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RESUMO 

 

Situada no entremeio da Análise de Discurso de linha francesa (AD) e da ciência fonética, esta 

Tese pretende apresentar o processo de construção de um dispositivo metodológico para a 

consideração da prosódia como materialidade significante do discurso do Ministro-Relator do 

“Caso Mensalão”. “Mensalão” é o nome dado ao suposto esquema de compra de apoio político 

do Congresso Nacional que teria ocorrido a partir de 2002, denunciado pelo Ministério Público 

Federal (MPF), originando a Ação Penal 470 (AP 470) julgada pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF), instância máxima de decisão no ordenamento jurídico brasileiro. Buscamos 

compreender, no discurso do Ministro-Relator, que pistas fonético-prosódicas podem contribuir 

para o entendimento das construções dos efeitos de sentido do discurso e, a partir disso, 

pretendemos discutir se o “Caso Mensalão” pode ser considerado como um acontecimento 

discursivo. Para esse gesto de interpretação, o arquivo do qual se constrói o corpus discursivo 

tem dois documentos: o Acórdão, publicado pelo Supremo Tribunal Federal, com os textos 

preparados pelos Ministros da Corte para leitura e/ou com a transcrição do que tenha sido dito 

sem previsão no Plenário; e os vídeos com a gravação da transmissão ao vivo do julgamento, 

pela TV Justiça, disponíveis no canal oficial do STF no YouTube. O domínio enunciativo para 

o recorte dos enunciados é a Representação do Discurso Outro, assim definido devido ao 

excesso das palavras do outro no discurso do Ministro-Relator, especialmente no Relatório-

Denúncia, quando relata os dizeres da acusação, e no Relatório-Instrução Probatória, quando 

relata os dizeres da defesa. Nesse domínio, considerando que os dois documentos do arquivo 

constituem um texto-escrito-a-ser-lido (X) e um texto lido-a-ser-transcrito (Y),  questionamos 

como, na relação entre (X) e (Y), dão-se os processos de constituição do sentido no discurso do 

Ministro-Relator. Nossos gestos de leitura e escuta do arquivo, através da descrição enunciativa 

e fonético-prosódica dos enunciados, conduzem-nos a identificar possibilidade de resistência 

na ideologia jurídica, mesmo que tal resistência seja apagada do discurso de divulgação jurídica 

na sociedade do espetáculo – é na e pela materialidade sonora que emerge um sujeito dividido, 

polêmico, negado pelo efeito de unidade que busca causar o império do Direito. O “Caso 

Mensalão” agita e rompe rituais do aparelho ideológico e repressivo, de que o STF é uma 

instituição, o que consideramos como índice do acontecimento discursivo. Por fim, 

argumentamos que falta, excesso e estranhamento são efeitos produzidos na construção do 

dispositivo metodológico para consideração da prosódia como materialidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; Prosódia; Representação do Discurso Outro; 

Divulgação Jurídica; Mensalão.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study, placed in-between the French Discourse Analysis (DA) and the Phonetic Science, 

aims to present the building process of a methodological device for prosody consideration as 

significant materiality of the Minister-rapporteur's discourse from "Mensalão" case.  

"Mensalão" is the name given to a supposed scheme to bribe congressmen in exchange for 

political support in the National Congress, it began in 2002 and it was turned in by Federal 

Public Ministry (MPF), creating Penal Action 470 (PA 470), which was judged by the Federal 

Supreme Court (STF), maximum decision-making body in the Brazilian legal system. We seek 

to understand, in the Minister-rapporteur discourse, which prosodic phonetics hints can 

contribute to the understanding of the sense effect construction of discourse and, from this, we 

plan to discuss if the "Mensalão" case can be considered as a discursive event. For this gesture 

of interpretation, there are two documents: the judgment published by the Federal Supreme 

Court, with the texts prepared by the Ministers of the Court to read and/or with the transcription 

of what has been said without prevision in the Plenary; and videos that recorded the online 

transmission of the judgment through TV Justiça. They are available at the STF's official 

channel on YouTube.  The enunciative domain to the cutout of statements is the Representation 

of the Discourse of the Other, defined due to the excess of words of the other in the Minister-

rapporteur discourse, specially in the Report-complaint, when it reports the prosecution sayings, 

and in the Report-Probationary statement, when it reports the defense sayings.  In this domain, 

considering that both of the file's documents are a text-written-to-be-read (X) and a text read-

to-be-transcript (Y), we question how, in a relation between (X) and (Y), are given the processes 

of sense constitution in the Minister-rapporteur's discourse. Our gestures of reading and 

listening of the file, through the enunciative description and prosodic-phonetics statements 

takes us to identify the possibility of resistance in the jurisdiction ideology, even that such 

resistance was erased from the discourse of legal disclosure in the society of the spectacle - it 

is in and through the sound materiality that emerges a subject divided, controversial and denied 

by the effect of unity that he or she seeks to cause the empire of Law. The "Mensalão" case 

shakes and breaks rituals of the repressive and ideological apparatus that STF is an institution, 

and what we consider as an index of the discursive event. Finally, we argue that the lack, the 

excess and the estrangement are effects produced in the construction of the methodological 

device to the consideration of prosody as materiality.    

 

KEY WORDS: Discourse Analysis; Prosody; Representation of the Discourse of the Other; 

Legal Disclosure; Mensalão.  
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APRESENTAÇÃO À TESE 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), especificamente na linha de pesquisa Texto, 

Discurso e Relações Sociais. Ao me propor a análise dos processos discursivos da construção 

dos sentidos no/do Mensalão, assumi um desafio – teórico e analítico – que me disse muito 

sobre a riqueza da Linguística como ciência capaz de dialogar com tantas outras disciplinas de 

lugares científicos aparentemente tão diversos.  

Assumir uma perspectiva materialista para Análise de Discurso implica assumir, 

para o empreendimento da pesquisa, necessariamente dois objetos: de um lado, preciso tratar 

da língua, estabelecida no século XX como o objeto da Linguística, por Saussure; por outro, 

preciso tratar do discurso, objeto da Análise de Discurso (AD), lugar teórico de entremeio que 

não abre mão da história, da psicanálise e da linguística para a análise dos efeitos de sentido 

dos enunciados, uma vez que, nessa perspectiva, se entende que o sujeito é interpelado pela 

ideologia, e a evidência dessa interpelação é apagada pela hipótese do inconsciente, descoberta 

freudiana a que a releitura de Lacan atribuiu estrutura de linguagem. Trata-se de perspectiva 

teórica para a qual o sujeito, portanto, não é dono nem fonte do seu dizer; recusa, então, a tese 

idealista humanista, para a qual é o homem, no centro e na origem de tudo, que faz a história. 

Assim, a Análise de Discurso já desestabiliza o pesquisador na medida em que, se 

a assunção da língua como objeto de uma ciência, no Curso de Linguística Geral, pretere a fala, 

que é onde o sujeito se manifesta, a AD, por outro lado, tem nos processos de subjetivação, na 

interpelação do indivíduo em sujeito ideológico, histórico, o fio condutor da teorização. E essa 

desestabilização se explica: aquilo a que a AD se opõe é justamente o que a constitui. Não é 

apenas o Curso que constitui condição de formação da AD, mas a importância a ele conferida 

pode ser explicada porque o que Saussure diz sobre língua, linguagem e, principalmente, a 

teorização que faz sobre o signo linguístico, sua arbitrariedade e dupla constituição por 

significante e significado ecoam nos mais diversos ramos da linguística, seja este o que 

pesquisador (auto)declare.  

O entendimento da também célebre citação lacaniana, de que o inconsciente é 

estruturado como uma linguagem, implica uma necessária relação entre as acepções de 

significante no Curso de Saussure e nos cursos de Lacan. O entendimento da função fálica, 

sobre que Lacan discorreu em muitos dos seus seminários, que explica a submissão inconteste 

do homem à castração, é inapreensível se não, antes, considerada a exposição matemática da 
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lógica de Frege, que começa bem antes do mais prestigiado Sobre o sentido e a referência; o 

entendimento sobre a distinção que Lacan faz entre sentido e significado, ou melhor, sobre 

efeito de sentido e efeito de significado, é inapreensível se desconsiderado o que disse Chomsky 

sobre as estruturas sintáticas e o que tratou Jakobson nos seus ensaios de linguística geral. E 

falar isso seria ficar em dois dos três pés: ora, a Análise de Discurso reserva espaço, ainda, à 

história, e esse espaço é ocupado por uma posição materialista, da leitura que Pêcheux fez dos 

posicionamentos de Althusser e colegas diante das reflexões de Marx e Engels.  

A Análise de Discurso, então, lança mão de um imenso arcabouço de 

conhecimentos produzidos nos mais diversos programas de investigação científica, isto é, nas 

diversas maneiras de ler a história, especialmente a história da construção do conhecimento 

científico. E essa asserção encontra argumento, inclusive, na produção de Pêcheux, cujos textos, 

sobretudo aqueles ainda escritos sob o pseudônimo de Thomas Herbert, denunciam a afetação 

da AD por essa preocupação com o modo de produção e reprodução da ciência, especialmente 

no âmbito das ciências humanas. Assim, na mesma década de 60, em que Pêcheux propunha 

fazer reflexões sobre a situação teórica das ciências sociais e, especialmente, da psicologia 

social (1966) e expunha sobre as ciências humanas e o ‘momento atual’ (1969), Kuhn – 

precursor da crítica ao positivismo do racionalismo crítico de Popper (1935), a ser empreendida 

por Lakatos e Feyerabend, nos anos 1960 e 1970 – propunha mudanças de paradigmas ao 

analisar a estrutura das revoluções científicas (1962).  Também nos anos 60, Pêcheux faria 

então sua proposta de análise automática do discurso (1969), mesma década em que, com 

Rancière, Macherey, Balibar e Establet, se pronunciava na École Normale sobre como ler O 

Capital (1968) e sobre como se posicionava a favor de Marx (1965); tempo em que os 

seminários de Lacan, sangradores da descoberta freudiana do inconsciente, ecoavam – para o 

bem e para o mal, para o uso e para a menção – na intelectualidade francesa. 

Não pretendemos, sob o risco de incorrer no simplório dado às limitações mesmo 

de quem escreve, simplificar o que se produziu na filosofia da ciência na segunda metade do 

século XX; para isso já há estudos específicos. Demonstro, ao menos, a conjuntura de 

nascimento da Análise de Discurso, marcada por essa desestabilização do modo de produzir 

conhecimento científico, e essa desestabilização de gênese ainda produz efeitos no fazer da AD. 

A reflexão do analista do discurso, seja qual a sua área específica de formação e produção, 

sobre o estado da arte da teoria, é regularidade. A reflexão sobre o próprio fazer enquanto 

analista é marcada nos textos do próprio Pêcheux, ao que servem de exemplos suas 
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considerações, com Gadet, em 1981, sobre a língua inatingível, em que a preocupação da 

disciplina com o real da língua e com o real da história, duplo constitutivo, fica evidente.  

Esta exposição inicial, então, pretende dois efeitos-leitor (como se sobre essa 

pretensão se obtivesse qualquer controle). Primeiro, posicionar a Tese diante e ao lado da teoria 

materialista do discurso: a história vai ser lida aqui, portanto, considerando a materialidade dos 

processos discursivos. Em segundo lugar, até mesmo em razão do que acabei de dizer, pretende 

esta apresentação dar indícios da heterogeneidade que constitui este trabalho: já sob efeito das 

formações imaginárias, antecipo as relações extraconjugais que o texto pode estabelecer: com 

linguistas, e, entre estes, analistas do discurso, fonólogos e foneticistas; com ‘operadores’ do 

direito; com ‘operadores’ da mídia; e com aqueles sobre/por que Marx e Engels se 

manifestavam em 1848, que podem, por algum encontro aleatório, vir a se interessar pelo objeto 

de que a pesquisa cuida.  

A Análise de Discurso, enquanto teoria, é efeito de um processo histórico, que conta 

do que vivera Pêcheux na experiência política da França, da sua afetação pelo marxismo-

lenismo, sobretudo da leitura de Althusser, já atravessada pela psicanálise freudo-lacaniana. 

Isso para dizer que a Análise de Discurso empreendida aqui também tem um processo que a 

discursiviza: a iniciação científica em Fonética e Fonologia, especialmente dentro da teoria 

gerativa, a concomitante graduação em Direito e (con)sequente tomada pelo modo materialista 

de olhar/ver/viver a(s) história(s). Um percurso que, apesar de pairado por estranhamentos, 

excessos e faltas, me apresentou o real da pesquisa, o real da luta de classes que não poderia 

deixar de constituir a força de trabalho (intelectual) desse modo de produção capitalista do 

conhecimento universitário. 

Soam estas primeiras palavras, portanto, quase que como um aviso ao leitor sobre 

o que o espera, em termos teóricos, descritivos e analíticos – isso como se a palavra obtivesse 

apenas um sentido esperado, assunção que se apresentaria como violação teórica quase que 

fatal, já que a opacidade do significante seria das mais altas restrições da teoria do discurso, não 

fosse haver um inegável compartilhamento de um grande estrato. Em respeito a esse leitor 

formado na relação imaginária entre pesquisador e a antecipação do acontecimento de 

circulação deste texto, alerto que tudo vale na medida em que, no que disser respeito à descrição 

linguística dos processos discursivos que produzem efeitos de sentido no/do Mensalão, esta 

Tese não hesita ao lançar mão de dispositivos teóricos e analíticos presentes no arcabouço da 

linguística – da semântica, da morfologia, da sintaxe, da fonologia e da fonética –; acerta, 
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porém, um comprometimento sério com a análise de discurso de perspectiva materialista. Trata-

se, além de uma aventura teórica, uma aventura metodológica, descritiva e analítica.  
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INTRODUÇÃO 

 

À luz de pressupostos teóricos da Análise de Discurso e tomando a voz, 

particularmente a prosódia, como materialidade significante, o presente trabalho busca 

compreender os processos de constituição, formulação e circulação do(s) sentido(s) da Ação 

Penal 470, conhecida como “Caso Mensalão”, a partir do discurso do Ministro-Relator dessa 

ação durante seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. 

A Análise de Discurso com abordagem materialista dos processos discursivos 

(AD) – conhecida por ser de “filiação pecheutiana” em homenagem ao seu fundador, Michel 

Pêcheux, que se dedicou, a partir dos anos 1960, à análise sobretudo do discurso político francês 

– tem como característica a análise de materialidades discursivas, aliando conhecimentos da 

linguística, da história e da psicanálise: da linguística, a partir do estruturalismo de Saussure; 

da história, a partir da leitura althusseriana do materialismo histórico de Karl Marx; da 

psicanálise, a partir da leitura lacaniana de Sigmund Freud e sua descoberta do inconsciente.  

Na Análise de Discurso que se evoca neste trabalho, então, adotamos uma 

concepção marxista-lenista (vinda da leitura de Althusser) de sociedade e de história, que opõe 

o materialismo ao humanismo e ao idealismo de Hegel. Não se fala mais em sociedade civil, 

mas em formações sociais. As formações sociais, por sua vez, têm todas e qualquer uma a 

infraestrutura que serve de base para a superestrutura.  Na infraestrutura, está a economia, o 

modo de produção, unidade das forças produtivas e das relações de produção. Na superestrutura 

estão duas instâncias: a do Estado e do Direito, de um lado; e da ideologia, de outro. A 

superestrutura exerce uma sobredeterminação jurídica(direito)-política(Estado)-

ideológica(Ideologia) sobre a determinação pela infraestrutura (econômica). 

Na medida em que ia se constituindo como disciplina, especialmente após chegar 

ao Brasil pelas mãos de Eni Orlandi, a Análise de Discurso forneceu pressupostos teóricos e 

analíticos para o estudo de processos discursivos de acontecimentos discursivos nos mais 

distintos campos do discurso: no discurso pedagógico, no discurso político, no discurso 

jurídico, no discurso religioso e no discurso midiático, por exemplo. Nesta pesquisa, como já 

adiantamos, os gestos de descrição e análise concentram-se nos aspectos fonético-prosódicos  

do discurso do Ministro-Relator da Ação Penal 470 – o “Caso Mensalão”. 

“Mensalão” é nome dado ao suposto esquema de compra de apoio político do 

Congresso Nacional que teria ocorrido a partir de 2002 e sido arquitetado por membros da alta 

cúpula do poder executivo federal. O “Mensalão” acabou denunciado pelo Ministério Público 
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Federal (MPF), originando a Ação Penal 470 (AP 470) que, de agosto a dezembro de 2012, foi 

julgada no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Por força regimental, o julgamento 

foi levado ao Plenário da Corte e teve os trabalhos conduzidos pelo Ministro-Relator da Ação 

Penal. 

A Ação Penal é um instituto do sistema jurídico brasileiro e instala-se na articulação 

entre o Direito Processual Penal e o Direito Penal: trata-se de ramos do Direito de que o Estado 

se vale na prestação de justiça e paz social, conforme assenta a Constituição Federal brasileira. 

De uma parte, o Estado-acusador, Ministério Público Federal; de outro, os sujeitos de Direito, 

réus da Ação. Entre eles, o Supremo Tribunal Federal, com seu poder jurisdicional, deve 

preservar o devido processo penal – de que a ampla defesa (dos réus) e o contraditório (entre 

as partes – acusação e defesa) são consequências. Trata-se de princípios do Direito Processual 

Penal que  atendem aos fundamentos republicanos assentados no texto constitucional: 

soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa e pluralismo político.   

Por previsão regimental, o Supremo Tribunal fez públicos, em seu canal próprio no 

YouTube, os vídeos das sessões plenárias do julgamento do “Mensalão”, transmitidos ao vivo 

pela TV Justiça; em sua página oficial na internet, o Tribunal divulgou o inteiro teor do Acórdão 

da Ação Penal, que tem a suposta transcrição do que fora dito em Plenário bem como os textos 

preparados a serem lidos pelos Ministros durante o julgamento. Assim, o acesso à materialidade 

audiovisual, mediante acesso ao YouTube, permite a consideração de dois documentos no 

arquivo desta pesquisa: o documento escrito, do Acórdão, e o documento transcrito, obtido do 

canal do YouTube. Tem-se, desse modo, um texto escrito-a-ser-lido (X) – dos votos preparados 

para serem lidos em Plenário – e um texto lido-a-ser-transcrito (Y) – do que fora falado e/ou 

lido em voz alta pelos Ministros durante o julgamento e que deveria ser absorvido pelo 

Acórdão.  

Buscando compreender os efeitos de sentido produzidos nessa relação entre (X) e 

(Y), nesta pesquisa, então, a atenção é dada ao som como materialidade significante1. Diferentes 

materialidades significantes são analisadas nas pesquisas em Análise de Discurso: textos 

escritos, imagens, documentários, filmes e programas de televisão. Interessante observar que, 

desde a análise de On a Gagné, empreendida por Pêcheux em Discurso: Estrutura e 

                                                 

 

1 Os áudios dos enunciados que constituíram o corpus discursivo desta pesquisa podem ser acessados no link 

https://www.dropbox.com/sh/3zmuvzebuv991kz/AAAdFStewSiB_z495SzzV5Nca?dl=0.  

https://www.dropbox.com/sh/3zmuvzebuv991kz/AAAdFStewSiB_z495SzzV5Nca?dl=0
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Acontecimento (PÊCHEUX, [1983] 2008), o componente linguístico privilegiado nas análises 

é o componente sintático. Mesmo nos textos iniciais de Pêcheux, aqueles que ainda se 

propunham uma análise automática do discurso (AAD), era a sintaxe o componente da língua 

ao qual as análises dedicavam atenção.  

A voz, como materialidade, vem sendo estudada pelo viés da Análise de Discurso 

no Brasil desde, pelo menos, o final da década de 90, com os trabalhos do Professor Pedro de 

Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e do Professor Carlos Piovezani, da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os trabalhos dos dois autores inspiraram 

trabalhos como os de Dorow (2013) e Vinhas (2014) a também considerar a “relação 

indissociável entre voz e discurso” (SOUZA, 2014, p. 200). O “Caso Mensalão”, do mesmo 

modo, foi objeto de estudo de Ferreira (2011), que se ocupou em pesquisar como o indivíduo 

presidente Luís Inácio “Lula” da Silva se constitui em sujeito político-presidente diante da 

necessidade de “dizer a verdade” quanto ao “Caso”.  

Nosso olhar e nossa escuta direcionam-se aos dizeres do Ministro-Relator durante 

o julgamento porque, dos 11 Ministros que compõem a o Supremo Tribunal Federal, o Ministro-

Relator é o responsável por conduzir o processo É esse Ministro que se manifesta em primeiro 

lugar a cada decisão que necessita ser tomada, sendo seus votos revisados pelo Ministro-revisor. 

Em caso de divergência entre Relator e Revisor, os demais Ministros da Corte se manifestam 

sobre a questão, também através de voto. Antes de votar sobre as questões de mérito do 

processo, isto é, aquelas que dizem respeito propriamente à culpabilidade dos réus, o Ministro-

Relator é o responsável por se manifestar em dois momentos principais: leitura do Relatório e 

leitura de seu voto nas Preliminares. Apenas depois desses dois momentos é que acontece o 

julgamento do mérito da Ação.  

Especificamente no Relatório, o Mininstro-relator deve relatar o que se passou no 

processo até o julgamento. O Relatório do “Mensalão”, assim, é dividido em duas partes 

principais: Denúncia e Instrução Probatória. Na Denúncia, o Ministro-Relator relata o que disse 

o Procurador-geral da República, representante do Ministério Público Federal, na peça 

acusatória que dá início à Ação Penal; na Instrução Probatória, o Ministro-Relator relata o que 

disseram os réus durante esse momento do processo, caracterizado pela coleta de provas dos 

delitos supostamente cometidos. Nas Preliminares, diferentemente do que acontece no 

Relatório, o Ministro-Relator se manifesta de modo decisório sobre questões formais arguidas 

pela defesa as quais podem implicar, inclusive, a anulação do julgamento. Daí por que são 
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chamadas de “questões preliminares”, uma vez que precisam ser decididas preliminarmente ao 

prosseguimento em direção ao mérito da Ação, às questões materiais da causa. 

Assim, ocupando a posição processual e enunciativa de juiz da causa, o Ministro-

Relator, inclusive no Relatório e nas Preliminares, deve preservar os princípios do contraditório 

e da ampla defesa, basilares no Estado democrático de Direito. Isso significa dizer que à 

acusação e à defesa, no processo, devem ser dadas iguais condições de disputa pelo direito. 

Disso resulta a regularidade da presença do discurso do outro – da acusação e da defesa – nas 

manifestações do Ministro-Relator, de modo que se pode considerar, como uma primeira leitura 

do arquivo, que o discurso relatado caracteriza o discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

pelo Supremo Tribunal Federal. É com base nessa primeira assunção que, na trajetória de 

análise discursiva que se pretende neste estudo, conduziram-se os primeiros gestos descritivos 

e analíticos da fala do Ministro-Relator, considerando, sobretudo, suas características fonético-

prosódicas.  

Então, com filiação teórica na Análise de Discurso, a pesquisa considera o  Supremo 

Tribunal Federal como instituição da superestrutura ideológica-jurídica na formação social e, a 

partir disso,  percorre a hipótese de que os movimentos de divulgação jurídica funcionam como 

engodo da sociedade do espetáculo integrado2, que caracteriza a formação social capitalista 

(DEBORD, [1997] 2012). Os instrumentos do Estado de dar o indivíduo a conhecer (d)o Direito 

são, por hipótese, um simulacro da preservação dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito.  Com manifesta inspiração no que escreveu Jacqueline Authier-Revuz sobre 

“divulgação científica” (AUTHIER-REVUZ, [1982] 1998, [1985]1998), tomamos divulgação 

jurídica não como gênero discursivo, mas como o conjunto de práticas discursivas de produção 

e reprodução de rituais no aparelho jurídico que têm como condão, no Estado Direito, simular 

a circulação democrática e transparente de sentidos. 

                                                 

 

2 A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord, foi lançado na França em 1967, e teve como pano de fundo os 

acontecimentos que movimentavam a política francesa na época e uma crítica às relações de produção na formação 

social capitalista.  Segundo Debord ([1967], 2012, p. 14), o espetáculo, resultado do modo de produção capitalista, 

é “uma relação social entre pessoas, medida por imagens”. Debord distingue, inicialmente, duas formas de 

espetáculo no final da década de 70: o espetáculo concentrado e o espetáculo difuso.  No concentrado, o poder de 

polícia do Estado chega às vias de fato; no difuso, o poder do capital chega às vias de fato. Depois, nos comentários 

que faz em 1988, o francês identifica, no final do século XX, outra forma do espetacular, que resulta da combinação 

entre as duas primeiras, a forma do espetacular integrado. Na sociedade do espetáculo integrado, ainda há 

concentração do poder (herança do espetáculo concentrado), mas o chefe do poder não é imediamente conhecido; 

também, a mercadoria (herança do espetáculo difuso) continua sendo, mais que antes, objeto da influência 

espetacular.  
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Considerando, então, a perspectiva materialista do discurso que atravessa os gestos 

e a gestão da leitura das diversas materialidades linguísticas que se me apresentaram para 

análise, os seguintes questionamentos iniciais guiaram a pesquisa: 

 

- No discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, que pistas linguísticas, para além 

daquelas deixadas  no nível segmental do intradiscurso, ou seja, que pistas fonético-

prosódicas, suprassegmentais, podem contribuir para o entendimento das 

construções dos efeitos de sentido pelo aparelho jurídico, na tentativa de dissimular 

os efeitos da sobredeterminação ideológica que prescreve o que pode e deve ser 

dito? 

