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O governo da palavra não é tudo na política, mas a política não pode agir sem a palavra: a 

palavra intervém no espaço de discussão para que sejam definidos o ideal dos fins e os meios 

da ação política; a palavra intervém no espaço de ação para que sejam organizadas e 

coordenadas a distribuição das tarefas e a promulgação das leis, regras e decisões de todas as 

ordens; a palavra intervém no espaço de persuasão para que a instância política possa 

convencer a instância cidadã dos fundamentos de seu programa e das decisões que ela toma 

ao gerir os conflitos de opinião em seu proveito. (Patrick Charaudeau)



RESUMO

Os discursos dos deputados federais Henrique Fontana (PT-RS) e Antônio Carlos Magalhães 
Neto (DEM-BA) sobre a criação da Contribuição Social para a Saúde (CSS) constituem o 
tema deste trabalho, cujos focos são o aspecto político-retórico e a utilização das técnicas do 
discurso clássico, especialmente a refutação, nas intervenções desses líderes. A análise dos 
sete discursos, objeto deste estudo, baseou-se na revisão bibliográfica das teorias aristotélicas 
de retórica e de Análise do Discurso. Com este estudo, conclui-se que os discursos políticos 
ainda consideram determinadas referências clássicas, embora com menos ênfase do que na 
antiguidade, e que novas mídias e auditórios externos são elementos recentes na relação entre 
o político e os receptores de suas peças oratórias.

Palavras-chaves: Discurso. Discurso Político. Retórica. Refutação. Análise do Discurso.



ABSTRACT

The speeches by deputies Henrique Fontana (PT-RS) and Antônio Carlos Magalhães Neto 
(DEM-BA) about the creation of the Social Contribution to Health are the subject  of this 
paper, focusing on the political-rhetorical aspects and the use of classical speech techniques, 
especially the refutation, in the interventions of these leaders. Seven speeches are analyzed 
here, being the analysis based on literature review of Aristotelian theories on rhetoric and 
discourse analysis. This study concludes that political speeches still consider certain classical 
references, though with less emphasis than in ancient times, and that new media and external 
audiences are recent elements in the relationship between the politician and the recipients of 
his oratorical pieces. 

Key words: Speech. Political Speech. Rhetoric. Refutation. Discourse Analysis.
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1 INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste trabalho diz respeito à utilização da estratégia de refutação 

nos discursos de dois líderes políticos que atuam na Câmara dos Deputados. Tais peças foram 

produzidas no período em que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva governava o Brasil.

Os dois líderes citados são os deputados federais Henrique Fontana, do Partido dos 

Trabalhadores  do  Rio  Grande  do  Sul  (PT-RS),  e  Antônio  Carlos  Magalhães  Neto,  do 

Democratas  da Bahia (DEM-BA).  Ambos já  foram líderes de suas  agremiações  políticas, 

além de terem exercido a liderança da minoria e do governo, respectivamente, em períodos 

recentes. À época deste trabalho, esses parlamentares se situam em posições diametralmente 

opostas no espectro da política brasileira. Um defende as posições do governo, e o outro as 

contesta. Grosso modo, eles são, respectivamente, da situação e da oposição; ou, da maioria e 

da minoria. Nesse contexto, em junho de 2008, eles protagonizaram um debate acirrado sobre 

a Contribuição Social para a Saúde (CSS).

À época da votação da CSS, um destaque da Emenda Constitucional número 29, de 

2000, Henrique Fontana e ACM Neto eram os principais interlocutores do bloco político em 

que  cada  um  se  situava.  Como  se  depreende  da  análise  dos  discursos,  durante  todo  o 

transcurso  do  período  de  debates  sobre  a  citada  contribuição,  estes  se  mostraram  muito 

acirrados. Era o que já se anunciava, contudo, desde a intenção do governo em colocar a 

matéria na pauta das discussões no plenário da Câmara dos Deputados. A temperatura dos 

embates refletia as discussões e as manifestações que eram realizadas nos diversos âmbitos da 

sociedade.

O exame dos citados textos enfatizou como os dois oradores utilizam a linguagem em 

seus discursos no plenário da Câmara dos Deputados. Dessa análise, a atenção foi centralizada 

na maneira como ambos utilizam a refutação como um dos itens do desenvolvimento de seus 

raciocínios. A estratégia discursiva da refutação é parte da estrutura clássica do discurso, que 

compreende  introdução  (exórdio,  apresentação  e  esquema);  desenvolvimento  (narração, 

argumentação e refutação); e conclusão (digressão e peroração)1. 

1  No Império Romano, Quintiliano e Cícero transformaram o esquema grego de discurso, de 17 para 8 
partes.  Estas  ainda  são  utilizadas  na  atualidade  (exórdio,  apresentação,  esquema,  narração, 
argumentação, refutação, digressão e peroração).
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O problema levantado para fins deste estudo quis identificar, à luz dos discursos dos 

oradores parlamentares pesquisados, se eles estabelecem relação com essas partes do discurso 

clássico;  se  sim,  quais  das  oito  citadas  divisões  foram  as  mais  utilizadas  por  ambos  os 

parlamentares  em  seus  discursos  aqui  analisados.  No  caso  específico  da  refutação,  por 

exemplo, pergunta-se: seria este um elemento do discurso que altera a definição de posição do 

adversário sobre determinado tema? Nesse sentido, buscou-se saber se os dois parlamentares 

aderiram  ao  discurso  clássico  ou,  ao  contrário,  ao  moderno,  que  tangencia  a  linguagem 

jornalística e que se subdivide apenas em introito, desenvolvimento e conclusão, dispensando-

se, portanto, a refutação aqui tratada. Igualmente, avalia-se se a refutação de um e de outro 

interfere num provável discurso seguinte; se existe refutação da refutação, réplica, em ambos 

os discursos.

Este  trabalho  valorizou  mais  o  aspecto  político  do  que  o  retórico  na  fala  dos 

parlamentares  e  buscou  identificar,  ainda,  a  quem  se  dirige  o  discurso  em  plenário.  As 

intervenções visavam a convencer os adversários, os indecisos, ou apenas a marcar posição 

sobre o tema? É uma visão política que se sobrepõe à do auditório, mirando conquistar a 

opinião pública  via  mídia?  O auditório  –  plenário  da  Câmara  dos  Deputados  –  foi  mero 

espectador  ou  realmente  interagiu  com  os  protagonistas  dos  discursos?  Neste  sentido, 

procurou-se também verificar, nas entrelinhas das falas, se essa audiência, em dado momento, 

não  estaria,  na  realidade,  ausente  do  recinto  da  Câmara,  mas  localizada  por  detrás  dos 

monitores das televisões ou das telas dos computadores. 

Ressalte-se que esta temática guarda relação com o Curso de Processo Legislativo, 

uma vez que a verbalização dos dois parlamentares denota aquilo que eles pensam a respeito 

de temas que estão inseridos no próprio processo legislativo. Neste sentido, a cada momento 

em que se tem de argumentar  sobre uma determinada matéria  em votação (uma parte do 

processo), a verbalização do deputado revelará aquilo que ele entende acerca do assunto em 

debate sempre no contexto do Legislativo. Por isso, este estudo é relevante: do ponto de vista 

teórico, é possível verificar se a refutação é realmente uma parte do discurso que precisa ser 

detectada como mister ou não na intervenção do parlamentar. Justifica-se, ainda, por serem os 

deputados  formadores  de  opinião.  Suas  falas,  portanto,  são  amplamente  recepcionadas  e 

podem se constituir em referência e até em inspiração para o modelo de discurso de outros 

parlamentares. 

Nessa trilha, visando o necessário suporte teórico e metodológico para se alcançar o 

objetivo proposto, o presente trabalho faz um breve resgate histórico dos discursos políticos, 

ainda  na  Grécia  Antiga,  chegando  até  a  nova  retórica,  neste  século.  Fundamental  nessa 
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trajetória é o trabalho precursor de Aristóteles, que marcou os princípios da retórica na obra 

Arte Retórica e Arte Poética. Na sequência, identifica-se se os discursos dos parlamentares 

aqui pesquisados são clássicos ou modernos; se explicitam ou não, de fato, todas as partes da 

oratória.  Faz-se,  posteriormente,  uma abordagem dos principais  períodos de refutação dos 

discursos analisados.
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2 MARCO TEÓRICO

Os discursos políticos sempre fizeram parte da história da humanidade, especialmente 

a partir da consolidação dos parlamentos. Mesmo antes, porém, ainda na Grécia Antiga, a 

retórica  teve  suas  primeiras  elaborações,  consolidando,  até  os  dias  atuais,  as  estruturas 

utilizadas nos discursos.

Ao se iniciar a retórica com Péricles, na Grécia do século V a.C., o “reino da palavra” 

já se inseria num contexto de discurso. Nesse sentido, os marcos da retórica têm início com as 

demandas por terras em Siracusa, na Grécia,  quando as partes litigantes se defendiam em 

grandes júris populares (PAIVA, 2004, p.17). Também na tradição grega clássica, os sofistas 

ensinaram a  arte  da  argumentação.  Sucessivos  pensadores  e  filósofos  teorizaram sobre  a 

retórica, como é o caso de Sócrates, quem primeiro criticou os sofistas pelo “utilitarismo” de 

suas argumentações.  Porém, foi  Aristóteles quem preconizou os princípios da retórica em 

Arte Retórica e Arte Poética, obra que se mantém atual, uma vez que serve de base para 

teóricos modernos. Aristóteles dizia que 

a retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser 
capaz de gerar a persuasão. Nenhuma outra arte possui esta função, porque 
as demais artes têm, sobre o objeto que lhes é próprio, a possibilidade de 
instruir e de persuadir (...). Mas a retórica parece ser capaz de, por assim 
dizer, no concernente a uma dada questão, descobrir o que é próprio para 
persuadir.  Por  isso  dizemos  que  ela  não  aplica  suas  regras  a  um gênero 
próprio e determinado. (ARISTÓTELES, [1998?], p. 33).

O  pensador  grego  demonstra,  portanto,  o  elo  forte  entre  a  retórica  e  a  arte  da 

persuasão. Aristóteles deixa clara sua teorização quando diz que a persuasão é obtida nos 

ouvintes “quando o discurso os leva a sentir uma paixão” (ARISTÓTELES, [1998?], p. 33).

