUMO 
 
 
Este trabalho monográfico tem como objetivo estudar os eixos que atuam na construção da 

imagem de Luiz Inácio Lula da Silva por meio de seus discursos em plenário na Assembléia 

Nacional Constituinte, no período entre 1987 e 1988, utilizando-se da técnica da análise do 

discurso. Atenção especial é dada em nossa abordagem à análise das falas no "palco" e a 

representação política do personagem.  

 

Palavras-chave: imagem, personagem, discurso, Assembléia Constituinte. 
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ABSTRACT 
 
This monograph aims to study the routes that operate in building the image of Luiz Inacio 

Lula da Silva through his speeches in Parliament in the National Constituent Assembly in the 

period between 1987 and 1988, using the technique of discourse analysis. Special attention is 

given in our approach to the analysis of discourses on "stage" and the political representation 

of the character. 

 

 

Key words: image, character , discourse, Constituent Assembly. 
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INTRODUCÃO 

 
 

Este trabalho objetiva analisar os eixos de atuam na construção da imagem de Luiz 

Inácio Lula da Silva por meio de um estudo de seus discursos na Assembléia Nacional 

Constituinte, no plenário da Câmara dos Deputados, no período de 1987 a 1988, quando esse 

era Deputado Federal.  

Em 1984, Lula participou como uma das principais lideranças1 da campanha das 

“Diretas-Já” para Presidência da República. Em 1986, foi eleito o Deputado Federal mais 

votado do país para a Assembléia Constituinte.  

Dada a sua relevância para a política brasileira, o objetivo desta pesquisa é analisar os 

eixos que funcionam como elementos na construção da imagem de Lula a partir do diálogo 

com seus pares em plenário e com a sociedade, representando as vozes descontentes da 

oposição. Que imagem resulta a partir de enunciados socialmente construídos? Esses 

enunciados permitirão a análise dos fatores que atuam na construção da imagem, observando-

se as condições de possibilidade e produção. 

Estudar o processo de construção da imagem de um deputado federal, que viria a se 

tornar candidato a Presidência da República e mais tarde seria eleito presidente, interessa não 

apenas por ser a figura política central de um país, mas pelas diversas nuances em que ele vai 

se apresentar em cada fala. Ao analisar os pronunciamentos, buscaremos identificar os eixos 

que reforçam a imagem que o político Lula  constrói de si enquanto fala. Imagem que, mesmo 

embasada no tipo social2 sofre influência do poder de persuasão. (EGGS, 2005, p.30) 

De acordo com Maingueneau ,  

O que o orador pretende ser, ele o dá a entender e mostra: não diz que é simples ou honesto, mostra-
o por uma maneira de se exprimir. O ethos está dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, 
ao papel que corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo "real", (apreendido) 
independentemente de seu desempenho oratório e portanto o sujeito da enunciação uma vez que 
enuncia que está em jogo aqui (MAINQUENEAU, apud EGGS, 2005, p. 31). 

 

Pelas nossas palavras demonstramos se somos imprudentes, negligentes, bem ou mal 

intencionados, ponderados ou sensatos. O nosso estilo demonstra o que queremos suscitar em 

nosso auditório e a construção dessa imagem se dará pela interpretação dos discursos e do 

comportamento do orador. 

                                                 
1 Ver capítulo Contexto Histórico. 
2 Termo da sociologia interacionista que traduz o perfil, o ethos do orador. 
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A atividade discursiva está auxiliada diretamente por gestos, orientação do olhar, 

expressão facial e, no que diz respeito ao nosso estudo, ao tom da voz. É o comportamento do 

locutor que define o grau de confiança que precisa receber. Marcelo Dascal denomina esse 

fenômeno de duas formas: a "proposicionalização" que consiste em extrair proposições da 

informação sobre o caráter transmitido pelo comportamento"  e a que " tentaria preservar o 

caráter não-proposicional ou quase proposicional da informação sobre o caráter, transmitida 

pelo comportamento" (DASCAL, 2005, p. 63). Assim, o que é captado funciona em função da 

credibilidade.  

Por outro lado, o peso da sua credibilidade será proporcional à plausibilidade de seus 

argumentos. Para a sociedade, a leitura dos discursos e o grau de exposição que eles 

proporcionam é uma oportunidade de analisar por outro prisma a conduta, a postura e a 

disposição de um representante. E o estudo aqui proposto é mais uma forma de ela avaliar seu 

papel e sua representatividade. Ficará, portanto, acessível uma leitura complementar a 

respeito do deputado federal Lula e como se dá sua ascensão e a relação que ele estabelece 

com o povo, partindo do processo de comunicação mediado pela palavra falada, ou seja pelos 

seus pronunciamentos. 

Para Tânia Navarro Swain, é pelas discussões vivenciadas no dia a dia que produzimos 

as imagens. No imaginário podemos realizar, compor e definir o que está instituído, 

construindo a imagem de determinada pessoa, fato ou personagem por meio da fixação de 

tudo o que estiver relacionado à definição deste ou daquele objeto. O imaginário religioso, por 

exemplo, instiga ordens estabelecidas, sob o signo do natural e da verdade e é vivenciado 

diariamente nos templos, independentemente da religião (SWAIN, 1994, p. 63). 

Analisaremos, por meio dos pronunciamentos, o discurso do deputado Lula durante os 

anos da Assembléia Constituinte (1988-1989), período que antecedeu suas posteriores 

candidaturas à presidência da República. É natural que esses dois panos de fundo atuem 

decisiva e diversamente na formulação discursiva do político Lula.. Por isso, abordaremos 

como o discurso é realizado, no caso tendo em vista os trabalhos da Assembléia Constituinte. 

Qual o fator determinante da fala de um representante político e o que ele quer dizer ao se 

pronunciar?  

 

Centralizando nosso estudo na representação política, a construção da melhor imagem, 

daquela mais eficaz no jogo político, é imprescindível, embora possa não condizer com a 

realidade, deve ser alicerçada a partir das necessidades do eleitor.  "Quem comanda sua 
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campanha, o que você vai dizer ou fazer é sempre o eleitor, as necessidades concretas do 

eleitor" (ANDRADE, 1996, p. 11 ).  

Em um país continental como o Brasil, com ambiente de conflitos de interesses, de 

imensa disparidade de classes, é inimaginável que um texto, um pronunciamento ou mesmo 

um programa seja imparcial no debate político e ideológico. Da perspectiva da análise 

ideológica de conteúdo, o ouvinte dessa fala recebe todo um conjunto elaborado de 

componentes ideológicos que vem atuar no sentido da formação e mudança de opinião. No 

estudo realizado por Luiz Felipe Miguel sobre a comunicação e a prática política é relevante a 

questão de que a mídia e a política são campos diferentes de atuação que se guiam por lógicas 

também diferentes, mas que acabam por interferir um no outro. No mesmo texto podemos 

destacar: 

Nas sociedades formalmente democráticas em que vivemos, é corrente a divisão da política em 
"bastidores", as salas secretas em que se fazem os acordos e se tomam as grandes decisões, e 
"palco", o jogo de cena representado para os não  iniciados, isto é, para o povo em geral. O que 
ocorre no palco serviria apenas para distrair a platéia e manter a estabilidade do sistema, 
perpetuando o mito da democracia como "governo do povo". Por motivos óbvios, a mídia pertence a 
este segundo espaço - mas os fatos políticos relevantes ocorreriam no primeiro, nos  "bastidores" 
(MIGUEL, 2002,  p.161). 

 
 

 Portanto, interessa em nossa abordagem a análise dos discursos em plenário, que 

funciona, de uma forma ou de outra, como uma mídia. É para esse lugar que os holofotes 

apontam e é de lá que saem os destaques da política nacional e, portanto, o "palco". Não é o 

nosso objetivo atingir os "bastidores". É imprescindível lembrar o papel que a mídia 

desenvolve na vida política, desde os primórdios, e que não é possível estudar os fatos 

isoladamente. A linguagem é ideológica e intencional. Não há uma linguagem ingênua e 

inconseqüente."Se cada tipo de discurso comporta uma distribuição preestabelecida de papéis, 

o locutor pode escolher mais ou menos livremente sua cenografia" (MAINGUENEAU, apud 

AMOSSY, 2005, p. 16). 