  

- O batimento entre descrição linguística e interpretação discursiva das materialidades 

emergentes sobre os sentidos no/do Mensalão permite considerar o Caso Mensalão 

um acontecimento discursivo? Em caso de resposta positiva, quais as filiações sócio-

históricas cujos sentidos teriam sido agitados  no acontecimento? Se houve encontro 

entre uma atualidade e uma memória, qual a ruptura de/nos sentidos teria sido 

causada? Que sentidos seriam esses?  

 

Tais questionamentos conduziram aos seguintes objetivos: 

 

(1) Construir um dispositivo metodológico para a consideração da fala, especialmente 

da prosódia, como materialidade significante para os gestos de interpretação do discurso 

do Ministro-Relator do “Mensalão”; 

(2) A partir do dispositivo metodológico para a análise da voz como materialidade, 

discutir o funcionamento discursivo da Representação do Discurso Outro no discurso 

do Ministro-Relator do “Mensalão”, considerando os mecanismos de divulgação 

jurídica na sociedade do espetáculo. 

  

O desenvolvimento da pesquisa implicou reflexão sobre a noção de acontecimento 

discursivo, considerando a definição trazida pelo próprio Pêcheux em Discurso: Estrutura ou 

Acontecimento (PÊCHEUX, [1983] 2008), sobre heterogeneidade das formações discursivas, 

tendo por base sobretudo Semântica e Discurso (PÊCHEUX, [1975] 2009). Também, a 
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proposta de trazer a análise da presença do outro – no sentido enunciativo mesmo – e a prosódia 

para a Análise de Discurso teve implicações.  

Em primeiro lugar, implica tomada de posição a favor da articulação entre Análise 

de Discurso e Teoria da Enunciação; em segundo lugar, a adoção da voz como materialidade 

significante implica refletir sobre a viabilidade/exequibilidade da articulação dos 

procedimentos adotados para a análise fonética-prosódica e com aqueles sugeridos para a 

construção do dispositivo analítico do discurso e, consequentemente, sobre a política de 

produção do conhecimento científico no estado atual da Linguística. Nesse sentido, chamamos 

atenção para o fato de que esta pesquisa pretende contribuir com os estudos em Análise de 

Discurso que tomam a voz como materialidade e, nessa tentativa de contribuição, lança mão, 

na medida das nossas possibilidades, de alguns procedimentos de descrição e análise fonético-

prosódica.  

Então, desde este início, queremos posicionar a pesquisa no entremeio da Análise 

de Discurso, da Enunciação e da ciência fonética, chamando atenção para o fato de que esse 

posicionamento pode produzir efeitos de estranhamento, falta e excesso, que estão 

materializados no modo de apresentação deste texto. Tais efeitos são sintoma da nossa própria 

constituição enquanto pesquisador, e, com isso, queremos dizer que o exercício de pesquisa que 

será exposto ao longo desta Tese é um produto para sempre inacabado de um processo tenso, 

contraditório e lentamente produzido no equívoco do encontro da Análise de Discurso com a 

Fonética.  

O texto, então, está divido em três momentos.  

O Primeiro Momento, dividido em dois capítulos (1 e 2), dedica-se ao começo do 

trabalho sobre o “Mensalão” como acontecimento. No Capítulo 1, tratamos da noção de 

“acontecimento” na Análise de Discurso. No Capítulo 2, na tentativa de cercar as condições de 

produção sócio-históricas que determinam o discurso do Ministro-Relator, dedicamo-nos à 

criação e à circulação da palavra “Mensalão”, mobilizando as noções de acontecimento 

linguístico e enunciativo. Também nesse capítulo, são expostos fundamentos teóricos sobre o 

aparelho jurídico, bem como considerações sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre a Ação 

Penal 470 na condição de instituição e instituto desse aparelho, respectivamente.  

No Segundo Momento, também dividido em dois capítulos (3, 4), damos início às 

tomadas de posição teórico-metodológicas da pesquisa. No Capítulo 3, posicionamo-nos a favor 

da consideração da fala/voz como materialidade, iluminando nossa posição com alguma 

discussão sobre os efeitos do corte saussureano na definição do objeto da Linguística e, também, 
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com fundamentos teóricos e instrumentais que entendemos como necessários à análise da fala 

que empreendemos na pesquisa. No Capítulo 4, começamos os gestos de leitura e escuta do 

arquivo, apresentando resultados dos estudo pilotos 1 e 2, através dos quais iniciamos a 

descrição fonético-prosódica do discurso relatado, identificado como excesso no discurso do 

Minstro-Relator. 

Ao final dos pilotos 1 e 2, antes do Capítulo 5, fazemos um balanço do trabalho 

desenvolvido nesses primeiros quatro capítulos, no qual expusemos algumas preocupações 

teóricas e metodológicas que começaram a inquietar a nossa prática científica. Tais inquietações 

se refletem nos três primeiros capítulos do Terceiro Momento da pesquisa. Esse Terceiro 

Momento, dividido, por sua vez, em 5 capítulos (5, 6, 7, 8, 9 e 10),  é, então, resultado da 

constatação, a que o balanço de etapa conduziu, de necessidade de refinamento teórico e 

metodológico no caminho da construção de um dispositivo metodológico para análise 

discursiva da voz do Minstro-relator do “Mensalão”.  

Os Capítulos 5, 6 e 7 tratam frontalmente das inquietações que emergiram dos 

Primeiro e Segundo Momentos do trabalho. No Capítulo 5, propomos um refinamento teórico 

para considerar o discurso outro no campo da Representação do Discurso Outro, não mais no 

campo do Discurso Relatado, como vínhamos tratando até então. No Capítulo 6, damos espaço 

para a necessidade de dar visibilidade às discrepâncias entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto 

lido-a-ser-transcrito (Y), visíveis devido ao exercício de transcrição-comparação entre os dois 

documentos do arquivo – Acórdão e vídeos do julgamento. O Capítulo 7, encerrando as 

consequências do balanço, trata da disputa entre exaustividade horizontal e exaustividade 

vertical, resultado das diferentes posturas da Análise de Discurso e da Fonética diante dos 

procedimentos de construção do corpus.  

Já se encaminhando para a descrição e interpretação do arquivo, o Capítulo 8 

fundamenta teoricamente a abertura da Análise de Discurso à enunciação, fazendo uma 

incursão pelos pressupostos teóricos da AD que serão mobilizados para a análise do discurso 

do Ministro-Relator: efeito metafórico, efeitos do interdiscurso, paráfrase e polissemia são os 

fios condutores da exposição. As discussões realizadas no Capítulo 8, confrontadas com as 

observações que realizamos a partir dos resultados dos estudos piloto 1 e 2, do Segundo 

Momento, levam-nos a propor, antes dos Capítulo 9 e 10, a reconfiguração da hipótese de 

configuração da(s) formação(ões) discursiva(s) que determina(m) o discurso do Ministro-

Relator.  
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No Capítulo 9, então, fazemos, primeiramente, a descrição e a análise enunciativa 

dos enunciados do corpus, considerando as zonas de Representação do Discurso Outro. A partir 

das regularidades, em seguida, fazemos a descrição e a análise fonético-prosódicas. Finalmente, 

no Capítulo 10, expomos nossos gestos de interpretação sobre as evidências enunciativas e 

prosódicas encontradas no Capítulo 9. Esperamos que essa separação entre os Capítulos 9 e 10, 

de descrição e interpretação, não prejudique nosso gesto de interpretação, mas usando as 

palavras de Pêcheux ([1975] 2009, p. 15), juntamente com as de Althusser (1978 [1973], p 41), 

isto não é mais que uma boa intenção: é preciso julgar sobre os fatos. 

 

PRIMEIRO MOMENTO – O ACONTECIMENTO “MENSALÃO” 

 

Neste Momento, temos a pretensão de trazer para debate a operacionalização da 

noção de “acontecimento discursivo” em estudos realizados dentro da filiação pecheutiana de 

Análise de Discurso. Analiticamente, nosso objetivo é verificar o funcionamento desse conceito 

para um estudo que se propõe investigar os sentidos  no/do Mensalão.   

Para atender a esse propósito, dividimos o texto em duas partes. E – é importante 

esclarecer – o que se pretende com essa divisão entre teoria/análise é, meramente, um efeito de 

cartesianismo. Ora, se inscrito em uma abordagem materialista de Análise de Discurso, este 

exercício deve, afinal, manifestar uma conversa entre o dispositivo teórico e o dispositivo 

analítico, demonstrando o quê, do que foi discutido teoricamente, está sendo exigido pelo 

corpus. Estão, portanto, as porções teóricas e analíticas deste texto imbricadas.  

Na construção do dispositivo teórico, discutiremos, a partir de Pêcheux ([1983] 

2008), o modo como o fundador da teoria introduziu a noção de “acontecimento” na Análise de 

Discurso. Em seguida, ainda no primeiro momento do texto, apresentaremos as maneiras com 

as quais tal conceito tem sido posto em funcionamento em estudos discursivos de pesquisadores 

brasileiros manifestamente filiados à abordagem materialista do discurso. Na segunda parte, 

propomos iniciar discussão que busque responder à seguinte pergunta: o “Mensalão” 

aconteceu3?  

 

                                                 

 

3 Não se trata, com essa pergunta, de discutir juridicamente a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade dos fatos 

atinentes à Ação Penal 470; nem tampouco, pretendemos expor detalhes dos seus bastidores – político, partidário 

ou jornalístico –, para o que indicamos trabalhos dedicados especificamente a esse fim, como Villa (2012), Leite 

(2013) e Pereira (2013).   
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1. COMO ‘ACONTECIMENTO’ ACONTECE NA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

A ideia de “acontecimento”, na Análise de Discurso, recebeu destaque do fundador 

da teoria em “Discourse: Structure or Event?” como é originalmente intitulado o texto que na 

tradução brasileira recebeu o título Discurso: Estrutura ou Acontecimento.  É esse texto de 

Michel Pêcheux que será o fio condutor das ideias que apresentamos. A propósito, fazemos uso 

da tradução brasileira, publicada com o título Discurso: estrutura ou acontecimento, cuja 

formulação, que exclui o sinal de interrogação, implica uma tomada de posição. Ao se 

questionar sobre discurso como estrutura ou como acontecimento, Pêcheux “imagina vários 

caminhos muito diferentes”: “o do acontecimento, o da estrutura e o da tensão entre descrição 

e interpretação no interior da tradição francesa  da Análise de Discurso” (PÊCHEUX, [1983] 

2008, p. 16,  grifos do autor). E Pêcheux, com as ressalvas necessárias à sua tomada de posição, 

empreende um esforço de analisar o discurso evocando esses três caminhos, entendendo, então, 

acontecimento como “ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 

[1983] 2008, p. 16). 

A partir desse entendimento, a noção de memória passa a adquirir um status caro à 

Análise de Discurso, sobretudo se pensada a inspiração em Althusser e em Lacan. Althusser, 

em A corrente subterrânea do materialismo do encontro4, articula acontecimento, encontro e 

pega. Diz ele que, para que o encontro pegue, é necessário que ele aconteça, e o vazio é 

condição para esse acontecimento. E esse encontro é contingente; pode acontecer e pode não 

acontecer; pode durar e pode não durar. Assim,  

 

em outras palavras, nada garantirá jamais que a realidade do fato consumado seja a 

garantia de sua perenidade: bem pelo contrário, todo fato consumado, mesmo 

eleitoral, e mesmo tudo aquilo que dele possa se tirar de necessidade e de razão, não 

é mais do que encontro provisório, porque, dado que qualquer encontro é provisório, 

mesmo quando dura, não há nenhuma eternidade nas “leis” de nenhum mundo, nem 

de nenhum Estado. (ALTHUSSER, [1982] 2005, p. 14) 

 

Segue Althusser dizendo que: 

A história não é mais do que a revogação permanente do fato consumado por um outro 

fato indecifrável a consumar-se, sem que se saiba antecipadamente nem onde, nem 

como o acontecimento de sua revogação se produzirá. Simplesmente chegará um dia 

em que as cartas serão redistribuídas e os dados serão lançados novamente sobre a 

mesa vazia. (ALTHUSSER, [1982] 2005, p. 14) 

                                                 

 

4Nas referências bibliográficas de Discurso: Estrutura ou Acontecimento, de 1983, Pêcheux não cita esse texto de 

Althusser. 
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Em seu gesto analítico que coloca em funcionamento a noção de acontecimento, 

Pêcheux dedicou-se à análise de um acontecimento específico. Debruçou-se na análise do 

enunciado “On a gagné”, “ganhamos”, que ecoou nas ruas parisienses quando da vitória de 

François Mitterrand na disputa presidencial da França, em 1981. Esta é a primeira aparição do 

termo “acontecimento” no texto, quando o autor trata das possibilidades para a reflexão sobre 

discurso como estrutura e como acontecimento. 

 

Um primeiro caminho seria tomar como tema um enunciado e trabalhar a partir dele; 

por exemplo, o enunciado “On a gagné” [Ganhamos] tal como ele atravessou a França 

no dia 10 de maio de 1981, às 20h horas e alguns minutos (o acontecimento, no ponto 

de encontro de uma atualidade e uma memória). (PÊCHEUX, [1983] 2008, p. 17, 

o negrito é nosso). 

 

Da leitura desse trecho, pode emergir uma questão que, se já superada pelos 

analistas de discurso, merece ser superficializada em respeito justamente às formações 

imaginárias (dos leitores) que constituem esta escrita e este estudo: o aparecimento de 

“acontecimento” está para se referir a quê? Ao fato com local, data e hora – à vitória eleitoral 

de um grupo político –, isto é, ao acontecimento histórico? Ao “On a gagné” como enunciado 

proferido pelo grupo vencedor às ruas de Paris, como acontecimento linguístico?  

No empreendimento de desenvolver teoricamente esse ponto da teoria pecheutiana, 

Zoppi-Fontana buscou relação entre as noções de acontecimento/memória, de Pêcheux, e de 

encontro e duração de encontro – “pega” – de Althusser. Segundo a autora, 

 
o acontecimento vem produzir uma agitação das filiações sócio-históricas de 

identificação, diz Pêcheux; o encontro produz rupturas e potencialmente uma a 

aglutinação, diz Althusser. Ambos insistem na contingência constitutiva do 

acontecimento (Pêcheux) e do encontro (Althusser), o que leva ambos a defender a 

imprevisibilidade do discurso e da história. (ZOPPI-FONTANA, 2009, p. 138) 

 

Em Pêcheux ([1983] 2008, p. 56), referido pela autora, o que o precursor da Análise 

de Discurso textualiza é que “todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações 

sócio-históricas de identificação”.  Entendemos, então, da leitura de Zoppi-Fontana e de 

Pêcheux, o discurso, novamente, como entrecruzamento do real da língua e do real da história. 

Precisa ser considerado, porém, que, Pêcheux trata de agitação; Althusser, de ruptura. Em 

trabalho anterior ao de 2009, a autora se posiciona sobre isso no sentido de entender 

acontecimento como  

 

ponto de quebra [de] rituais enunciativos, como lugar material onde o real da língua 

(o lapso, o ato falho, o equívoco, a elipse, a falta, todas as formas de irrupção da 
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lalangue) e o real do discurso (a sua historicidade, a determinação de sentido e do 

sujeito por FDs inscritas num complexo de formações ideológicas) se encontram, 

produzindo uma ruptura, uma interrupção e uma emergência (PÊCHEUX et al, 1981) 

nas relações de continuidade definidas pelos rituais. (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 51, 

grifos da autora) 

 

Assim, os acontecimentos discursivos que implicam agitação e ruptura, mudança 

nas práticas discursivas, na análise da autora – debruçada sobre o discurso de Raúl Alfonsín, 

enquanto presidente da Argentina, no período de 1983 a 1989 –, são pautados por momentos 

discursivos: discurso da posse; discurso de lançamento do tema da modernização para o debate 

nacional; discurso devido à primeira rebelião militar. A esses momentos discursivos são 

atribuídos, por Zoppi-Fontana, local e data.  

Em outro gesto de análise, também inscrito na corrente materialista de Análise de 

Discurso, Indursky (2003) se propõe o estudo do “enunciado discursivo” “Lula lá”. Parte a 

autora dos efeitos de sentido produzidos pelo enunciado a partir da vitória petista no segundo 

turno das eleições presidenciais de 2002: a transformação da imagem de Luís Inácio “Lula” da 

Silva de “sapo barbudo” a “príncipe encantado” (INDURSKY, 2003, p. 119). A análise da 

autora permitiu tratar a discursivização do acontecimento histórico da vitória de Lula, através 

do enunciado “Lula lá”, como acontecimento discursivo, já que instaura “um novo sítio de 

significância, em coexistência com o anterior, o que constitui um espaço discursivo para a 

construção de uma nova estrutura, para a elaboração de uma nova rede discursiva de 

formulações” (INDURSKY, 2003, p. 119). 

Então, tanto nessa análise empreendida por Indursky (2003), sobre o enunciado 

“Lula Lá”, como naquela realizada por Zoppi-Fontana (1997), sobre os enunciados do que 

chamou discurso alfonsista, o que permitiu caracterizar o acontecimento como discursivo foi a 

constatação, a partir do gesto analítico, da ruptura das filiações sócio-históricas de 

identificação, maximizando a agitação mencionada por Pêcheux, quando fez a análise das 

novas práticas discursivas produzidas pelo enunciado “On a Gagné”. Segundo tais análises, 

“Lula lá”, o discurso de posse alfonsista e “On a Gagné” aconteceram discursivamente: 

produzem novos sentidos.  À presente pesquisa cabe, neste Primeiro Momento, realizar um 

gesto teórico-analítico que permita trabalhar sobre a hipótese de ser o “Caso Mensalão” um 

acontecimento discursivo.  
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2. O “MENSALÃO” ACONTECEU? 

 

2.1  Um acontecimento linguístico: esta palavra ‘mensalão’ 

 

“o campo freudiano é extensivo ao campo da palavra. Mas, uma vez que ela se choca 

incessantemente com o fato de que não se diga tudo, a própria palavra não vai em 

todos os sentidos”. (MILNER, [1978] 2012, p. 7) 

 

Zoppi-Fontana (2009) define acontecimento linguístico por sua “reflexividade 

enunciativa, isto é, pela sua interpretação como acontecimento pelos sujeitos envolvidos na 

enunciação, e pela sua reflexividade metalinguística, através da qual a língua se constitui em 

objeto de uma enunciação política” (ZOPPI-FONTANA, 2009, p. 1).  Inscrevendo-se na 

Análise de Discurso materialista e usando as palavras de Pêcheux ([1983] 2008), a autora 

explica que descrever uma montagem de enunciados no arquivo como acontecimento 

linguístico consiste em “detectar os momentos de interpretações enquanto atos que surgem 

como tomadas de posição, reconhecidas como tal, isto é, como efeitos de identificação 

assumidos” (PÊCHEUX, [1983] 2008, p.57), por um sujeito-falante que se apropria da língua 

para agir diante dela, com as consequências que o esquecimento/desconhecimento da 

interpelação ideológica e da deriva do sentido podem implicar.  

Considerando os objetivos desta pesquisa, observar o funcionamento das noções de 

acontecimento linguístico e acontecimento enunciativo no ato de enunciação de criação da 

palavra “mensalão”, e sua posterior circulação, é um gesto de análise interessante. 

 

2.1.1 A criação da palavra “Mensalão” 

 

Toda revolução (aspecto novo de uma ciência) em seu objeto acarreta uma revolução 

inevitável  em sua terminologia (Althusser, [1968] 1979, p.  94) 

      

O objetivo desta seção, como já adianta seu título, é tratar do processo de criação 

da palavra “mensalão” e sua consequente inserção no léxico do Português Brasileiro (PB). Este 

recurso à morfologia apresenta-se fundamental às discussões que se realizam ao longo do deste 

estudo. Até o momento de escrita deste trabalho, não se tem notícia da inclusão do vocábulo em 
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dicionários formais da língua portuguesa (HOUAISS, 20135), ainda que em outros documentos 

não-canônicos6 (ou não aceitos academicamente como institutos da lexicografia), observe-se a 

verbetização do nome “mensalão”. 

Neste Momento, dedicamo-nos a discorrer sobre o funcionamento linguístico da 

palavra “mensalão” e suas bases morfológicas. Começo pela tentativa de definição, pelo que 

diz a morfologia, da classe gramatical (ou categoria lexical) da palavra “mensalão”, necessária 

à descrição gramatical dessa palavra. A atenção será concentrada em duas classes gramaticais 

que interessam à presente discussão – substantivos e adjetivos – para, então, abordar os 

processos de formação de palavras em uma e outra classe.  Antes disso, porém, algumas 

considerações gerais sobre a relação entre o léxico da língua e a morfologia são adequadas ao 

atendimento da pretensão desta seção, para o que lançamos mão do trabalho de Basílio (2013) 

e de Gonçalves (2011). 

Considerando a língua como “um sistema de classificação e comunicação”, Basílio 

(2013, p. 9) trata o léxico como um “banco de dados” que funcionaria como um “depósito” de 

unidades com as quais os falantes da língua formam, então, os enunciados.  Esse depósito 

precisa ser, segundo a autora, dinâmico a ponto de se expandir na medida da demanda por 

designação de “novos objetos, mecanismos ou condições” (BASÍLIO, 2013, p. 9). Assim, do 

léxico não se esperam apenas as palavras que formam enunciados (léxico externo e real), mas, 

sobretudo, as estruturas necessárias a tal expansão, ou seja, processos que permitam a formação 

de palavras (léxico interno e virtual). 

Os processos de formação de palavras variam de acordo com a classe da palavra, 

que é definida conforme critérios morfológicos, sintáticos e semânticos7.  

A classe dos substantivos é aquela que se caracteriza por ter a “propriedade 

semântica de designar seres ou entidades, pela propriedade morfológica de apresentar e 

determinar flexão de gênero e número e pela propriedade sintática de ocupar o núcleo do 

sujeito e complemento” (BASÍLIO, 2013, p. 23, grifos nossos). A classe dos adjetivos, por 

outro lado, é “definida pelas propriedades de caracterizar ou qualificar, sobretudo os seres 

                                                 

 

5 Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Beta. Disponível em: http://houaiss.uol.com.br/. Acesso em: 

13 jun. 2013 e em 12 fev. 2016. 
6 Certa expectativa fora criada por nós em torno de qual definição para “mensalão” traria o Dicionário Lula: um 

presidente exposto por suas próprias palavras, de Ali Kamel, publicado em 2009. Ocorre que o dicionário – se 

agora, assim, se pode dizer – não traz definição das entradas, mas, sim, um exemplo de aparição do vocábulo nas 

falas públicas do Presidente da República que dera origem ao título da obra.  
7 Daí por que dissemos que, primeiro, trataríamos da classificação gramatical de “mensalão” para, somente depois, 

seguirmos à análise do processo que formou tal vocábulo. 
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designados pelos substantivos; e de concordar em gênero e número com o substantivo” 

(BASÍLIO, 2013, p. 23). A definição do que seja uma e outra classe não impede a autora de 

alertar que uma palavra de “determinada” classe gramatical pode ser formada a partir de outra 

que não necessariamente esteja nesta mesma categoria lexical; isso é parte da estrutura lexical 

do Português e chamado de “mudança de classe”.  

Diz Basílio que a mudança de classe se realiza através do processo de derivação. 

Nesse processo de formação de palavras, comumente, um afixo é adicionado à base ou ao 

radical e, assim, forma-se outra palavra. A autora também ressalta que a mudança de classe tem 

duas motivações de ordens distintas mas que, nem por isso, são exclusivas/excludentes: a ordem 

gramatical e a ordem semântica. A motivação gramatical explica a necessidade de “usar 

palavras de uma classe em estruturas gramaticais que exigem palavras de outras” (BASÍLIO, 

2013, p. 28, grifos nossos); a necessidade de “aproveitar conceitos ocorrentes em palavras de 

uma classe em palavras de outra classe” (BASÍLIO, 2013, p. 28, grifos nossos) diz respeito à 

motivação semântica. À motivação de ordem gramatical e à motivação de ordem semântica, 

junta-se a motivação que Basílio chama de expressiva, a qual ocorre quando os elementos 

formadores, como os sufixos -ice, -agem, -udo, -ento, adicionam-se ao elemento-base dando 

uma noção pejorativa para a nova palavra formada.   