Assim, o discurso, quando demonstra a verdade ou o que parece sê-la, cumpre sua 

função persuasiva. Na Arte Retórica e Arte Poética, Aristóteles destaca as provas do discurso, 

distinguindo-as em três espécies: a do caráter moral do orador; a das disposições que se criam 

no ouvinte; e as do próprio discurso, pelo que ele demonstra ou parece demonstrar. Ressalte-

se que, em relação à primeira espécie – a do caráter moral do orador –, a confiança que o 

orador transmite torna a persuasão mais eficaz. Para Aristóteles, as pessoas de bem inspiram 

confiança “mais eficazmente e mais rapidamente em todos os assuntos, de um modo geral” 

(ARISTÓTELES, [1998?], p. 33), ou seja, o caráter moral do orador é determinante para o 

êxito de sua argumentação.
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Aristóteles apresenta quatro tipos de discursos: 1) lógico; 2) dialético; 3) retórico; e 4) 

poético. O discurso lógico, segundo o grego, é o da irrefutabilidade; no dialético,  o autor 

ampara sua elaboração da fala em cima de probabilidades. A intenção é buscar a verdade com 

debates e ênfases ao contraditório. O discurso retórico tangencia entre a certeza e a verdade. A 

fala poética, por sua vez, é despojada, sem compromissos com a certeza ou com a ciência; 

uma viagem verbal.

Em Arte Retórica e Arte Poética, Aristóteles introduz, também, os conceitos de ethos, 

de  logos  e de pathos. O primeiro, a imagem de si, é o que poderá buscar a confiança dos 

ouvintes.  Logos utiliza-se da razão para o convencimento. Pathos produzirá a emoção no 

auditório,  levando-o  à  ação.  Essas  características  foram criadas  pelo  grego  para  explicar 

porque o discurso deve ser persuasivo.

Contudo, na Idade Média, os princípios da Arte Retórica entram em declínio. É a vez 

de a retórica ceder espaço à força da oratória, recurso utilizado com ênfase pela Igreja. A 

argumentação retórica perde força para a forma, para o braço fônico, para a oratória. “A arte 

do  bem  dizer  começa  a  cair  em  descrédito”  (PAIVA,  2004,  p.17),  pois  se  utilizam, 

excessivamente,  figuras  de  linguagem.  Assim  sendo,  no  século  XIX,  a  retórica  deixa, 

inclusive, os currículos escolares, sob a argumentação de discurso “muito ornamentado, vazio 

e inútil” (PAIVA, 2004, p.17). Este período se estendeu por séculos, até que, com o início da 

Idade Moderna, novamente a retórica passasse a ocupar lugar de destaque. Foi assim também 

a  partir  do  século  XX,  em  que  a  retórica  estabelece-se  como  o  “lugar  da  arte  de  bem 

argumentar” (PAIVA, 2004, p.17), dando início à teoria da argumentação.

O teórico moderno Perelman, na sua obra Tratado da Argumentação, discorre sobre a 

relação existente entre o orador e o seu auditório. Demonstra os vínculos entre este e aquele. 

Para que haja uma interação entre ambos,  é preciso “prender o interesse de um público” 

(PERELMAN, 2005, p.20). A argumentação, neste caso, é o meio de se fazer com que essa 

relação  aconteça,  de  fato.  No  entanto,  não  basta  simplesmente  essa  interação  a  fim  de 

assegurar o vínculo. É mister  existir  “qualidade” na comunicação,  na palavra,  para que o 

orador possa ser ouvido pelo público. Eis, neste ponto, uma diferença entre o uso da palavra 

oral  e  o  da  palavra  escrita.  Segundo  Perelman  (2005,  p.  21)  “percebemos  melhor  a 

argumentação  quando  é  desenvolvida  por  um  orador  que  se  dirige  verbalmente  a  um 

determinado auditório, do que quando está contida num livro posto à venda em livraria”. Esta 

constatação já denota o poder da oralidade, a força objetiva da argumentação.

A definição do auditório é outro pressuposto deste estudo. É preciso definir a qual 

público o orador está se dirigindo. A identificação do auditório e de quem frequenta esse 
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espaço é indispensável com o intuito de elencar e de filtrar os argumentos. Na medida em que 

o orador conhece o seu auditório, ele poderá transformar os termos de seu discurso. Ao 

fazer essa adaptação, ele poderá influenciar o público naquele auditório. Ele imagina que tem 

a possibilidade de persuadir aqueles a quem a sua fala é dirigida. A questão é: essa alocução é 

apenas demarcatória de posicionamento ou serve para prestar contas de determinada posição 

aos interessados na matéria? O auditório também constrói o orador. A argumentação deste 

pode até ser persuasiva, mas, se aquele espaço é refratário aos seus posicionamentos, ele não 

colherá os frutos imaginados com a sua argumentação. Mais uma vez, o conhecimento do 

público a que se está se dirigindo é premissa básica a fim de se obter eficácia no discurso. 

Ainda, além do conhecimento do auditório, é necessária a qualidade dos argumentos.

Perelman, corroborando o já acima exposto, vai além:

Cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por suas 
convicções  indiscutidas,  pelas  premissas  que  aceita  sem  hesitar;  tais 
concepções fazem parte da sua cultura e todo o orador que quer persuadir um 
auditório particular tem de se adaptar a ele (PERELMAN, 2005, p. 3).

O auditório heterogêneo é outro desafio para o orador, afinal,  ele precisará utilizar 

argumentos  distintos  para  angariar  apoio  das  múltiplas  posições  que  estão  no espaço em 

disputa.  Nos  parlamentos,  os  auditórios  são  heterogêneos,  portanto,  o  orador  tem  mais 

dificuldade de adaptar a sua fala.

Os  condicionamentos  do  auditório  se  dão  de  diversas  maneiras.  Os  pesquisados 

promovem o condicionamento do auditório pelo discurso em si? A cobertura jornalística da 

mídia  e a  presença de manifestantes  na galeria são outros condicionantes do orador  e do 

auditório? No tocante a essa adaptação do orador ao auditório, Perelman (2005, p. 26-27) 

conta que se deve ajustar o discurso: “O importante, na argumentação, não é saber o que o 

próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ela 

se dirige.” O estado do auditório acaba também animando o orador. Ele pode persuadir o 

auditório, como ele mesmo fora persuadido pela sua argumentação discursiva. Sendo assim, 

“ao  auditório  cabe  o  papel  principal  para  determinar  a  qualidade  da  argumentação  e  o 

comportamento dos oradores” (PERELMAN, 2005, p.27). Quintiliano chama a atenção ao 

fato de que os oradores deveriam ter escrúpulos, uma vez que o auditório estaria submisso ao 

seu  discurso.  Sua  retórica,  portanto,  deveria  persuadir,  “mas  também  que  diga  o  bem” 

(QUINTILIANO apud PERELMAN, 2005, p. 28).

Assim,  a  persuasão  e  o  convencimento  igualmente  reservam  contribuições  a  este 

trabalho.  O  enfoque  de  Perelman  é  o  de  que  a  persuasão  está  relacionada  ao  resultado. 

“Persuadir é mais do que convencer”. Em contrapartida, o “caráter racional da adesão” é o 
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convencimento, que está além do ato de persuadir. (PERELMAN, 2005, p.30). Existem 

ainda três tipos de auditórios que estão descritos pelo autor: o universal (constituído pela 

humanidade inteira); o do diálogo (formado pelo interlocutor a quem se dirige); e o do próprio 

sujeito.

Em Arte Retórica e Arte Poética, Aristóteles aborda os gêneros da retórica, ou seja, o 

deliberativo, o judiciário e o epidíctico ou demonstrativo. No gênero deliberativo, entre os 

demais, o que interessa a este estudo, fala-se ao “povo acerca de questões de interesse público 

[...]  para  o  gênero  deliberativo,  é  o  futuro,  pois  que  delibera-se  sobre  o  futuro,  para 

aconselhar-se ou desaconselhar” (sic) (ARISTÓTELES, [1998?], p. 39). É nesse contexto de 

gênero  deliberativo  que  se  verá  se  os  discursos  dos  parlamentares  aqui  pesquisados  são 

apresentados como vantajosos ou funestos, conforme classificação aristotélica. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DISCURSOS DOS PARLAMENTARES

Os deputados  federais  Henrique  Fontana,  do  PT-RS,  e  ACM Neto,  do  DEM-BA, 

protagonizaram, em junho de 2008, um debate acirrado sobre a CSS. Essa nova contribuição 

visava  à  cobrança  de  0,1%  sobre  a  movimentação  financeira  no  país.  O  novo  tributo 

substituiria a extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) que, 

por anos, angariou recursos aos cofres públicos com o intuito de investir em saúde pública, 

especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS).

A disputa política entre o governo e a oposição, à época, estava centrada nos discursos 

do líder do governo Henrique Fontana. Este defendia que a CSS representaria R$ 20 bilhões a 

mais para investir, exclusivamente, em saúde pública. Por sua vez, o líder do DEM-BA, ACM 

Neto, refutava essa posição governista. A oposição afirmava que o governo do Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dispunha de recursos para investir em saúde e 

que, portanto, não precisava criar mais um imposto. ACM Neto citara, em seus discursos, o 

crescente  aumento  da  arrecadação  de  tributos  federais.  Esta  tese  era  combatida  pelo 

governista  Henrique  Fontana.  Para  este,  a  arrecadação poderia  crescer  por  um período e, 

depois,  decrescer.  Pelo  seu  entendimento,  a  saúde  não  poderia  ficar  refém  de  hipóteses 

arrecadatórias.

O debate em torno do tema marcava o antagonismo entre governo e oposição, uma vez 

que,  em 2008,  também haveria  eleição  municipal  em todo  o  país.  O  mês  de  junho  era, 

portanto,  a  porta  de  entrada  para  o  início  das  campanhas  eleitorais  de  prefeito,  que 

começariam  em  julho.  Nesse  contexto,  à  oposição  interessava,  igualmente,  desgastar  a 

imagem do governo de Lula, que se mostrava com altos índices de popularidade. Enquanto 

isso, o governo, mesmo correndo o risco de criar um imposto que não angariava simpatia 

popular – como de resto todo tributo –, insistia na CSS. Dessa forma, o contexto dos discursos 

em análise neste trabalho foi, básica e resumidamente, este: oposição e governo travando uma 

batalha no plenário e nos bastidores da Câmara dos Deputados.
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4 ANÁLISE DE EXTRATOS DOS DISCURSOS

Discurso 1 – ACM Neto

O líder do DEM-BA, ACM Neto (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25980), inicia seu 

o discurso falando sobre a necessidade de se aprovar a regulamentação da Emenda 29, que 

institui percentual fixo mínimo de investimentos para a saúde por parte da União, dos estados 

e  dos  municípios.  Porém,  ele  reclama  de  que  o  governo  embute,  em  projeto  de  lei 

complementar (PLP), a recriação da CPMF. Da mesma forma, invoca que o governo diz não 

ter nenhuma responsabilidade pela criação da CSS, a qual está apresentada no substitutivo 

relatado pelo deputado Pepe Vargas (PT-RS). ACM Neto diz que o governo tem articulado 

pela criação da CSS, uma vez que estaria liberando o pagamento de emendas a fim de que os 

parlamentares  aprovassem  o  novo  tributo.  O  oposicionista  diz  que,  mesmo  em  período 

eleitoral, o governo consegue quórum qualificado para votar um PLP e diz: 

o  que  está  por  trás  disso  é  o  rolo  compressor  do  Poder  Executivo,  é  a 
máquina  a  todo  o  vapor,  do  Governo  Federal,  que  reproduz  os  velhos 
métodos para construir maioria em desfavor do nosso País (MAGALHÃES 
NETO, 2008, p. 25980).