Desse modo, o trabalho está dividido de maneira a facilitar a compreensão do estudo 

aqui proposto: O capítulo 1 aborda o Contexto Histórico, tema de relevância para o estudo. O 

capítulo 2 traz a Fundamentação Teórico-Metodológica e conceitos que esclarecem os temas-

chave da pesquisa.  

A Análise dos Discursos fecha o trabalho no capítulo 3, representando uma radiografia 

em que buscamos identificar o ator social, recursos de linguagem predominantes, personagem 

e demais elementos que irão contribuir na definição de imagem que é construída do político 

Lula a partir de seus pronunciamentos. No capítulo 4 esboçamos Considerações Finais. Os 
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discursos que embasaram o presente trabalho, pronunciados pelo Deputado Lula na 

Constituinte - 1987/1988, não estão disponíveis na forma impressa. Para acessá-los, entre no 

portal da Câmara dos Deputados – (www.camara.gov.br ) e ainda estão disponíveis na 

Bibliografia em forma de link.    
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1- CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

Como pode ser notado na trajetória política do nosso país, os papéis se estabelecem 

levando em conta a configuração histórica, os momentos e os lugares em que acontecem. 

O país vivia um momento de transição. Depois de vários anos intimidados pela 

ditadura, iniciou-se no Brasil, no ano de 1983, o movimento “Diretas-Já”, que propunha 

eleições diretas para o cargo de Presidente da República. O movimento das Diretas reuniu 

vários setores da sociedade brasileira, partidos políticos de oposição ao regime ditatorial e 

lideranças sindicais, civis, artísticas e estudantis. 

Milhares de brasileiros ocuparam as praças públicas em grandes manifestações de 

repúdio ao Regime militar e exigindo eleições diretas para presidente da República. Dentre os 

políticos, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Dante de Olivera, Luiz Inácio Lula da Silva e 

outros destacaram-se por lutar pela democracia. 

Em Diretas-Já - 15 meses que abalaram a ditadura, Domingos Leonelli e Dante de 

Oliveira relatam: 

A campanha foi além dos limites político-partidários para se inserir definitivamente na sociedade 

civil, através das entidades de classe, organizações sociais, associações. Surgiam, por todo país, 

comitês, equipes de coordenação, grupos suprapartidários, para organizarem novas atividades. Nos 

bares, nos restaurantes, nos locais de maior movimento dos grandes centros urbanos, havia sempre 

alguma manifestação, uma votação simbólica, um ato público em favor das Diretas. ( LEONELLI e 

OLIVEIRA, 2004, p 337 ) 

 
 

  Em 25 de abril de 1984, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda3 que 

tornaria possível a eleição direta. Embora a emenda não tenha sido aprovada no plenário da 

Câmara dos Deputados, a possibilidade de eleição indireta, acabou por dar a vitória a 

Tancredo Neves. 

Com a morte de Tancredo às vésperas de sua posse, assume o cargo José Sarney, que 

embora tivesse um histórico próximo aos militares fez com que as reformas acontecessem 

junto com a sociedade. Uma das mais importantes mudanças foi o surgimento da Assembléia 

Nacional Constituinte, que elaborou uma nova Constituição para o Brasil entre os anos de 

                                                 
3 Emenda constitucional proposta pelo Deputado Dante de Oliveira ( PMDB/MT ) 
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1987 e 1988. Os trabalhos da Assembléia movimentaram o país com discussões sobre os 

temas mais polêmicos e relevantes. 

Não podemos descartar a importância desse movimento na História Brasileira, pois 

permitiu a todos os setores da sociedade, ricos ou não, liberais e comunistas falarem, votarem 

e discutirem  livremente, representando além de um marco na democracia, um avanço na 

legislação brasileira e na garantia aos direitos fundamentais 

Inserido nesse furor democrático ressaltamos a figura política de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Importantíssimo líder sindical da época, teve papel de destaque nas discussões, nos 

círculos da sociedade. 

Na mesma obra, os autores definem Lula: 

Na campanha das Diretas-Já, passa a sentar-se à mesa das grandes lideranças nacionais e encanta 
as multidões com seu discurso simples e direto. (LEONELLI e OLIVEIRA, 2004, p. 611) 

 

 

Em 1986, Lula é eleito o Deputado Federal mais votado do país. 

Na Assembléia Nacional Constituinte Lula desempenhou atividades parlamentares na 

Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, da 

Comissão da Ordem Social, como suplente, e na Comissão de Sistematização, como titular.  

( Disponível em www.camara.gov.br  . Acesso em 03 de maio de 2010 )  

O Partido dos Trabalhadores (PT)  lançaria Lula para disputar a Presidência da 

República anos depois, em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Mas perdeu a 

disputa, no segundo turno, por pequena diferença de votos.  

Por meio da análise de suas intervenções no Plenário da Câmara dos Deputados, no 

período da Assembléia Nacional Constituinte, iremos investigar que imagem é construída de 

Luiz Inácio Lula da Silva.  
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 
O presente capítulo está baseado nas informações teóricas que embasam o estudo da 

construção da imagem e na metodologia que está ligada aos instrumentos, que usados na 

investigação do tema, buscam os procedimentos mais eficazes para que os objetivos em foco 

sejam alcançados. 

Um dos primeiros problemas teóricos a serem enfrentados é a definição dos conceitos-

chave para a realização do estudo. A palavra imagem possui significados que aparecem na 

publicidade, no jornalismo, na fotografia, no cinema, numa conversa informal, num salão de 

beleza, na arquitetura. Enfim, as pessoas estão constantemente utilizando-se desse termo para 

representar algo.  

Para conhecer os diferentes significados da palavra imagem, é importante recorrer aos 

dicionários. No Dicionário Latino, imagem vem do latim imago, que significa tanto figura, 

semelhança, forma, visão, quanto pensamento, idéia, lembrança, recordação. (1953, p. 149). O 

conceito é mais denso no Dicionário de Comunicação de Carlos Alberto Rabaça e Gustavo 

Guimarães Rosa. 

Imagem: conceito ou conjunto de opiniões subjetivas de um indivíduo, do público ou de um 

grupo social, a respeito de uma organização, empresa, produto, marca, instituição, 

personalidade etc. A imagem é uma representação mental, consciente ou não, formada a partir 

de vivências, lembranças e percepções passadas e passível de ser modificadas por novas 

experiências. As imagens afetam atitudes e opiniões de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 

mas podem também ser influenciadas e modificadas por atitudes e opiniões (RABAÇA e 

BARBOSA, 2002, p. 377) 

 
 

Neste trabalho a imagem será tratada como o resultado da percepção dos discursos do 

deputado federal Lula na Assembléia Nacional Constituinte, no período de 1987 a 1988. Pelas 

imagens são permitidos os mais diversos tipos de leitura e interpretação, pois estão carregadas 

de conceitos e sentidos. Para Sandra Pesavento,  

As imagens estabelecem uma mediação ente o mundo do espectador e do produtor, tendo como 

referente a realidade, tal como, no caso do discurso, o texto é mediador entre o mundo e a leitura e 

o da escrita. Afinal, palavras e imagens são formas de representação do mundo que constituem o 

imaginário (PESAVENTO, 2003, p. 86). 

 
 

A definição de imagem nos posiciona no estudo, mas importa definir o imaginário. 

Não há como estudar a imagem desprezando o papel do imaginário, pois um não se estabelece 
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sem o outro. Para Durand, o imaginário é o "conjunto das imagens e das relações de imagens 

que constitui o capital pensado do Homo sapiens, o grande e fundamental denominador onde 

se encaixam todos os procedimentos do pensamento humano (DURAND, 1997, p.14). 