Com base em tais considerações, veja-se o que pode ter acontecido com a formação 

da palavra “mensalão”. 

A palavra “mensalão” foi criada a partir de material reciclado, conforme a 

consideração de Basílio, que entende o léxico como “ecologicamente correto” (Basílio, 2013, 

p. 10), uma vez que novas formas são feitas de fragmentos de material lexical já existente.   

Tem-se a adição do sufixo -ão a uma base da classe dos adjetivos, mensal-. Forma-se, assim, a 

palavra <mensalão>, agora, um substantivo. Houve, portanto, um processo de formação de 

palavras com mudança de classes, o que pode ser uma das características da derivação no 

Português Brasileiro. 

Ocorre que a sufixação relacionada à expressão de grau, que, morfologicamente, 

parece ter acontecido na formação de “mensalão”, é tida por Basílio (2013) como um processo 

de formação de palavras. O grau aumentativo está, juntamente com o diminutivo e o 

superlativo, entre os três tipos de manifestação de grau no PB e se refere à “dimensão maior do 

que o normal” (BASÍLIO, 2013, p. 68). Só que essa “dimensão maior do que o normal” não 

tem necessariamente função denotativa; pode, também, ter função expressiva. Nesse segundo 

caso, o aumentativo é usado para “expressar subjetiva ou retoricamente o impacto da dimensão, 
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excelência ou intensidade de algo” (BASÍLIO, 2013, p. 68). Há uma distinção morfológica 

entre ambos: no sufixo -ão com função denotativa,  tem-se um aumentativo no gênero 

masculino e invariável, enquanto que, quando a função é expressiva e a base é palavra feminina, 

a palavra derivada pode ser mantida no feminino ou adquirir o gênero masculino no 

aumentativo. A questão é que, no caso de <mensalão>, tem-se um sufixo de aumentativo 

adicionado a uma base de adjetivo. Parece, portanto, que o empreendimento de investigar as 

bases morfológicas da criação da palavra “Mensalão” requer a extensão para além da 

morfologia da língua, de modo que se entenda a função expressiva que morfologicamente 

caracterizou a formação desse vocábulo na língua.  

É a esse entendimento que nos dedicamos a seguir, a partir do estudo da circulação 

da palavra “mensalão”. 

 

2.1.2 A Semântica do Acontecimento Linguístico “Mensalão”: circulação da palavra 

 

A palavra “mensalão” não circulava como vocabulário dos falantes de Português 

Brasileiro até 06 de junho de 2005, dia em que a Revista Folha de São Paulo deu publicidade a 

uma entrevista concedida por Roberto Jefferson, então Deputado Federal pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). Na entrevista, o deputado denunciara o que chamou de 

“mensalão”, suposto esquema de compra de votos de parlamentares, pelo governo federal, para 

aprovação de projetos no Congresso Nacional brasileiro. A denúncia envolvia em crimes 

políticos, contra a administração e contra o patrimônio público, membros do mais alto escalão 

do governo e grande parte dos partidos com representação no Congresso. 

Nesse contexto, então, primeiramente, sob o aspecto enunciativo, propomos que 

esta discussão sobre a circulação na palavra “mensalão” tome as noções de agenciamento e 

reescrituração, no quadro teórico da Semântica do Acontecimento. Por isso, a referência às 

datas e aos indivíduos que marcam os textos sobre os quais se pretende a reflexão já não é por 

acaso: temporalidade e sujeito são dois dos quatro elementos caracterizadores do acontecimento 

da enunciação, juntamente com a língua e com o real exterior (GUIMARÃES, 2007).  

Ocorre que apenas referir esses fatos e atos no tempo não contempla a concepção 

de temporalidade na Semântica do Acontecimento. É que o acontecimento, nessa perspectiva, 

não identifica a tomada da palavra pelo locutor em um ato como se fizesse, assim, instaurar um 

antes e um depois; daí o distanciamento entre Guimarães e Benveniste. Para este, por outro 

lado, a enunciação é “o emprego da língua [...]”, é “colocar em funcionamento a língua por um 
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ato individual de utilização”, é a apropriação, pelo locutor, do aparelho formal da língua, em 

um ato individual e irrepetível (BENVENISTE, [1970] 2006, p. 84-85).  

É essa irrepetibilidade o contraponto da abordagem de Guimarães (2005, 2008), 

que considera para análise as condições sócio-históricas da enunciação (GUIMARÃES, 2008, 

p. 73), também tratando “a enunciação como funcionamento da língua”, mas sem pressupor um 

locutor e um sujeito centrado, mas sim “enquanto ser afetado pelo simbólico” (GUIMARÃES, 

2005, p. 11). Nesse sentido, considerando o ato de enunciação da palavra “mensalão”, não se 

pode dizer que o Deputado Federal, ao enunciar, instaura o tempo do acontecimento. Diz-se, 

sim, que é uma representação da temporalidade: está dividido em relação ao recorte do 

memorável já realizado no acontecimento; está afetado pelo político num espaço de enunciação 

em que circulam línguas e falantes. 

Esse espaço de enunciação, se constituído por falantes afetados pelo político, é 

também considerado conflituoso, espaço em que emergem conflitos entre o poder ou não dizer. 

Nesse espaço de equívoco, o agenciamento que acomete o sujeito é responsável pelo 

acontecimento, uma vez que distribui e atribui a língua ao falante (GUIMARÃES, 2007); e 

acomete o sujeito, pois é político; não é acordado ou acertado coletivamente (GUIMARÃES, 

2005). Daí que Guimarães vai se distanciar também de Ducrot (1987), pois considera o falante 

como uma figura política constituída – pelo agenciamento – no espaço de enunciação, 

emergindo como categoria linguística e enunciativa (GUIMARÃES, 2007). 

Assim, pelo agenciamento, dá-se a enunciação, a assunção da palavra, e esta ocorre 

na cena enunciativa (GUIMARÃES, 2007; GUIMARÃES, 2005), que constitui aquele que se 

representa como origem do dizer, como instaurador do tempo do acontecimento, o Locutor (L). 

Para haver essa representação, porém, o locutor L não pode estar sozinho; L representa um 

lugar social, um lugar “x”. L, portanto, precisa de um locutor-x (l-x), afinal, precisa de algum 

lugar para representar. O Locutor L é a origem do dizer,  um efeito de presente e de instauração 

de acontecimento. O locutor-x é antes disso: é o lugar social que ocupa L na cena enunciativa 

pelo agenciamento que se deu no espaço de enunciação.  

A relação que faz  L com o seu lugar social de l-x faz emergirem os possíveis lugares 

de dizer, ao que Guimarães dá o nome de Enunciadores (E). Em Guimarães (2005), encontram-

se quatro possibilidades de enunciadores: enunciador individual; enunciador genérico; 

enunciador coletivo; e enunciador universal.  O enunciador individual produz um efeito de 

independência em relação à história, de esquecimento de que ocupa um lugar social, de que é 

também locutor-x; trata-se de um lugar de dizer que se pretende independente da história. O 
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enunciador genérico é aquele dos ditos populares, em que o indivíduo se ilude poder simular os 

outros indivíduos. Já o enunciador universal se coloca num lugar de dizer acima dos outros 

caracterizado por enunciados falsificáveis, enquanto que o coletivo produz um efeito de uma 

única voz enunciado por uma coletividade. 

Propomos, então, um exercício de análise da presença da palavra “mensalão” em 

dois diferentes textos de dois diferentes Locutores: do Deputado Federal, que denunciou o 

“Mensalão” à imprensa, e do Procurador-geral da República, que denunciou os fatos 

supostamente ocorridos ao Supremo Tribunal Federal. Interessa observar como se dá o 

agenciamento enunciativo, ou seja, como se estabelece a relação entre lugares sociais e lugares 

do dizer na designação e na referência desse significante.  

Assim, cabe verificar, nos textos que se buscam analisar aqui, como o nome 

“mensalão” “aparece referindo [...], como [...] está relacionado pela textualidade com outros 

nomes ali funcionando sob a aparência da substitutibilidade” (GUIMARÃES, 2005, p. 27). A 

questão é que a escolha entre os signos substituíveis entre si não é determinada pelo Locutor; 

é, por outro lado, condicionada pelo agenciamento enunciativo. Isso na perspectiva da 

Semântica do Acontecimento, cuja descrição e a análise podem contribuir para uma abordagem 

materialista do discurso, considerando as posições-sujeito e a matriz de determinantes das 

formações discursivas, aquilo mesmo que pode e deve ser formulado; que pode ou não ser dito. 

 Guimarães (2005, 2009) propõe que se observe o agenciamento enunciativo nas 

relações de designação e referência com base em dois tipos de relação entre expressões 

linguísticas: relação de articulação e relação de escrituração. A articulação ocorre quando há 

contiguidade entre as expressões linguísticas e pode se dar por três maneiras: por dependência, 

como em “Os meninos de vermelho”, dos adjuntos adnominais ao núcleo do sintagma nominal; 

por coordenação, como em “os meninos e as meninas”; e por incidência, como em “até Pedro 

veio”. São, porém, as relações de reescrituração que interessam a este exercício de 

interpretação, relações que consistem em “dizer o que já foi dito” (GUIMARÃES, 2009, p. 53), 

sem necessidade de contiguidade entre a expressão reescriturada e a que a reescreve.  

São três as características dadas pelo autor para a reescrituração. Diz-se que as 

expressões linguísticas em relação de reescrituração: (1) são mutuamente reescrituráveis, pois 

se considera o fato de integrarem um mesmo texto;  (2) estão em relação de transitividade; e 

(3) são não-reflexivas, ou seja, não há igualdade entre as expressões em relação de 

reescrituração.  
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 Guimarães (2009, p. 55) revela dois modos de reescrituração: de expansão ou de 

condensação da expressão reescriturada.  O efeito produzido pela escrituração pode ser de 

sinonímia, de especificação, de desenvolvimento, generalização, totalização e enumeração. 

Para sinonímia, o exemplo dado pelo autor é a substituição de “máfia do orçamento” por 

“quadrilha”. A especificação pode ser vista na expansão de “Maria da Penha Lino” por 

“assessora especial do ministro”. A reescrituração por desenvolvimento é o caso das manchetes 

de jornal desenvolvidas no texto que as seguem. A por generalização dá-se quando há o uso de 

uma expressão linguística generalizadora, como “caso”. Já a reescrituração por totalização 

acontece, por exemplo, no uso do pronome indefinido em “E tudo ali parecia feito para receber 

um noivo amado”. 

Nesta pesquisa, em um dos gestos de interpretação para entendimento dos processos 

de construção de sentidos do/no Mensalão, observamos o processo de reescrituração de 

“mensalão”, o que permite alcançar o Domínio Semântico de Determinação da palavra, 

colocando-a em relação às outras palavras.  Ao tratar de determinação, Guimarães (2007, p. 80) 

dá o seguinte exemplo, apresentado pela  codificação “EGX”, onde E é “Exemplo”, G é “de 

Guimarães” e “X” é o algarismo identificador do enunciado a que se pode remeter neste texto. 

 

EG1- As casas e os barracos do bairro mostram que as residências urbanas têm uma 

grande diferença. 

 

Segundo o autor, há, em EG1, uma reescrituração por totalização, uma vez que a 

palavra “residência” retoma e abarca simultaneamente “casas” e “barracos”. Para Guimarães, 

nesse caso, a expressão reescritora determina as reescrituradas: determina que “casa” seja 

“residência” e que “barraco” também o seja. Essa determinação é representada pela Figura 1: 

 

Figura 1- Representação do Domínio Semântico de Determinação (GUIMARÃES, 

2007, p. 80) 

Preste-se atenção aos casos de reescrituração apresentados abaixo, da entrevista de 

Roberto Jefferson à Revista Veja8, envolvendo a palavra “mensalão”. Sobre a codificação dos 

                                                 

 

8 Trechos extraídos da entrevista veiculada pela Folha de São Paulo em 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0606200504.htm. Acesso em: 15 jun, 2013. 
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enunciados que envolvem o conjunto de textos que vão sendo objeto de múltiplos recortes ao 

longo deste trabalho, vale uma observação: não podem ser considerados como “exemplos”, 

como foram trazidos do trabalho de Guimarães (2007). A codificação, neste Momento do 

estudo, dá-se como segue: “EnMxX”, onde “En” é “Enunciado”, “x” indica o momento da 

pesquisa – portanto, M1, de Primeiro Momento – e “X”  é o algarismo identificador do 

enunciado a que se pode remeter neste texto.  

 

EnM11 - Um pouco antes de o Martinez morrer, ele me procurou e disse: “Roberto, o 

Delúbio [Soares, tesoureiro do PT] está fazendo um esquema de mesada, um 

“mensalão”, para os parlamentares da base”. (O negrito é nosso) 

 

EnM12 - O Martinez decidiu não aceitar essa mesada que, segundo ele, o doutor 

Delúbio já passava ao PP e ao PL. (O negrito é nosso) 

 

EnM13 - No princípio de 2004, liguei para o ministro Walfrido [Mares Guia, Turismo, 

PTB] e disse que precisava relatar algo grave. Conversamos num vôo para Belo 

Horizonte. “Walfrido, está havendo essa história de ‘mensalão’” (O negrito é nosso) 

 

EnM14 - Fui ao ministro Zé Dirceu, ainda no início de 2004, e contei: “Está havendo 

essa história de mensalão” (O negrito é nosso) 

 

Em EnM11 e EnM12, percebemos a reescrituração por substituição entre as palavras 

“mesada” e “mensalão”, enquanto que em EnM13 e EnM14 se verifica a relação de 

reescrituração entre as palavras “história” e “mensalão”, estando essa reescrituração com um 

efeito de generalização. O sentido de “mensalão”, então, em se considerando  Locutor Roberto 

Jefferson enquanto locutor-Deputado Federal, tem como referentes as expressões linguísticas 

“mesada” e “história”. Não são essas as expressões linguísticas em processo de reescrituração 

com a palavra “mensalão” na denúncia do Procurador-geral da República.  

 

EnM15 - Em outra linha, a análise das movimentações financeiras dos investigados e 

das operações realizadas pelas instituições financeiras envolvidas no esquema 

demonstra que estes, fazendo tábula rasa da legislação vigente, mantinham um intenso 

mecanismo de lavagem de dinheiro com a omissão dos órgãos de controle, uma que 

possuíam o apoio político, administrativo e operacional de José Dirceu, que integrava 

o Governo e a cúpula do Partido dos Trabalhadores. (O negrito é nosso) 

 

EnM16 - A presente denúncia refere-se à descrição dos fatos e condutas relacionados 

ao esquema que envolve especificamente os integrantes do Governo Federal que 

constam do pólo passivo; o grupo de Marcos Valério e do Banco Rural; parlamentares; 

e outros empresários. (O negrito é nosso) 
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Em EnM15 e EnM16, a reescrituração de “mensalão” por “esquema” pode ser 

entendida com um efeito de generalização, como uma simples substituição de “mensalão” por 

uma palavra generalizante. No entanto, por se considerar a relação da palavra com as outras 

palavras, defendemos que a reescrituração entre “mensalão” e “esquema” está num processo de 

substituição, haja vista o memorável recortado por esta expressão linguística.  

Também, no texto com a denúncia do Procurador-geral da República, tem-se a 

reescrituração de “mensalão” por “organização criminosa” (EnM17, EnM18), entendida como 

uma reeescrituração de especificação, promovendo uma expansão do sentindo linguístico da 

expressão reescriturada. 

 

EnM17 - O conjunto probatório produzido no âmbito do presente inquérito demonstra 

a existência de uma sofisticada organização criminosa, dividida em setores de 

atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, 

lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas 

formas de fraude. (O negrito é nosso) 

 

EnM18 - A organização criminosa ora denunciada era estruturada em núcleos 

específicos, cada um colaborando com o todo criminoso em busca de uma forma 

individualizada de contraprestação. (O negrito é nosso) 

 

No mesmo sentido, está a reescrituração de “mensalão” por “associação criminosa”, 

que aparece em EnM19. 

 

EnM19 - Com a vitória na eleição presidencial, inicia-se, em janeiro de 2003, a 

associação criminosa entre os dirigentes do Partido dos Trabalhadores e os 

denunciados ligados a Marcos Valério e ao Banco Rural1. (O negrito é nosso) 
 

Em EnM110, há uma relação de reescrituração totalizante com “mensalão”: 

 

EnM110 -Tanto é que o pivô de toda essa estrutura de corrupção e lavagem de 

dinheiro, o publicitário Marcos Valério, beneficiário de importantes contas de 

publicidade no Governo Federal, em sua manifestação de pseudo interesse em 

colaborar com as investigações. (O negrito é nosso) 

 

A partir da observação dos enunciados apresentados, chama a atenção a diferença 

nas relações de reescrituração da expressão linguística “mensalão” no texto da entrevista de 

Roberto Jefferson à VEJA e no texto com a denúncia do Procurador-geral da República. 

Enquanto que, na reescrituração de “mensalão” pelo Locutor da entrevista, essa palavra está em 

relação de substituição com “mesada” e “história”, na reescrituração pelo Locutor da denúncia, 

as palavras em relação são “esquema”, “organização criminosa”, “associação criminosa”. 
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Essa diferença, em se considerando o quadro teórico da Semântica do 

Acontecimento, não é fruto da intencionalidade do falante, como preveria a pragmática, ou de 

um ato individual de apropriação, pelo falante, da língua, se adotada a perspectiva de 

Benveniste; é, sim, resultado do agenciamento no acontecimento da enunciação, ou seja, do 

modo como se organiza a cena enunciativa no espaço da enunciação. Isso implica sujeitos 

afetados pelo simbólico, pelo político, e divididos entre a condição de dono do dizer, de Locutor 

L, e a condição de representante de um lugar social.  

Nesse sentido, a diferença nos modos como se manifestaram as reescriturações da 

expressão linguística “mensalão” se justifica porque, num e noutro texto, há lugares sociais 

distintos: aquele cujas palavras em reescrituração são “mesada” e “história” ocupa o lugar social 

de Deputado Federal, e esse locutor-x explica também o lugar de dizer desse Locutor. Isso, 

pois, pode-se evidenciar o ostensivo uso da primeira pessoal do singular no texto, evidenciando 

um enunciador individual, quando se esperaria, de um político, presidente de um partido 

político e pessoa pública, um enunciador coletivo. O processo de reescrituração da palavra 

“mensalão” na denúncia também evidencia o agenciamento do acontecimento, de um sujeito 

afetado pelo político e por causa dele dividido entre sujeito dono do dizer, o L, e lx. 

Essa breve análise das relações de reescrituração da expressão linguística 

“mensalão”, nos dois textos utilizados, indica que o estudo sobre o Domínio Semântico da 

Determinação dessa expressão merece atenção, especialmente em se considerando o espaço de 

enunciação precipuamente equivocado e conflituoso que é o campo do político. A partir desse 

exercício analítico no domínio teórico da Semântica do Acontecimento, então,  propomos 

articulá-lo com a seguinte formulação de Pêcheux, no domínio teórico da Análise de Discurso:  

 

as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu 

sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas 

nas quais essas posições se inscrevem (PÊCHEUX, [1975]2009, p. 146- 147, grifos 

do autor) 

 

Essa célebre citação de Pêcheux introduz à teoria a noção de formação ideológica, 

cujas formações discursivas, “a partir de uma posição dada numa conjuntura dada”, determinam 

“o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 147). Assim, a noção de Formação 

Discursiva traz a relação, feita por Pêcheux, entre base linguística e processo discursivo-

ideológico. A esse ponto, o Terceiro Momento do trabalho pretende dar bem mais profundidade, 

mas, por enquanto, já interessa saber que, segundo a Análise de Discurso, 
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a mesma palavra, uma mesma expressão e uma mesma proposição podem receber 

sentidos diferentes – todos igualmente ‘evidentes’ – conforme se refiram a esta ou 

àquela Formação Discursiva, é porque – vamos repetir – uma palavra, uma expressão 

ou uma proposição não tem um sentido que lhe seria ‘próprio’, vinculado a sua 

literalidade (PÊCHEUX, [1975]2009, p. 147)  

 

Na análise que foi empreendida, sobre o funcionamento da palavra “mensalão” nos 

dizeres de um Deputado Federal envolvido no suposto esquema e do Procurador-geral da 

República responsável pela denúncia do fato à instância julgadora – Supremo Tribunal Federal 

–, a Semântica do Acontecimento permitiu, pelo processo de reescrituração, aceder ao diferente 

funcionamento da palavra no dizer de um e de outro. A Análise de Discurso de filiação 

materialista, porém, com a noção de Formação Discursiva, permite elucubrar que “esse sistema 

de relações de substituição, paráfrases, sinonímias etc., que funcionam entre elementos 

linguísticos – ‘significantes’” (PÊCHEUX, [1975] 2009,  p. 148), ou seja, que os processos 

discursivos concernentes aos sentidos da palavra “mensalão”, em um e outro dizer, “são 

relações que se estabelecem no domínio de saber da Formação Discursiva, que é a matriz dos 

sentidos, lugar em que o sentido é constituído e se constitui” (PÊCHEUX, [1975] 2009, 148). 

Por ora, então, assumimos que é possível a consideração de – pelo menos – duas 

discursividades em se considerando o aspecto jurídico do “Caso Mensalão”: defesa e acusação. 

Essa configuração, que não pretende senão um primeiro movimento no gesto de intepretação 

que se propõe este trabalho, retornará à discussão no momento em que, visando ao alcance dos 

objetivos da pesquisa, se buscarão pistas suprassegmentais – fonético-prosódicas – na 

construção dos sentidos no discurso do Ministro-Relator no julgamento do “Mensalão”. Esse 

retorno dar-se-á nos Segundo e Terceiro Momentos desta Tese. 

É imediato, porém, tratar da possibilidade de se considerar que a interpelação dos 

indivíduos em sujeitos, que a relação de identificação com uma ou outra discursividade, dá-se 

na relação dos discursos com os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs) de uma formação 

social dada – esta, a capitalista. Neste estudo, parece evidente que o que está em questão diz 

respeito, pelo menos, ao aparelho jurídico. Portanto, ao estudo do funcionamento do(s) 

aparelho(s) do Estado como tópica da materialização do discurso dedica-se a seção seguinte 

deste Momento do trabalho. 

2.2 Acontecimento(s) no(s) aparelho(s) ideológico(s) de Estado: STF e Ação Penal 

 

2.2.1 Preliminares: um passo atrás ao positivismo jurídico 
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Assumimos, desde a introdução deste texto, uma posição de leitura situada na 

Análise de Discurso como empreendida por Michel Pêcheux e continuada no Brasil nos estudos 

iniciados por Eni Orlandi.  Também em sede introdutória, dissemos que, na sua proposta de 

leitura não-subjetiva da subjetividade, a Análise de Discurso a que se filia este exercício de 

pesquisa se constitui como disciplina de entremeio: são saberes da Linguística, da Psicanálise 

e do Materialismo Histórico que lhe dão, mais do que sustentação, matéria de reflexão.   

Foi por causa desse “Materialismo Histórico” que encerramos a seção anterior 

situando nossa pesquisa no aparelho jurídico, em uma evidente referência à máxima 

materialista de que o Direito é aparelho de Estado (ALTHUSSER, [1995] 2008, p. 97). Poder-

se-ia dar seguimento à discussão deste ponto, a começar por falar especificamente do Direito 

como instância reguladora da formação social, mas parece-nos necessário um passo atrás. É 

que, para avançar na discussão sobre o Direito, sobretudo considerando a responsabilidade com 

que se pretende articular descrição (enunciativa-prosódica) e interpretação (dos processos de 

constituição do sentido no corpus), entendemos que se deva tratar, antes, de Estado e de Direito 

de um modo mais positivo – por isso o “passo atrás”.   

Por positivo queremos dizer “aquilo que o Estado é; aquilo que o Direito é”, 

pedindo licença teórica à Análise de Discurso e, principalmente, ao Materialismo Histórico, por 

(i) falar do Estado e do Direito brasileiros – e não francês, russo ou francês/russo – e por (ii)  

tratar de temas tão delicados como são esses do “Estado” e do “Direito” com a superficialidade 

típica de uma abordagem positivista, que é a que, de início, pretendemos aqui9.  

Assim, considerando o Direito positivo brasileiro, pergunta-se: o que é um Estado 

Democrático de Direito? Qual a competência do Supremo Tribunal nesse Estado Democrático? 

São essas as questões que guiam essa visada momentameamente positivista, mas que, em algum 

momento, será retomada para releitura com os olhos do materialismo.  