O orador  do DEM critica  o  governo ao  afirmar  que  a  bancada deste  partido  está 

“[perplexa] diante do absurdo proposto, porque, além de se estar criando um novo imposto – 

que vai apenar todo e qualquer cidadão [ele irá atingir também] do mais pobre ao mais rico 

cidadão deste País”. Ele acrescenta que o novo imposto não será aplicado na saúde do Brasil. 

Que  essa  é  a  “maldade”  orquestrada  pelo  governo.  ACM  Neto  finaliza  sua  exposição 

chamando  à  responsabilidade  cívica  cada  parlamentar  “para  que  não  permitamos  essa 

agressão e esse absurdo. Vamos ter consciência, meus caros colegas de parlamento”. ACM 

Neto solicita que todos leiam a proposição antes de votar o substitutivo e sentencia:

E tenho certeza, e encerro meu pronunciamento dizendo que esta matéria 
não  vai  passar  no  Senado.  Se  passar,  não  resistirá  ao  exame  do  Poder 
Judiciário. Não sejamos nós, portanto, a apoiar esse absurdo, Sr. Presidente 
(MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25980).
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Discurso 2 – Henrique Fontana

O líder do governo, Henrique Fontana, saúda o debate democrático sobre o tema. Diz 

que apresentará os “nossos argumentos”, da base, para defender a CSS, a fim de “resolver 

problemas seriíssimos da saúde pública brasileira” (FONTANA, 2008, p. 25981).

Henrique Fontana afirma: “Nós temos a visão de que a saúde pública precisa ampliar 

os recursos e essa é a posição unânime deste Plenário”. Lembra que a oposição trabalha com 

duas ideias distintas das do governo. A primeira diferença foi a derrubada da CPMF, que 

retirara R$ 20 bilhões de reais do orçamento da saúde. Nesse sentido, ele evoca o deputado 

Inocêncio de Oliveira, ao dizer que este conhece bem a realidade hospitalar do país e que 

esses hospitais e serviços necessitam, com urgência, de mais recursos. Fontana explica que o 

governo precisou recompor esse orçamento com R$ 10 bilhões de aumento de impostos sobre 

o lucro dos bancos e com os outros R$ 10 bilhões oriundos da melhoria na arrecadação. Dessa 

forma, o líder governista utiliza um rol de números para justificar a CSS. Enumera que seriam 

criados  novos  leitos  de  UTI  e  novas  equipes  do  Programa  Saúde  da  Família;  que  seria 

corrigida a tabela do SUS; ampliados os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), entre outros avanços. Fontana diz: 

Iria sentir-me constrangido de fazer um cavalo de batalha em torno de uma 
contribuição que é muito mais ato de solidariedade social do que questão 
tributária. Será que o cidadão que ganha R$ 10 mil reais não pode contribuir 
com R$ 10 reais para resolver os tão sérios problemas da saúde pública no 
Brasil? (FONTANA, 2008, p. 25981).

Ele atesta que a maioria da população quer contribuir e refuta os argumentos de ACM 

Neto: “Diminuímos a carga tributária há 30 dias”, referindo-se ao lançamento do Programa de 

Desenvolvimento Produtivo do País, que desonerou em R$ 20 bilhões de reais a tributação da 

indústria.  Fontana  comenta  que  é  preciso  ter  responsabilidade  e  não fazer  demagogia  no 

plenário: “Não se pode vir aqui apresentar alteração de arrecadação de 4 meses e dizer que 

essa  é  a  tendência  para  o  futuro  do  País  ao  longo  dos  próximos  10  anos.  Isso  não  é 

verdadeiro”. 

Outro  aspecto  que  “impressiona”  Henrique  Fontana  é  o  de  que  a  movimentação 

financeira é utilizada para fiscalizar “lavagem de dinheiro, sonegação de tributos, dinheiro do 

crime organizado, e assim por diante” e pergunta:

por que a oposição, numa estrutura tributária que arrecada R$ 580 bilhões de 
reais por ano, resolveu centrar seu foco para derrubar exatamente os R$ 10 
bilhões  de  reais  destinados  à  melhoria  da  saúde  pública  no  País? 
(FONTANA, 2008, p. 25981). 
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Finalmente,  ele  apresenta  um  elemento  novo  em seu  discurso,  que  é  o  apoio  de 

prefeitos e secretários estaduais e municipais de saúde, de partidos da oposição ao governo 

federal, em favor da criação da CSS.

Discurso 3 – ACM Neto

O líder  do  DEM-BA,  ACM Neto,  refuta  o  discurso  anterior  do  líder  do  governo, 

Henrique Fontana: “Muito me admira ouvir as palavras do nobre deputado Henrique Fontana” 

(Henrique Fontana convocara os líderes da oposição para serem solidários com a saúde no 

Brasil).  “Eu pergunto à S. Exa.:  quem é solidário com todos os contribuintes brasileiros? 

Quem é  solidário  com a  enorme massa  de  pessoas  que  serão  obrigadas  a  pagar  o  novo 

imposto?”.  Depois,  ele  afirma  que  a  oposição  é  a  guardiã  dos  “milhões  e  milhões  de 

brasileiros que não teriam quem os defendesse”. ACM Neto refuta a posição de que a maioria 

da população está a favor do novo tributo: “A maioria das ruas não aceita a criação de um 

novo imposto [...]  É com esses milhões de brasileiros que nós estamos acertados de aqui 

levantar a trincheira do combate à criação de um novo imposto”, e questiona: “onde está a 

solidariedade do Governo? Onde está a solidariedade do Líder Henrique Fontana?”. Neste 

ponto, o líder do Democratas parte para o ataque: “Ora, Deputado Henrique Fontana, V. Exa. 

não tem autoridade para falar em solidariedade com o País, porque era possível aprovar a 

Emenda número 292 sem que criássemos um novo imposto”, e finaliza:  “Estamos ao lado 

daqueles que às vezes não encontram eco de defesa nesta Casa. A oposição vai defendê-los 

contra a criação do novo imposto”. (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25986).

2  Em 21 de setembro de 2011, a Câmara dos Deputados voltou ao tema e regulamentou a Emenda 
Constitucional de número 29, mas sem a aprovação da Contribuição Social para a Saúde (CSS).
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Discurso 4 – ACM Neto

O líder oposicionista critica o relatório do deputado Pepe Vargas: “Quem estava nos 

assistindo, quem estava acompanhando, ontem, a sessão plenária da Câmara dos Deputados 

ficou revoltado”. ACM Neto disse que recebeu e-mails de milhares de brasileiros revoltados, 

indignados, sentindo vergonha do Poder Legislativo Nacional. Ele retoma que a CSS retirará 

dinheiro “do bolso do cidadão; vai pesar para todos, do mais rico ao mais pobre”. Acusa o 

“rolo compressor” do governo de diminuir  a atuação de “parlamentares sérios, honestos e 

honrados, que acabam de macular a sua biografia política  [...]  para prestar serviços a um 

governo que só pensa em prejudicar a população” (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 26504).

ACM Neto lembra que está lutando contra tudo e contra todos, enfrentando a maioria, 

a estrutura do poder, mas resistindo: 

Resistindo  porque  sabemos  que  isso  é  o  que  espera  o  povo  brasileiro; 
resistindo porque a democracia se faz a partir dos reclames de uma minoria 
que não se  cala  e  não se  conforma diante  dos  absurdos  (MAGALHÃES 
NETO, 2008, p. 26504)

ACM Neto conclama o plenário a mostrar soberania, para que os parlamentares não 

sejam  “esmagados”  pelo  governo:  “Vamos  mostrar  que  somos  soberanos,  que  somos 

independentes, que temos consciência, que temos dever público e que honramos o juramento 

que foi feito à Constituição Federal.” (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 26504).

Discurso 5 – Henrique Fontana

Fontana inicia novo discurso dizendo, aos parlamentares e à sociedade brasileira, que 

o que “estamos fazendo aqui é, na realidade, a defesa consistente, equilibrada e responsável 

de um dos maiores direitos que o povo brasileiro tem: o direito à saúde pública”, e acusa a 

oposição de estar fazendo luta política sobre o tema. Henrique Fontana explica que 

não é simples colocar 10% da receita bruta sem uma fonte. Os Democratas, 
que estão hoje corajosos para defender uma votação demagógica, deveriam 
ter feito isso, Deputado Dr. Ubiali, quando estavam no governo deste País 
(FONTANA, 2008, p. 26610)

Depois,  Fontana  ressalta  que,  “no  Governo  Lula,  o  financiamento  à  saúde  tem 

melhorado anualmente”.

O  líder  do  governo  explica  que  está  defendendo  os  milhões  de  brasileiros  que 

precisam  do  SUS,  ao  contrário  das  elites,  que  querem  derrubar  qualquer  imposto, 
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argumentando que: “A Contribuição Social para a Saúde é uma iniciativa de solidariedade 

com os milhões de brasileiros que usam o SUS e que precisam de mais atendimento [...]. 

Quanta mesquinharia!”, exclama Fontana. “Subiram [a oposição] para negar uma contribuição 

que, para uma pessoa que ganha R$ 5 mil reais, vai significar R$ 5 reais no final do mês”. Ele 

acrescenta que muitos dos que criticam a CSS é porque têm uma situação confortável, que os 

permite pagar plano de saúde caro. Então, ele retoma a importância da CSS para controlar a 

sonegação de impostos e faz um apelo forte à oposição:

Na própria oposição, muitos diziam – e era um discurso fácil: ‘coloque uma 
alíquota mais baixa, e nós apoiaremos’. Agora, a máscara do Democratas e 
do PSDB está caindo, porque eles se negam a apoiar nem que seja 0,1% 
(FONTANA, 2008, p. 26610)

Na sequência,  Henrique Fontana retoma argumentos favoráveis à CSS,  finaliza seu 

discurso  chamando  de  demagógico  o  movimento  Xô,  CPMF! e  conclama  a  base  para 

“defender o que é melhor para o país”. (FONTANA, 2008, p. 26610).