Portanto, o imaginário é dinâmico e "não só se manifestou como atividade que transforma o 

mundo, como imaginação criadora, mas sobretudo como transformação eufêmica do mundo, 

como intellectus sanctus, como ordenança do ser às ordens do melhor" (DURAND, 1997, 

p.43). Logo, concluímos que o imaginário pode tanto  ser fruto de uma paráfrase e assim, 

reforçar os sistemas instituídos, mas pode ser criador de novos sentidos e agir como forte 

arma de transformação. Bronislaw Baczko apresentou alguns marcos da pesquisa na área do 

imaginário que será de valia para nosso estudo e que enumeramos a seguir: 

1. O imaginário social elaborado e consolidado por uma coletividade é uma das respostas que 
esta dá aos seus conflitos, divisões e violências reais ou  potenciais; 
2. O problema da legitimação do poder encontra-se no centro da questão do imaginário; 
3. Os imaginários implicam uma "codificação de expectativas e esperanças" e "operam ainda 
mais vigorosamente (...) na produção de visões futuras, designadamente na projeção de 
angústias, esperanças e sonhos coletivos sobre o futuro; 
4. O imaginário social informa acerca da realidade, ao mesmo tempo que constitui um apelo à 
ação (...) [é] um apelo a comportar-se  de determinada maneira; 
5. O imaginário opera através de uma série de oposições que estruturam as forças afetivas que 
agem sobre a vida coletiva, unido-as, por meio de uma rede de significações, às dimensões 
intelectuais dessa vida coletiva: legitimar/invalidar; justificar/acusar; tranqüilizar/perturbar; 
mobilizar/desencorajar; incluir/excluir; (relativamente ao grupo em causa); 
6. Os imaginários sociais e os símbolos em que eles se assentam fazem parte de sistemas 
complexos e compósitos, tais como nomeadamente, os mitos, as religiões, as utopias e as 
ideologias (BACZKO, apud CASTRO, 1991, p. 07).  

 

Baczko relaciona a imaginação ao poder e às disputas pelas representações sociais. 

Poderíamos analisar o discurso como ato resumido em si, mas não podemos esquecer que a 

palavra no discurso tem função ideológica e, como signo lingüístico, irá atuar na mediação 

entre o homem e a realidade natural e agir na produção simbólica da sociedade. Portanto, 

importa ressaltar a afirmação de Orlandi: 

E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de correr por, de 

movimento. O discurso é assim a palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 

discurso observa-se o homem falando (ORLANDI, 2003, p. 15).  

 
 

O discurso pode ser questionado no que diz respeito ao seu caráter de diálogo, 

considerando-se que, em tese ele é um ato de fala de uma só via; porém, é produto de um 

diálogo em seu sentido mais amplo, deixando de se limitar a uma comunicação em voz alta, 

fazendo circular sentido dentro de determinado significado.  
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Entender a mensagem contida nos pronunciamentos está além do que podemos ouvir 

imediatamente. Quando falamos, acreditamos, criamos ou confirmamos verdades. A 

"verdade", no discurso, é proferida e retorna ao enunciador  com mais força. Como disse 

Foucault:  

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios 

olhos; e, quando tudo pode enfim tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o 

discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e 

intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si 

(FOUCAULT, 1996,  p. 49). 

 
 

Entender o discurso como objeto da construção de uma imagem é perceber que além 

do sentido real, há uma conotação carregada de sentidos e mensagens que são próprias da 

definição das imagens. No imaginário é possível criar uma imagem e uma relação que não são 

dadas diretamente na percepção, no óbvio. O imaginário torna-se uma representação 

simbólica, trabalhando com a atribuição de significados. Daí, há uma certa distância do real e 

quando representamos algo em nossa mente é a símbolos que nos referimos e nem sempre à 

própria realidade em si. Por isso destacamos o que Laplantine esclarece sobre o imaginário: 

 

 O imaginário permite assim uma construção que não necessariamente corresponda em todos os 
aspectos à realidade, mas que tenha alguma conexão com ela. A estratégia do imaginário é tão 
somente deslocar o "estímulo perceptual", ou seja, a apreensão da realidade de tal maneira a criar 
"novas relações inexistentes no real" (LAPLANTINE, 1997, p. 25). 

 

O discurso tem um poder mobilizador e vai despertar atitudes distintas, cenografias  

que captam o imaginário por meio de uma fala de valor, referindo a um valor 

intencionalmente atribuído (MAINGUENEAU, 2005, p.76). Conforme Maingueneau, o 

discurso usa um material destinado ao alvo, às pessoas que podem entrar imaginariamente 

nessa cenografia, pessoas cuja realidade corresponde a essa maneira de mover-se na 

sociedade. Isso os faz entrar na comunidade imaginária das pessoas que partilham do mesmo 

modo de vida e dos mesmos problemas.  

Logo, não se pode separar o enunciador do público. Essa relação ou situação de 

comunicação se dá interativamente; os papéis se estabelecem levando em conta a 

configuração histórica, os momentos em que acontecem, o lugar, o gênero do discurso, os 

níveis da língua, pressupondo a cena da enunciação para, então, enunciar. 

Nesta relação em que impera uma permuta de sentidos e significações, a palavra 

exerce certa força, e o peso da fala e sua força de persuasão depende da imagem que o orador 
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fornece sobre sua pessoa e da impressão que consegue produzir na audiência. Ser 

compreendido, verdadeiro, legítimo e sincero é, portanto, condição a ser posta em toda 

interação verbal. Dar ao auditório segurança durante o discurso é garantia de credibilidade, e 

as palavras são verdades a serem postas à prova. 

     

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, 
coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre 
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial (BAKHTIN, apud  
SWAIN,1994, p. 47).    

 

A relação do enunciador com o público é bastante estreita e, para tanto, além do 

domínio das "verdades", ainda deverá haver identidade pessoal e inclusive histórica. As idéias 

apresentam-se pela maneira de dizer, que remete a uma maneira de ser. Para Dominique 

Maingueneau, o poder de persuadir o público está intimamente ligado a valores 

historicamente especificados, ou seja, o orador já carrega consigo uma carga histórica que lhe 

permite transmitir suas ideologias trabalhando como de um mundo que está sendo gerado a 

partir de seus enunciados. Para a autora seria um  paradoxo constitutivo, pois é por seu 

próprio enunciado que o fiador deve legitimar sua maneira de dizer (MAINGUENEAU, 2005, 

p.73). Essa leitura foi feita a respeito do Deputado Lula quando foi eleito, por dar 

credibilidade à sua história, às suas lutas sociais, por estarem convencidos por seus discursos, 

por crerem em seu comportamento, em sua intenção de representar, entre outros fatores. 

Importante salientar também que os meios de comunicação se tornaram, em si 

mesmos, uma esfera da representação política e, sendo assim, as visões e projetos políticos 

vistos e ouvidos na TV e no Rádio se dão de forma convincente por meio dos discursos 

proferidos por quem quer que seja o orador .  

Sérgio de Andrade não hesita em afirmar que o político não precisa ser aquilo que o 

eleitor acredita ser verdade, para ele é verdade. Ou seja, o que importa é "transmitir uma 

impressão de profundo compromisso com os ideais do eleitor ou da sociedade" (ANDRADE, 

1996, p.16).  Para o autor, o fervor ao defender os interesses sociais deve ser quase religioso 

e, assim, a conquista do imaginário do seu público alvo, os eleitores, será tão certa quanto a 

vitória nas urnas. Este é um exemplo prático de um discurso de sucesso embasado no que o 

público precisa ouvir. Independentemente de ser ou não real, atingível. O que importa é 

construir uma imagem e com ela conquistar o imaginário e conseqüentemente o espaço que se 

busca. A imagem é residual, fica na consciência do público e é somada às demais expressões, 
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impressões, palavras e tom da voz. Essa imagem é aquela que o público encontra na pessoa 

que pode satisfazer suas necessidades e, assim, ganhar sua confiança. 

Em O Estado Espetáculo logo na abertura da obra o autor defende que a “ política 

deixou de ser idéia e passou a ser pessoas, personagens, pois cada dirigente escolhe um 

emprego e desenvolve seu papel como que em um espetáculo” (1978) 

Sendo assim o homem político busca impor uma imagem de si que fixe a atenção do 

público, caso contrário não há razão de ser. O que não quer dizer que traduza uma imagem 

fiel do que é , mas interessa apresentar traços que marquem a recepção. 

 Somos testemunhas desse fato diariamente em nossa convivência política, mesmo o 

cidadão mais comum vivencia isso por meio das mídias. Provavelmente essa seja uma das 

explicações para a tão sonhada ascensão via poder político. 