                                                 

 

9 A necessidade explica-se: em algum momento deste trabalho, assentamos que a discussão sobre a discursividade 

do acontecimento “Caso Mensalão” pode ser discutida se mobilizada a rede de saberes, sócio-historicamente 

determinados, sobre justiça, manutenção da ordem social, manutenção das bases do Estado Democrático de 

Direito.  Cabe ao “Direito”, ou melhor, ao Supremo Tribunal Federal, como instituição jurídica 

constitucionalmente prevista, no julgamento da Ação Penal 470, do “Caso Mensalão”, a missão de garantir a 

efetivação desse estado de coisas. A questão é que, para conjecturar isso, para fazer disso uma hipótese a ser 

confirmada ou não no decorrer deste gesto analítico, sentimos a falta, na condição de estudiosas da linguagem, de 

percorrer com um pouco mais de cuidado o que seria esse Estado Democrático de Direito, sobretudo porque, como 

adiantamos acima, Estado e Direito são institutos caros ao Materialismo Histórico, de cuja leitura a Análise de 

Discurso não saiu ilesa.  Entendemos só ser possível fazer disso objeto da análise, só ser possível falar do Direito 

como instância jurídica da superestrutura da formação social, juntamente com o Estado e com a Ideologia,  se, 

antes, estiverem razoavelmente assentados conceitualmente, ao menos positivamente, isso de que tanto se fala 

neste trabalho (e, como pressuposto, na Análise de Discurso). 
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O “Estado Democrático” brasileiro é instituído pela Assembleia Nacional 

Constituinte que resultou na Constituição Federal (CF) de 1988. Assim diz o preâmbulo do 

texto constitucional: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus10, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.  

 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988) 

  

Em seguida, o constituinte estabelece que “a República Federativa do Brasil” 

“constitui-se em Estado Democrático de Direito” cujos princípios são os seguintes: soberania; 

cidadania; dignidade da pessoa humana; valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e 

pluralismo político (art. 1°, CF). Os objetivos da República são quatro: construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e, por fim, promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 5°, CF). 

É desse modo que, na Constituição Federal, está linearizado, sintagmatizado por 

assim dizer, essa entidade “Estado Democrático de Direito”.  Da letra da lei, porém, não se 

consegue extrair o conceito dos seus núcleos fundamentais: Estado de Direito, República e 

Democracia. Por isso, recorrer a outra fonte do direito – desta vez, à doutrina – faz-se 

necessário. Na doutrina constitucional, recorre-se, primeiramente, à lição de Canotilho:  

 

o Estado de direito e a democracia respondem a dois modos de compreender a 

cidadania e a autodeterminação individual. Indivíduo autónomo perante o poder, eis 

o tema do Estado de direito; indivíduo livre através da participação autónoma na 

cidade, eis o lema da democracia (CANOTILHO, 1999, p.3). 

 

                                                 

 

10 Ressalva seja feita à contradição (no sentido lógico mesmo do termo, em que p: ~p ) evidente entre o preâmbulo 

constitucional e o art. 5, VI da mesma Carta, quanto à laicização do Estado.  
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Dessa observação de Canotilho, pode-se extrair um dos princípios elencados no art. 

1° da Constituição Federal e que dão, ao Estado brasileiro, a forma de governo republicana (e 

não “monárquica”) e o regime de governo democrático (e não “aristocrático”): é o princípio da 

soberania popular. É a instituição do Estado Republicano – idealizado por Maquiavel em O 

Príncipe – que desloca o poder absoluto da Monarquia para o povo: a res, agora, é pública. O 

poder do Estado é limitado pelo Direito, daí o “Estado de Direito” : “o Estado de Direito é um 

Estado domesticado pelo Direito” (CANOTILHO, 1999, p.3), que pressupõe a 

autodeterminação e a liberdade dos indivíduos. É esse o ponto que nos toca para, agora sim, 

tratarmos do Estado como aparelho, conforme se diz no Materialismo Histórico: “o indivíduo 

é interpelado como sujeito (livre) para que se submeta livremente aos mandamentos do Sujeito, 

isto é, para que aceite (livremente) sua sujeição”(ALTHUSSER, [1969] 2010, p. 138). 

Como analistas do discurso, acostumamo-nos a repetir que “não há discurso sem 

sujeito nem sujeito sem ideologia” ; é o slogan metonímico do processo de subjetivação dos 

indivíduos em uma formação social dada.  O princípio formador do Estado Democrático de 

Direito, por sua vez, funciona na/pela interpelação que é, “simultaneamente, ideológica e 

jurídica, isto é, que ela não se efetua na esfera fechada e vazia do ‘cultural’, mas na imbricação 

dos aparelhos ideológicos e do aparelho repressivo (jurídico-político) de Estado.” (PÊCHEUX, 

[1975], 2010, p. 242-243). É como se o Direito instituísse um cercado de barões e baronesas de 

Münchhausen11, centros de si, do sentido e do Estado. 

Nesta pesquisa, então, o aparelho jurídico interessa particularmente. O passeio 

descritivo, analítico e, consequentemente, simultaneamente  teórico deste estudo tem efeito de 

início na discussão sobre o acontecimento linguístico de criação da palavra Mensalão, tendo 

como acontecimento enunciativo a entrevista concedida em 2005 por um dos envolvidos no 

suposto esquema criminoso. Em 2007, pela ação do Ministério Público Federal, representado 

pelo Procurador-geral da República, o fato “Mensalão” deixou de ser apenas pauta dos veículos 

midiáticos e passou à ordem dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, sob o instituto da 

Ação Penal 470. 

                                                 

 

11 Referimo-nos ao “efeito Münchhausen”, que Pêcheux atribui à ilusão do sujeito de ser origem de si (PÊCHEUX 

[1975] 2009). A inspiração está em um barão alemão de nome Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen, que 

ficou conhecido pelas histórias mirabolantes que contava. Em uma dessas histórias, Münchhausen conta que ele e 

seu cavalo caíram num pântano. O Barão saiu do pântano desta forma: puxando-se pelos próprios cabelos e com 

o cavalo entre as pernas (LÖWY, 1994) 
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A discussão ensaiada no início deste Momento, sobre a morfologia da palavra 

“mensalão”, mostrou que o aparato descritivo desse componente da língua foi insuficiente para 

a apreensão da motivação “expressiva” (BASILIO, 2004) que teria justificado o processo de 

sufixação do aumentativo -ão à base mensal-. Talvez, o exercício de leitura desta Seção, sobre 

a complexidade dos Aparelhos de Estado – repressivo12 (ARE) e ideológicos – na constituição 

dos sentidos no/do Mensalão, colabore para o entendimento da expressividade que carrega esse 

aumentativo. 

Diz Althusser que,   

 

enquanto o Aparelho repressor de Estado é, por definição, um Aparelho repressor que 

usa indireta ou diretamente da violência física, os Aparelhos Ideológicos de Estado 

(AIEs) não podem ser ditos repressores no mesmo sentido em que se fala do ‘Aparelho 

de Estado’ já que não utilizam, por definição, a violência física. Como efeito, para 

funcionarem junto a ‘clientela’, a Igreja, a Escola, os partidos políticos, a imprensa 

escrita e a radio-televisão, a atividade editorial, os espetáculos, o esporte não recorrem 

à violência física, pelo menos, de maneira dominante e visível. [...] (ALTHUSSER, 

[1995] 2008, p. 105) 

  

O Aparelho Repressivo de Estado, que funciona primeiramente por meio da 

violência física, comporta o governo, a administração, as forças armadas, a polícia, os tribunais, 

as prisões, enquanto que os Aparelhos Ideológicos de Estado, que funcionam primeiramente 

pela ideologia, comportam o Aparelho Escolar, Familiar, Religioso, Político, Sindical, Cultural, 

da Informação e da Edição-Fusão, que correspondem a diferentes instituições.  

Dessa configuração althusseriana, alcançamos a complexidade do “Caso 

Mensalão”: o Direito, especificamente a instituição jurídica Supremo Tribunal Federal, é 

mobilizado por um fato que envolveu – supostamente – instituições do Aparelho Ideológico 

Político – os parlamentares e seus respectivos partidos políticos; de tudo isso participando o 

Aparelho Ideológico da Informação, com as tantas instituições midiáticas que voltaram suas 

atenções para o Caso, inclusive a instituição midiática da própria instituição jurídica em 

questão. A seguir, então, o espaço é dado à instituição Supremo Tribunal Federal.  

 

2.2.2 A instituição Supremo Tribunal Federal 

                                                 

 

12 A tradução oscila entre Aparelho ‘Repressivo’ de Estado (no texto O Mapa da Ideologia, de Zizek, e do texto 

Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, de Althusser) e Aparelho ‘Repressor’ de Estado (em Sobre a 

Reprodução, também de Althusser). Neste texto, será usado o termo ‘repressivo’. Nas citações, porém, podem 

aparecer um ou outro, a depender da fonte. 
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A história do Supremo Tribunal brasileiro teve início em janeiro de 1829, na 

condição de Supremo Tribunal de Justiça; até então, na vigência da Constituição de 1824, “a 

independência, o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes” (MENDES et al, 2009, p. 25) eram 

buscadas pelo Imperador, no exercício do Poder Moderador. Em 1829, então, foi instituído o 

Supremo Tribunal de Justiça, formado por dezessete ministros. Nesse tempo, o Supremo 

Tribunal tinha competência limitada a conhecer os recursos de revista e a julgar os conflitos de 

jurisdição e as ações penais contra ocupantes de determinados cargos públicos (MENDES et 

al, 2009, p. 25). 

A denominação, a composição e a competência do Tribunal foram alteradas a partir 

da Proclamação da República, em 1889. Já na Constituição Provisória de 1890, ficou 

estabelecido que a partir de então o agora denominado Supremo Tribunal Federal seria 

composto por quinze ministros, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pelo 

Senado Federal. As pessoas escolhidas para ocupar o cargo de Ministro deveriam estar entre os 

juízes federais mais antigos e os cidadãos de notório conhecimento jurídico e reputação ilibada 

(MENDES et al, 2009, p. 25). Em 28 de fevereiro de 1891, foi instalado o Supremo Tribunal 

Federal. 

A Constituição Republicana de 1891 manteve em quinze o número de ministros do 

STF e também manteve os requisitos para nomeação pelo Presidente da República. Por outro 

lado, sob influência norte-americana, conferiu ao Tribunal a condição de “guardião da 

Constituição”(MENDES et al, 2009, p. 27), expressão que se consolidou como modo de se 

referir ao Tribunal. 

É na Constituição de 1934 que se concebe o STF com onze membros. Ainda, essa 

Constituição inovou ao instituir a Representação Interventiva, destinada a coibir, no âmbito 

federativo, ação ou omissão contra os princípios fundamentais. Na Constituição de 1937 e na 

de 1946, não houve alteração substancial na composição e na competência do Tribunal 

(MENDES et al, 2009, p. 32). Diferentemente, a instituição do regime ditatorial no Brasil, a 

partir de 1964, implicou alteração na ordem constitucional vigente no que diz respeito ao STF: 

o Ato Institucional nº 2, além de aumentar de onze para dezesseis o número de ministros, 

também suspendeu as garantias da Magistratura.  

Finalmente, em 1988, promulgava-se no Brasil uma nova Constituição, que 

ampliou a competência originária do Supremo Tribunal Federal (MENDES et al, 2009, p. 40).  

Na Constituição Federal de 1988, é o art. 101 que dispõe sobre a composição do Supremo. 
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Segundo a Carta Magna, o STF é constituído por 11 ministros, que devem atender aos seguintes 

requisitos explícitos: (i) ser brasileiro nato; (ii) ser cidadão brasileiro; (iii) ter mais de 35 e 

menos de 65 anos; (iv) ter notável saber jurídico; (v) ter reputação ilibada; (vi) ser nomeado 

pelo Presidente da República; e, por fim, (vii) ter a nomeação aprovada pelo Senado Federal, 

por maioria absoluta, conforme dispõe o art. 101, parágrafo único. 

Como se percebe, não está explícito, na Constituição Federal, que os juízes 

ministros do Supremo Tribunal Federal devam ser bacharéis em Direito nem tampouco vindos 

da magistratura. Muito já se discutiu na doutrina sobre a mensurabilidade do “notável saber 

jurídico” exigido no texto constitucional. Nesse sentido, Moraes (2008, p. 540) manifesta-se 

dizendo que o “STF não pode ser considerado um Tribunal composto somente por ‘homens da 

lei’” e posiciona-se defendendo que “a exigência do notável saber jurídico deveria ser 

substituída pela presença de requisitos capacitários”, aferidos pela formação acadêmica dos 

postulantes a compor a Corte Constitucional (MORAES, 2008, p. 540). O tempo de mandato 

de cada ministro também não está previsto na Constituição Federal, mas o tempo médio de 

permanência dos ministros no cargo é de oito anos, como assinala Mendes et al (2009). 

Na esteira do posicionamento de Moraes (2008) sobre os requisitos para a ocupação 

do cargo de Ministro do STF, Villa (2011), em trabalho dedicado a uma análise crítica da 

história das Constituições brasileiras e de como, nos últimos 200 anos, o que se observa é a luta 

do cidadão contra a arbitrariedade do Estado, faz severa crítica ao modo subjetivo de escolha 

dos ministros do Tribunal. Sobre a história recente de nomeações da Suprema Corte,Villa diz 

que  

 

um dos casos recentes – e emblemáticos – da forma de nomeação e da sabatina foi o 

do ministro José Antonio Toffoli. Durante muitos anos foi advogado do PT, não fez 

pós-graduação e foi reprovado em dois concursos para juiz (1994 e 1995). Contudo, 

foi indicado para o cargo máximo da Justiça brasileira por Lula. Esperava-se que a 

[...] sabatina no Senado fosse rigorosa. Ledo engano. Foi cercado de elogios. Somente 

fizeram uma pergunta sobre possíveis envolvimentos políticos. E mais nada. Acabou 

sendo facilmente aprovado. (VILLA, 2011, p. 146-147) 

 

Nessas condições de formação e composição, então, com seu corpo de 11 ministros, 

o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição em todo o território nacional e sede na Capital 

Federal, conforme dispõem o art. 92, §2º e §3ºda CF e o art. 2º do RISTF (Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal). De acordo com o art. 5º, inciso IV do Regimento Interno da 

Corte, cabe ao Plenário processar e julgar, originariamente, a representação do Procurador-
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Geral da República, por inconstitucionalidade ou para interpretação de lei ou ato normativo 

federal ou estadual.  

Foi mencionado, em momento anterior deste trabalho, que o “Caso Mensalão” 

mobilizara uma configuração complexa dos Aparelhos de Estado: o Direito, 

Repressor/Ideológico, a imprensa, da Informação, e o parlamento brasileiro, do Político. 

Vejamos, sob essa leitura althusseriana, a composição do STF como instituição do aparelho 

jurídico: os membros do Tribunal – instituição do ARE e AIE – são nomeados pelo Presidente 

da República – governo, ARE –  e aprovados pelo Senado Federal – parlamento, AIE. Tem-se, 

aqui, a tripartição dos poderes em situação de diálogo: executivo, legislativo e judiciário. O 

mesmo fenômeno jurídico-constitucional se verificaria no “Caso Mensalão” – na hipótese de 

os crimes terem sido efetivamente praticados. A essa discussão pretendo voltar mais adiante, 

quando analisados os processos discursivos na fala no Ministro-Relator da causa, durante o 

julgamento da Ação Penal pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício da jurisdição 

constitucional, ou seja, no exercício do poder de julgar (MEDINA, 2010, p. 61).   

Se, de algum modo, a constituição do Supremo Tribunal Federal fez evocar o 

aparelho político, dentro da concepção althusseriana de AIE, é preciso ressaltar que a doutrina 

jurídica já tem abordado a relação da Corte com a ‘política’. Paixão (2007, p. 236) destaca que 

o Supremo Tribunal Federal faz, por meio das decisões judiciais, política; é o Tribunal, pois, 

um ator político. E, sendo assim, a Corte, segundo o autor, nada mais está fazendo senão 

cumprindo a Constituição de 1988. Isso porque, mesmo que a Constituição Federal estabeleça 

a tripartição dos poderes, coloca sobre eles a Suprema Corte, o que, de certo modo, permite aos 

ministros do STF circularem para além do poder judiciário: também pelo poder legislativo e 

pelo poder executivo. 

Segundo Mendes (2009, p. 77), “o significado político do Supremo Tribunal 

Federal torna-se evidente quando se considera que ele tem a iniciativa exclusiva do projeto de 

lei sobre o Estatuto da Magistratura, que deve fixar as linhas básicas da Organização da 

Judicatura Nacional”. Além disso, aponta o mesmo autor, o STF é dotado de autonomia 

administrativa e financeira. Villa (2011), por outro lado, ao tratar criticamente do Supremo 

Tribunal e da sua função como guardião da Constituição, revela que, “quando questionado, o 

tribunal continua tomando decisões que são muito questionáveis” e que, “infelizmente, o STF 

acabou, ao longo de mais de 120 anos de história, representando uma síntese das mazelas da 

Justiça brasileira” (VILLA, 2011, p. 148).   
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Moraes (2008), também em discussão sobre os diálogos possíveis entre justiça e 

política no atual estado constitucional brasileiro, destaca que a jurisdição constitucional é um 

lugar propício para o fazer político, entendido  

 

como uma nova forma de produção de decisões no âmbito do poder estatal que tem 

ganho cada vez maior amplitude e consistência em razão de dois fenômenos até 

mesmo contraditórios: de um lado o sucesso do Estado democrático em prover a 

cidadania de melhores vias e meios de acesso ao sistema de justiça, de outro os 

fracassos ou dificuldades de o Estado Social prover resultados satisfatórias ante suas 

promessas (MORAES, 2008, p. 147). 

 

Recentemente, nesse debate quanto à função política do Supremo Tribunal Federal, 

o ativismo judicial e a judicialização da política têm sido temas de discussões, sobre as quais 

recaem as reflexões de autores como Barroso (2012) e Koerner (2012). Barroso ressalta que  

 

judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social 

estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas 

tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se 

encontram o Presidente da República, seus ministérios e a administração pública em 

geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes 

e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo 

de participação da sociedade. (BARROSO, 2012, p. 30) 

 

Já sobre o ativismo judicial, Koerner (2012) afirma que este se verifica quando os 

juízes, em lugar de aplicar a lei,  

 

passam a promover suas concepções políticas. Mas esta é outra expressão vaga, pois 

se refere a uma divisão pré-estabelecida de campos (o juiz ativista substitui os 

representantes eleitos), à intenção do juiz (o juiz deixa de aplicar a lei para promover 

as suas preferências de políticas); ou aos efeitos (a decisão judicial tem impactos 

sobre as políticas públicas).(KOERNER, 2012, p. 636, grifos nossos) 

 

As partes em destaque nas palavras de Koener (2012) assim estão justamente para 

mostrar a diferença dessas concepções doutrinárias em relação àquela que assumo adotar nesta 

pesquisa. Ora, na perspectiva materialista do discurso, considera-se que os indivíduos são 

interpelados em sujeitos pela ideologia, e o desconhecimento dessa interpelação não é senão 

mecanismo de manutenção da ilusão subjetiva em função da qual o sujeito se esquece de que 

não é fonte nem dono do dizer; que é, sim, atravessado pelo discurso do outro e pelo discurso 

do Outro. Assim, considerando o Ministro-Relator do “Mensalão” como o juiz do “Mensalão”, 

questiona-se, nesta pesquisa, justamente o funcionamento do seu discurso no julgamento do 

Caso, indo de encontro a esses pressupostos de intencionalidade e preferência pessoal do 
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julgado enquanto sujeito empírico e não histórico, interpelado, sob efeito do político que não 

se resume a formações partidárias, mas se estabelece em formações ideológicas. Assim, o 

Direito, como parte do aparelho repressivo do Estado, tem, entre seus institutos, a Ação Penal, 

que singulariza os fatos na esfera jurídico-penal do ordenamento, como a Ação Penal 470 

singularizou o “Mensalão”. 

A seguir, então, expõem-se aspectos processuais e procedimentais dessa Ação 

Penal.  

 

2.2.3 Ação Penal 470: aspectos procedimentais 

 

EUTÍFRON: – Que fato fora do comum sucedeu, Sócrates, para que, pondo de lado 

tuas costumeiras conversações no Liceu, estejas agora aqui, próximo ao Pórtico do 

Rei? Será porque, da mesma forma que eu, tenhas alguma ação judicial pendente junto 

ao arconte? 

SÓCRATES: – O assunto que me traz aqui, Eutífron, não é o que os atenienses 

denominam ação judicial, e sim uma ação criminal pública. 

EUTÍFRON: – Como assim? A meu ver, alguém deve ter apresentado um acusação 

contra ti, pois não posso aceitar a ideia de que sejas tu o acusador de alguém. 

SÓCRATES: – Evidente que não. 

EUTÍFRON: –  E de quem se trata? 

(Platão, Diálogos, Eutífron, p. 35) 

 

A Ação Penal 470, como já referido, foi promovida pelo Ministério Público Federal  

no exercício do art. 2413 do Código de Processo Penal brasileiro (CPP). Seguindo disposição 

do mesmo Código, essa Ação é classificada como “pública” em função do fato de que os crimes 

de que foram acusados os réus terem tido condutas típicas que lesaram patrimônio e interesse 

da União – são crimes contra a Administração Pública, conforme o Código Penal (CP). 

Chamamaos atenção, neste momento, de que o bem jurídico tutelado na Ação Penal 

do “Caso Mensalão” é um bem jurídico da esfera do Direito Penal, ramo do Direito Público. 

Sobre a reprodução, Althusser ([1995] 2008), ao defender a repressividade do Direito, diz que  

 

pelo complemento jurídico essencial do Direito que é o sistema das regras jurídicas 

de sanção do (não) respeito às cláusulas subscritas em um contrato, pelo complemento 

jurídico do Código Civil que é o Código Penal, o Direito reconhece, em seu próprio 

âmago, que não poderia ‘existir’, isto é, ser praticado pelas pessoas jurídicas, sem 

regras de uma obrigação repressora. (ALTHUSSER, 2008 [1995], p. 91) 

                                                 

 

13 Assim dispõe o art. 24 do CPP: “ Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério 

Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do 

ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm. Acesso em maio, 2014.  
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Duas observações se fazem urgentes. Em primeiro lugar, consideramos que, ao 

leitor do Direito, pode parecer estranha a expressão “pessoa jurídica”, já que, também ao menos 

no ordenamento jurídico brasileiro, reza, no primeiro livro do Código Civil, a separação entre 

pessoa física e pessoa jurídica, também tratada na doutrina: 

 

A ordem jurídica reconhece duas espécies de pessoas: a pessoa natural (o ser humano, 

também chamado em alguns países de pessoa física), e a pessoa jurídica (agrupamento 

de pessoas naturais, visando alcançar fins de interesse comum, também denominada, 

em outros países, pessoa moral e pessoa coletiva) (GONÇALVES, 2012, p. 72). 

  

Entendemos que a pessoa jurídica a que se refere Althusser não é esta a que se refere 

o eminente doutrinador civilista brasileiro Carlos Roberto Gonçalves. Althusser estava, a nosso 

ver, tratando da pessoa física enquanto sujeito de direito – capaz de exercer direitos e contrair 

obrigações na “sociedade civil”, estabelecendo relações de natureza privada – entre particulares 

– ou pública – com o Estado.   

Em segundo lugar, referimo-nos à afirmação de Althusser de que o Direito Penal é 

o complemento que dá coercibilidade ao Direito Civil. Acontece que, ao menos no sistema 

jurídico brasileiro, o Direito Civil e o Direito Penal são ramos distintos do Direito: o primeiro, 

do Direito Privado; o segundo, do Direito Público. O Código Civil Brasileiro, inclusive, tem 

um Capítulo destinado ao Direito das Obrigações, e as sanções – cíveis, é verdade – já estão lá 

previstas. Os bens jurídicos tutelados pelo Direito Civil e pelo Direito Penal têm naturezas 

distintas.  

Então, compreendemos essa observação de Althusser pelas condições de produção 

da sua reflexão sobre o Direito, dentro do materialismo histórico enquanto teoria científica da 

história: Althusser está preocupado com as forças produtivas e com as relações de produção 

existentes na formação social capitalista, e o bem jurídico cerne das reflexões era a propriedade 

– a propriedade privada dos meios de produção –, e a propriedade, como se sabe, é bem jurídico 

tutelado pelo Direito Civil. Isso, porém, não é suficiente para justificar relegar o Direito Penal 

a mero complemento do Direito Civil, que parece a interpretação possível da leitura do que 

disse Althusser.  

Levantamos essas duas questões que emergem do texto de Althusser sobre o Direito 

como aparelho de Estado para, sem qualquer pretensão de encerrar o debate, pedir passagem 

para falar do Direito da/na Análise de Discurso. Isso porque, para este trabalho, é importante 

situar em que lugar do Direito a Ação Penal 470 – o “Caso Mensalão” – toca. Isso vai dizer das 



 

 

56 

 

condições de produção do discurso do Ministro-Relator no julgamento da Ação, pelo STF, 

discurso que se pretende analisar nesta tese. 