Discurso 6 – ACM Neto

ACM Neto começa novo discurso criticando Henrique Fontana, que estaria a “utilizar 

argumentos inconsistentes” na defesa da aprovação da CSS. O líder  do DEM-BA faz um 

apelo aos parlamentares para que votem contra a emenda, contra o relatório apresentado pelo 

deputado  Pepe  Vargas:  “um apelo  para  que  votemos  contra  a  criação  da  CSS,  mais  um 

imposto no Brasil  que,  na prática, é exatamente a recriação da CPMF”. Neto intimida os 

deputados ao dizer: “E quero ver se os srs. parlamentares irão emprestar seu apoio político e 

sua decisão parlamentar a esse absurdo, a essa imoralidade”. Volta a criticar a criação do novo 

imposto: “Não será à custa do cidadão brasileiro, especialmente do mais pobre, que vai pagar 

esse imposto”.

ACM Neto recorda que, durante três semanas, fez-se um debate “corajoso” sobre o 

tema. Retoma alguns argumentos contra a CSS, resumindo que falta prioridade política do 

governo em aportar 10% do Orçamento da União para a saúde, conforme o “que está escrito 

na Constituição Federal”.

Ao criticar a CSS, ACM Neto afirma: “Eu dialogo sobretudo com o cidadão mais 

pobre”, e recorda que, com o fim da CPMF, no final de 2007, “começou o ano de 2008 com 

mais dinheiro no bolso”. Neste ponto, ACM Neto faz uma pergunta: “será que vale a pena 

pagar tanto imposto neste País e, no entanto, ter que sofrer nas filas dos postos de saúde e dos 
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hospitais municipais, estaduais e federais?”, e segue: “A saúde do Brasil está na UTI. Para 

tirá-la da UTI, o caminho e o remédio não é aprovar mais um imposto; o caminho e o remédio 

é ter decisão política de apoiar e investir em saúde”.

O orador faz um apelo ao dizer que a oposição fez tudo o que estava ao seu alcance 

para evitar a aprovação de um novo imposto. Posteriormente, ele solicita que a matéria seja 

rejeitada, porque, senão, o Senado derrubaria a CSS:

Aí, o patinho feio da história,  o responsável mais  uma vez por abaixar a 
cabeça e dizer ‘amém’ vai ser o deputado federal que votar a favor desta 
matéria. Portanto, Sr. Presidente, conclamo todos a votarem pelo País, pelo 
Brasil,  contra  o  imposto  e  contra  esse  relatório.  (MAGALHÃES NETO, 
2008, p. 26636).

Discurso 7 – Henrique Fontana

Henrique Fontana realiza seu último discurso antes da votação do requerimento. Diz 

discordar dos argumentos da oposição no plenário, mas que respeita “profundamente o espaço 

democrático. Todos devemos trazer os nossos argumentos, debater, tentar convencer – ou ser 

convencidos  -,  votar  e  constituir  maiorias”.  Logo,  ele  se  dirige  à  base  do  governo, 

agradecendo ao  apoio,  bem como se  reporta  ao  líder  do  PSDB,  “para  criticar  os  termos 

utilizados por S. Exa.”. Fontana comenta a “forma inadequada como o líder do PSDB utilizou 

a palavra nesta Casa”. Referiu-se ao fato de o líder tucano ter dito: “’É mentira essa história 

de que R$ 48 milhões não têm saúde’”. Fontana contesta o líder do PSDB:

Quero pedir ao Líder do PSDB que, em viagem pelo Brasil, mostre-me que 
não  existam  milhões  de  pessoas  reivindicando,  a  cada  um  dos  Srs. 
Deputados e Sras.  Deputadas,  como a mim, um novo posto de Saúde da 
Família na sua cidade, no seu bairro (FONTANA, 2008, p. 26641)

Fontana  sintetiza  que  o  Brasil  precisa  de  mais  investimentos  em saúde.   Fontana 

prossegue e lembra outra frase do líder do PSDB, dirigindo-se a ele, Fontana: 

conversa fiada de um Líder que não tem o que dizer’. Respeito o direito do 
líder do PSDB de dizer o que quiser, mas jamais subirei a esta tribuna para 
chamar de conversa fiada a opinião política do líder do PSDB (FONTANA, 
2008, p. 26641).

Conforme Henrique Fontana, segue o líder do PSDB: “’discurso que, de cabo a rabo, é 

mentiroso”’, ao que Fontana contra-ataca: “Essa é a frase típica, Deputado Beto Albuquerque, 

Deputado Jorge Bittar, dos donos da verdade. Essa é a frase típica da arrogância de quem quer 

definir o que é mentira e o que é verdade”.
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Ao final do discurso, Henrique Fontana revela novas contradições da oposição que, 

quando governo, não votou mais recursos além dos já assegurados pelo PIB nominal. O líder 

do  governo  finaliza  novamente  conclamando  a  base  para  aprovar  a  criação  da  CSS, 

rememorando alguns de seus argumentos anteriormente utilizados, inclusive apelando para a 

emoção – pathos – quando diz: 

Vamos  agora  para  uma  votação  histórica.  Os  milhões  que  entrarem nos 
postos de saúde, que receberem seu medicamento, vão agradecer a esta base 
que está tendo a responsabilidade de respeitar o povo brasileiro que precisa 
do SUS. Vamos ao voto e à vitória! (FONTANA, 2008, p. 26641).
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5 ANÁLISE DOS ASPECTOS DISCURSIVOS DAS FALAS

5.1. Auditório em Disputa

Auditório é definido como “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação” (PERELMAN, 2005, p. 22). Neste estudo, cabe registrar que os dois oradores, 

em todos os sete discursos analisados, procuram demarcar o auditório a que se pronunciam.

No Discurso 1, ACM Neto dirige-se aos seus colegas parlamentares, ou seja, a um 

auditório heterogêneo (com diferentes ideologias, crenças, formações acadêmicas, culturas, 

etnias,  religiões,  origem social)  afirmando que  o  governo  utiliza-se  de  velha  prática,  via 

liberação de emendas parlamentares, para cooptar apoio e formar uma maioria. O líder do 

Democratas procura sensibilizar o auditório a não ceder às pressões do governo. ACM Neto 

tenta se adaptar a esse auditório e busca persuadir seus pares para votarem contra a proposta 

de criação da CSS.

No Discurso 2, Henrique Fontana dirige-se ao auditório e diz aos deputados: “Então, 

temos de ter responsabilidade para não fazer demagogia neste plenário” (FONTANA, 2008, 

p.  25981).  O líder  do  governo  utiliza-se  da  refutação  –  uma das  estratégias  do  discurso 

clássico  –,  que  significa,  justamente,  conforme  o  dicionário  Aurélio:  “Combater  com 

argumentos: contestar, contradizer: refutar uma tese”. (AURÉLIO, 2004, CD-ROM)

Durante  os  sete  discursos  analisados,  foi  possível  verificar  que  os  argumentos  se 

opõem constantemente.  Nesse sentido, quando Henrique Fontana,  no Discurso 2, diz que: 

“Então, temos de ter responsabilidade para não fazer demagogia neste plenário” (FONTANA, 

2008,  p.  25981),  ele  nos  remete  a  Perelman  (2005,  p.  21),  que  afirma:  “Nem sempre  o 

deputado  que,  no  Parlamento  inglês,  deve  dirigir-se  ao  presidente  pode  estar  procurando 

convencer não só os que o ouvem, mas ainda a opinião pública de seu país”. Fica evidenciado, 

no discurso do líder do governo à época, que ele se manifesta  não apenas ao auditório – 

plenário da Câmara dos Deputados –, mas também à opinião pública, procurando, via meios 

de comunicação social, atingir a um público externo que está acompanhando a sessão pela TV 

Câmara. 

Em seus discursos, Fontana quis dizer também que a oposição faz demagogia, uma 

vez que, enquanto foi governo (no período de 1995 a 2002), não aprovou a regulamentação da 

Emenda 29. Esta afirmação está no Discurso 5, na seguinte passagem: “Os Democratas, que 
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estão  hoje  corajosos  para  defender  uma  votação  demagógica,  deveriam  ter  feito  isso, 

Deputado Dr. Ubiali, quando estavam no governo deste País” (FONTANA, 2008, p. 26610). 

O orador utiliza-se de uma gradação em clímax ascendente ao utilizar um argumento forte já 

no  início  de  sua  intervenção,  com  o  intuito  de  chamar  a  atenção  para  uma  possível 

contradição no discurso da oposição.

Os  argumentos  de  Henrique  Fontana  e  de  ACM  Neto  procuram  lançar  mão  da 

qualidade para “tomar a palavra e ser ouvido” (PERELMAN, 2005, p. 21). Essa constatação 

do autor é fato real quando se percebe que a argumentação, no parlamento brasileiro, é melhor 

percebida “quando desenvolvida por um orador que se dirige verbalmente a um determinado 

auditório, do que quando está contida num livro posto à venda em livraria” (PERELMAN, 

2005, p.21). Isso é fato, uma vez que o discurso dos deputados – principalmente quando se 

trata  de matéria  relevante,  como é o caso  da contribuição  objeto  deste  estudo – ecoa no 

auditório (Plenário da Câmara dos Deputados) e na sociedade pelos meios de comunicação da 

instituição, que transmitem, ao vivo, as sessões plenárias. Portanto, o debate via palavras é 

mais intenso e eficaz do que se estivesse escrito, uma vez que é instantâneo e repercutido, em 

tempo real, por diferentes mídias que acompanham o trabalho cotidiano do parlamento. Essas 

diferentes mídias são a TV Câmara, a Agência Câmara e as redes sociais (facebook e twitter, 

especialmente) dos deputados que estão em atuação no auditório maior, que é o plenário da 

Casa, ou mesmo nas comissões permanentes. Apesar disso, vale registrar que a repercussão 

dos debates realizados em plenário, via grande mídia (jornais, rádios e tevês), é ainda muito 

tímida.  A  cobertura  dos  veículos  de  comunicação  é  superficial  e,  normalmente,  sempre 

negativa e preconceituosa com o trabalho dos parlamentares.

5.2. Auditórios da Oposição e Fatores Externos

Constata-se que a oposição, por meio de seu representante ACM Neto, elege, como 

auditório  central,  os  segmentos  da  sociedade  que,  segundo  este  deputado,  serão  os  mais 

prejudicados  pela  nova  contribuição.  O líder  do  DEM-BA fala  ao  auditório-plenário  e  à 

sociedade de modo em geral e, implicitamente, defende as empresas, as quais também seriam 

penalizadas com mais impostos. Nesse sentido, ressalte-se que, à época, havia o movimento 

Xô,  CPMF!,  uma criação  da  Federação  das  Indústrias  de  São  Paulo  (Fiesp).  O foco  do 

discurso de ACM Neto, porém, está na população brasileira, que continuaria sendo penalizada 

com mais um imposto.
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O posicionamento do líder oposicionista, ACM Neto, no Discurso 3, também amplia 

seu espectro de auditórios. Em vez de mirar tão somente o Plenário da Câmara dos Deputados 

– como fórum privilegiado do debate – o democrata escolhe, como principal receptor de seus 

argumentos, “os contribuintes brasileiros”. Em seguida, ele parte para o ataque, refutando o 

líder do governo: 

O  líder  Henrique  Fontana  convoca  os  líderes  da  oposição  para  serem 
solidários com a saúde no Brasil. Eu pergunto à S. Exa.: quem é solidário 
com todos  os  contribuintes  brasileiros?  Quem é  solidário  com a  enorme 
massa  de  pessoas  que  serão  obrigadas  a  pagar  o  novo  imposto? 
(MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25986)

Pode-se depreender desse excerto, que o orador lança mão de uma pergunta retórica 

para contrapor-se ao governista. Ao se analisar minuciosamente os discursos de ACM Neto, 

observa-se  que  seu  argumento  é  pragmático,  qual  seja,  o  da  não tributação da sociedade 

brasileira, questão esta presente em seus discursos todas as vezes em que ele ocupou a tribuna. 