Levando em consideração a afirmação de Jacqueline Held (1980) de que "o imaginário 

é poder", é possível concluir que os símbolos produzidos pelo imaginário são objeto de 

disputa em todos os níveis em que se manifestam as relações de poder,  e isso é  visível no 

campo político, no qual em uma busca por espaço tentam controlar os mecanismos de difusão 

dos discursos, para  emitir suas"verdades", controlar o imaginário social e construir uma 

imagem conveniente. 

Conforme Laplantine, estes símbolos definitivamente mobilizam a sociedade. 

 

(...) os símbolos são polissêmicos e polivalentes, aparando-se também no referencial significante que 
lhes propicia os sentidos, os quais contêm significações afetivas e são mobilizadores de 
comportamentos sociais. A eficácia dos símbolos consiste nesse caráter mobilizador e promotor das 
experiências cotidianas: os símbolos permitem a cura de doenças psicossomáticas e fazem emergir 
emoções como: raiva, violência, nostalgia e euforia" (LAPLANTINE, 1997, p.22). 

 

Esse caráter polissêmico e polivalente do símbolo é responsável por uma disputa de 

poder para associar determinados sentimentos a determinados símbolos representativos. No 

caso deste objeto de estudo, pertence ao parlamentar toda uma característica de homem do 

povo, que fala a "língua" do povo, que trabalha como e para o povo. Com este símbolo, é 

construída a imagem de uma figura política popular que se associa aos eleitores por meio de 

suas atitudes. O imaginário é fundamental nesta construção, pois dá a ela a liberdade que a 

interpretação fria e cognitiva da realidade não possui. Enquanto a representação cognitiva só 

lida com relações observáveis na realidade, "o imaginário (...) pode inventar, fingir, 

improvisar, estabelecer correlações entre os objetos de maneira improvável e sintetizar ou 

fundir essas imagens" (LAPLANTINE, 1997, p. 27).  
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Contudo, apesar da presença do imaginário na construção da figura do parlamentar em 

questão, há sempre um ponto de partida, um fato que tem identificação e afinidade com a 

realidade: Lula é de origem humilde, é nordestino, ficou viúvo, constituiu família, operário e 

fala realmente como o povo fala. Ele representa, de fato, a maioria do povo brasileiro. "(...) o 

imaginário não é a negação total do real, mas apóia-se no real para transfigurá-lo e deslocá-lo, 

criando novas relações no aparente real". (LAPLANTINE, 1997, p. 28) 

Portanto é importante saber até que ponto o que vemos e ouvimos a respeito do 

deputado Lula é uma representação cognitiva ou uma abstração do real - tomando por real a 

definição dada por Laplantine, de interpretação da realidade - ou uma construção em que 

imagens e relações são "imaginadas" para compor um personagem. Cabe a cada um observar 

todos os ângulos do seu representante, pois muitos o têm apenas como o protagonista político 

do país, que carrega uma identidade com uma forte dose de imaginário. Ou seja, nessa 

representação há relações que vão além do que a realidade nos mostra.  

  Para Baczko (1985) citado por Swain (2005, p. 56), "Governar é fazer crer”.  Partindo 

dessa afirmação, podemos entender por que a política é tão dependente do controle do 

imaginário. Pelo monopólio da palavra, fica mais fácil fazer crer, persuadir. 

Quanto ao termo comunicação este estudo estará voltado para a definição dada por 

Martino (2001, p. 53): "O termo comunicação é um bom exemplo de polissemia. A princípio, 

ele é empregado para designar as relações entre homens mediadas pela palavra, gestos ou por 

imagens [...]" 

Esta relação comunicacional se estabelece quando Lula fala à população, defende seus 

posicionamentos em plenário, na Assembléia Nacional Constituinte. Com os textos em mãos, 

far-se-á uma análise dos seus discursos para, então, se aproximar dos eixos que atuam na 

construção da imagem do parlamentar.  

Contudo, analisar o discurso não se limita a apenas uma maneira de interpretar textos, 

imagens e sons, mas uma variedade de leitura da linguagem a ser avaliada. E neste caso, uma 

reflexão a respeito dos eixos que atuam como motrizes na construção de uma imagem. O 

primeiro passo é compreender o que vem a ser o ato de analisar o discurso que, segundo 

Orlandi: 

          

Na análise de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho          
simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história ( 
ORLANDI, 2003, p. 15 ). 

 

 Ainda sobre a análise do discurso Rosalind Gill explica: 
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É proveitoso pensar na análise do discurso como tendo quatro temas principais: uma preocupação 
com o discurso em si mesmo; uma visão da linguagem como construtiva (criadora) e construída; 
uma ênfase no discurso como forma de ação; e uma convicção na organização retórica do discurso ( 
GILL, 2002, p. 245). 

 

Anterior ao advento da escrita a imagem era usada de forma a transmitir, por meio de 

signos, as características e práticas culturais de um povo de forma a aproximá-los e identificá-

los o mais eficazmente das suas realidades. Em seguida, a transmissão dos conhecimentos, da 

cultura, basicamente se dava pela oralidade. Desde então a comunicação boca a boca passou a 

ser responsável pela transmissão de memórias, de idéias e de ideais. Observamos o poder da 

palavra desde os nossos antepassados e, hoje, com os recursos e ditames da oratória, é 

possível atingir a audiência com  maior eficácia.4  

A construção dessas imagens era e é possível por meio de conceitos, os significados, 

que atuam como representantes no imaginário. Saussure define os significados como a parte 

imaterial do signo, sua imagem mental, seu conteúdo, o conceito veiculado pela imagem 

material. O signi- 

ficante é determinado pelo autor como a parte concreta, material do signo, tal como uma 

palavra escrita em um texto ( SAUSSURE, 1972, p. 84). 

Para viabilizar um estudo dos textos e dos discursos, avaliando os pronunciamentos 

que disseminam valores políticos, concluímos que o campo simbólico ao qual Saussure se 

refere é a gênese dessa relação e, por isso importa ressaltar a questão. Fato confirmado por 

Eni Orlandi que reafirma "a entrada no simbólico é irremediável e permanente: estamos 

comprometidos com os sentidos e o político"( ORLANDI, 2003, p.9)  

A entrada no simbólico a que Orlandi se refere nos conduz a conhecer melhor a 

questão. Por isto, numa palavra que ouvimos, percebemos um conjunto de sons (o 

significante), que nos faz lembrar de um conceito (o significado). É preciso saber diferenciar 

como o texto significa do que o texto significa. A análise do discurso verifica como o texto 

significa. Se  a análise do discurso se fundamenta na linguagem e como ela quer  dizer, no que 

ela significa, estamos convencidos de que é preciso o estudo da materialidade simbólica aí 

representada. 

Entendendo o significante como plano de expressão e o significado como conceito, 

como plano de conteúdo, necessitamos abordar a questão da denotação e da conotação: 

 

                                                 
4Para maior reflexão acerca dos fenômenos vide: HORCADES,2004  
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A denotação é justamente o resultado da união existente entre o significante e o significado, ou entre 
o plano da expressão e o plano do conteúdo. A conotação resulta do acréscimo de outros 
significados paralelos ao significado de base da palavra, isto é, um outro plano de conteúdo pode 
ser combinado ao plano da expressão. Este outro plano de conteúdo reveste-se de impressões, 
valores afetivos e sociais, negativos ou positivos, reações psíquicas que um signo evoca. (Disponível 
em http://acd.ufrj.br  acesso em 20 de abril de 2010).  

 

Refletiremos em torno da análise discursiva e da análise dos mecanismos utilizados no 

sentido de administrar o universo simbólico da massa, excluir os pontos de vistas conflitantes 

e construir um ethos, fato característico das posturas políticas.  