A área do Direito que trata da aplicação das normas de Direito Penal é o Direito 

Processual Penal (CPP).  O Código de Processo Penal brasileiro é instituído pelo Decreto-lei 

n°3.689 de 03 de outubro de 1941. 1941: no tempo do Estado-novo de Vargas e sob a influência 

do Processo Penal da Itália da década de 30, que respirava o fascismo, como lembra Oliveira 

(2015).  Com bastante inspiração nesse autor, aliás, fomos buscar na Exposição de Motivos14 

do texto de 1941 algo que diz sobre as condições sócio-históricas de julgamento de uma ação 

penal na maior corte jurisdicional do país: 

 

De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo penal 

num Código único para todo o Brasil, impunha‐se o seu ajustamento ao objetivo de 

maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os que delinquem. As 

nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em 

flagrante ou confundidos pela evidencia das provas, um tão extenso catálogo de 

garantias e favores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e 

retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge 

que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela 

social. Não se pode continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em 

prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando vem de se mostrar 

rebelde à disciplina jurídico‐penal da vida em sociedade, não pode invocar, em face 

do Estado, outras franquias ou imunidades além daquelas que o assegurem contra o 

exercício do poder público fora da medida reclamada pelo interesse social. Este o 

critério que presidiu à elaboração do presente projeto de Código. No seu texto, não 

são reproduzidas as fórmulas tradicionais de um mal‐avisado favorecimento legal 

aos criminosos. O processo penal é aliviado dos excessos de formalismo e joeirado 

de certos critérios normativos com que, sob o influxo de um mal‐compreendido 

individualismo ou de um sentimentalismo mais ou menos equívoco, se transige com 

a necessidade de uma rigorosa e expedita aplicação da justiça penal. (CPP, 

Exposição de Motivos, 1941, grifos nossos) 

  

Como se  observa nessa Exposição de Motivos, e também como aponta Oliveira 

(2015), é no princípio da presunção da culpabilidade e da periculosidade do agente que foi 

fundamentado o Código Processual brasileiro. Trata-se do legado deixado ao Direito Penal (do) 

inimigo15: um Direito que combate a criminalidade considerando o indivíduo como perigo, 

como ameaça à segurança do Estado. 

Assim foi até um acontecimento: a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

que assenta o princípio da presunção de inocência no seu art. 5, LVII – “ninguém será 

                                                 

 

14 Disponível em: http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf. 

Acesso em 14 de fevereiro de 2016. 
15 Segundo proposta do jurista Gunther Jakobs, na sua obra Direito Penal do inimigo: noções e críticas, escrita em 

co-autoria com Manuel Cancio Meliá (JAKOBS; CANCIO, 2012). 
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considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, diz o texto 

constitucional. Na lógica do devido processo penal instituído pela Carta, então, prevalece a 

preocupação com o indivíduo e não (tanto) com a segurança pública. O Estado punidor não está 

diante de cidadão, mas diante de inimigos capazes de descumprir a norma reguladora a qualquer 

tempo.  

Ainda assim, o Estado ocupa uma “posição de proeminência” (OLIVEIRA, 2015, 

p. 9) – ou seja, de dominância – diante do indivíduo, uma vez que é o detentor das funções de 

investigar, através da polícia judiciária, de acusar, através do Ministério Público, e de julgar, 

através da jurisdição. Quando as funções de investigação, de acusação e de julgamento são 

exercidas pelo mesmo órgão, está-se diante do que a doutrina chama de “sistema processual 

inquisitório”; quando tais funções são exercidas por órgãos distintos, está-se diante do que a 

doutrina chama de “sistema processual acusatório”. O sistema processual penal brasileiro é 

acusatório: ao Ministério Público cabe acusar e ao juiz cabe julgar; não há, em tese, conjunção 

entre a acusação e o juízo.  

A Ação Penal 470, como toda ação, tem um polo passivo – ocupado pelos réus – e 

um polo ativo – ocupado pelo autor da Ação, no caso, o Ministério Público Federal. Dado o 

exercício da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, esses dois polos, 

durante o processo, exercem prerrogativas de defesa e de acusação, respectivamente, e são, 

portanto, as partes do processo. Assim, as partes da Ação Penal 470 são os réus, de um lado, e 

o Ministério Público de outro. Daí, a máxima do Direito Processual: o juiz não é parte do 

processo. Réus, juiz e Ministério Público são os sujeitos do processo, mas o juiz se diferencia 

dos outros dois sujeitos por não ser parte. 

Na relação entre as partes do processo e o poder julgador, como destaca Oliveira 

(2015), o devido processo penal deve ser perseguido considerando a manutenção do Estado 

Democrático de Direito, o que, em uma visão garantista – no chamado “garantismo penal”16, 

implica dois postulados17: o da máxima efetividade dos direitos fundamentais e o da proibição 

do excesso.  Tais postulados são deduzidos, sobretudo, da Constituição Federal brasileira, uma 

vez que o Código de Processo Penal se sustentou em bases totalitárias e manifestamente 

                                                 

 

16 Segundo proposta de Ferrajoli (2000), na chamada “Teoria do Garantismo Penal” 
17 O autor distingue “postulados” de “princípios” jurídicos com base em um traço: enquanto estes são positivados 

no ordenamento, aqueles são deduzidos dos textos normativos. Deste modo resumimos o autor: “os postulados são 

extraídos do sistema (contexto dos direitos fundamentais na Constituição); os princípios, do texto (legal e 

constitucional) (OLIVEIRA, 2015, p. 33).  
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incompatíveis com a natureza garantidora da carta constitucional. Da leitura do texto 

constitucional e do texto legal, extraem-se princípios do direito processual penal cuja 

obediência é fundamental para a manutenção do Estado de Direito e limitação do poder punitivo 

do Estado.  

Como é do julgamento do Supremo Tribunal de que trata esta pesquisa, é dos 

princípios do processo penal aplicáveis ao juiz como sujeito (não como parte) do processo a 

que se dá mais atenção. Nesse sentido, é preciso que se destaque o princípio da imparcialidade 

como fundante no devido processo legal (e de discursividade!). Se o princípio do juiz natural 

aduz que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” (art. 

5°, LIII, CF), o princípio da imparcialidade, por sua vez,  

 
ocupa-se diretamente com as circunstâncias, de fato e de direito, e com as condições 

pessoais do próprio julgador, que, segundo juízo prévio do legislador, poderiam afetar 

a qualidade de determinada, concreta, específica decisão. (OLIVEIRA, 2015, p. 449) 

 

Assim, o juiz deve conduzir de modo imparcial o processo. “Imparcial”, “sem 

partes”, porque o juiz deve se manter indistinto diante às partes do processo penal, perseguindo 

a obediência ao princípio da igualdade entre os dois polos da relação processual. Obedecer ao 

princípio da igualdade, no processo penal, significa dar à acusação e à defesa paridade de armas 

no alcance da sua pretensão jurídica. Esse princípio da paridade de armas, da igualdade, 

genuinamente imbricado ao da igualdade processual, pressupõe aquela relação de dominância 

entre Estado e sujeitos de que se tratou anteriormente. Tal relação proeminência (cujo elemento 

proemimente é o Estado) é pretensamente atenuada pelo princípio da paridade de armas; a regra 

de que, no processo, é o acusado quem fala pela última vez, por exemplo, é decorrente desse 

princípio. 

Nesse sentido, no julgamento da Ação Penal 470, a acusação – Ministério Público 

Federal – e a defesa – réus do processo e seus representantes – têm igualdade processual. A 

defesa desse princípio estava a cargo do Supremo Tribunal Federal, instituição julgadora.  

Considerrando que a reprodução das condições de produção passa pela 

ritualização dos procedimentos nas instituições dos diferentes aparelhos da formação social, no 

caso da instituição STF, que está no aparelho jurídico, esse efeito de ritualização é tentado pelo 

seu Regimento Interno. É esse Regimento que “estabelece a composição e a competência dos 

órgãos do Supremo Tribunal Federal, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhe são 

atribuídos pela Constituição da República e a disciplina dos seus serviços” (RISTF, art. 1º). 
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O STF tem três órgãos (RISTF, art. 3º): o Tribunal (Plenário), as Turmas e o 

Presidente, todos com poder de julgar. O Presidente do STF é escolhido por votação e tem, 

entre outras atribuições regimentais, a de dirigir os trabalhos e presidir as sessões plenárias, 

cumprindo e fazendo cumprir o Regimento.  Por razões procedimentais previstas 

regimentalmente, a Ação Penal 470 foi julgada pelo Plenário da Corte.  

O julgamento da Ação Penal 470 foi realizado em sessões do Plenário, e não nas 

Turmas ou pelo Presidente, porque tratou de crime comum praticado por Deputados e 

Senadores (RISTF, art. 5º, I18) – não apenas, é verdade, mas houve prorrogação da competência 

para julgar os outros réus que não têm prerrogativa de foro. A atribuição de ordenar e dirigir o 

processo é do Ministro-Relator (MRL), que é determinado por sorteio (RISTF, art, 66). Por 

força do mesmo art. 5º, I do Regimento, o julgamento do “Mensalão” requereu a figura do 

Ministro-Revisor (MRV), que, assim como todos os outros ministros, incluindo o Relator, tem 

direito e dever ao voto, com o acréscimo da competência de colaborar com o Relator na 

atividade de ordenar e dirigir o processo, devendo confirmar, completar ou retificar o relatório 

feito e apresentado por ele antes do início do julgamento (RISTF, art. 25).  

Sob essas condições regimentais, no dia 02 de agosto de 2012, teve início o 

julgamento do “Caso Mensalão”. Após a abertura dos trabalhos, o Ministro-Presidente da Corte 

concede a palavra ao Ministro-Relator, para que este fizesse a leitura do Relatório da Ação 

Penal. Nesse momento, o advogado de um dos réus suscitou Questão de Ordem, sobre a qual 

se manifestaram o Ministro-Revisor e todos os outros nove ministros da Corte.  

Em seguida, novamente a palavra foi concedida ao Minsitro-Relator, para que ele, 

então, procedesse à leitura do Relatório. Feito isso, passou-se às Sustentações Orais das partes 

– representante do Ministério Público Federal, de um lado, e representantes dos réus, de outro. 

Após as Sustentações Orais, a palavra novamente retorna ao Mininstro-Relator, para que este 

proferisse os votos nas Preliminares arguidas pela defesa. Cada uma das 23 questões 

preliminares são votadas pelo Ministro-Relator e debatidas pela Corte. Após esse momento, 

então, dá-se início ao julgamento do mérito da Ação Penal.  

                                                 

 

18 Isso de acordo com a redação vigente no tempo da primeira escrita desta parte do texto: abril-maio de 2014. O 

Regimento Interno do STF, no entanto, sofreu mudanças em junho daquele ano, pela Emenda Regimental n°49, 

de 03 de junho de 2014. Essas mudanças atualizam as condições de produção do discurso que está sob análise 

nesta Tese e, por isso, têm importância fundamental para o que tratará o Terceiro Momento deste trabalho. Por 

enquanto, considerem-se o Regimento da época da primeira redação: a atualização produzirá sentidos e nos ajudará 

a discutir a força do acontecimento. 
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O esquema a seguir ilustra essa organização, desde o início dos trabalhos até o início 

do julgamento do mérito: 

 

 

Figura 2 - Organização dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação 

Penal 470. 
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Durante os trabalhos, o Presidente do STF posiciona-se com “assento à mesa, na 

parte central, ficando o Procurador-Geral à sua direita”; os demais Ministros ficam sentados, 

“pela ordem decrescente de antiguidade, alternadamente, nos lugares laterais, a começar pela 

direita” (RISTF, art. 144).  A Figura 3 pretende ilustrar essa cena, onde 1 indica o Ministro-

Relator da Ação, 2 indica o Ministro-Presidente da Corte, 3 indica o Ministro-Revisor, 4 indica 

o representante do Ministério Público e 5 indica os representantes dos réus.   

 

 

Figura 3 - Cena do julgamento da Ação Penal 470 (“Caso ‘Mensalão’“) pelo Supremo Tribunal 

Federal 

 

É no momento recortado pela imagerm da Figura 3 que o aparelho jurídico e o 

aparelho da informação formam um complexo para um ato de divulgação jurídica1920, de 

colocar o Direito em circulação.   

                                                 

 

19 No Terceiro Momento, quando voltaremos ao acontecimento, diremos das inspirações e referências para 

consideração da expressão “divulgação jurídica”. Por enquanto, podemos adiantar que há uma clara influência dos 

trabalhos de Authier-Revuz (1982; 1985) e Orlandi ([2001] 2008), que tratam mais especificamente sobre discurso 

científico, e de Courtine (2006), Piovezani (2009) e Courtine; Piovezani (2015), nos quais os autores abordam 

aspectos fundamentais para o estudo da fala pública, especialmente no discurso político.  Destacamos também o 

trabalho de Ferreira (2011) que, a partir do arcabouço teórico empreendido por Michel Foucault sobre a parresia, 

estudou, especificamente sobre o “Caso Mensalão”, como o então Presidente da República, à época da eclosão do 

escândalo, relacionou-se à demanda de falar a verdade.  
20 Agradecemos especialmente aos Professores Pedro de Souza e Carlos Piovezani, que, simultaneamente e 

separadamente, indicaram-nos a leitura do trabalho de Ferreira (2011). 
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É que as sessões plenárias de julgamento da Ação Penal 470, a exemplo do que 

acontece em todos os julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal, foram televisionadas 

ao vivo pela TV Justiça. A TV Justiça foi criada pela Lei n° 10.461, de 17 de maio de 2002 e 

trata-se de  

 

um canal de televisão público de caráter institucional administrado pelo Supremo 

Tribunal Federal e tem como propósito ser um espaço de comunicação e aproximação 

entre os cidadãos e o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a 

Advocacia. Além de preencher uma lacuna deixada pelas emissoras comerciais em 

relação às notícias ligadas às questões judiciárias, o trabalho da emissora é 

desenvolvido na perspectiva de informar, esclarecer e ampliar o acesso à Justiça, 

buscando tornar transparentes suas ações e decisões. A emissora tem como principal 

objetivo conscientizar a sociedade brasileira em favor da independência do Judiciário, 

da justiça, da ética, da democracia e do desenvolvimento social e proporcionar às 

pessoas o conhecimento sobre seus direitos e deveres. (STF, página oficial21) 

 

O Supremo Tribunal Federal foi a primeira Suprema Corte do mundo a transmitir 

seus julgamentos ao vivo. A primeira transmissão foi do julgamento do Mandado de Segurança 

no processo de Impeachment do Presidente Fernando Collor, em 23 de setembro de 1992. Dez 

anos depois, era sancionada a Lei Nº 10.461, de 17 de maio de 2002, insstituindo a TV Justiça, 

que iniciou suas atividades em 11 de agosto do mesmo ano. A TV tem sede no próprio STF e 

sua administração é feita pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal, com o auxílio de 

um Conselho Consultivo. 

Em outubro de 2009, o STF novamente colocou-se na vanguarda das cortes 

constitucionais do mundo ao ser o primeiro tribunal supremo a ter um Canal próprio no 

YouTube. O Canal foi criado, segundo o próprio Tribunal, com o objetivo de “criar mais um 

canal de comunicação capaz de facilitar o acesso da sociedade às decisões e atividades da cúpula 

do Poder Judiciário brasileiro” (STF. Página oficial22). De acordo com a mesma fonte, o vídeo 

de início do julgamento da Ação Penal 470 está “dentre os vídeos mais vistos”: segundo busca 

atualizada23 no Canal do STF no YouTube, são 60.586 visualizações da página específica dos 

vídeos da Ação Penal 470 e 38.601 visualizações do vídeo do início dos trabalhos do julgamento 

da Ação, que é assim inaugurado: 

                                                 

 

21 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=noticiaNoticiaTvJustica. Acesso em: 

maio de 2014. 
22 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=239500. Acesso em: 

março de 2016. 
23 Consulta no Canal do STF no YouTube, especificamente na página na Ação Penal 470. Disponível em 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLE4D1CD8C85A97629. Acesso em maio de 2014. 
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Com número regimental, declaro aberta essa sessão jurídica do Supremo Tribunal 

Federal, no ano corrente de 2012. Passo a palavra ao secretário, Doutor Luís Tommi 

Matzo, para leitura da ata da sessão anterior (Ministro-presidente, Ação Penal 470) 

 

Antes de nomear os réus, o eminente Presidente da Corte contribui para descrever 

as condições – imediatas – de produção do acontecimento: 

 

Senhores ministros, eu apregoo a Ação Penal 470, que procede de Minas Gerais e que 

tem como relator, sua Excelência, o senhor Ministro Joaquim Barbosa, e como 

revisor, sua Excelência o Ministro Ricardo Lewandowski. Autor da ação é o 

Ministério Público Federal, pelo seu Procurador Geral da República, Doutor Roberto 

Gurgel.  

 

Apresentadas a Ação, a palavra é pedida pelo advogado de um dos réus, para 

suscitar questão de ordem; a iniciativa do advogado foi apenas a primeira quebra do ritual de 

início do julgamento. Sucessivamente, sem a licença protocolar do Presidente do Plenário, 

outros dois advogados interromperam o rito de passagem de turno ao Ministro-Relator. O ritual 

já apresentava falhas. 

Finalmente, o Ministro-presidente tentara mais uma vez passar a palavra ao 

Ministro-Relator, para que este, então, começasse a proferir seu voto. Mais uma vez, em vão: 

agora, quem o interpelou foi um dos magistrados, para sugerir que, antes do voto, fosse dada a 

palavra ao responsável pela denúncia, à Procuradoria-geral da República. A palavra é, 

finalmente, dada ao Ministro-Relator. E ele fala. É aos primeiros gestos de escuta e leitura da 

dessa fala que se dedica o Segundo Momento desta Tese.  

 

SEGUNDO MOMENTO – DO ACONTECIMENTO AO INÍCIO DAS TOMADAS DE 

POSIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICAS DESTA PESQUISA: (I) ANÁLISE DA 

FALA NOS (II) PRIMEIROS OLHARES PARA O ARQUIVO 

 

3 TOMADAS DE POSIÇÃO I: POR QUE A FALA/VOZ E NÃO (SÓ) A 

SINTAXE? 

 
Essa nova configuração [a Análise de Discurso] se interessaria pelo sujeito falante, 

visto em um sentido amplo como utilizador de linguagem, como sujeito 

historicamente situado, e como sujeito. E tal configuração trataria de transformar em 

objeto de investigação, compreensível e possível, não somente o que ele diz e o que 

parece dizer, mas também o que faz quando fala – e sobretudo quando fala do modo 

que fala e não de outra forma – tanto quando escuta ou se cala (GADET, 2010 [2003], 

p. 11) 

 

É a prosódia que molda nossa enunciação imprimindo ‘ao que se fala’ um ‘modo de 

falar’ que é dirigido intencionalmente ou não ao ouvinte. (BARBOSA, 2012, p. 14) 
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Para defender a possibilidade de inscrição da fala, especialmente da prosódia, nos 

trabalhos em Análise de Discurso, pretendemos percorrer um caminho que, também, oferece as 

bases dessa disciplina: começamos por Saussure, para então dar espaço a outros estudos que, 

na perspectiva materialista, já têm se debruçado sobre a valorização da voz como materialidade 

significante.  

 

3.1 O corte saussureano e a abertura para a linguística da substância 

 

Saussure empreendeu o corte epistemológico que estabelece a língua como objeto 

da Linguística. Não confundível com a linguagem e com a fala, a língua é “um produto social 

da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias” (SAUSURRE, [1916] 

2012, p. 41). O homem, nas ideias do Curso de Linguística Geral, tem uma faculdade natural, 

a faculdade da linguagem, “linguística por excelência”, de constituir uma língua enquanto 

“sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas” (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 

42).  Para Saussure, a associação dos fatos de consciência – conceito – à representação dos 

signos linguísticos – imagem acústica – é um fenômeno psíquico seguido de um processo 

fisiológico, resultado do recebimento, pelos órgãos, da informação que o cérebro emite, o que 

resulta na fonação – produção das ondas sonoras.  

No seu empreendimento de compreender essa faculdade de associação como 

organizadora da língua enquanto sistema, defende Saussure, é necessário ir do fato individual 

ao fato social. Daí uma observação importante do que, sobre língua e fala, se pode extrair do 

Curso: não é que Saussure confira pouca ou nenhuma importância ao ato individual; pelo 

contrário, ele chega a dizer que é este o “embrião da linguagem” (SAUSSURE, [1916] 2012, 

p. 44).  

Ocorre que Saussure reconhece que esse “ato individual de vontade e inteligência”, 

que ele nomeia de fala, tem como “senhor” o indivíduo; ora, ao linguista, então, não caberia 

estudar o que fosse da ordem do individual, do falante; cabe, sim, o estudo “de um tesouro 

depositado pela prática da fala por todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um 

sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro” (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 

45); estudo da parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, de natureza homogênea e 

concreta – estudo da língua. 
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E Saussure usa um “além disso” para justificar o estudo da língua, ou seja, do que 

é social e sistemático, e não o estudo da fala, ou seja, do que é individual e “mais ou menos 

acidental” (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 45). Diz ele que  

 

os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis; a escrita pode fixá-los em imagens 

convencionais, ao passo que seria impossível fotografar em todos os seus pormenores 

os atos da fala; a fonação duma palavra, por pequena que seja, representa uma 

infinitude de movimentos musculares extremamente difíceis de distinguir e 

representar. Na língua, ao contrário, não existe senão a imagem acústica, e esta pode 

traduzir-se numa imagem visual constante. (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 46-47, 

grifos nossos) 

 

Desse excerto, duas considerações sobre duas assunções de Saussure: uma sobre 

limitações descritivas e outra sobre transparência do significante.  

Ora, Saussure, textualmente, parece estar reconhecendo que o corte que propõe – 

de exclusão da fala do objeto da linguística – tem uma explicação de ordem metodológica: não 

se dispunha de aparatos descritivos que fossem capazes de representar os fenômenos psíquicos, 

fisiológicos e físicos envolvidos na linguagem. Ocorre que a linguística experimental, desde o 

Curso, desenvolveu métodos e ferramentas que, se não ilidem a dificuldade de estudo da fala, 

ao menos a diminuíram e tornaram possíveis muitos avanços no que diz respeito a esses 

“pormenores” aos quais se referia Saussure. São muitos os instrumentos  de que a linguística 

dispõe atualmente para, de um modo preciso e reprodutível, distinguir e representar os 

fenômenos envolvidos nesse “acidente” que é a fala, tanto no nível segmental como no nível 

suprassegmental, constituindo saberes estudados pela ciência fonética. 

Interessa-nos entender, então, como a Análise de Discurso, cujo objeto é o discurso, 

consome a ferramentaria disponível para a descrição e análise do som. Nesse sentido, nesta 

Tese, pretendemos trabalhar (n)o limite do encontro possível entre os procedimentos de análise 

fonética e os princípios da Análise de Discurso, fazendo funcionar a contradição que se instaura 

entre o formalismo e a sua negação.  

Em outro momento, ainda no Curso, Saussure atesta que 

 

se se quiser descobrir a verdadeira natureza da língua, será mister considerá-la 

inicialmente no que ela tem de comum com todos os outros sistemas da mesma ordem; 

e fatores linguísticos que aparecem, à primeira vista, como muito importantes (por 

exemplo: o funcionamento do aparelho vocal) devem ser considerados de secundária 

importância quando servirem somente para distinguir a língua dos outros sistemas 

(SAUSSURE, [1916] 2012, p. 49). 
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Os órgãos vocais são, segundo Saussure, exteriores à língua, e qualquer fenômeno 

que neles aconteça não afeta “mais que a substância material das palavras [...]”, “[...] não é 

coisa essencial”; é secundário (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 51).  E o mesmo autor conclui: a 

fala precisa da língua para ser inteligível e para produzir efeitos e, também, é imprescindível 

para que a língua se estabeleça, sendo, portanto, anterior a esta. Fala e língua são partes 

interdependentes comportadas pelo estudo da linguagem, mas que, por outro lado, não podem 

ser reunidas sob um mesmo ponto de vista. Devem ser estudadas separadamente: a primeira, 

pela Linguística da fala; a segunda, pela Linguística propriamente dita (SAUSSURE, [1916] 

2012, p. 51). 

O linguista deveria se concentrar, então, naquilo que fosse constante, isto é,  na 

imagem acústica. Está aí pressuposta a transparência do significante, como se a uma imagem 

acústica apenas correspondesse um conceito, como se fosse direta a relação entre significante e 

significado, justamente o que é refutado pela tradição materialista da Análise de Discurso, que 

nega essa transparência. O ensaio sobre do acontecimento linguístico de criação da palavra 

“mensalão”, no Primeiro Momento, foi o início do coro que esta pesquisa pretende fazer a essa 

negação. 