Neste ponto, é mister retomar Perelman (2005, p.24), cujos textos se aproximam de 

uma tese para a política brasileira: “Ocorre o mesmo com a mentalidade de um político cuja 

visão  muda  quando,  após  anos  passados  na  oposição,  torna-se  membro  responsável  do 

governo”. A citação parece uma referência direta ao período em que o PT era oposição ao 

governo do PSDB e do Democratas. À época, o PT se posicionara contrariamente à CPMF, 

enquanto o então Presidente, Fernando Henrique Cardoso, tinha essa contribuição como um 

aporte para assegurar mais recursos à saúde. Hoje, vê-se o contrário. É interessante fazer o 

registro dessa passagem, a fim de corroborar com a avaliação do autor.

5.3. Auditórios do Governo e Fatores Externos

Por sua vez, o líder do governo, Henrique Fontana, elege, como auditórios, tanto a 

base  de  sustentação  do  Governo  do  Presidente  Lula,  quanto  a  sociedade  em geral.  Essa 

afirmação está no início do Discurso 5. O petista também escolhe, como público-receptor de 

seus argumentos, “os milhões de brasileiros que usam o SUS” (FONTANA, 2008, p. 26610). 

Com isso,  refuta  a  tese  de  seu adversário,  que  também diz  falar  em nome da sociedade 

brasileira, conforme consta no Discurso 4, na passagem em que ACM Neto relata ter recebido 

e-mails  de  milhares  de  brasileiros  revoltados,  indignados,  sentindo  vergonha  do  Poder 

Legislativo nacional.
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Quando “o conhecimento  daqueles  que se  pretende conquistar  é,  pois,  uma 

condição prévia  de qualquer  argumentação  eficaz”  (PERELMAN,  2005,  p.  23),  podemos 

também afirmar que apenas o conhecimento do auditório não é o suficiente para disputar as 

atenções desse espaço, pois, sem argumentos fortes e consistentes, dificilmente os ouvintes 

serão  convencidos  pelos  oradores.  Cita-se,  como  exemplo,  o  Discurso  2,  de  Henrique 

Fontana, em que, logo no início,  ele  já  fala  em “expressar os nossos argumentos”,  numa 

alusão  à  tentativa  de  persuasão  e  de  convencimento.  No  desenvolvimento  desse  mesmo 

discurso, na fase da argumentação, o líder do governo apoia-se em argumentos pragmáticos, 

uma vez que diz estar seguro do que pretende dizer. Neste mesmo Discurso 2, Fontana desfila 

um rol de números para justificar a CSS. Enumera que seriam criadas 12 mil novas equipes 

do Programa Saúde da Família; 4.850 leitos de UTI; correção da tabela do SUS; ampliação 

dos atendimentos do SAMU, entre outros avanços.

Ao afirmar que “todo o orador que quer persuadir um auditório particular tem 

de se adaptar a ele”, Perelman (2005, p. 23) não leva em conta que alguns oradores não se 

adaptam a determinados tipos de auditório, uma vez que representam determinada ideologia. 

Dessa forma, estes peroradores não adequam seus discursos apenas para prestar satisfação ao 

auditório, mas, sim, para fazer valer sua posição, sua ideologia, sua doutrina, o programa do 

partido ou mesmo uma convicção pessoal, ainda que sejam derrotados ou arrastem, para si, 

uma antipatia popular. Isso é notório quando Henrique Fontana, ainda no Discurso 2, analisa 

que “temos de ter responsabilidade para não fazer demagogia neste plenário” (FONTANA, 

2008, p. 25981). Quer dizer, então, que, provavelmente, ele está convicto de sua escolha, de 

seus argumentos, de sua defesa em prol da CSS, custe o que custar.

5.4. Auditório Heterogêneo

Perelman (2005, p. 24) diz que, quando o orador precisa

persuadir um auditório heterogêneo [...] deverá utilizar argumentos múltiplos 
para conquistar os diversos elementos de seu auditório. É a arte de levar em 
conta, na argumentação, esse auditório heterogêneo que caracteriza o grande 
orador

É interessante contrastar  essas elaborações do teórico com os debates sobre a CSS 

analisados neste  estudo,  uma vez,  neles,  está  demarcado um campo de embate  político e 

ideológico entre oposição e governo. Mesmo com uma gama de argumentos, fundamentados, 

dificilmente  haverá  mudança  nas  estratégias  de  influência  sobre  o  auditório.  Existe,  na 

política  de  qualquer  lugar,  o  espaço  de  disputa  acirrada  entre  as  forças  que  se  opõem, 
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portanto, não basta o rol de argumentos procurando identificar nichos no auditório a fim de 

galgar apoio, afinal, os partidos políticos têm suas posições programáticas e, muitas vezes, 

fechadas, as quais os parlamentares precisam seguir. O máximo que se pode conseguir em um 

auditório  heterogêneo  é  a  adesão  a  parlamentares  que  tenham  ligação  com  a  causa  em 

discussão. Neste caso, a bancada da saúde, mesmo com parlamentares na oposição, poderia 

aderir à proposta governista.

Ainda sobre a heterogeneidade dos auditórios, há uma passagem de Perelman (2005, 

p.  26)  que  necessita  de  contraditório  neste  trabalho.  Diz  o  autor  que  “o  importante,  na 

argumentação, não é saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas 

qual é o parecer daqueles a quem ela se dirige”. Neste sentido, contudo, observa-se que os 

dois  oradores,  Henrique  Fontana  e  ACM  Neto,  sabem  que  se  dirigem  a  um  auditório 

heterogêneo, formado por homens e por mulheres de todos os estados brasileiros, os quais 

foram  eleitos  por  diferentes  partidos  políticos,  portanto,  com  ideologias  díspares.  Sendo 

assim, os líderes da oposição e do governo sabem, sim, muito bem, que os seus argumentos 

serão bem recebidos por seus pares,  na medida em que estes estiverem alinhados ou não 

àquela posição defendida por um ou por outro. Em outras palavras, é importante explicitar 

que  os  oradores  consideram  verdadeiras  ou  probatórias  as  suas  falas,  afinal,  ambos 

representam agremiações que têm posições distintas acerca do tema em debate. 

Neste caso, não se vê razão para a afirmação de Perelman em excertos como o do 

Discurso 6, de ACM Neto, em que este recorda que, durante três semanas, fez-se um debate 

“corajoso” sobre o tema. ACM Neto retoma alguns argumentos contra a CSS, resumindo que 

falta prioridade política do governo em aportar 10% do Orçamento da União para a saúde, 

conforme  o  “que  está  escrito  na  Constituição  Federal”  (MAGALHÃES  NETO,  2008,  p. 

26636).

Fontana também elenca, em suas falas, argumentos probatórios, com números, acerca 

da  questão  da  CSS,  não  apenas  para  fazer  parecer  o  que  defende,  mas,  também,  porque 

estrutura o seu pronunciamento amparado em seu próprio convencimento – e do governo – da 

necessidade  dessa  contribuição.  Salienta-se,  entretanto,  uma  passagem do  Discurso  2,  de 

Henrique Fontana, em que este unifica todo o auditório: “Nós temos a visão de que a saúde 

pública  precisa  ampliar  os  seus  recursos,  e  essa  é  a  posição  unânime deste  Plenário” 

(FONTANA, 2008, p. 25981, grifo nosso). Eis aqui uma afirmação típica que descaracteriza a 

heterogeneidade do auditório,  pondo em dúvida a assertiva de que, pelos discursos,  todos 

dizem que é necessário ampliar os argumentos. Fica o registro. Ainda neste ponto, pode-se 

fazer alusão ao que preocupava Quintiliano, para quem o dizer o bem estava associado ao fato 
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de também persuadir bem. Com isso, dizia ele, os escrúpulos do homem de bem estariam em 

consonância no processo persuasivo.

5.5. Persuasão e Convencimento

 Os  dois  parlamentares,  em  todos  os  discursos  estudados,  buscam  apoio  no 

convencimento  e  na  persuasão  durante  as  suas  intervenções.  Alguns  exemplos  para  esta 

afirmação: “Eu vou expressar os nossos argumentos, que levam a base do Governo a defender 

com muita convicção um tipo de procedimento para resolver problemas seriíssimos da saúde 

pública brasileira” (FONTANA, 2008, p. 25981). No Discurso 3, ACM Neto é enfático: “É 

com esses milhões de brasileiros que nós estamos acertados de aqui levantar a trincheira do 

combate à criação de um novo imposto” (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25986).

Há uma distinção teórica, segundo estudiosos, entre persuadir e convencer. O ato de 

persuadir está vinculado à busca de um resultado, portanto, seria mais do que convencer, 

conforme Perelman (2005). No entanto, ensina-nos o autor, há um caráter de adesão racional 

nesse  processo  de  convencimento,  e  essa  adesão  pelo  convencimento  deveria  envolver, 

portanto,  todo  o  ser  racional.  Onde  se  encaixam  esses  conceitos  nos  discursos  aqui 

verificados?  Tanto Henrique  Fontana,  quanto  ACM Neto  buscaram o  convencimento  e  a 

persuasão em seus discursos, pois há uma relação direta entre essas diferenças conceituais. Se, 

para convencer, é preciso persuadir, a mesma regra pode ser aplicada para a persuasão e o 

convencimento. Ambos discursaram em busca de um resultado, um pela aprovação, e outro 

pela  rejeição  da  CSS.  O  líder  do  governo  argumenta  pela  aprovação  do  novo  tributo, 

apresentando um conjunto de argumentos para conseguir a adesão racional dos membros do 

auditório. Caso tivesse êxito, alcançaria a persuasão e, por conseguinte, o resultado esperado, 

ou seja, a aprovação de sua proposta.