A metodologia a ser empregada será a análise do discurso que, segundo Orlandi et alii: 

 

... se funda na consideração das condições de produção do dizer como constitutivas desse próprio 
dizer. Assim, quem fala, para quem se fala, o que se fala, como se fala, em que situação, de que 
lugar da sociedade, etc, são considerados elementos fundamentais do processo de interlocução. 
Isso tudo leva à caracterização do que tecnicamente temos denominado funcionamento discursivo: 
a atividade estruturante de um discurso determinado, com finalidades específicas. (ORLANDI et 
alii, 1989, p. 24) 

  

Esses discursos nos permitem, pela sua exposição oral, criticar, comentar e discorrer 

em diferentes direções, espalhar e tratar como ato de comunicação lingüística. Como afirma 

Foucault:  

      A parte crítica da análise liga-se aos sistemas de recobrimento do discurso; procura detectar, 

destacar      esses princípios de ordenamento, de exclusão, de rarefação do discurso, digamos, jogando com as 

palavras, que ela pratica uma desenvoltura  aplicada e que o estudo só poderá ser feito conforme pluralidades 

de séries nas quais interfiram interditos que, ao menos em parte, sejam diferentes em cada uma delas.  

((FOUCAULT, 1996, p. 67):  

 

Desta feita, faz-se necessária a definição das técnicas que serão utilizadas para que a 

metodologia e procedimentos sejam eficazes. Segundo Alvarenga e Rosa as "técnicas ou 

estudos são procedimentos mais restritos que operacionalizam os métodos, mediante emprego 

de instrumentos adequados" (ALVARENGA e ROSA, 2000, p. 162).   

 Para a execução do método as técnicas usadas serão a análise bibliográfica e a análise 

dos discursos cedidos pelo Centro Documentação e Informação da Câmara dos Deputados- 

CEDI. A análise bibliográfica será feita com base nas literaturas disponíveis em forma de 

livros, revistas, jornais, artigos acadêmicos, sites e demais materiais que abordem o tema, 

além da coletânea dos discursos que, inclusive, será a base para toda a análise que se dará 

acerca da construção da imagem de Lula.  

A reunião de todo este material possibilitará a análise e interpretação dos discursos de 

Luiz Inácio Lula da Silva no referido período. Lembrando que o estudo dos discursos irá 
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nortear esta análise e espera-se que os conceitos esboçados no trabalho favoreçam o encontro 

de respostas claras no que diz respeito aos fatores que atuam na construção da imagem que o 

parlamentar realiza de si.  
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 3 - ABORDAGEM DA ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 
 

Este capítulo do trabalho abordará a análise dos discursos em busca do eixos que 

contribuem na construção da imagem do parlamentar Lula.  

Ao buscarmos material para estudarmos os discursos de Lula na Constituinte, 

mergulhamos em um universo que não será abordado por completo, tendo em vista a riqueza 

de material e de textos que poderão ser esmiuçados em estudos posteriores. Embora a  leitura 

de todos os pronunciamentos tenha sido realizada, enfatizamos nossa análise nos textos que 

seguem, para que a apresentação seja objetiva, clara, concisa e não cause enfado. Desta forma, 

após estudar um número elevado de textos, destacamos a seguir: 

O primeiro fator que analisaremos em nosso estudo sobre a construção da imagem de 

Lula é o recurso de linguagem.  

O sentido conotativo difere de uma cultura para outra, de uma classe social para outra, 

de uma época a outra. Podemos dizer que a significação total de uma palavra comporta a 

denotação e a conotação, o que dá à palavra um caráter polissêmico. Determinada palavra 

pode denotar a mesma coisa e ter conteúdo conotativo diferente. Por isso, numa língua 

profundamente complexa como o português qualquer maneira de facilitar a leitura e a 

compreensão é determinante na comunicação e inclusão da parcela menos instruída. 

A partir daí, encontramos nas figuras de linguagens recursos que facilitam a 

comunicação e agregam valores às expressões. Confirmamos esses recursos nos trechos dos 

discursos que seguem: 

 

[...] se dá tanta trombada aqui dentro, acabamos terminando o mandato e indo para o hospital  
psiquiátrico...( Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 
14/04/1987, p. 1353) 

 
 

     [...] a classe trabalhadora não pode ser descartada feito papel higiênico, como acontece hoje no 
país... 

( Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 23/02/1988, p. 7519 ) 
 
 

      [...] Espero que haja maturidade, compreensão e que nesse quatro dias de carnaval cada um de nós, 
após participar do bloco que bem entender seja o “Centrão, a esquerda, a Mangueira ou a Beija-
Flor, volte para esta Casa com a disposição de recuperar o tempo perdido, para elaborarmos uma 
Constituição que reflita a vontade do povo. (Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado 
Lula na Constituinte, 11/02/1988, p. 7298) 
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As comparações, na figura de metáforas, frequentemente usadas por Lula em seus 

pronunciamentos são, sem dúvida, um mecanismo que permite ao público melhor 

compreensão dos fatos sob orientação do enunciador. 

Outro recurso de linguagem observado quando analisamos seus discursos é o uso de 

paráfrases5.  

 

[...] E, para terminar, eu gostaria de dizer que se algumas pessoas estão pensando que, a partir 
dessa emenda, vão tentar tripudiar ou passar por cima de todo o trabalho que até agora foi feito, se 
enganam, porque, um dia, Golias pensava que podia ganhar de Davi, e Davi, mesmo sendo menor, 
conseguiu sobrepor-se à força e ignorância de Golias. (Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do 
Deputado Lula na Constituinte,  10/11/1988, p. 5702 ) 

 
 

[...] e todos sabem qual é, em geral, a composição de um bolo: massa, em cima o chantilly e, para 
enfeitar, umas bolinhas de chumbo. Pois, bem, depois que esse bolo cresceu, uns comeram a massa, 
outros, o chantilly e, para a classe trabalhadora sobraram aquelas bolinhas que o enfeitam. (Brasil, 
Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 25/04/1988, p. 1318) 

 
 

Desta forma, no terceiro exemplo, Lula deu sua opinião pessoal sobre a situação do 

trabalhador e das negociações para divisão do capital no País, mas apoiando-se na idéia 

original de uma negociação com a qual a população convive em seu cotidiano, tornando-se  

familiarizada, permitindo clareza e precisão na interpretação .  

Ao tentar entender o trabalho social que permite ao homem construir sua  história por 

meio da linguagem fazendo sentido, embasada ou não em uma organização retórica, não 

podemos nos ater apenas à linguagem culta e normatizada. É a linguagem que permite 

comunicar, compartilhar, interpretar os fenômenos da realidade. Quando Lula usa metáforas e 

paráfrases para explicar índices, acontecimentos políticos e decisões governamentais fica mais 

fácil para a população, que não possui instrução suficiente e não detém o conhecimento sobre 

o assunto, entender e situar-se na cena política e social do país.  

Assim, vivenciamos a palavra no poder, mas não a palavra dos poderosos dominantes 

que rebuscam expressões para impressionar os governados, justificar e legitimar a ocupação 

de seu posto, mas a palavra de quem fala ao cidadão, de fato, a palavra dita de forma que se 

faça   

entender. Não é porque a palavra é dita por quem está numa posição de autoridade que deve 

ser repressora e excludente, mas deve agregar valores a quem recebe. Por meio dos 

enunciados do deputado Lula, testemunhamos o poder representado pela palavra da maioria 

                                                 
5 Para aprofundar estudo referente ao tema vide: (SANTANNA, 1998) 
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que, conforme dados do IBGE, representa 96,6% da população brasileira que não tem nível 

superior. (Disponível em  www.ibge.com.br . Acesso em: 03 de maio de 2010). 

Na busca pela explicação do sucesso oratório dos pronunciamentos de Luiz Inácio 
Lula da Silva, ainda na Constituinte, observamos que erros gramaticais, segundo a Norma 
Culta da Língua Portuguesa, são freqüentes: Como podemos observar falta concordância 
verbal nos textos:  

[...] Gostaria de solicitar a V. Exa, Presidente desta sessão, que tomasse todas as providências no 
sentido de evitar que a polícia tivesse alguma interferência na manifestação pública do movimento 
sindical brasileiro prevista para as 14 horas. ( Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do 
Deputado Lula na Constituinte, 01/02/1987, p. 97 )  
 
 
[...] Um país que necessita dar resposta ao sofrimento de milhões de habitantes que não pode 
continuar sofrendo descalabro como o que está ocorrendo agora. (Brasil, Câmara dos Deputados, 
Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 01/06/1988, p. 10934) 
 
 

Observamos ao longo de nosso estudo que o fator referente a Norma Culta se repete 

nos anos que seguem, e se tornam, inclusive,  característica da fala de Lula, até na  atualidade 

quando se torna Presidente da República. 