Este estudo, tematizado pelos “sentido(s) do ‘Mensalão’”, propõe-se a construção 

de um dispositivo metodológico que considere a fala como materialidade significante para os 

processos discursivos no discurso do Ministro-Relator do julgamento da Ação Penal. Nesse 

empreendimento, expomos, a seguir, fundamentos teóricos e instrumentais para análise da fala 

dos quais lançaremos mão ao longo dos gestos de descrição desta pesquisa.   

 

3.2       Fundamentos teóricos e instrumentais para a análise de fala empreendida 

nesta pesquisa 

 

Nesta Seção, primeiramente, na Subseção 3.2.1, são apresentadas observações 

iniciais sobre a fala e algumas distinções nesse campo de estudo, especialmente considerando 

as possibilidades principais de análise: do segmento e do suprassegmento; da fonética e da 

fonologia. Em seguida, na Subseção 3.2.2, expõem-se os parâmetros acústicos e instrumentais 

utilizados para o empreendimento de descrições fonético-acústicas em geral e, em particular, 

nesta pesquisa. Por fim, já fazendo uso do arcabouço teórico e metalinguístico no campo da fala 

adquirido nas duas subseções que a antecedem, a Seção 3.2.3 apresenta uma revisão não-

exaustiva de estudos que têm buscado a articulação entre Análise de Discurso e voz.  
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Presumidamente, porque busca apresentar o caminho de construção de um 

dispositivo metodológico para a consideração da fala como materialidade significante em uma 

análise materialista das discursividades, este trabalho pode ser lido por estudiosos da Análise 

de Discurso e da Fonética e da Fonologia. Nesse sentido, a decisão de apresentar a 

fundamentação teórica e instrumental da análise da fala que este estudo pretende realizar tem 

duas motivações; uma e outra relacionadas àquele “efeito-leitor” de que tratamos ainda na 

apresentação deste texto. Em primeiro lugar, reservamos um espaço específico para os 

fundamentos fonético-fonológicos e estatísticos na intenção de reunir a metalinguagem mínima 

necessária à exposição que segue, tanto de revisão de literatura sobre discurso e voz como nos 

gestos de descrição próprios do presente estudo. Em segundo lugar, e isso diz das limitações do 

trabalho, tal decisão se dá para tentar evitar que, justamente, qualquer estranhamento 

terminológico não implique prejuízo à leitura das ideias que se apresentam aqui. Tentativa 

assumidamente lacunar, dado as limitações – técnicas, inclusive –  mesmo de quem a escreve, 

mas que, em que pese fundada em um pressuposto de transparência do significante, pode 

contribuir para o alcance dos objetivos do trabalho. 

 

3.2.1 Observações iniciais e algumas distinções no campo do estudo da fala 

 

A primeira observação que se faz necessária é quanto à situação da presente 

pesquisa na distinção (i) entre a distinção voz/fala, (ii) entre nível segmental/suprassegmental 

de análise da fala e (iii) entre abordagem fonológica/abordagem fonética da fala.  

Se a voz é toda emissão de som produzido pela passagem de ar pelas pregas vocais, 

a fala, por sua vez, é a emissão sonora com vistas à comunicação oral. A organização da fala 

dá-se no nível segmental e no nível suprassegmental (CRYSTAL, [1969] 1988). O nível 

segmental da fala trata dos sons vocálicos, semivocálicos e consonantais; o nível 

suprassegmental cuida de unidades superiores à sílaba e corresponde à prosódia.  

Na Gramática Tradicional – reproduzida em livros didáticos, por exemplo –, a 

prosódia é relacionada à ortografia, no sentido de ser considerada a pronúncia adequada de 

palavras escritas; trataria, então, da correta acentuação das palavras (NICOLA; INFANTE, 

1993).  Por outro lado, como aponta Barbosa (2010), na Linguística, tem-se que a prosódia é 

estudada no domínio linguístico, que cuida das funções linguísticas do ritmo, da acentuação, do 

acento lexical e frasal, e nos domínios paralinguístico e extralinguístico, que cuidam de 

“diversos fenômenos linguageiros e comunicativos como marcadores discursivos (“né”, 
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“entendo”, “an-han”), ênfase, atitudes, emoções, e fonoestilos, que se encontram imbricados a 

fatores sociais e individuais (biológicos ou aprendidos) como gênero e sexo, classe social, faixa 

etária, condiçaõ de saúde, entre outros” (BARBOSA, 2010, p. 1).  Ainda, continua o autor 

dizendo que “aos estudos de prosódia cabe a análise de unidades fônicas e de suas relações 

desde a sílaba até o texto oral, cuja extensaõ máxima é cada vez mais longa” e que “análise 

prosódica se dá nos eixos linguísticos tradicionais, o eixo sintagmático e o eixo paradigmático, 

tanto do ponto de vista fonológico quanto fonético” (BARBOSA, 2010, p. 1). 

Barbosa (2010) segue, então, a tradição de distinguir24 dois níveis de análise do 

material de fala (LAVER, 1994, p. 26). De um lado, na abordagem fonológica, tem-se a 

preocupação com a língua enquanto sistema organizado em segmentos e suprassegmentos. Por 

outro lado, em uma abordagem fonética, a preocupação está concentrada nos aspectos acústicos 

(Fonética Acústica), fisiológicos (Fonética Fisiológica ou Articulatória) e perceptuais (Fonética 

Perceptiva).  

Neste estudo, é à abordagem fonética da fala que se dará prioridade. No entanto, 

antes, fazemos algumas considerações sobre a constituição prosódica da fala se fazem 

necessárias, seja porque integrarão a metalinguagem da revisão de literatura, seja porque estarão 

na base de algumas decisões metodológicas e de análise desta pesquisa ao longo do trabalho.  

Segundo Nespor e Vogel (1986), em “Fonologia Prosódica”, a prosódia é um 

subsistema do componente fonológico da língua. De acordo com as autoras, a representação 

mental da fala é dividida em chunks que se organizam hierarquicamente – em relação de 

dominância –  e que servem de domínio para a aplicação de regras fonológicas. A hierarquia 

prosódica proposta pelas pesquisadoras baseia-se em quatro princípios:  

 
Principle 1: A given non-terminal unit of the prosodic hierarachy, Xp, is composed of 

one or more units of the immediately lower category, Xp – 1.  

Principle 2: A unit of a given level of the hierarchy is exhaustively contained in the 

superordinate unit of which it is a part.  

Principle 3: The hierarchical structures of prosodic phonology are n-ary branching. 

Principle 4: The relative proeminence relation defined for sister nodes is such that one 

node is assigned the value strong (s) and all the other nodes are assigned the value 

weak (w)  (NESPOR; VOGEL, 1986, p. 7)  

 

                                                 

 

24 Não é o objetivo deste trabalho inserir-se na discussão existente na literatura sobre a separação entre Fonética e 

Fonologia. Será considerado que um e outro são dois níveis de análise da fala, na esteira do que consideram autores 

como Laver (1994). 
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Com base nesses quarto princípios, Nespor e Vogel propõem a hierarquização da 

estrutura prosódica da língua em sete níveis, conforme apresentando no Quadro 1. 

 

 

 

Quadro 1 - Constituintes prosódicos da hierarquia prosódica de Nespor e Vogel (1986, p. 11) 

CONSTITUINTE 

PROSÓDICO 

SÍMBOLO 

Enunciado fonológico U 

Frase entoacional I 

Frase fonológica Φ 

Grupo clítico C 

Palavra fonológica ω 

Pé Σ 

Sílaba σ 

 

Os constituintes apresentados no Quadro 1, como dito, estão em relação de 

constituência, de dominância, haja vista os quatro princípios balizadores do substistema 

prosódicos. Tendo em vista essa relação, Bisol (1999) propôs um diagrama arbóreo que 

captasse a hierarquia prosódica de Nespor e Vogel (1986), apresentada na Figura 4. 
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Figura 4 - Diagrama arbóreo proposto por Bisol (1999) para representar a hierarquia prosódica 

de Nespor e Vogel (1986) 

 

O que é importante a ser considerado em relação a essa hierarquia prosódica é que, 

apesar da estreita relação que a estrutura de constituintes guarda com a morfologia e com a 

sintaxe, Nespor e Vogel, assumidamente, relevam a importância de se considerar o aspecto 

semântico na determinação dos domínios. Especificamente, as autoras apontam os constituites 

mais altos na hierarquia – Enunciado Fonológico, Frase Entoacional e Frase Fonológica – como 

diretamente relacionados à semântica.  Além disso, mesmo constituites mais baixos da 

hierarquia, como a sílaba e a palavra fonológica, sofrem a influência de aspectos semânticos e 

pragmáticos.  

Levando em conta que a prosódia é estruturada em constituintes prosódicos, Ladd 

(1996, 2008) propõe, no quadro teórico da chamada Fonologia Entoacional, uma abordagem 

preocupada com a organização fonológica da entoação. Para Ladd, a entoação diz respeito ao 

“uso de correlatos fonéticos suprassegmentais que carregam significados pragmáticos no nível 

‘pós-lexical’ ou no nível da sentença de um modo linguisticamente estruturado” (LADD, 2008, 

p. 1). A “estrutura linguística” a que se refere o autor diz respeito aos eventos tonais, entidades 

categoricamente distintas que se associam aos constituintes prosódicos. A importância dos 

eventos tonais para a Fonologia Entoacional diz da dualidade do modelo, no sentido de que tem 

escopo fonológico e escopo fonético, na medida em que tais eventos têm correlatos acústicos 

(frequência fundamental, nos termos tratados mais adiante) e se associam a constituintes da 

prosódia enquanto subconjuto fonológico.  

Os eventos tonais organizam-se a partir de uma configuração básica: H (alto, do 

inglês high) e L (baixo, do ingles low). Podem ser de dois tipos: pitch accents e tons de fronteira. 

Os pitch accents associam-se a sílabas acentuadas e, dependendo de fatores pragmático-

informacionais e também posicionais no constituinte prosódico, formam tons bitonais 

ascendentes – LH*, L*H – e descendentes – HL*, H*L–, onde * indica que o tom está associado 

à sílaba tônica.  Os tons de fronteira são representados por H% ou L% e indicam a fronteira 

entre constituintes prosódicos.  

Essa abordagem da prosódia sob o ponto de vista entoacional tem sido usada por 

alguns pesquisadores em trabalhos sobre o Português Brasileiro, em trabalhos sobre o contorno 

das sentenças declarativas (TENANI, 2002), sobre focalização em fala lida (FERNANDES, 

2007), sobre entoação modal e expressão de emoções e atitudes e sua relação com a 
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expressividade (MORAES, 2008). A maioria dos trabalhos têm corpus de fala de laboratório, 

controlada, o que manifesta a dificuldade de o modelo ser aplicado à fala espontânea, para o 

que os trabalhos iniciados por Serra (2009, 2010) têm contribuído sobremaneira, na medida em 

que estudam o fraseamento prosódico tanto em fala lida como em fala espontânea.   

Também, a Frase Fonológica como domínio para a associação dos pitch accents é 

assunção de vários estudos na chamada “visão integrada” entre Fonologia Prosódica e 

Fonologia Entoacional (FROTA, 1998, p. 11), e a Frase Entoacional, por sua vez, é considerada 

o domínio organizador do discurso, marcado pela mudança de tessitura, presença de tons de 

fronteira e pausas. Além disso, estudos sobre prosódia do PB são unânimes ao assentar o 

contorno descendente como caracterizador das declarativas neutras da língua, o que já havia 

sido descrito desde Fernandes (1976). 

Agora, seria o momento de apresentar uma ilustração gráfica desse contorno. No 

entanto, faltam justamente mais informações sobre os aspectos fonéticos da prosódia, para que 

se possa entender o que Ladd (1996) quis dizer ao se referir a “correlator fonéticos 

suprassegmentais”. Antes de abordar mais especificamente aspectos teóricos e procedimentais 

em relação à Fonética, relembramos as principais assunções feitas nesta seção sobre o 

posicionamento que se pretende adotar para na construção do dispositivo metodológico que 

tome o som como materialidade significante: nesta perspectiva materialista dos processos 

discursivos, trata-se da “voz ‘falada’” (e não-falada!) no nível suprassegmental (prosódico) 

com uma abordagem emininentemente fonética mas que não desconsidera a organização da 

fala em constituintes prosódicos. 

Adiante, então, o espaço é dedicado especificamente à Fonética e, principalmente, 

a seus aspectos suprassegmentais. 

Foi dito anteriormente que o estudo da Fonética é tradicionalmente dividido em três 

grandes áreas (KENT; READ25, 2007, 2015): Fonética Acústica, Fonética Fisiológica ou 

Articulatória e Fonética Perceptiva. Não se trata de áreas completamente independentes entre 

si; pelo contrário, a produção da fala é um processo complexo (BARBOSA; MADUREIRA, 

2015)26 que envolve uma série de eventos físicos e psicofísicos, e o que delimita a situação em 

                                                 

 

25 O livro Análise Acústica da Fala foi publicado em 2002 (primeira edição) e em 2007 (segunda edição), 

originalmente em Inglês. Em 2015, dirigida por Alexsandro Meirelles, foi publicada a tradução para o Português, 

o que representa grande contribuição à circulação do conhecimento sobre Fonética no Brasil. 
26 Com o mesmo impacto de que tratou a nota anterior, entendemos estar o recente Manual de Fonética Acústica 

e Experimental: aplicações a dados do Português, dos Professores Plínio Barbosa e Sandra Madureira.  
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uma ou outra área é o interesse do pesquisador em face das hipóteses e objetivos de cada 

pesquisa. Nesta pesquisa, nos gestos de descrição fonético-prosódica que se realizarão na 

tentativa de construção do dispositivo metodológico para análise discursiva da voz do Ministro-

Relator do “Mensalão”, aspectos acústicos e perceptuais da fala serão enfocados, mas a tomada 

em conta de conhecimentos da área fisiológica é fundamental. 

Assim, para o estudo da acústica da fala, ou seja, para o estudo das propriedades 

físicas do som produzido pelo ato de falar, é necessário que se considere, primeiramente, que a 

existência das ondas sonoras pressupõe um mecanismo de produção – “um sistema de produção 

da fala”, como nomeiam Kent e Read (2015, p. 15).  Como aponta Fry (1979, p. 5), “it is not 

possible to get something or nothing out of nature”; paráfrase do “na natureza nada se cria, nada 

se perde; tudo se transforma”, de Lavoisier. As ondas sonoras, então, são consequência de 

trabalho físico e dependem de fontes de energia. Portanto, antes do estudo das ondas sonoras 

em si, fazem sentido considerações básicas sobre a fonte da energia necessária à produção do 

som. 

Esse sistema de produção da fala subdivide-se em três subsistemas (KENT; READ, 

2015; BARBOSA; MADUREIRA, 2015)27: o subsistema respiratório, o subsistema laríngeo e 

o subsistema articulatório ou supralaríngeo28.  O sistema é apresentado na Figura 5: 

                                                 

 

27 Quanto às notas anteriores, destacamos que a “literatura clássica” de Fonética é, de algum modo, afetada pela 

divisão nas três áreas mencionadas – Acústica, Fisiológica-Articulatória e Perceptual  – justamente porque a 

complexidade de cada uma já faz merecer um espaço específico de exposição. Daí por que Kent; Read (2015) e 

Barbosa; Madureira (2015), na nossa perspectiva, destacam-se de outros clássicos no estudo da Fonética 

justamente por oferecerem ao leitor uma visão ampla e cuidada dos mecanismos de produção, acústicos e 

perceptuais da fala. Outros clássicos, como Ladefoged (1996) – Elementos of Acoustics Phonetics –, Fry (1979) – 

The physics of speech –, Johnson (1958) – Acoustic and Auditory Phonetics – e Maddieson; Ladefoged (1996), 

concentram-se mais em uma ou outra área. A revisão que se pretende aqui tem uma concepção bastante utilitarista, 

no sentido de que se buscará tratar daquilo de que as descrições e análises tratarem. Portanto, para o leitor mais 

particularmente interessado na Fonética, sugerimos fortememente a leitura das obras aqui referidas, bem como as 

indicações de bibliografia nelas contidas.  
28 Kent e Read utilizam-se da terminologia “sistema articulatório”; Barbosa e Madureira (2015), da terminologia 

“sistema supralaríngeo”. Ao largo das motivações para um e outro uso, neste texto, utilizamos uma e outra formas 

sem distinção de significado.  
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Figura 5 - Sistema de produção da fala (KENT; READ, 2015, p. 15) 

 

No subsistema respiratório, estão os pulmões, a caixa toráxica, a traqueia, o 

diafragma e vários outros músculos. Nesse subsistema, é produzida energia aerodinâmica que 

contém quatro parâmetros: resistência, pressão, fluxo e volume do ar. A interação entre os 

órgãos envolvidos na respiração e a consequente modulação desses parâmetros produzem 

correntes de ar inspiratórias (de entrada de ar nos pulmões) e correntes de ar expiratórias (de 

saída de ar nos pulmões).  

Assim, o mecanismo de entrada e saída de ar nos pulmões que mantém o indivíduo 

vivo é o que lhe permite produzir a fala. Isso porque os sons produzidos pelas correntes de ar 

expiratória (sons egressivos) são justamente os sons da fala no Português, ainda que, segundo 

apontam Barbosa e Madureira (2015), haja línguas que contenham em seus sistemas sons 

ingressivos. Os mesmos autores juntam-se a Kent e Read (2015) quando chamam atenção para 

a distinção entre respiração normal (enquanto o indivíduo não está falando) e respiração na fala 

(enquanto o indivíduo está falando). Segundo os pesquisadores (BARBOSA; MADUREIRA, 

2015, p. 37), a respiração na fala é mais rápida e sua fase inspiratória, apesar de relativamente 

mais curta (em duração) que na respiração normal, consegue captar mais ar do meio externo 

para os pulmões.  Também apontam que a necessidade vital de respirar durante a atividade de 
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fala não compromete a produção dos enunciados, sobre o que Kent e Read também fazem coro 

ao afirmarem que  

 

A necessidade de interromper a fala para o propósito de inspiração significa que a fala 

é produzida em grupos de respiração, que são grupos de palavras ou sílabas 

produzidos em uma só respiração. Em geral, as unidades produzidas em um grupo 

respiratório têm uma coerência total, como o encaixamento em um padrão entoacional 

(um padrão que sobe e desce). (KENT; READ, 2015, p. 19). 

  

Desse modo, uma vez tendo saído dos pulmões o fluxo de ar produzido pelo 

mecanismo de inspiração e expiração, tal fluxo encontra outras estruturas do sistema de 

produção da fala. Primeiramente, encontra o subsistema laríngeo; depois, o subsistema 

articulatório. No subsistema laríngeo, logo acima da traqueia, a laringe desempenha papel 

fundamental na produção das ondas sonoras da fala. Na laringe, tem um conjunto de 

articulações, músculos e cartilagens cuja interação é determinante da produção do som. Há um 

par de cartilagens denominadas cartilagens aritenóides, às quais se afixam as pregas vocais, 

separadas por uma abertura a que se dá o nome de glote.  

A articulação entre estruturas musculares e cartilaginosas da laringe implica 

movimentos de abdução das pregas vocais (abertura da glote) – quando elas se afastam – e de 

adução das pregas vocais (fechamenteo de glote) – quando elas se aproximam. Esses 

movimentos alternados de abertura e fechamento de glote fazem com que as pregas vocais, uma 

vez em atrito uma com a outra, vibrem: da energia de vibração das pregas vocais, tem-se a 

produção do som.  

As pregas vocais podem vibrar de diferentes modos, ou seja, podem produzir 

diferentes tipos de fonação e, assim, causar distinções fonológicas e fonéticas nas línguas do 

mundo. Barbosa e Madureira (2015, p. 42)  destacam três principais modos de vibração das 

pregas vocais, distinguindo voz modal, voz soprosa e voz crepitante ou laringalizada29, cada 

uma com especificidades acústicas descritas na literatura.  

A energia produzida pela vibração das pregas vocais, no subsistema laríngeo, 

encontra pontos de ressonância no subsistema supralaríngeo ou articulatório. Inclusive, 

diferenças de qualidade vocálica e, até mesmo, alguns segmentos consonantais (plosivas e 

                                                 

 

29 Esses termos, em Inglês, são chamados de “modal voice”, “breathy voice” e “creaky voice”, respectivamente. 

Além desses três tipos de fonação destacados por Barbosa e Madureira, a literatura fonética distingue outros modos 

de vibração das cordas vocais, como a voz sussurrada (whispery voice) e a voz áspera (harsh voice) e, também, 

apresenta variedade de nomenclatura (cf. LAVER, 1994; LADEFOGED; MADDIESON, 1996).  
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fricativas surdas) são produzidos na região supraglotal (BARBOSA; MADUREIRA, 2015, p. 

45).  A relação entre a fonte da energia e o que acontece no sistema articulatório responde aos 

postulados da Teoria Acústica da Produção da Fala (FANT, 1960), segundo a qual as ondas 

sonoras que constituem a fala são produzidas por uma fonte de energia orgânica (fonte) e 

alteradas pelo trato vocal (filtro). Por isso, a teoria é também conhecida como Teoria Fonte-

Filtro de Produção da Fala.  

Depois de expostas minimamente as condições fisiológicas da produção do som, 

então, um pouco mais sobre as propriedades acústicas das ondas sonoras pode ser apresentado. 

Conforme ensinam Halliday e Resnick (2011, p. 117),  

 

as ondas são um dos principais campos de estudo da física. Para que o leitor tenha 

uma ideia da importância das ondas no mundo moderno, basta considerar a indústria 

musical. Toda música que escutamos, de um samba de rua a um sofisticado concerto 

sinfônico, envolve a produção de ondas pelos artistas e a detecção dessas ondas pela 

plateia. Da produção à detenção, a informação contida nas ondas pode ser transmitida 

por diveros meios (como no caso de uma apresentação ao vivo pela Internet) ou 

gravada e reproduzida (através de CDs, DVDs ou outros dispositivos atualmente em 

desenvolvimento nos centros de pesquisa). A importância econômica do controle de 

ondas musicais é enorme e a recompensa para os engenheiros que desenvolvem novas 

técnicas podem ser muito generosas30. […]  

 

As ondas sonoras da fala, como toda onda sonora, são classificadas como ondas 

mecânicas porque necessitam de um meio material (mecânico) para se propagar, seja esse meio 

líquido, sólido ou gasoso. Quanto à direção dessa propagação, diz-se que as ondas sonoras são 

ondas longitudinais, uma vez que as oscilações das moléculas de ar são paralelas à direção de 

propagação da onda (HALLIDAY; RESNICK, 2011, p. 117).  

Conforme ensinam Barbosa e Madureira (2015), as ondas sonoras classificam-se 

quanto à periodicidade, quanto à qualidade e quanto à extensão temporal. Quanto à 

periodicidade, as ondas podem ser periódicas ou aperiódicas; quanto à qualidade, podem ser 

simples ou complexas; quanto à extensão temporal, podem ser contínuas e transientes. Esses 

três aspectos dizem respeito à modulação em relação a três propriedades acústicas fundamentais 

                                                 

 

30 Os recursos (tecnológicos e humanos) de reconhecimento e síntese de fala estão nesse sentido de “uso” 

econômico do conhecimento sobre Fonética. Têm implicações sociais importantes na área médica, quando, por 

exemplo, possibilitam a comunicação de pacientes com perda da capacidade neuromotora de fala, comum a 

doenças raras como a Esclerose Lateral Amiotrófica (a que porta o famoso físico Stephen Hawking).  Também, 

na área forense, o conhecimento fonético possibilita o emprego de técnicas de perícia que, baseadas na comparação 

de falantes, são capazes de contribuir para construção dos elementos de prova da autoria de delitos em diversas 

esferas do Direito.  
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de toda onda periódica simples: frequência, amplitude e fase (BARBOSA; MADUREIRA, 

2015; JOHNSON, 2012).  

A frequência (f) é descrita na literatura como a mais importante medida aplicada à 

descrição das ondas sonoras (FRY, 1979, p. 8). Diz respeito ao número de vezes que um padrão 

se repete; no caso da onda sonora, diz respeito ao número de vezes que o padrão de onda (que, 

no caso som, é uma onda senoidal31) se repete; à repetição do padrão de onda dá-se o nome de 

“ciclo”, e à duração (em unidade de tempo) do ciclo o nome de “período” (T).  

Matematicamente, a frequência é o inverso do período (f = 1/T); se o período é a duração em 

unidades de tempo – em segundos (s) –, fisicamente, então, chega-se ao conceito de que 

frequência é o número de ciclos por segundo, expressa em c/s, c.p.s ou Hertz (Hz)32. A fase, 

nesse contexto, uma vez conhecida a frequência da onda, pode ser associada ao tempo 

transcorrido entre um ponto de referência no ciclo trigonométrico (por isso, medida em radianos 

ou em graus) e um dado valor de pressão sonora.  

A amplitude da onda sonora (A) é medida em termos de deslocamento máximo da 

pressão, tendo como referencial a pressão do meio (pressão atmosférica) antes da propagação 

da onda. A medida de amplitude está relacionada diretamente à intensidade do som (I). 