Por sua vez,  o  oposicionista  ACM Neto utilizou-se de argumentos  para mostrar  o 

caráter irracional da CSS, convencendo o auditório de que a cobrança do novo tributo não 

passaria de um engodo promovido pelo governo do então Presidente Lula. A persuasão de 

ACM  esteve  em  sua  fala,  especialmente  quando  se  referiu  a  “todo  ser  racional” 

(PERELMAN,  2005,  p.  31),  na  passagem:  “É  com esses  milhões  de  brasileiros  que  nós 

estamos acertados de aqui levantar a trincheira do combate à criação de um novo imposto” 

(MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25986). São esses milhões de brasileiros que elegem os seus 
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representantes no parlamento. Cabe lembrar que, em 2008, houve eleição municipal, portanto, 

a persuasão de ACM Neto tinha mais apelo.

Henrique Fontana, quando fala em “defender com convicção” um maior aporte para 

melhorar a saúde brasileira, está sendo racional no seu caráter pessoal de adesão naquilo que 

acredita ser verdadeiro, pois considera que o convencimento com base em seus argumentos – 

já  elencados  –  poderia  resultar  (persuadir)  em  que  o  governo  federal  tivesse  êxito  na 

aprovação da CSS. Ele seleciona diferentes argumentos com a intenção de conseguir aprovar 

a proposta, crendo que a adesão dar-se-á com base em arrazoado apresentado. Portanto, para 

ele, a persuasão seria uma consequência do caráter de adesão racional dos deputados que, 

porventura, fossem convencidos de suas promessas.

5.6. Autoimagem dos Deputados

O apelo à audiência – via retórica – ocorre pela compreensão dos conceitos de ethos, 

logos e pathos, introduzidos por Aristóteles em Arte Retórica e Arte Poética. Tais conceitos 

explicam que o discurso deve ser persuasivo. Neste estudo, denotam o perfil dos oradores 

Henrique Fontana e ACM Neto. Ambos mostram uma imagem de si mesmos na busca da 

confiança de seus  públicos.  Essa  imagem de si  é  uma forma de transmitir,  pela  ação da 

palavra, a construção de uma autoimagem (AMOSSY, 2005, p. 9). 

Resumidamente,  logos utiliza-se da razão e do raciocínio para o convencimento, via 

construção  da  argumentação.  Ethos mostra  um  orador  qualificado  para  falar  acerca  de 

determinado  tema.  Pathos caracteriza  a  emoção  no  auditório,  utilizando-se  de  apelos 

emocionais que levam à ação e podem influenciar no julgamento que o público fará a respeito 

do enunciado. 

Logos

No Discurso  1  de  ACM Neto,  há  uma  passagem em que  o  logos  –  a  razão  e  o 

raciocínio como estratégia de convencimento, via construção da argumentação – é utilizado: 

“Neste  momento  é  a  única  coisa  que  peço:  leiam,  não  votem  esse  substitutivo  sem  ler 

primeiramente” (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25980). Sendo assim, é pertinente afirmar 

que “o logos convence em si e por si mesmo” (AMOSSY, 2005, p. 41). O líder do DEM-BA 

foi enfático ao solicitar que os seus colegas lessem inicialmente a proposição antes de decidir. 
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Pediu,  portanto,  que  avaliassem,  racionalmente,  o  conteúdo  proposto,  a  fim  de  que 

entendessem a mensagem na sua plenitude, antes de a aceitarem, como deseja o governo.

Na sequência, Henrique Fontana, no Discurso 2, elabora sua fala também com base na 

racionalidade do  logos:  “A saúde pública precisa ampliar os seus recursos”. Logo adiante, 

lista argumentos racionais (numéricos), consolidando, assim, sua defesa em torno da CSS. No 

Discurso  5,  ele  retoma  seus  argumentos  pela  via  da  racionalidade,  sintetizando  que  “48 

milhões de brasileiros passarão a ter um posto de saúde da Família para serem atendidos” 

(FONTANA, 2008, p. 26610).

Ethos

Neste estudo, pergunta-se: qual o  ethos de Henrique Fontana e de ACM Neto? Os 

discursos dos dois pesquisados conquistam a confiança do auditório? A questão é: as falas dos 

deputados estão focadas no convencimento do auditório ou apenas marcam posição para a 

opinião pública?

Ao analisar-se o  ethos dos parlamentares, far-se-á uma avaliação da frase de Roland 

Barthes, que o define como  

os  traços  de  caráter  que  o  orador  deve  mostrar  ao  auditório  (pouco 
importando sua  sinceridade)  para  causar  boa impressão:  é  o  seu  jeito.  O 
orador enuncia uma informação e ao mesmo tempo diz: sou isto, não sou 
aquilo. (BARTHES apud AMOSSY, 2005, p. 10)

Barthes retomou a ideia de Aristóteles que, na Arte Retórica e Arte Poética, afirmou 

ser ao caráter moral que o discurso deve quase todo o seu poder de persuasão.

Também se observa,  em  ethos, a  divergência  entre o que pretendia Aristóteles,  ao 

imaginar que o  ethos  seria a imagem de si construída no discurso, e as interpretações dos 

romanos  Cícero  e  Quintiliano,  que  entendiam  o  ethos  pertencer  mais  ao  caráter  moral, 

levando-se em consideração “um dado preexistente que se apoia na autoridade individual e 

institucional do orador (a reputação de sua família, seu estatuto social, o que se sabe de seu 

modo de vida etc.)” (AMOSSY, 2005, p.16).

Em seu Discurso 4, ACM Neto caracteriza o ethos: 

E quem estava nos assistindo, quem estava acompanhando, ontem, a sessão 
plenária da Câmara dos Deputados ficou revoltado [...]. Eu ouvi mensagens, 
recebi  e-mails  de milhares  de brasileiros  revoltados,  indignados,  sentindo 
vergonha do Poder Legislativo nacional. (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 
26504)
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O primeiro aspecto a se considerar é a autoridade, como líder do DEM, que ACM 

Neto tem para se  pronunciar  sobre  o tema.  Ele  é  o  principal  interlocutor  da oposição na 

discussão da temática, portanto, já possui o primeiro requisito do  ethos, que é o critério de 

autoridade  para  se  posicionar.  De  pronto,  ele  já  está  fazendo,  em  seu  discurso,  uma 

apresentação de si (AMOSSY, 2005, p. 9), uma vez que é líder. O seu principal objetivo é 

poder influenciar as audiências que o assistem. Ele precisa causar uma boa impressão. 

Os  argumentos  do  Discurso  4  são  balizadores  da  credibilidade  de  sua  fala.  As 

audiências acreditarão ou não, no orador, com base em seu ethos, em sua autoridade moral, 

em sua história,  em sua trajetória  como parlamentar.  Esse  é  um pré-requisito para que o 

discurso, mesmo como força argumentativa, possa convencer o auditório. Uma vez que essas 

afirmações  de ACM Neto fossem proferidas  por  outro parlamentar,  com passado (ética  e 

moralmente)  comprometedor,  teriam  a  mesma  eficácia?  É  possível  que  não,  pois  não 

galgariam a confiança da audiência.

Ao retomar a frase de Barthes, cumpre-nos observar, com lupa, a sua definição de 

ethos: “Os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua 

sinceridade) para causar boa impressão: é o seu jeito. (BARTHES apud AMOSSY, 2005, p. 

10, grifo nosso).

Primeira  consideração a se fazer  é sobre o “pouco importando sua sinceridade”.  É 

notório que a credibilidade dos políticos brasileiros é muito baixa perante a população. Assim, 

quando se cita a palavra sinceridade, dá-se início a um processo de desconfiança em relação 

aos políticos, no caso, o orador. Aqui se recorre novamente ao já escrito anteriormente: o 

currículo do político é o que vai conferir, ou não, aceite aos seus argumentos, com base na 

teoria dos romanos Cícero e Quintiliano, para quem as autoridades individual e institucional 

do  orador  são  premissas  de  seu  êxito  argumentativo.  Portanto,  a  sinceridade,  como  diz 

Barthes, está mais associada ao histórico do enunciador do que propriamente ao conteúdo. 

Senão vejamos: quem conferiu os milhares de e-mails dirigidos a ACM Neto? De onde vem 

essa certeza? Como se sabe se as pessoas que assistiam à sessão ficaram revoltadas? Alguém 

viu  esses  indivíduos?  Foi  realizada  alguma  pesquisa  de  opinião  para  saber  se  homens  e 

mulheres  sintonizaram  a  TV  Câmara  naquele  momento  do  discurso?  São  interrogações 

necessárias para justificar que a sinceridade pode estar mais ligada ao histórico do político do 

que ao conteúdo que ele apresenta à audiência.

Em seu Discurso 5, Henrique Fontana se dirige à audiência, já se enquadrando “na 

condição de Líder do Governo”, informando que ele quer contar com o apoio especial da base 

do Executivo Federal. Mais adiante, no mesmo discurso, utiliza a primeira pessoa do plural, 
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por  diversas  vezes,  a  fim  de  verbalizar  que  “nós”  estamos  aqui  para  defender  o  povo 

brasileiro; “nós” defendemos a saúde pública, e assim sucessivamente.  No caso de Henrique 

Fontana, o seu  ethos  está construído sobre uma “imagem de si”, uma vez que é médico de 

formação e foi Secretário de Saúde do município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do 

Sul. Esses predicados o qualificam para que seu discurso seja “sincero”, uma vez que tem 

formação e já foi gestor público da área de saúde. Dessa forma, seu currículo o credencia para 

argumentar e para persuadir a audiência em constante disputa. Pode-se recorrer, igualmente, 

ao conceito de “Os ritos de interação”, em que pode se causar uma “boa imagem de nossa 

profissão ou de nossa fé quando causamos uma boa imagem de nós mesmos” (AMOSSY, 

2005, p.13).

Em ambos os casos analisados, de ACM Neto e de Henrique Fontana, pelos papéis que 

cumprem como líderes de situação e de oposição e pelos seus históricos ilibados, observa-se 

que  estes  parlamentares  constituem-se  atores  políticos  que  transmitem,  a  auditórios  e 

audiências,  boas  imagens  de  si  mesmos,  seja  pelo  conceito  aristotélico  ou  pelo  conceito 

romano de ethos. 

Pathos

Alterar o julgamento do público com o uso da emoção é o que se pode esperar do 

pathos  quando bem utilizado nos discursos. As intervenções dos oradores sobre o tema da 

CSS não mobilizou a verve dos dois parlamentares com emoção nas defesas que fizeram de 

suas antagônicas posições.

Pode-se afirmar que ACM Neto, no Discurso 4, procura dar um tom emotivo quando 

se  refere  a  “estamos  aqui,  Sr.  Presidente, lutando  contra  tudo  e  contra  todos” 

(MAGALHÃES NETO, 2008, p. 26504, grifo nosso). A pronúncia dessa passagem é elevada 

a um tom que beira à expressão de uma situação praticamente insustentável do maniqueísmo 

do bem contra o mal, em que a luta é contra tudo e contra todos, como se estivesse em questão 

algo que mudaria toda a conjuntura econômica e política do país; como se o Brasil – caso se 

aprovasse o tributo – pudesse ir à bancarrota. Contudo, o registro é válido pelo  pathos  que 

referencia, na passagem acima, a retórica do líder do DEM-BA.