A forma como Lula se expressa e a maneira de colocar as palavras em seus discursos 

tem sido, durante todo seu tempo de vida pública, alvo de críticas. Recentemente o colunista 

José Simão afirmou que "o lulês é mais fácil que o inglês" ( Folha de São Paulo, 31/10/06). 

Porém, ao analisarmos sua conduta durante suas falações só nos cabe associá-lo a 

maioria do povo brasileiro, pessoas que não tiveram acesso à educação formal e, quando 

estudaram, não concluíram o ensino básico, tampouco ao ensino superior. Não é simples para 

jovens que mal sabem ler entender termos econômicos, expressões rebuscadas do contexto da 

"bolsa de valores"  se vivem longe, afastados da cultura dos mais abastados. As opções que 

resultam dessa mistura é se limitar à comunidade em que convivem, e, daí, surgem os 

movimentos periféricos, as manifestações da massa, ou ter acesso a uma linguagem mais 

simples que permita conhecer informações de cunho econômico, profissional ou educacional. 

Como cidadãos que estão abaixo da linha da pobreza terão acesso aos instrumentos 

tradicionais de normatização  da língua e entenderão termos eruditos e elitistas? Este domínio 

é restrito a uma minoria que acaba por ditar as regras para a maioria com nível mais baixo de 

instrução.  

Não entraremos no mérito da questão econômica, social, política, iremos no ater 

apenas a questão comunicacional. E, neste caso, quer queiram ou não os críticos, há 

identidade na comunicação do presidente Lula com o povo. Estas pessoas não fazem parte do 

mito da língua única que é a norma culta, literária, empregada por escritores, por professores. 
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Como estas pessoas entenderão determinado termo se este pode ser dito de forma mais 

coloquial, menos erudita?  

Difícil ouvirmos na Tribuna, nas intervenções efetuadas em plenário: 

[...]O que é engraçado – e aqui não vai nenhuma rivalidade com outras categorias – é que a 
peãozada da fábrica é quem produz, efetivamente, trabalha mais horas. (Brasil, Câmara dos 
Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 09/08/1988, p. 12430 ) 

 

Mas, importa falar ao povo a língua do povo, fazer-se entender de forma que a 

mensagem chegue ao receptor claramente. Bagno define diretamente essa parcela da 

população:  

 

(...) são os sem-língua. Eles também falam português, uma variedade de português não padrão, com 
sua gramática particular, que no entanto não é reconhecida como válida, que é desprestigiada, 
ridicularizada, alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes do português-padrão, ou mesmo 
daqueles que, não falando o português-padrão, o tomam como referência ideal... (BAGNO, 2003, 
p.17) 

 

Para Bagno, o "erro de português", que amedronta, intimida e humilha tantas pessoas, 

não existe. Há, na verdade, diferentes gramáticas para diferentes variedades de português, 

cada uma válida dentro de seu contexto merecedor de respeito e consideração.  

Esta é uma característica pessoal do presidente que não apenas o associa à população, 

mas que permite contato direto com o público quando fala. Permitindo excluir os pontos 

conflitantes por meio de uma explicação clara e objetiva e, permite que mesmo sem propósito, 

por meio da identidade ai gerada, seja administrado o universo simbólico da massa.  

Analisar os pronunciamentos a partir do lugar de fala de Lula como parlamentar,  

detentor da palavra no poder é imprescindível. Os discursos, quando realizados de um lugar 

privilegiado, soam diferente. Como deputado federal, Lula pode se comunicar usando a cena 

da enunciação para obter adesão dos seus interlocutores. Observamos que a eficácia das suas 

palavras está ligada à sua posição de autoridade e, este será mais um eixo que atuará na 

construção da sua imagem, como fruto da mescla de troca verbal com a sua posição 

institucional.  Para Bourdieu o discurso não pode ter autoridade se não for pronunciado pela 

pessoa legitimada a pronunciá-lo ( BOURDIEU, apud AMOSSY, 2005 ).  

Ainda analisando o sucesso discursivo de Lula, é importante levar em conta o receptor. 

Todo seu discurso está diretamente focado em seu público, a massa brasileira, para  quem fala 

e a quem suas argumentações tendem a se adaptar. Perelman afirma:  
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De posse de uma linguagem compreendida por seu auditório, um orador só poderá desenvolver sua 
argumentação se se ativer às teses admitidas por seus ouvintes, caso contrário corre o risco de 
cometer uma petição de princípios. Resulta desse fato que toda argumentação depende, tanto para 
suas premissas quanto para seu desenvolvimento principalmente, do que é aceito, do que é 
reconhecido como verdadeiro, como normal e verossímil, como válido: desse modo, ela se ancora no 
social, cuja caracterização dependerá da natureza do auditório ( PERELMAN, apud, AMOSSY, 
2005) 

 

Ao falar, as palavras do orador, os argumentos e o apelo à razão garantem o sucesso 

do discurso, a construção da imagem de si e a persuasão do auditório. A forma como ele age é 

determinante e vai definir a maneira como a audiência irá acolher suas palavras. Seu discurso 

político atua como fator de reforço de adesão, a atuação deste líder político e sua identificação 

vai depender das mensagens políticas que ele irá expor e, neste caso, a relação está 

eficientemente estabelecida. Voltamos a ressaltar, neste caso, a posição social que o orador 

ocupa. A autoridade da qual goza o deputado Lula permite que ele afirme com legitimidade 

fatos e atribua valores que outro cidadão comum não poderia fazê-lo. 

 

Na realidade, o poder das palavras deriva da adequação entre a função social do locutor e seu 
discurso: o discurso não pode ter autoridade se não for pronunciado pela pessoa legitimada a 
pronunciá-lo em uma situação legítima, portanto, diante dos receptores legítimos (AMOSSY, 2005, 
p. 120). 

 

Observamos que todo o capital delegado (BOURDIEU, apud MIGUEL, 2002) de Lula 

lhe permite uma relação de sucesso com a massa e a expansão das suas convicções. Daí 

resulta uma identidade com o povo, com o trabalhador e com a população de baixa renda. 

Essa relação do orador, Lula, com o auditório, a população brasileira, se confirma por meio de 

um de seus discursos. 

Ao observar o mesmo político se tornar, anos depois, Presidente da República, importa 

destacar que sua fala é fiel aos seus governados. Destacamos, recentemente, na campanha 

presidencial de 2006 em que o presidente e candidato afirmou e ratificou sua identidade com 

o povo: 

[...] Qual o orgulho que eu tenho? É que hoje vocês têm consciência de que qualquer um de vocês 
está preparado para governar este país. Cada um de vocês é uma célula do meu corpo, cada um de 
vocês é uma gota do meu sangue. ( Folha de São Paulo, 12 de setembro de 2006)   

 

É esta relação que legitima o ator social, o metalúrgico, líder partidário, sindicalista.  

Mesmo as simples palavras que usamos em nosso cotidiano trazem consigo uma carga de 

significação que é comum entre nós. Não podemos considerar uma audiência inerte em que as 

informações são transferidas e influenciadas apenas, mas há identificação do sujeito com a 

argumentação e com a realidade . Portanto, não há uma separação entre emissor e receptor, 
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mas ambos atuam num processo de significação. Daí, a identidade social, cultural e histórica é 

eixo decisivo na construção de um ethos. 

Na sessão inaugural da 48a Legislatura em 1 de fevereiro de 1987, no ato de Prestação 

de Compromisso, enquanto outros parlamentares juravam e prometiam em nome da  

Constituição, em nome da Família e até em nome de Deus, Lula firmava seu compromisso 

com o trabalhador, confirmando, desta forma, sua relação com seu eleitor: 

 
[...] Prometo colocar meu mandato a serviço dos trabalhadores da  e do campo. (Brasil, Câmara dos 
Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 01/02/1987, p. 97) 

 
Desta forma, ratifica-se que texto e fala são prática sociais, como em Gill (2003). A 

relação do parlamentar com o metalúrgico Lula, trabalhador e participante de greves é citada e 

gera identidade com o povo ao desenvolver uma fala acerca do dia 1 de maio.  