Matematicamente, a intensidade do som é igual ao quadrado da amplitude sobre a massa 

específica do ar deslocado multiplicada pela velocidade da onda (esta calculada em função da 

frequência multiplicada pelo comprimento de onda). Tanto intensidade como amplitude estão 

relacionadas àquela percepção de volume (loudness) comum do cotidiano.  

Usualmente, a unidade utilizada para expressão da amplitude e da intensidade é o 

Bel (B)33, mais comumente utilizada na forma decimal dB (leia-se “decibel”). 

A exposição feita acima teve por base as propriedades físico-acústicas das ondas 

periódicas simples. As ondas sonoras da fala, porém, são amplamente descritas na literatura 

como ondas complexas (periódicas ou aperiódicas), o que significa dizer que são formadas por 

                                                 

 

31 Assim chamada porque o gráfico da sua função obedece ao gráfico da função seno, em que f(x) = sen(x). Barbosa 

e Madureira (2015) chamam atenção para o fato de que também a função cosseno – f(x) = cos(x) –  representa o 

gráfico da onda sonora. É que, do ciclo trigonométrico, se aprende que tanto a função seno como a função cosseno 

são funções periódicas de periodo 2π (em radianos; 360 graus); distinguem-se precisamente quanto ao ponto em 

que a função intercepta o eixo das abscissas (“zeros da função”). Então, se mantida a relação trigonométrica no 

ciclo  –  onde y é no máximo 1 e no mínimo -1, e a distância é de π/2 entre os quadrantes –  não haverá distinção 

entre função seno e cosseno senão nos pontos em que f(x) = 0. A analogia deve ser feita em se considerando a 

amplitude como ordenada e a fase como abscissa.  
32 “C.p.s” do inglês “cycles per second” (FRY, 1979, p. 8). Fry também ensina que a expressão em Hertz é atribuída 

ao físico alemão Heinrich Hertz.  
33 Em homenagem a Alexander Gran Bell (HALLIDAY et al, 2011, p. 160). 
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mais de uma onda sonora simples. Para calcular a frequência de uma onda sonora periódica 

complexa, é necessário que se considere o período (T) fundamental da onda, que é único e, por 

isso, denominando “fundamental”. Assim, a taxa em que o padrão da onda periódica complexa 

(ciclo) se repete nesse período fundamental é considerada a frequência fundamental da onda 

sonora (f0), igualmente medida em Hz.  

Tais fundamentos caracterizam a materialidade que o presente estudo considera 

para a análise do discurso do Ministro-Relator do “Caso Mensalão” , no julgamento pelo 

Supremo Tribunal Federal.  A construção de um dispositivo metodológico que considere essa 

materialidade sonora é um dos objetivos desta pesquisa, que contribui para o alcance do outro: 

discutir o estatuto “discursivo” do acontecimento “Mensalão”. 

Os parâmetros acústicos e instrumentais utilizados nesta pesquisa são apresentados 

a seguir. 

 

3.2.2 Parâmetros acústicos e instrumentais utilizados nesta pesquisa 

 

Neste momento, alcançamos a oportunidade de apresentar os parâmetros acústicos 

fundamentais para a análise fonético-prosódica, que é justamente a pretendida nesta pesquisa. 

Para o estudo da prosódia, interessam particularmente as medidas de frequência fundamental 

(F0), intensidade e duração.  

Como dito na subseção anterior, partindo-se da premissa de que a vibração das 

pregas vocais produzem ondas periódicas complexas, a frequência fundamental é o número de 

vezes por segundo em que essa onda periódica se repete. A frequência fundamental, correlato 

acústico da frequência de vibração das pregas vocais, é considerada um dos principais 

parâmetros acústicos para o estudo da prosódia (ARANTES, 2011), especialmente para o 

estudo da entoação. A intensidade, medida em Decibéis (dB), diz respeito à quantidade de 

energia da onda sonora. A duração, por sua vez, medida nas unidades de segundo (s), é “uma 

medida do tempo transcorrido entre dois eventos singulares” (BARBOSA; MADUREIRA, 

2015, p. 69), como, no contexto suprassegmental, entre duas proeminências. Frequência 

fundamental, intensidade e duração correspondem aos correlatos perceptuais psicofísicos pitch 

(som grave ou agudo), volume e tempo, respectivamente.  

Em face desses três parâmetros acústicos fundamentais, as análises fonético-

prosódicas podem se ocupar mais especificamente da descrição da entoação, do ritmo e/ou da 

qualidade de voz. Para tanto, bastante comumente, pesquisadores utilizam-se de softwares 

capazes de oferecer automaticamente valores para os parâmetros eleitos como variáveis na 
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pesquisa. Gratuito, de acesso livre e disponível na internet para download34,  o software Praat 

(BOERSMA; WEENINK, 2005) é o mais amplamente utilizado. O programa é uma ferramenta 

poderosa na mão de fonólogos e foneticistas interessados em descrever e analisar os mais 

diversos fenômenos relacionados à atividade da fala. 

No exemplo de análise extraído de Fernandes (2007),  é possível ver uma utilidade 

do software: 

 

 

Figura 6 - Curva entoacional do enunciado “As alunas jovens chegaram hoje” (FERNANDES, 

2007, p. 226) 

  

Na Figura 6, a linha azul, sobre o espectrograma, indica a sensação de altura da fala 

(pitch), e representa o contorno entoacional calculado em relação aos valores de frequência 

fundamental. Também, no Praat é possível ver as regiões de concentração de energia no 

espectro (espectrograma, indicado pela seta verde) e a forma de onda (indicada pela seta 

vermelha), bem como a segmentação feita pela pesquisadora em termos de pitch accents – os 

acentos tonais, em uma abordagem entoacional da prosódia (indicada pela seta azul).  

                                                 

 

34 No site http://www.fon.hum.uva.nl/Praat/.  

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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Na presente pesquisa, algumas ferramentas do Praat serão fundamentalmente 

utilizadas. Principalmente, o mecanismo de extração automática por scripts35 permitiu que se 

utilizassem algoritmos36 através dos quais diferentes parâmentros e descritores estatísticos 

foram calculados e tabulados a um só tempo, o que, no momento de predominância da 

exaustividade horizontal na análise, foi essencial.  

O Praat, então, foi utilizado nos diferentes gestos de descrição fonético-prosódica 

do arquivo: primeiramente – no Segundo Momento do trabalho  – , no estudo da qualidade de 

voz; depois, no estudo da entoação; por fim, no Terceiro Momento, a preocupação com a 

qualidade de voz e com a entoação juntou-se à preocupação com o ritmo. A seguir, então, são 

expostas noções fundamentais para o entendimento dos parâmetros que interessaram a esta 

pesquisa, ao longo do seu desenvolvimento: jitter, shimmer, HNR (Harmonic-noise ratio), 

inclinação espectral, ênfase espectral e duração, esta importante para o estudo do ritmo. 

Na perspectiva da Laver (1980, 2000), a qualidade de voz é entendida a partir da 

interação entre fatores orgânicos e fonéticos. Os fatores orgânicos fazem parte da estrutura 

humana e são concernentes à estruturação biológica da espécie humana, enquanto que os fatores 

fonéticos são idiossincráticos, já que são resultado dos hábitos musculares adquiridos 

socialmente e individualmente pelos falantes ao longo da vida (LAVER, 2000, p. 37). Diz-se 

que os fatores orgânicos são intrínsecos aos falantes, enquanto que os fatores fonéticos são 

extrínsecos, representando ajustes musculares feitos em longo termo.  

É nos fatores fonéticos, extrínsecos, que Laver (2000) se concentra para propor a 

análise “of articulatory and phonatory actions that contribute to a speaker’s habitual voice 

quality” (LAVER, 2000, p. 38), entendendo essa habitualidade como settings, ou seja, como a 

tendência que tem o falante de manter determinada condição articulatória ou fonatória, a 

exemplo da tendência de manter os lábios na posição de arredondamento e da tendência de 

manter uma fonação surrurrada em segmentos vozeados, respectivamente. 

Em uma perspectiva mais preocupada com a percepção da qualidade vocal, 

Kreiman; Sidtis (2011) destacam que a voz é responsável por carregar aspectos emotivos e de 

afetividade, referindo-se as autoras a estudos cujos resultados evidenciaram que a mudança de 

                                                 

 

35 Segundo Boersma; Weenink (2014), “a script is a text that consists of menu commands and action commands”. 
36 Entendido como “sequência regulada de operações realizável em tempo finito por um computador, produzindo 

um resultado determinado, a partir de um ponto de partida dado” (PÊCHEUX; FUCHS,  [1975] 2010, p. 191), ou, 

em outras palavras, “sequência finita de instruções ou operações cuja execução, em tempo finito, resolve um 

problema computacional, qualquer que seja sua instância” (SALVETTI, 1999 apud ASCÊNCIO; CAMPOS, 2012, 

p. 1) 
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frequência fundamental (f0) tem implicação na percepção sobre, por exemplo, a competência e 

a credibilidade do falante, o que dá status diferenciado ao estudo da qualidade de voz. 

Sustentadas em exemplos como esse, que mostram a implicação de parâmetros acústicos 

suprassegmentais na percepção da qualidade vocal, as autoras criticam o American National 

Standards Institute (ANSI) justamente porque, segundo a definição dos estudos dele advindos, 

a percepção da qualidade vocal se restringe às medidas unidimensionais de f0 e amplitude; para 

elas, porém, a qualidade vocal é multidimensional (KREIMAN; SIDTIS, 2011, p. 9).  

Apesar dessa discordância, Kreiman; Sidtis (2011) ressaltam a importância dada à 

relação entre sinal e ouvinte já na definição da ANSI, e, por sua vez, definem qualidade vocal 

como “a interaction between a listener and a signal, such that the listener takes advantage of 

whatever acoustic information variables to achieve a particular perceptual goal” (KREIMAN; 

SIDTIS, 2011, p. 9). 

Os parâmetros acústicos  relacionados à qualidade de voz que interessam às análises 

fonéticas realizadas nesta pesquisa são jitter, shimmer, HNR (Harmonics-to-noise ratio) e 

inclinação espectral. Jitter e shimmer estão relacionados a perturbações no sinal acústico: jitter, 

a irregularidades na periodicidade – por isso relação com frequência fundamental, inverso do 

período de uma onda sonora; e shimmer relacionado a irregularidades na amplitude dos pulsos 

glotais. A HNR é uma razão que mede quanto aperiodicidades afetam o sinal periódico, e é 

medida em dB. Também medida em dB, a inclinação espectral, por sua vez, permite verificar 

o declínio na concentração de energia em baixas e altas frequências em espectros de longo 

termo. 

Há, no Praat, cinco medidas relacionadas a jitter: jitter local, que é a diferença 

absoluta média entre períodos consecutivos dividida pela média do período; jitter local 

absolute, que é a diferença absoluta média entre períodos consecutivos; jitter (rap – de Relative 

Average Perturbation), que é a diferença absoluta média entre um período e a média desse 

período com o período antecedente e subsequente, divido pela média do período; jitter (ppq5, 

de Period Perturbation Quociente), que representa a diferença absoluta média entre um período 

e sua média com os quatro períodos vizinhos mais próximos, dividida pela média do período; 

e jitter (ddp), diferença absoluta média entre diferenças consecutivas entre períodos 

consecutivos, dividida pela média do período. 

Para shimmer, são fornecidas seis medidas: shimmer local, que é a diferença 

absoluta média entre amplitudes de períodos consecutivos, dividida pela amplitude média; 

shimmer local dB, que é a média logarítmica absoluta da diferença entre amplitudes de períodos 
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consecutivos; shimmer apq3 (de Amplitude Perturbation Quociente), o qual representa a 

diferença absoluta média entre a amplitude de um período e a média das amplitudes dos 

períodos vizinhos, dividida pela amplitude média; shimmer apq5, que se constitui na diferença 

absoluta média entre a amplitude de um período e a média das amplitudes dos quatro períodos 

vizinhos mais próximos, dividida pela amplitude média; apq11, diferença absoluta média entre 

a amplitude de um período e a média das amplitudes dos dez períodos vizinhos mais próximos, 

dividida pela amplitude média; shimmer (ddp), diferença absoluta média entre consecutivas 

diferenças entre amplitudes de períodos consecutivos. 

A ênfase espectral, assim como outras medidas referentes à intensidade, como 

shimmer, é medida fortemente relacionada ao esforço vocal (BARBOSA; MADUREIRA, 

2015, p. 186). Segundo Arantes (2011, p. 36-37), “é definida, para os sons vocálicos, como a 

diferença entre a intensidade acústica do sinal integral e a intensidade do sinal submetido a um 

filtro passa-baixas com um limite de banda superior”, conforme definição de Traunmuller; 

Eriksson (2000, p. 3440). Nesta pesquisa, o cálculo da ênfase espectral considera que a 

frequência máxima para o cálculo é 1,43 multiplicado pela média da frequência fundamental, 

assim como considerou o algoritmo de Barbosa (2014). 

Ao lado desses parâmetros relacionados à intensidade e/ou à frequência 

fundamental, também é importante para as descrições fonético-prosódicas desta pesquisa o 

aspecto rítmico da fala, estreitamente relacionado às medidas de duração. Como aponta Barbosa 

(1999), “ritmo” é uma palavra originada do latim rhythmus, que, por sua vez, tem sua origem 

grega na palavra ῥυθμός. Conforme destaca Benveniste ([1951, 1966] 2005), essa palavra 

grega, por seu turno, é a forma abstrata de ῥεῖν, que significa “fluir”. Tratava-se, destaca o 

francês, da inspiração da noção de “ritmo” no movimentos regulares das ondas, motivada pelo 

que os dicionários prescreviam sobre a relação entre ῥυθμός e ῥεῖν. Porém, segundo o autor, “a 

ligação semântica que se estabelece entre ‘ritmo’ e ‘fluir’ por meio do ‘movimento regular das 

ondas’ se revela como impossível ao primeiro exame”, pois “o mar não ‘flui’” (BENVENISTE, 

[1951, 1966] 2005, p. 362). 

Por isso, Benveniste retorna à antiga filosofia jônia e chega à significação dada por 

Aristóteles à palavra “ritmo”. Para o grego, inspirado no atomistmo de Leucipo e Demócrito, o 

ritmo é um dos aspectos que diferenciam os elementos (ar, água, terra e fogo) e está relacionado 

à forma.  Dessa relação ritmo-forma, o sentido tradicional de “ritmo” é dado por Platão, nas 

Leis (apud BENVENISTE, [1951, 1966] 2005, p. 369), que atribui “ritmo” “à ordem no 

movimento, a todo processo do arranjo harmonioso das atitudes corporais combinado com um 
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metro”, ao encontro da definição aristotélica de ritmo como “configuração dos movimentos 

ordenados na duração”. 

Quanto à importância da duração para o ritmo, Barbosa (1999) faz uma importante 

observação: o ritmo somente é percebido “em concurso com outros parâmetros além da 

duração” (BARBOSA, 1999, p. 22). Ressalta o autor, então, que aquilo que o ouvido humano 

percebe como duração é resultado da coocorrência dos três parâmentros clássicos – tempo, 

frequência fundamental e intensidade  –; os instrumentos de medida de tempo, então, fornecem 

a “duração observada”.  Assim, quando os ouvintes dizem, por exemplo, que esta ou aquela 

palavra “tem mais ‘ênfase’ porque, inclusive, dura mais”, podem estar se referindo ao efeito da 

duração que se junta à frequência fundamental como parâmetro acústico responsável pela 

percepção de saliências, de proeminências (BARBOSA, 2015, p. 206). 

Se a “duração percebida” é importante para a detecção de sílabas proeminentes no 

enunciado, o aspecto temporal também é fundamental na organização do enunciado como um 

todo.  Nesse sentido, Laver (1994) destaca dois aspectos que se devem levar em consideração: 

continuidade (continuity) e taxa (rate).  

Segundo o autor, em relação à continuidade, duas distinções são oportunas: fala 

contínua vs. fala não-contínua; e fala fluente vs. fala interrompida ou hesitante. Essas distinções 

são baseadas no conceito de “pausa”. As pausas podem ser silenciosas ou preenchidas. Pausas 

silenciosas são definidas como qualquer silêncio no turno de fala que tenha 200 ms37 ou mais 

de duração. Esse número, explica o autor, não é aleatório, pois considera que determinadas 

consoantes plosivas podem ter tempo de oclusão de até 180 ms. Já as pausas preenchidas são 

lacunas na estrutura verbal preenchidas com material não-linguístico, como “eh…”, “ah…”. 

Em função da presença de pausas silenciosas e preenchidas é que se vai distinguir  fala contínua 

da fala não-contínua. A fala contínua, então, é definida como aquela em que o turno de fala não 

tem pausas preenchidas ou silenciosas nem qualquer prolongamento não-linguístico nos seus 

elementos. Em havendo qualquer um desses traços, tem-se o contexto de fala não-contínua.  

As pausas – silenciosas ou preenchidas – e os prolongamentos conduzem ao 

conceito de hesitação – “indecisão do falante sobre o que dizer” (LAVER, 1994, p.. 536) – e à 

diferença entre fala fluente e fala interrompida ou hesitante. Considerando que a fala é 

organizada em constituintes prosódicos relativivamente coincidentes com os constituiente 

                                                 

 

37 Esse limiar varia de estudo para estudo, conforme se verá adiante. 
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sintáticos, será a localização da pausa ou prolongamento no enunciado que dirá sobre a sua 

natureza fluente ou hesitante. As pausas que acontecem entre frases entoacionais são chamadas 

de pausas de juntura, que refletem as junturas38, enquanto as pausas que acontecem dentro 

desses constituintes são chamadas “pausas de hesitação”.   

Assim, chega-se ao entendimento de que o fato de a fala ser considerada não-

contínua (com pausas) não significa que ela deve ser considerada não-fluente (interrompida ou 

hesitante).  Nesse sentido, uma fala com pausas entre constituintes prosódicos/sintáticos pode 

ser considerada fluente, ainda que não-contínua.  

A existência de hesitações no enunciado é fundamental para o entendimento de 

outro dos aspectos destacados por Laver (1994) quanto ao ritmo da fala: a taxa de unidades 

linguísticas produzidas em um determinado tempo. Uma distinção fundamental que concerne o 

estudo do ritmo dá-se entre duas diferentes taxas, a Taxa de Articulação (TA) e a Taxa de 

Elocução (TE). A Taxa de Articulação descreve o tempo de articulação do enunciado, 

considerando, para o cálculo, pausas preenchidas e prolongamentos, e desconsiderando pausas 

silenciosas (LAVER, 1994, p. 539). A Taxa de Elocução, diferentemente, inclui também as 

pausas silenciosas no seu cálculo, por isso é considerada como relativa ao “tempo total de 

performance” (LAVER, 1994, p. 539) do falante para produzir determinada unidade linguística. 

Como também destaca o autor, tanto TA como TE são usualmente expressas em 

sílaba por segundo, se a unidade linguística sob análise for a sílaba, por exemplo. Se a unidade 

linguística sob análise forem segmentos ou palavras, ter-se-iam taxas calculadas em segmentos 

por segundo e palavras por segundo, com a observação de que a unidade de tempo pode aparecer 

na sua forma decimal, milissegundo.  

Muitas pesquisas têm se debruçado sobre o estudo do ritmo sobre esse aspecto da 

organização global do enunciado, e esses conceitos acima expostos, sobre continuidade, 

fluência, pausa, hesitação, taxa de articulação e taxa de elocução da fala, são estudados com 

dferentes propósitos39.  Os trabalhos de Goldman-Eisler (1956, 1961a, 1961b, 1967, 1968) são 

considerados pioneiros na área (LAVER, 1994, p. 541), mais especificamente com dados do 

Inglês. Sobre o Português, destacam-se os trabalhos de Gonçalves (2013), dedicado às taxas 

                                                 

 

38  Juntura é o “termo usado na FONOLOGIA para indicar os traços FONÉTICOS de fronteira que podem demarcar 

as UNIDADES GRAMATICAIS como os MORFEMAS, PALAVRAS OU ORAÇÕES” (CRYSTAL, 1988, p. 

154). 
39 Os trabalhos de Merlo  (2006; 2012) e Gonçalves (2013), em Português, e Zellner (1994), em Inglês, apresentam 

revisão de literatura detalhada.  
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duracionais, e os de Scarpa (1995, 2015), Scarpa; Fernandes-Svartman (2012) e Merlo (2006; 

2012), dedicados ao estudo da “disfluência” na fala. Esses trabalhos são fundamentais à 

presente pesquisa, sobretudo no que diz respeito às suas considerações metodológicas. 

Gonçalves (2013), partindo da importância atestada da Taxa de Articulação e da 

Taxa de Elocução para a tarefa de comparação de locutor no âmbito da Fonética Forense, 

propõe-se investigar o comportamento dessas duas medidas temporais em dados de fala 

espontânea, em contexto de diálogo telefônico, de sete falantes nativos de Português Brasileiro. 

A pesquisadora considerou duas medidas de Taxa de Elocução: Taxa de Elocução local (TE 

Local), que contabiliza o número de unidades linguísticas de um turno de fala dividido pela 

duração, e Taxa de Elocução global (TE global), que contabiliza o número de unidades 

linguísticas de todos os turnos da fala de determinado falante dividido pela duração total de 

cada um desses turnos. De modo semelhante, a Taxa de Articulação local (TA local) foi 

considerada com base no número de unidades linguísticas produzidas em intervalos de fala 

interpausais, enquanto a Taxa de Articulação global (TA global) é o resultado da soma de todas 

as unidades linguísticas produzidas entre pausas dividida pela duração total das durações. 

Após uma detalhada e articulada revisão bibliográfica40 sobre o tema, a autora 

tomou algumas decisões metodológicas importantes: tratou como pausa silenciosa todo silêncio 

maior que 130 ms; considerou, para o cálculo da Taxa de Articulação, apenas “fala fluente”, ou 

seja, descartou hesitações, além das pausas silenciosas; assumiu, como tamanho mínimo de 

intervalo para cálculo das taxas, o número de quatro sílabas; não impôs limite para tamanho 

máximo de intervalo; tomou TA e TE como variáveis linguísticas dependentes do tamanho do 

intervalo de fala.  Os dados foram analisados com o suporte instrumental do PRAAT e os 

valores das medidas foram tratados estatisticamente. Resumidamente, em se considerando os 

interesses distintos da presente pesquisa, dos resultados a que a pesquisadora alcançou, destaca-

se o que apontou ser a Taxa de Elocução média inferior à Taxa de Articulação média, o que foi 

atribuído ao fato de as pausas, consideradas para o cálculo da Taxa de Elocução, aumentarem 

a duração do trecho analisado e, portanto, do denominador da divisão.  

                                                 

 

40 A autora apresenta, inclusive, um apêndice com um panorâma acerca dos diferentes posicionamentos 

metodológicos em relação ao cálculo das Taxas de Elocução e Articulação. O quadro contribui para a consideração 

de que o estudo dessas medidas de duração ainda carece de sistematização metodológica que permita a 

comparatibilidade entre os resultados de diferentes pesquisas.  
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Fora do contexto forense, outras pesquisas com dados do Português Brasileiro têm 

se desenvolvido com foco na discussão sobre a fluência da fala. Entre esses trabalhos, destacam-

se os de Scarpa (1995, 2015), Merlo (2006, 2012) e Scarpa; Fernandes (2012). 

Scarpa (1995)41, no seu estudo “sobre o sujeito fluente”, expressa preocupação com 

o conceito de fluência. A autora aponta que a conceituação do fenômeno, por relacioná-lo  às 

noções de competência e performance,  historicamente se dá pelo seu negativo: há fluência 

onde não há disfluência. Com base nos estudos de Fillmore (1979), Scarpa destaca quatro tipos 

de fluência: fluência como habilidade de falar extensamente; fluência como domínio de 

recursos sintáticos e semânticos; fluência como habilidade de ter o que dizer em diferentes 

contextos; e fluência como habilidade de usar a linguagem com criatividade e imaginação.  A 

partir daí, a autora propõe uma descrição da disfluência em fala de crianças e de adultos falantes 

de Português. São as observações quanto à fala de adultos que interessam à presente pesquisa. 

Segundo Scarpa (1995, p. 174),  na fala de adultos, a falta de fluência, ou seja, a 

disfluência, tem sido desconsiderada dos estudos linguísticos, justamente porque é tomada 

como resultado de acidentes que devem ser ignorados “tanto pelo pesquisador quanto pelo 

ouvinte”; os estudos na área, então, ficam sob as abordagens patologizantes da Fonoaudiologia, 

sobretudo relacionadas à gagueira.  Na contramão dessa tendência, a linguista, por seu lado, 

critica essa omissão da Linguística e, inclusive, as abordagens da Linguística Textual, que 

trabalham sobre uma abstração ou ilusão de um sujeito fluente.  