Pela  liderança  do  governo,  Henrique  Fontana,  no  Discurso  7,  apela  ao  pathos  na 

seguinte passagem:
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Vamos  agora  para  uma  votação  histórica.  Os  milhões  que  entrarem nos 
Postos de Saúde, que receberem seu medicamento, vão agradecer a esta base 
que está tendo a responsabilidade de respeitar o povo brasileiro que precisa 
do SUS.  Vamos ao voto e à vitória! (FONTANA, 2008, p. 26641, grifo 
nosso)

Nesses  momentos,  os  argumentos  para  persuadir  o  auditório,  por  parte  dos  dois 

oradores, foram deixados de lado. O tom de voz é que imperou nas duas falas. Em tom de voz 

mais  elevado,  ambos  procuraram demarcar  posição  em plenário  a  fim de  sensibilizar  os 

deputados. Contudo, pergunta-se: o auditório não foi emocionado pelos oradores? Tampouco 

ele teria agido, manifestando posição acerca das proposições em debate? Ou o agir, com base 

em pathos, foi o de justamente deixar tudo como está, numa inércia típica do ouvinte que foi 

tocado pelo ethos e pelo logos dos dois deputados, porém, não se mobilizou para agir, uma 

vez que foram falas sem grande ressonância e apelo emocional? Isso é provável que tenha 

ocorrido no dia dos discursos de ACM Neto e de Henrique Fontana, uma vez que não se 

votou o índice de 0,1% da CSS.
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6 A CARACTERIZAÇÃO DOS TIPOS DE DISCURSOS

Como  dito  na  Introdução  deste  trabalho,  Aristóteles  apresenta  quatro  tipos  de 

discursos,  na  sua  obra  Arte  Retórica  e  Arte  Poética.  Conceitua-os  em  lógico,  dialético, 

retórico e poético. Os oradores aqui pesquisados, conforme a teoria aristotélica, explicitam, 

por meio de seus discursos,  uma lógica irrefutável,  ou seja,  ambos argumentam e contra-

argumentam nas suas falas. Henrique Fontana e ACM Neto caracterizam seus pensamentos 

baseando-se na lógica de que estão convencidos e que, portanto, podem convencer e persuadir 

seus colegas no debate proposto.

No Discurso 2, Henrique Fontana avalia que “pode e a maioria da população quer 

contribuir”, referindo-se ao aspecto solidário da contribuição. O orador, com isso, quer tornar 

irrefutável seu argumento, afinal, segundo ele, quem não pode contribuir com apenas 0,1% da 

própria renda para aportar mais recursos à saúde pública?  Na concepção dialética, em que as 

probabilidades amparam a teoria, a busca da verdade com debates e ênfases ao contraditório 

movimentam  os  oradores  pesquisados.  O  rol  de  argumentos  apresentados  pelo  líder  do 

governo  e  pelo  líder  do  DEM-BA  é  extenso.  Podem-se  lembrar  as  passagens  nas  quais 

Henrique Fontana insiste em que a saúde precisa de mais recursos para atender aos milhões de 

usuários do SUS. 

Por sua vez, ACM Neto argumenta que o governo federal tem arrecadado o suficiente 

para gerir, com mais recursos, a saúde pública e, portanto, não precisaria criar o novo tributo. 

Esses dois pontos de vista demonstram que ambos dizem estar com a verdade sobre os fatos 

em exposição. O contraditório aparece nos sete discursos analisados. 

No que diz respeito ao discurso retórico, os políticos tangenciam a certeza e a verdade. 

Aristóteles conceitua que este tipo de discurso tem por objeto o verossímil, buscando chegar-

se a uma firme crença. Segundo o grego, o homem influencia a vontade de outro homem por 

meio da persuasão, que é uma ação psicológica. Para ele, o discurso retórico deve produzir 

decisão. Com base nessa referência aristotélica, detecta-se um paradoxo nas falas de ACM 

Neto e de Henrique Fontana. Pergunta-se: como podem os dois oradores, cada qual investido 

de sua verdade, de sua certeza, demonstrar total capacidade argumentativa a fim de procurar 

convencer  o  auditório  de  suas  ideias?  Será  que  realmente  a  CSS  era  necessária  naquele 

momento?  Ou  a  contribuição,  como  argumenta  a  oposição,  não  tem  sentido?  Como  o 

auditório, o plenário, conseguirá extrair uma posição clara sobre o assunto, uma vez que os 
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contrassensos dos oradores são evidentes? São indagações que ficam para reflexão com base 

naquilo que já se leu acerca dos discursos dos pesquisados. 

O tipo poético não será objeto de observação deste trabalho, uma vez que, em sendo 

uma fala despojada, sem compromissos com a ciência e com a certeza, não passa de uma 

viagem verbal. O discurso poético, portanto, está à margem deste objeto de estudo. 
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7 OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

Também são abordados em Arte Retórica e Arte Poética os gêneros da retórica, ou 

seja, o deliberativo3, o judiciário4 e o demonstrativo5 (Aristóteles, [1998]?, p. 39).

Os dois oradores em análise utilizaram, em seus discursos, esses gêneros, uma vez que 

apresentaram argumentos do passado (gênero judiciário) para ilustrar como seria o presente 

com a aprovação da CSS. Quando o líder do governo explicita seus argumentos para melhorar 

a saúde pública brasileira, como a ampliação do atendimento ao público, ampara-se em núme-

ros que atestariam uma veracidade ao que viria a acontecer caso fosse aprovado o novo tribu-

to. A temporalidade inerente ao discurso de Henrique Fontana, portanto, no sentido classifica-

do por Aristóteles, seria utilizada como um valor útil para a tomada de decisão política. Toda 

a sua argumentação estaria alicerçada em exemplos ou em indução, uma vez que o que se está 

a considerar é o futuro, ou seja, que as generalizações do conjunto de argumentos projetariam 

uma mudança profunda na saúde brasileira.

O contraponto do líder ACM Neto explica, pelo gênero judiciário que, no pretérito, o 

governo poderia ter aumentado os recursos à saúde, mas não o fez. Mesmo que o auditório da 

Câmara dos Deputados não seja um tribunal forense, este parlamentar utiliza-se do fato de os 

parlamentares usarem a prerrogativa do voto para fazer uma escolha entre a aprovação ou não 

da CSS. Assim, ACM Neto faz silogismo com as duas afirmações de seu adversário – a de 

que o governo já teria investido mais na saúde e a de que a CSS proporcionaria ainda mais 

verbas – e conclui que o governo federal não teria destinado mais dinheiro para a área de 

saúde e tampouco deveria aportar mais recurso, caso fosse aprovada a CSS.

No caso demonstrativo, Henrique Fontana e ACM Neto caracterizam seus discursos, 

via de regra, utilizando-se de lembranças do que fora feito na saúde no passado, bem como 

daquilo que se espera para o futuro. Ambos se criticaram ao recordarem que o Governo do 

3  No gênero deliberativo ou político, o povo é o receptor das questões de interesse público. Conforme Aristóte-
les, “numa deliberação, aconselha-se ou desaconselha-se, quer se delibere sobre uma questão de interesse parti-
cular, quer se fale perante o povo acerca de questões de interesse público” (Aristóteles, [1998]?, p. 39).

4  Por meio do qual se dirige a tribunais sobre o tempo passado, ou seja, em relação a fatos já acontecidos.
5  Por sua vez, no gênero demonstrativo, os espectadores geralmente são pessoas comuns, que podem mesmo 

estar numa praça ou numa sessão de homenagem. O presente é a temporalidade marcante. Neste gênero, o belo 
e o feio, o nobre e o vil estão presentes, conforme Aristóteles. Contudo, o grego lembra que a utilização da 
lembrança do passado e a presunção do futuro também compõem essa classificação.
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Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), do qual o Democratas foi apoiador, não 

investira o suficiente nessa área. No Discurso 5, Henrique Fontana diz:

não  é  simples  colocar  10  por  cento  da  receita  bruta  sem uma fonte.  Os 
Democratas,  que  estão  hoje  corajosos  para  defender  uma  votação 
demagógica, deveriam ter feito isso, Deputado Dr. Ubiali, quando estavam 
no Governo deste País (FONTANA, 2008, p. 26610)

O líder  da oposição,  da mesma forma,  destaca que o governo do Presidente Lula, 

igualmente,  não  investiu  o  que  prometera  no  setor.  As  afirmações  estão  de  acordo  com 

lembranças do passado, segundo caracteriza-se logo acima.
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8 CONCLUSÃO  

Observa-se que, nos discursos analisados, a atualidade do discurso clássico está marcada 

na oratória dos dois parlamentares. Tanto Henrique Fontana quanto ACM Neto utilizam-se do 

introito, do desenvolvimento e da conclusão em suas falas.

Ambos dispensam o uso de outros elementos do discurso, pois o tempo disponível para 

que eles façam uso da palavra é menor do que o do grande expediente (25 minutos). Dessa 

forma,  eles  precisam  ser  objetivos  nas  suas  intervenções,  pois  se  utilizam  do  tempo  de 

liderança, que é de, no máximo, 10 minutos.

O líder do Democratas sempre marcou seus pronunciamentos com orações de introdução, 

como: “Quem estava nos assistindo, quem estava acompanhando, ontem, a sessão plenária da 

Câmara dos Deputados ficou revoltado” (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 26504). Ele segue, 

no  desenvolvimento,  afirmando que  “estamos  aqui,  Sr.  Presidente,  lutando  contra  tudo e 

contra todos” e, para concluir, arremata, imaginando que a matéria seja rejeitada, senão pela 

Câmara, pelo Senado Federal:

Aí, o patinho feio da história,  o responsável mais  uma vez por abaixar a 
cabeça e dizer  amém vai ser o Deputado Federal  que votar a favor desta 
matéria. Portanto, Sr. Presidente, conclamo todos a votarem pelo País, pelo 
Brasil,  contra  o  imposto  e  contra  esse  relatório  (MAGALHÃES  NETO, 
2008, p. 26504)

Henrique Fontana segue pelo mesmo caminho ao provocar um apelo mais racional já 

na introdução. O logos articulado pelo líder do governo é encontrado no começo do Discurso 

7, quando ele discorda dos argumentos da oposição no plenário: “mas respeito profundamente 

o espaço democrático. Todos devemos trazer os nossos argumentos, debater, tentar convencer 

–  ou  ser  convencidos  -,  votar  e  constituir  maiorias”  (FONTANA,  2008,  p.  26641).  No 

desenrolar de sua intervenção, o petista repete argumentos e joga com o auditório universal, 

tentando mostrar  a  importância  da aprovação da CSS.  Ademais,  ele  sempre  finaliza  com 

pathos ao clamar pelo “povo brasileiro que precisa do SUS”. 