[...] A verdade, nua e crua é que sabemos perfeitamente que há uma política para enganar a classe 
trabalhadora....Mas exigir que um desgraçado que ganha um salário de 7.400, 10.000 ou ainda 
11.000 cruzados por mês espere mais um pouco é, na verdade pedir-lhe que morra de fome ( Palmas 
), de inanição e chegar ao extremo de um sacrifício que não mais se pode exigir do trabalhador 
brasileiro. (Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 25/04/1988, 
p. 1318 ) 

 

Toda a identificação com o enunciador e com a realidade a que nos referimos se 

confirma a cada discurso do parlamentar. Vejamos: 

[...] é preciso democratizar a questão do capital. E a questão do capital continua intacta. Patrão, 
neste país, vai continuar ganhando tanto dinheiro quanto ganhava antes, e vai continuar 
distribuindo tão pouco quanto distribui hoje.(Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado 
Lula na Constituinte,  22/09/1988, p. 14314 )  

 
 

[...] não é por mera teimosia que voltamos a esta tribuna para defender as quarenta horas 
semanais... (Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 09/08/1988, 
p. 12430 ) 

 
 

[...] É por isso que em nosso destaque queremos que fique dito pura “e simplesmente o seguinte: 
“Relação de emprego protegida contra  despedida arbitrária ou sem justa causa.” (Brasil, Câmara 
dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 09/08/1988, p. 12430 ) 

 
 

Em reforço a essa linha de pensamento: 
 

[...] Pois eu digo, que os cartazes da CUT não são imorais. Imoral é essa fotografia, Sr. Presidente, 
de uma mulher com o filho morto, numa feira do Estado da Paraíba, pedindo dinheiro para enterrá-
lo. Isso é imoral, repito. Enquanto isso, a indústria da seca enriquece políticos... ( Brasil, Câmara 
dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 09/03/1988, p. 547) 

 
[...].o nordeste está se transformando num submundo neste país, porque as autoridades brasileiras 
não têm competência...(Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 
09/03/1988, p. 547 )  
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Ao fazer uma afirmação desta natureza, primeiro o orador se torna idêntico como 

sujeito, já que sua origem é da mesma região a que se refere. Ao gerar esta cumplicidade com 

os nordestinos, que representam 30% da população brasileira6, obtém identidade com a 

realidade e a argumentação se consolida quando demonstra a intenção de fazer com que a 

região se desenvolva. Forte argumento diante da real situação da região nordeste, em 

constante atraso em relação às demais regiões do país. 

Como previmos no referencial teórico, há nas falações um nítido compromisso com os 

ideais e com as necessidades da sociedade (ANDRADE, 1996, p.16).  

Um dos aspectos que importa ao buscarmos entender como é legitimada a imagem do 

ator social, que se apresenta na figura do deputado federal por meio dos seus enunciados, é 

identificar como os problemas são levantados e como se constitui a solução. Quando cita os 

problemas que um trabalhador enfrenta, ele apresenta a solução:  

 

[...] Na hora de admitir, o patrão submete o trabalhador a um check- up, ocasião em que por vezes 
ate dente o companheiro é obrigado a arrancar; mas na hora de despedir, basta que o chefe não vá 
com a cara do empregado. É por isso que o Partido dos Trabalhadores apela aos Constituintes, que 
ainda têm esperança de aprovar alguma coisa de útil com relação aos direitos sociais para a classe 
trabalhadora, no sentido de que votem contra o projeto do Centrão, contra este Substitutivo, porque 
significa a negação de tudo aquilo que muitos de nós acreditamos a vida inteira e defendemos 
durante a campanha eleitoral. (Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na 
Constituinte, 23/02/1988, p. 7519 ) 

 
 

O orador manterá uma relação de sucesso com o auditório quando houver uma troca 

verbal, se sua argumentação for fielmente dirigida ao público-alvo. Se a imagem que tem de 

seu auditório permitir que faça um discurso confiável, certamente a imagem de si será 

definida por esta relação, e será traduzida em reciprocidade, ou seja, representará o orador 

competente que ele crê ser. 

Os enunciados de Lula são facilmente assimilados e sua opiniões brotam, pois na sua 

relação com o público há uma predisposição do meio social em que ambos estão inseridos. 

Daí toda esta relação se concretiza ao notarmos que há identidade e será quase impossível que 

o contrário aconteça, como afirma Luiz Felipe Miguel:  

 

Conteúdos que eventualmente contradigam tais posições são em geral descartados, graças ao 
fenômeno da "dissonância cognitiva", isto é a tendência que todas as pessoas têm de rechaçar 
informações que se mostrem incompatíveis com suas crenças. (MIGUEL, 2004, p. 96) 

 

                                                 
6 Dados obtidos em (www.ibge.com.br. Acesso em 03 de maio de 2010). 
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As "coincidências" vividas pelo parlamentar e pela população leva a contextos 

interpretativos particulares e se caracteriza, principalmente, por se relacionar a intenções e 

ideologias. Daí, o caráter circunstancial do discurso. Um parlamentar que pôde afirmar, como, 

provavelmente, pouco de seus pares em plenário, poderiam: 

   
     [...] Quinze dos quarenta e dois anos de minha vida passei fazendo negociações coletivas, sentado à 

mesa de negociações, ora com o patrão, individualmente, ora com o sindicato patronal, ora com a 
FIESP, ora com os sindicatos, ora com a Confederação das Indústrias. ( Brasil, Câmara dos 
Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte,01/02/1988, p. 6756 ) 

 
 
 
 E demonstrar que conhece a história do trabalhador: 
 

[...] mas é importante que relembremos um pouco da história da classe trabalhadora brasileira para 
que possamos entender a situação em que hoje se encontra. (Brasil, Câmara dos Deputados, 
Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 25/04/1988, p. 1318 ) 

 

Ainda Perelman em O Tratado da Argumentação, defende a tese de que o orador em si 

constitui um contexto cuja influência é inegável.  

Se a pessoa do orador fornece um contexto ao discurso, este último, por outro lado, determina a 
opinião que dela  se terá. O que os antigos chamavam de ethos oratório se resume à impressão que o 
orador, por suas palavras dá de si mesmo.  (1996, p. 363) 

 

  Quando defende a possibilidade da melhoria da qualidade de vida da população, 

demonstrando que também vivenciou, Lula reforça a idéia de identidade popular, de um líder 

que foi pobre,  que viveu as mesmas dificuldades que a população ainda sofre e reafirma toda 

a associação com o povo. O uso destes contrastes só surgem para fortalecer a comunicação e 

confirmar o grau de representatividade do mesmo:  

Podemos confirmar o fato em sua falação, quando diz que o Partido dos Trabalhadores 

esperava que a Constituinte atendesse aos anseios do trabalhadores muito além do que 

conquistado. Conforme segue: 

 

[...] mas foram avanços aquém daquilo que a classe trabalhadora esperava acontecesse aqui na 
Constituinte. Entramos aqui querendo quarenta horas semanais e ficamos com quarenta e quatro 
horas; entramos aqui querendo férias em dobro e ficamos com apenas 1/3 a mais nas férias; 
entramos aqui querendo o fim da hora extra ou, depois, a hora extra em dobro e ficamos apenas com 
50%, recebendo menos do que aquilo que o Tribunal já dava. Algumas conquistas consideradas 
importantes não passaram, nem sequer de perto, para que a classe trabalhadora pudesse ter o sabor 
e o prazer de festejar essas conquistas. (Brasil, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula 
na Constituinte, 22/09/1988, p.14313 ) 
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Reforçando o grau de representatividade, o parlamentar expressa, referindo-se a 

demissão injusta de  funcionários da Acarpa - Associação de Crédito e Assistência Rural do 

Paraná. No governo de Álvaro Dias. 

      
 

[...] Dos 21 demitidos, 18 são ligados ao PT  e 3 ao PC do B, e todos eles participaram de uma greve 
que em dezembro último, paralisou os empregados dos órgãos da administração indireta do 
Governo do Estado do Paraná. (Brasil,, Câmara dos Deputados, Discurso do Deputado Lula na 
Constituinte, 03/02/1988, p. 6848) 

 
E ainda defende: 
 

[...] Vem-se pra cá com esperança de fazer muita coisa; constata-se que se é tão impotente, que se 
pega um jornal e vê aqui uma portaria da Câmara: “Veta Restaurante’. Até pensei que era vetando 
o restaurante dos marajás da Câmara, mas não é! É para os coitadinhos que ganham salário 
mínimo, que trabalham nas empresas de faxina. Foi vetado o restaurante para que esses 
companheiros não possam mais comer, ai, o bandejão a 10 cruzados. (Brasil, Câmara dos 
Deputados, Discurso do Deputado Lula na Constituinte, 14/04/1987, p. 1353 )  

 

 

Um parlamentar que apresenta as necessidades do povo e, na condição de igual, 

identificado como parte do mesmo, aspira buscar a solução dos problemas sociais, estruturais 

e políticos do país, fatalmente será um político de maior aceitação popular. Contudo, importa 

ponderar, ainda, que o discurso em si não sobrevive, mas resulta de uma  relação social 

estável . 

Ao concluirmos os eixos que constroem a imagem de um político como Lula, não 

podemos desprezar a carga de homem herói atribuída por Roger-Gerard Schwuartzenberg, do 

grande papel com que sonham os monstros sagrados da política:    

  

 

É o salvador, quase o messias. O chefe providencial, o chefe genial, médium do espírito nacional. É 
o profeta de sua raça. (SCHWUARTZENBERG, 1978 , pág. 11) 

 

Ainda em Schwuartzenberg, satisfazer as vontades e anseios do público resulta em 

igualdade com ele, porém, ele não escapa da apresentação, da exibição: 

 

Ele age em nome e em lugar do público ao tempo em que também se dá em espetáculo ao mesmo. 
Ele se expõe, se exibe ao povo, seu representado. Oferece-lhe a representação do poder, 
confundindo o mandato e o espetáculo, a democracia representativa e o teatro. 
(SCHWUARTZENBERG, 1978, pág. 285 ) 
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Para abordar o tema da cenografia e da representação do espetáculo, poderíamos 

atingir vários capítulos, mas buscamos sintetizar e poderemos abordar em estudos futuros. 

Desta feita, os pronunciamentos tem relação direta com a vida social e tentam levar as 

pessoas a aderirem às suas visões de mundo. Então, o ator social está inserido num contexto 

interpretativo para construir um enunciado em busca de disseminar valores. 
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

   O estudo realizado no presente trabalho buscou identificar os fatores que atuam na 

construção da imagem do Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de suas intervenções no 

plenário da Assembléia Nacional Constituinte,  à luz da metodologia da análise do discurso.  

Antes de qualquer ponderação a respeito desta análise, é importante dizer que analisar 

discurso não nos dá autonomia para retratar a consciência do todo, não nos capacita como 

juízes irrepreensíveis diante da linguagem, mas permite um estado de reflexão e uma relação 

mais prudente com ela e, não apenas com a linguagem, mas com o sujeito, a ideologia, a 

história.  

Assim, este trabalho não tem a pretensão de abranger todas as questões envolvidas na 

análise do discurso. Trata-se tão somente de uma colaboração para melhor compreensão dos 

eixos que constroem a imagem do deputado federal Lula, eleito com a maior votação do 

período, por meio de seus pronunciamentos.  

 Após o estudo, ficou evidente que o discurso é o lugar onde língua e ideologia andam 

juntas, pois pela associação do simbólico com o político existe uma intenção em produzir 

sentido. E assim, a prática social da linguagem, os pronunciamentos, de fato, intervém no real 

e o enunciador acaba por interferir na história através de sua significação.   

Na tentativa de encontrarmos os componentes que elaboram a imagem de Lula, após 

ler os discursos, concluímos que não basta fazer um discurso ideológico, baseado em uma 

retórica consoladora, sem ter uma relação pré-estabelecida com o público. Por meio da prática 

social do discurso, o ator social, que conseqüentemente é orientado pelo contexto em que está 

inserido, irá demandar os seus enunciados. Para Rosalind Gill o discurso é uma prática social, 

já que as pessoas usam o discurso para fazer acontecer, usam a linguagem como prática em si 

mesma e acusam, pedem desculpas e se apresentam de maneira aceitável ( GILL, 2002, p. 

248).  

Observamos ao longo da nossa abordagem que políticos, governantes e formadores de 

opinião fazem uso da palavra para convencer, dominar e construir o ethos desejado. Quanto 

mais apurado o domínio da palavra, e isto não quer dizer domínio da Norma Culta,  e o 

conhecimento dos recursos oratórios, mais eficaz o empreendimento. Falar numa roda de 

amigos torna conhecido o raciocínio, a linha comportamental, porém, discursar e enunciar a 

partir de um lugar privilegiado como um cargo político, na figura de homem público, torna 

quase infalível a reverberação das “verdades”. O cargo a que nos referimos se trata do “lugar 
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de fala”, mais um eixo que contribui na formação da imagem de Lula. Então, o auditório 

reconhece na autoridade do deputado, como saber prévio, a imagem pública, a personalidade 

conhecida.  

Os recursos caracterizados nas falações pelas metáforas e paráfrases, trabalham com 

uma rede de filiação de sentidos e, positivamente, transmitem uma impressão de um 

parlamentar que fala ao povo, que situa a população nos acontecimentos de seu país e do 

governo, por meio de explicações que lembram o cotidiano. O eixo desta construção 

identificado na linguagem do deputado permite uma avaliação no sentido de possuir uma 

vertente importante. Embora os pronunciamentos de Lula sejam evidentemente populares, 

permitindo à população num todo a compreensão dos acontecimentos governamentais, não 

podemos negar que se tornou, mesmo que posteriormente, um forte aliado no marketing 

político. Se, por um lado, o "metalúrgico" perdia intenções de voto por não ter graduação, a 

falta de erudição na comunicação o associou à maioria da população brasileira. O vocabulário 

simples não só garante ao povo o entendimento, mas proporciona identidade com este mesmo 

povo e, conseqüentemente, o sucesso oratório também é garantido. 

A construção ocorre por meio de recursos que o caracterizam sob três aspectos: no 

plano pessoal, como nordestino, trabalhador honesto, devido a sua origem; no plano político-

administrativo, como um político que viveu os mesmos problemas que o cidadão e, portanto, 

pode administrá-los melhor; e no plano da relação com a sociedade, como um sujeito que se 

identifica com o trabalhador, devido ao seu passado de sindicalista, metalúrgico. 

Tendo em vista que o presente trabalho está inserido no interior das representações ( 

ideias, ideologias, imagens, imaginário, discursos, símbolos e práticas políticas), concluímos, 

com um  levantamento das possibilidades, como vão sendo forjadas essas imagens. Assim, 

por meio dos eixos encontrados e pela prática social da qual Lula é personagem destacado, é 

possível a construção da imagem de um representante que tem identidade com o povo, não 

apenas pela forma de falar, mas pelo o que fala, de que lugar fala, e principalmente, pela 

identidade histórico-social.  

Lula, como ator social, de posse do metalúrgico, líder sindical, assalariado, pai de 

família,  trabalhador e cidadão, torcedor de futebol, nordestino, com propriedade de quem 

ocupa o lugar ideal na cena de enunciação, consagrou-se como um político popular. Ivana 

Bentes, Diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, denominou Lula anos depois, já como 

Presidente da República, de “radicalização da democracia” e “potência da multidão”. 

(Disponível em www.olharvirtual.ufrj.br, Acesso em: 06 de maio de 2010 ). Talvez, de fato, 

essas expressões definam Lula e sua relação com a população, principalmente se levarmos em 
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consideração que foi  reeleito com 60,8% dos votos válidos, no segundo turno das eleições de 

2006.  

 Embora este trabalho objetive analisar os eixos que constroem a identidade do 

Deputado  Luiz Inácio Lula da Silva, não temos a pretensão de esgotar o tema, principalmente 

por se tratar de uma abordagem cuja técnica se baseia na complexidade da análise do 

discurso, podendo ser melhor aprofundado em um trabalho futuro de pós-graduação ou ainda 

de Mestrado. 
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