Assim, fica clara a opção dos oradores pelo arcabouço simples do discurso clássico, 

dispensando-se as demais estruturas que compunham as 17 partes da antiga retórica. Os dois 

parlamentares, portanto, utilizam a narrativa direta e objetiva em todos os estudos analisados 

neste trabalho.

O fato de a CSS não ter sido aprovada em 2008 revelou alguns aspectos inerentes ao 

processo  político-legislativo.  Mesmo  alicerçado  sobre  uma  base  de  apoio  composta  de 
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maioria  absoluta  da Câmara  dos  Deputados (acima de 257 parlamentares),  o Governo do 

Presidente  Lula não conseguiu implementar  a CSS.  Por  quê? Primeiramente,  porque toda 

criação de um novo tributo traz desconforto para qualquer político que tenha pretensões à 

reeleição. Ressalte-se que 2008 foi ano eleitoral, portanto, a maioria não queria se indispor 

com as suas bases eleitorais. Em segundo lugar porque, em sua fala, o líder da oposição teve o 

mérito de enfocar exatamente essa questão de criação de novo tributo, ou seja, ACM Neto 

enfatizara, sempre, que o governo queria impor mais um imposto aos brasileiros. Ele repetira 

sempre esse bordão nas suas intervenções. Com isso, deduz-se que os deputados da base do 

governo ficaram receosos de embarcar na criação do novo tributo, justamente para que seus 

nomes  não  fossem  lançados  em  painéis,  por  todo  o  Brasil,  com  seus  rostos  e  nomes 

estampados, informando que eles haviam votado pela recriação da antiga CPMF. A força 

argumentativa do líder do Democratas teve papel crucial, portanto, na rejeição da CSS.

Por sua vez, o líder do governo, por mais esforço que fizesse para arrolar os seus 

argumentos no sentido de que mais dinheiro para a saúde significaria mais atendimento pelo 

SUS,  não  conseguira  demover  a  posição  dos  parlamentares  –  especialmente  da  base 

governista  –  para  a  sua  proposta.  Um  dos  fatores  para  que  isso  não  acontecesse  já  foi 

mencionado  anteriormente:  a  antipatia  popular  à  criação  do  novo  tributo.   Esse  dado  é 

relevante, apesar da consistência na oratória do líder do governo demonstrada em todas as 

suas intervenções. Ele, em nenhum momento, pelo que se pode ler nos arquivos, hesitou em 

defender a posição do governo federal e, muito menos, deixou de apresentar dados, números e 

situações  que  caracterizariam  a  verdade  de  sua  fala  em  angariar  mais  verbas  à  saúde. 

Contudo, essas estratégias não foram suficientes.

Indaga-se, portanto: não haveria um jogo de cartas marcadas nesse debate? Quanto aos 

bastidores das articulações políticas, não se tem como explorar tal possibilidade, contudo, é 

possível fazer algumas ilações. Por exemplo: por que a base, tão grande e unida em outras 

votações,  não  votou  com o  governo?  Por  que  os  argumentos  de  Henrique  Fontana,  que 

demonstravam o quanto a saúde sairia ganhando com a aprovação da CSS, não foram levados 

em consideração pelo auditório-plenário? Será que os deputados não foram convencidos ou 

não  acreditaram nas  palavras  do  líder  do  governo?  Teria  Henrique  Fontana  feito  poucos 

apelos emocionais –  pathos – ao auditório? Ou os argumentos de ACM Neto foram mais 

incisivos na formação da opinião dos parlamentares?

Como o propósito é o de garimpar caminhos já apontados nos objetivos deste trabalho, 

conclui-se que, se a base do governo não apoiou a proposta da CSS foi porque ela não quis 

enfrentar desgaste eleitoral. Os argumentos de Fontana foram citados e repetidos em todas as 
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suas  falas,  porém,  não  convenceram  os  seus  pares.  Quanto  à  credibilidade  do  líder  do 

governo, o  ethos  de Henrique Fontana, pelo seu histórico e biografia e pela sua trajetória 

como médico e gestor de saúde que foi em Porto Alegre, credenciam-no para a função que 

ocupou. Quanto a isso, conclui-se que não houve, então, desconfianças por parte dos seus 

colegas governistas. Mesmo da oposição, Fontana sempre teve um bom trânsito e diálogo 

qualificado com os adversários políticos.

A postura dos deputados perante o auditório-plenário pode ter influenciado a tomada 

de decisão. Enquanto o oposicionista ACM Neto tecia críticas ao governo pela criação de 

mais um imposto, Fontana dizia que, sem o tributo, a saúde continuaria com deficiências e 

limitada. Não se pode afirmar que os dois oradores tenham feito fortes apelos emocionais ao 

plenário.  Contudo,  os  discursos  transmitidos  pela  TV  Câmara  e  repercutidos  na  mídia 

encontram, na população brasileira, praticamente uma unanimidade, qual seja, a de ser contra 

a criação de qualquer novo tributo. Nesse sentido, ACM Neto valorizou as mídias disponíveis 

para colocar todo o auditório-plenário em uma situação complicada perante a opinião pública 

e  os  cidadãos  brasileiros  que  acompanharam  o  assunto,  uma  vez  que  as  falas  do  líder 

oposicionista eram de ameaça àqueles que aprovassem a CSS. Ameaça? Sim, afinal, o ano era 

2008, e as eleições municipais se aproximavam.

A  disputa,  então,  entre  oposição  e  situação  pendia  favoravelmente  à  minoria 

parlamentar. A fala de ACM Neto tinha o apoio popular, e seu auditório era universal, uma 

vez que eram as pessoas que pagariam o imposto que se colocavam ao seu lado. Henrique 

Fontana, por sua vez, racionalizava, para seu auditório mais restrito,  individualizado,  qual 

seja, o plenário da Câmara. Ele sabia que estava em desvantagem argumentativa frente ao 

auditório universal, aquele formado pela população brasileira, que também foi influenciado 

pela grande mídia que se opunha à CSS. A refutação nos discursos dos dois parlamentares 

esteve  presente,  mas  não  com  a  força  imaginada.  O  ato  de  refutar  pautou,  em  alguns 

momentos, as verves de Henrique Fontana e de ACM Neto.  

No  Discurso  3,  ACM  Neto  lança  mão  da  refutação,  uma  das  partes  do  discurso 

clássico, que está inserida no desenvolvimento, para se antecipar ao líder do governo: “Muito 

me admira ouvir as palavras do nobre deputado Henrique Fontana [...] Eu pergunto a S.Exa.: 

quem é solidário com todos os contribuintes brasileiros? Quem é solidário com a enorme 

massa de pessoas que serão obrigadas a pagar o novo imposto?” (MAGALHÃES NETO, 

2008, p. 25986). Ele contraria a posição de que a maioria da população estaria a favor do 

novo tributo. “A maioria das ruas não aceita a criação de um novo imposto [...] É com esses 

milhões de brasileiros que nós estamos acertados de aqui levantar a trincheira do combate à 
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criação de um novo imposto” e questiona: “onde está a solidariedade do Governo? Onde está 

a solidariedade do Líder Henrique Fontana?” (MAGALHÃES NETO, 2008, p. 25986). Nesta 

passagem, ACM Neto estaria fazendo uma refutação da refutação, ou seja, contradizendo o 

discurso  da  solidariedade  defendido  pelo  governista.  O ato  de  refutar  permeia,  então,  as 

intervenções dos oradores. Compreende-se, no entanto, que a refutação, por mais que esteja 

presente em todos os documentos avaliados, não seria a base que sustenta a verbalização dos 

pesquisados. 

Do ponto de vista de técnicas de oratória, a utilização de logos por Henrique Fontana 

foi  a  mais  utilizada.  O  parlamentar,  sabendo  que  o  pathos,  a  emoção,  não  encontraria 

ressonância  em um auditório,  em tese,  mais  racional  (logos),  formado por  parlamentares, 

procurou caracterizar sua fala com base em números, em dados e em informações sobre um 

novo panorama à saúde pública. ACM Neto, todavia, desenvolveu mais sua exposição com 

emoção, procurando despertar o pathos, pois sabia que, via mídias, atingiria um público bem 

maior do que aquele do auditório-plenário. É nesse ponto que se chega à conclusão de que o 

líder  do  Democratas  conseguiu  amplificar  o  seu  raciocínio  para  além  do  plenário  do 

Legislativo.

Percebe-se,  ainda,  que  os  oradores  não  ilustraram  seus  discursos  com  figuras  e 

histórias, bem próprio da cultura latina, que se comove ao ouvir situações dramáticas. Como 

exemplo, pergunta-se: será que, se Henrique Fontana tivesse contado histórias tristes, de filas 

do SUS, com situações reais,  não teria comovido seu auditório-plenário? Pode ser,  mas o 

parlamentar  Henrique  Fontana  não  se  enquadra  nesse  perfil  mais  sensacionalista.  A 

racionalidade é a linha mestra do discurso do petista.

Após o conjunto de análises dos discursos avaliados neste trabalho, percebe-se que a 

verba, ou seja, o imposto, o tributo, a taxa, ou o que quer que seja, por ser verba, dinheiro, 

fala mais alto do que o verbo. A fala de um orador que tentou seduzir pela racionalidade o seu 

auditório  não foi  suficiente  para  a  obtenção do êxito.  Ao contrário,  o  que apelou para o 

“bolso” do eleitor, saiu-se vitorioso.

Entre tantos questionamentos que este trabalho não procura responder, questiona-se: 

será que a arte retórica ainda importa no parlamento contemporâneo? Não estaria o verbo do 

atual legislativo sucumbindo pela ocupação de espaço das redes sociais? Até que ponto os 

parlamentares se dirigem diretamente ao auditório-plenário ou os congressistas estão mais 

atentos à postagem de mensagens no  twitter  ou no  facebook,  numa linha de comunicação 

direta com o cidadão-eleitor?
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Apesar  dessas  indagações,  o  fato  é  que,  independentemente  da  resposta  a  essas 

perguntas, o político que ocupa cargo eletivo não tem como fugir de duas situações: primeira, 

que é a de prestar contas ao seu eleitorado, à sua base, o que ele faz de distintas maneiras, 

com mais força, nos últimos anos, via recursos midiáticos próprios, inclusive. Em segundo 

lugar, no processo legislativo, ele precisa posicionar-se, afinal, ele vota e ajuda a decidir sobre 

determinada matéria. É aí que ele segue ou não a orientação da liderança do partido. No caso 

da CSS, não foi isso que aconteceu. A CSS foi suplantada. A verba derrubou o verbo. 
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