Diz Scarpa que  

 

a fluência falada é, assim, um ideal da escrita. A criança que gagueja não desemboca 

na teleologia do sujeito adulto falante. O sujeito histórico fluente também é uma 

abstração. A linguagem em uso é faltosa e incompleta – os discursos transitam por 

outros discursos e quem faz a fluência é o outro. O outro recompõe as disfluências e 

imperfeições da fala (SCARPA, 1995, p. 176).  

  

Para ir ao encontro dessas considerações, a autora propõe-se uma abordagem 

alternativa que considere “a relação entre discursos como interpretantes” (SCARPA, 1995, p. 

176) e “encontra guarida” na  “iluminadora” reflexão de Pêcheux sobre a deriva do signficante, 

aquela segundo a qual “o sentido sempre pode ser outro”. Daí, a autora propõe que 

fluência/disfluência, ao invés de serem desconsideradas dos estudos linguísticos, sejam vistos 

                                                 

 

41 O texto de 1995 foi atualizado e revisado em Scarpa (2006). Houve acesso ao primeiro; por isso, é o apresentado 

aqui.   



 

 

86 

 

como indicadores da relação entre sujeito e língua: “a disfluência exibe pontos em que o sujeito 

se revela. As instabilidades fazem transparecer a ‘língua à deriva’, usando a metáfora de 

Pêcheux” (SCARPA, 1995, p. 179).  

Por fim, Scarpa (1995) faz uma observação que considera “paralela” sobre a 

fluência na escrita.  Para ela, o texto escrito ser considerado fluente e o texto falado ser 

considerado disfluente não passa de um mito. Segundo a autora, o texto escrito tem um produto 

final cujas características – construídas historicamente – são apagadas. 

O trabalho de Merlo (2006), por sua vez, dedicou-se a pesquisar se há periodicidade 

na produção de hesitações na fala e, em havendo, se essas periodicidades são afetadas pelo tipo 

textual, pela presença ou ausência de apoio visual e pelo tipo de conhecimento declarativo 

predominante no enunciado.  Trata-se de um marco nos estudos sobre a fluência no Português 

e, por isso, receberá mais espaço nesta revisão.  

O estudo de Merlo (2006) foi realizado com dados de cinco sujeitos falantes nativos 

de Português Brasileiro, do sexo masculino, com idade entre 20 e 34 anos e graduandos ou pós-

graduandos em Linguística. Para a coleta dos dados, a pesquisadora, após a aplicação de uma 

triagem típica às pesquisas fonouadiológicas, procedeu à eliciação da produção linguística dos 

sujeitos, em cabine acusticamente tratada. Os sujeitos foram incitados a narrar e a descrever 

uma figura e, também, a contar uma situação pessoal engraçada que tivessem vivido ou sobre 

seu quarto, por evocação livre. Assim, para a análise, a pesquisa contou com dois tipos de texto 

oral: o semântico (a partir da figura) e o autobiográfico (sem a figura). Após tratamento 

estatístico, sobretudo baseado na análise de séries temporais, Merlo (2006) verificou que o 

fenômeno da hesitação, enquanto propriedade do processemento linguístico-cognitivo,  é 

temporalmente organizado. Isso motivou a pesquisadora a abandonar a oposição entre fluente 

vs. disfluente (não-fluente) e a adotar a noção de “contínuo de fluência”.  

Para a pesquisa que empreendeu, a autora parte de algumas distinções fundamentais 

no que diz respeito a tipos de planejamento e classificação de hesitações. Quanto aos tipos de 

planejamento, inspirada em Henderson et al. (1996), Merlo (2006, p. 42) aponta a existência do 

macroplanejamento, que envolve mais de uma sentença, e do microplanejamento, que envolve 

uma sentença. Quanto à classificação das hesitações, após fazer uma interessante e detalhada 

revisão sobre duas diferentes abordagens da hesitação,  a autora expõe algumas distinções no 
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que diz respeito à hesitação na fala: pausas silenciosas, pausas preenchidas, prolongamentos, 

repetições, falsos inícios, bloqueios e marcadores discursivos42. 

As pausas silenciosas podem ser pausas fluentes ou pausas hesitativas, e o que as 

difere é a posição em que acontecem no enunciado43 .  Sintaticamente, as pausas fluentes são 

aquelas encontradas em fronteiras sintáticas consideradas fortes – entre períodos, entre orações, 

entre sujeito e predicado, por exemplo; as pausas hesitativas são as verificadas em fronteiras 

sintáticas fracas. Quanto ao aspecto prosódico, Merlo (2006), inspirada por Cruttenden (1994),  

destaca, entre outras pistas44,  como o alongamento final, a importância da frequência 

fundamental (f0) para a deliberação sobre a natureza da pausa: pausas fluentes são indicadas 

por baixo valor de f0 na sílaba átona antes da pausa seguido de f0 mais alta na sílaba depois da 

pausa; pausas hesitativas são indicadas por inalteração na curva de f0 antes e depois da pausa 

(f0 baixa continua baixa e f0 alta continua alta).  

Quanto às pausas preenchidas, a autora destaca “éh”, “ahn” e “mm” como os fones 

de enchimentos no Português.  Já os prolongamentos (assim como as pausas) podem ser fluentes 

ou hesitativos, igualmente dependendo da posição em que o aumento da duração do fone 

acontece. De acordo com Merlo (2006, p. 213), o prolongamento fluente, que ocorre entre 

grupos acentuais45,  tem por função marcar a proeminência de um trecho de fala; o 

prolongamento hesitativo, que acontecem mais comumente em final de palavra, não marcam 

proeminência ou fronteira, mas, sim, a descontinuidade no enunciado.  

No que diz respeito às repetições, a autora destaca, seguindo Koch et al (1996), que 

estas acontecem em três contextos: fluência, hesitação e reformulação.  Enquanto a repetição 

fluente diz respeito, majoritariamente, à reincidência de itens lexicais, causando ruptura 

sintática, a repetição hesitativa diferencia-se porque se realiza sobre sílabas e fones, causando 

ruptura lexical.  Aquilo a que a literatura dá o nome de repetição reformuladora, por outro lado, 

implica uma relação de sinonímia denotativa entre o item ou expressão fonte e o reformulador. 

Já os falsos inícios, de acordo com Merlo (2006, p. 216), são os casos de “construção sintática 

iniciada com algum problema”. Podem ser de dois tipos: falso início abandonado, quando o 

                                                 

 

42 Porque os bloqueios dizem mais respeito à fala com distúrbio de comunicação e os marcadores discursivos à 

manutenção de coesão (oposto da hesitação) na fala espontânea, fogem do escopo desta Tese e não serão abordados 

aqui.  
43 Veja-se a distinção entre continuidade e fluência, feita logo anteriormente.  
44 Merlo (2006) aponta , com base em Cruttenden (1994), a “anacruse” como pista para distinguir pausas fluentes 

de pausas hesitativas. “Anacruse” é o nome dado ao aumento local de taxa de elocução nas sílabas átonas iniciais 

do grupo acentual. 
45 Sobre a formação de grupos acentuais no Português, conferir Barbosa (2006). 
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falante desiste da construção e a substitui por outra, e falso início corrigido, quando o falante 

retoma a construção e a corrige.  

Em trabalho seguinte ao de 2006, Merlo (2012) dedica-se exclusivamente ao estudo 

da dinâmica temporal das pausas demarcativas e das hesitações. Neste trabalho, a autora propõe 

alterações nos termos que usara no trabalho anterior (Merlo, 2006). Repare-se que “pausas 

demarcativas” é uma nova designação, proposta pela autora, para o que, anteriormente, estava 

tratando como “pausa fluente” – a que, justamente, acontecia na demarcação de grupos 

acentuais e fronteiras sintáticas fortes.  Também, já no contexto da hesitação, a autora propõe 

que as então chamadas “pausas preenchidas” sejam renomeadas para “preenchedores”, 

seguindo orientação de O’Conneil; Kowal (2010), para os quais a primeira expressão pode dar 

a entender que as pausas preenchidas são diametralmente distintas das pausas silenciosas, 

apenas diferenciando-se em rezão de um “silêncio preenchido”, quando, na verdade, há 

distinções posicionais e teleológicas entre elas.  

São duas as hipóteses perseguidas por Merlo (2012). De acordo com a primeira 

delas, as pausas demarcativas estão relacionadas ao macroplanejamento da fala: quanto maior 

o número, a duração e o período dos ciclos de pausa, maior o macroplanejamento. A segunda 

hipótese da pesquisa busca relacionar hesitação à formulação linguística do texto falado: o texto 

menos familiar necessita de mais formulação linguística, causando aumento no número, na 

duração e no período dos ciclos das hesitações.  

O estudo é conduzido com base na observação de cinco variáveis independentes46: 

memória declarativa; memória operacional; macroplanejamento textual; tipos textuais; e taxa 

de elocução. Segundo revisão feita por Merlo (2012), a memória declarativa armazena por 

longo prazo conhecimentos autobiográficos e não-autobiográficos que, por poderem ser usados 

e adaptados a novas situações, são considerados flexíveis. A memória operacional, por outro 

lado, armazena e processa temporariamente informações. O macroplanejamento textual, por 

sua vez, diz respeito ao esquema de conceitos composto pelas informações que integrarão o 

texto. Os tipos textuais trazidos pela autora são cinco: descrição, narrativa, argumentação, 

explicação e diálogos; destes, sua pesquisa trabalha com os dois primeiros. Quanto à taxa de 

elocução, a pesquisadora destaca que os valores dessa medida variam a depender do tipo de 

hesitação. 

                                                 

 

46 Aquelas que afetam a variável dependente. No caso do estudo de Merlo (2012), globalmente, são variáveis 

dependentes a periodicidade, a duração e o número de pausas demarcativas ou hesitações.  
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Buscando corroborar ou refutar tais hipóteses, a pesquisadora coletou dados de fala 

semiespontânea de 10 sujeitos do sexo masculino, falantes nativos de Português Brasileiro, com 

idades entre 20 e 34 anos, no mínimo com o Ensino Médio completo. Depois de conduzir os 

experimentos e tratar os resultados estatisticamente com mais de 500 testagens, a autora chega 

a conclusões interessantes que denunciam a não-aleatoriedade temporal de pausas demarcativas 

e hesitações. Quanto às as pausas demarcativas, estas são mais frequentes em textos não-

autobiográficos, assim como em textos em que se exige a análise de novas informações e 

quando se exige sequenciamento de informações em descrições. Também, as pausas 

demarcativas sofrem o efeito do aumento da taxa de elocução: quanto menor a taxa de elocução, 

menor o número de informação falada, menor a duração das pausas. O mesmo acontece com a 

hesitação, o que faz a autora relacionar a familiaridade ao fenômeno: quanto mais familiar com 

o enunciado, menos o falante hesita.  

Ao final do trabalho, Merlo (2012) conclui que  

 

as pausas demarcativas e as hesitações não são fenômenos supérfluos, incoerentes, 

aleatórios, errados, degenerados ou pobres da língua falada. Não são supérfluos, 

porque a proporção de pausas e hesitações no texto falado está longe de ser 

insignificante. Não são incoerentes ou aleatórios, porque pausas e hesitações se 

distribuem de forma cíclica e periódica no texto falado. Não são errados, porque 

auxiliam o falante na expressão de sua intenção comunicativa e na manutenção da 

fluência. Não sendo fenômenos supérfluos, incoerentes, aleatórios ou errados, as 

pausas demarcativas e as hesitações não podem, portanto, ser consideradas elementos 

degenerados ou pobres da língua (MERLO, 2012, p. 112). 

 

 Nessa mesma linha, começa o trabalho de Scarpa; Fernandes (2012). As autoras 

assumem que “as fluências e as disfluências distribuem-se na língua segundo pressões 

semânticas, pragmáticas, comunicativas e prosódicas” (SCARPA; FERNANDES, 2012, p. 28). 

Para sustentar tal posição, as pesquisadoras realizam estudo que pretende mostrar que as pausas 

e as hesitações – as tidas como disfluências –  indiciam a existência de uma estrutura prosódica-

entoacional.  

Com o arcabouço teórico da Fonologia Prosódica e da Fonologia Entoacional e 

suporte instrumental do Praat, após analisar dados de fala espontânea em um contexto de 

entrevista, as autoras concluem que as marcas de disfluência tendem a acontecer mais no início 

de domínios prosódicos altos (Frase Entoacional e Frase Fonológica) do que no fim. As 

repetições  e alongamentos hesitativos encontradas pelas autoras foram mais frequentes em 

itens sem acento lexical (clíticos). Além disso, de acordo com as autoras, após repetições 

hesitativas, há configuração tonal que caracteriza o foco no PB e, quando essas repetições são 
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de palavras prosódicas, há atribuição de acento tonal mesmo que a palavra não ocupe a posição 

mais proeminente (de “cabeça”) da frase fonológica.  

Por fim, reconhecendo a importântica de novos estudos com maior quantidade de 

dados e sobre outros estilos de fala, as autoras concluem que 

se, como afirmado em Scarpa (1995;2006), seguindo Pêcheux (1981), as disfluências 

mostram pontos de deriva, segundo a afirmação de que todo enunciado é 

linguisticamente descritível como uma série (lexico-sintaticamente determinada) de 

pontos de deriva possíveis, tornando-se outro e abrindo-se a novas interpretações, é 

mister dizer também que as ocorrências de hesitação não são aleatórias do ponto de 

vista prosódico (SCARPA; FERNANDES, 2007, p. 38). 

 

É também militando contra a suposta aleatoriedade das disfluências que uma das 

autoras se manifesta em trabalho mais recente (SCARPA, 2015, p. 32-33), desta vez sobre a 

fala de crianças. Mais uma vez, a autora faz referência crítica a Pêcheux: 

 

Interpretações baseadas na Análise do Discurso (SCARPA, 1995; 2006) partem do 

princípio de que fluência e disfluência indicam diferentes relações do sujeito com a 

língua. As instabilidades fariam transparecer a “língua à deriva” (PÊCHEUX, 1990), 

segundo a assunção de que a língua é faltosa, incompleta. Assim, está intrinsecamente 

exposta ao equívoco da língua: todo enunciado é suscetível de tornar-se outro, 

diferente de si mesmo, de deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para 

um outro. […] A rigor, não há, em Pêcheux (1990), nada que autorize a noção de a 

“deriva” ser interpretada como causadora de produções erráticas do sujeito. É, na 

verdade, uma afirmação pós-estruturalista clássica, à qual se alinha uma das vertentes 

da Análise do Discurso, de que é um dos teóricos. A interpretação de que marcas de 

disfluência sejam erros, enganos, ou que estejam “fora da língua” é equivocada. Mas 

a noção de deriva tem sugerido um viés de dispersão e aleatoriedade linguística 

sistemática aos dados de disfluência, que estariam sujeitos à imprevisibilidade e, 

portanto, à aleatoriedade.  

 

 

Nessa afirmação, Scarpa (2015) questiona a noção de “deriva” em Pêcheux porque, 

no seu entender, ao sugerir a possibilidade de deslizamento de sentidos, o francês estaria 

impondo natureza aleatória a fatos da língua, inclusive àqueles considerados erros ou 

equívocos, como as hesitações, falsos inícios, repetições; para além disso, estaria deixando tais 

fatos de “fora da língua”.  O texto de Pêcheux a que a prosodista faz referência é O Discurso: 

estrutura ou acontecimento (PÊCHEUX, [1983] 2008). Como já foi dito no Primeiro Momento, 

foi nesse texto que Pêcheux desenvolveu a noção de acontecimento discursivo, baseado na 

análise do enunciado “On a gagné”; foi nesse texto que Pêcheux propõe justamente que a 

pesquisa em Linguística começasse a abordar o que é próprio da língua e aparece em forma de 

equívoco, elipse, falta. Com essa postura, na pesquisa linguística, segundo Pêcheux, obriga-se 

“a se construirem procedimentos (modos de interrogação de dados e formas de raciocínio) 
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capazes de abordar explicitamente o fato linguístico do equívoco como fato estrutural implicado 

pela ordem do simbólico” (PÊCHEUX, [1983] 2008, p. 51). 

É nesse momento do texto que Pêcheux enfatiza a importância da descrição e da 

interpretação na Análise de Discurso:  

 

Toda descrição […] está intrinsecamente exposta ao equívoco da língua: todo 

enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se 

deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro […] todo 

enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como 

uma série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, 

oferecendo lugar para a interpretação (PÊCHEUX, [1983] 2008, p. 53). 

 

Assim, quando Pêcheux fala em “pontos de deriva possíveis”, não parece estar 

negando a estrutura do/no acontecimento. A descrição desses pontos de deriva, na Análise de 

Discurso, é justamente o que se abre ao analista como “possibilidade de interpretar”. A 

responsabilidade do analista de discurso, então, é olhar – e escutar – as repetições, os falsos 

inícios, as hesitações, as pausas fora de lugar e interpretá-las levando em conta que o que está 

simbolizado, ali, na materialidade linguística, é um “índice potencial” da relação do sujeito com 

aquilo que o constitui; é efeito do trabalho do real da língua e do real da história no simbólico.  

Então, não é que a AD considere que as disfluências, por exemplo, se expliquem “fora da 

língua”; pelo contrário, é na língua que o equívoco acontece, mas há de se considerar que é por 

efeito dos mecanimos inconsicentes de interpelação ideológica. 

Com essa perspectiva, alguns estudos em Análise de Discurso já têm se 

desenvolvido trabalhando a relação entre som e sentido, considerando fatos da materialidade 

sonora não como acidentes individuais, enganos ou erros, mas como índices da materialidade 

discursiva que constitui o discurso e os processos de subjetivação. A esses estudos, dá voz a 

próxima seção. 

 

3.3 A articulação entre Análise de Discurso e fala: na literatura 

 

A relação entre sentido e som é assumida nos estudos discursivos já tem bastante 

tempo, mas, ainda assim, são poucos os trabalhos em Análise de Discurso de filiação 

materialista que tomam a materialidade sonora como significante. Isso dá sentido ao propósito 

da presente Tese, fortemente influenciada – inspirada, para melhor dizer – pelos estudos já 

existentes que, mesmo com diferentes procedimentos, têm o princípio de considerar as emissões 

sonoras (e as não emissões) constituintes do sentido – seja no estudo sobre o som ou do som.  
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Nesse contexto, a revisão que se apresenta não tem pretensão de ser exaustiva, mas 

representativa dessas inspirações. Portanto, neste texto, não fazemos uma exposição minuciosa 

e detalhada de toda produção que a literatura em AD guarda sobre o tema, mas apresentamos  

alguns desses estudos  para expor quais conceitos da teoria foram postos/vistos em 

funcionamento pelo analista, qual o tipo de análise prosódica feita, almejando contribuir em 

pontos e em contrapontos à presente proposta. A exposição dos estudos dos autores não se dará 

por ordem cronológica e, sim, autor por autor, justamente porque o que buscamos é identificar 

o modus operandi de cada um na consideração da fala/voz como materialidade da AD. 

No Brasil, entre os estudiosos em Análise de Discurso que têm demonstrado 

interesse na investigação da voz como materialidade para análises de filiação materialista do 

discurso, destacamos, nesta revisão, Souza (2000, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b 2011a, 2011b, 

2012a, 2012b, 2013), Piovezani (2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c, 2010, 2011a, 2011B, 

2013), Dorow (2013) e Vinhas (2014). 

Souza (2000), pioneiramente, percorre a hipótese de que os suprassegmentos são 

índices da subjetivação na enunciação oral. O autor toma como acontecimento discursivo a 

teoria da variação laboviana, e o corpus analisado constitui-se de uma entrevista 

sociolinguística em que o falante é incitado, por um entrevistador, a falar sobre a sua história 

de vida. Se, sob o ponto de vista discursivo, é a Análise de Discurso de filiação pecheutiana que 

sustenta a análise, o ponto de vista tomado para a análise suprassegmental oscila entre a visão 

estruturalista de Trubetzkoy, extraída de  Morel (1995, 1996), e a fonologia prosódica de 

Nespor e Vogel (1986) – que, como se sabe, faz parte do programa gerativista.  

Do seu gesto de leitura da materialidade linguística, o autor privilegia “a pausa 

sonora, realizada, por exemplo, nos alongamentos vocálicos, nas sobreposições de fala ou na 

repetição de constituintes suprassegmentais como rupturas no circuito linear suposto para a 

oralidade” (SOUZA, 2000, p. 165). O autor descreve a existência das interrupções, 

caracterizando-as como hesitações, pausas, sobreposições de fala e como marcas de que a 

temporalidade do enunciado não se encerra na enunciação, porque é atravessada por uma 

memória que vem de um outro tempo, de um outro lugar.  

Já em exercício de análise da voz de Michel Foucault em conferências veiculadas 

por programas de rádio, Souza (2009) propõe que se considere a “entonação” como um recurso 

empregado pelo “sujeito enunciante”. Eram duas as conferências à disposição do pesquisador 

para análise: Hétérotopie e Le Corps Utopique. O autor opta pela segunda, e o faz por duas 

razões: porque Le Corps Utopique tinha circulação apenas na forma falada, ou seja, o texto 
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escrito que se tinha da conferência era fruto de sua transcrição, e a preparação de um manuscrito 

condutor era incerta; e porque, nessa conferência, segundo o pesquisador, a voz de Foucault 

“modula-se em uma escala frequencial mais grave, subsumindo o tom necessário para que 

aquele que fala, falando, se mostre tão perto do corpo de sua escrita, quanto de seu próprio 

corpo” (SOUZA, 2008, p. 1).  

Em sede de análise, o autor se detém à sequência “Ce lieu que Proust doucement, 

anxieusement vient ocupper de nouveau a chacun de ses reveilles, à ce lieu-là, dés que j’ai les 

yeux ouverts, je ne peux plus échapper” , chamando a atenção para as expressões “ce lieu” e “à 

‘ce lieu’-là”. Segundo o autor, a primeira expressão foi dita com uma “força que a torna 

suavemente perceptível aos ouvidos”, o que estaria relacionado com o fato de que o locutor – 

Foucault, no caso – “nada tem a ver” com aquele espaço e com aquele sujeito, afinal, quem 

ocupa “este lugar” é Proust. Já a segunda expressão, conforme o gesto analítico realizado, diz 

respeito a um lugar ocupado pelo “próprio eu” de Foucault, e a essa observação o autor não 

chega apenas pela constatação do agora presente “eu” na sintaxe – “j’ai”. O pesquisador vai 

além da sintaxe e constata que “a voz imprime mais intensidade precisamente na emissão da 

sílaba –là”, como “ponto mais alto da curva entoacional” (SOUZA, 2008, p. 1), o que desloca 

o enunciador e o aproxima do locutor. 

Em outro trabalho, também de 2008, Souza continua a se debruçar sobre 

materialidades linguísticas vindas das ondas de rádio, mas, desta vez, não sobre a voz de 

Foucault; tratam, Souza; Silva (2008b), da voz das cantoras de rádio dos anos 50. Os autores 

partem do pressuposto de que a abertura para o sucesso de cantoras incipientes dependeria do 

quanto estas, nas suas apresentações iniciais nos programas de calouro das rádios, fizessem, por 

sua “colocação vocal”, lembrar cantoras que já gozassem de prestígio com o público. Mas essa 

relação de identificação com uma memória bem sucedida no cenário musical era uma 

necessidade apenas primeira: arrisco dizer que a pega do encontro da cantora iniciante como o 

público, de forma a fazê-la acontecer no rádio, dependia, na pressuposição dos autores, “da 

construção de um jeito próprio de cantar” (SOUZA; SILVA, 2008b, p. 1).  

A análise fonética empreendida pelos autores, realizada no software PRAAT, faz 

uma comparação espectrográfica de mesmos trechos de uma música cantada por duas cantoras: 

Dalva de Oliveira e Ângela Maria, esta sucessora daquela na cena musical brasileira da década 

de 50. Os autores constatam, pelos valores apresentados de duração –  no estudo, medida em 

segundos –, que a cantora Ângela tem períodos mais alongados nas vogais, mas apresenta o  /r/ 

dos inícios absolutos “alongados bem menos” (SOUZA; SILVA, 2008b, p. 11).  
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Os pesquisadores, pela análise da curva de f0 aparente no espectrograma, atestam 

que, enquanto Dalva de Oliveira “apresenta variações bruscas no tom da voz”, Ângela Vieira 

“apenas vibra a voz de forma estilística, como marcação estética de enunciação” (SOUZA; 

SILVA, 2008b, p. 11). Assim, assumindo enquadramento teórico na “Teoria da Enunciação e 

na Análise de Discurso” (SOUZA; SILVA, 2008b, p. 1), os autores alcançam, por  

 
uma análise acústica, os traços de enunciação vocal que identifica, com igual 

intensidade, a constituição de duas grandes cantoras como sujeito do canto, campo em 

que discursivamente a voz feminina tinha uma especial representação política, quer 

naquilo em que era convertida pelos regimes de poder dominante, quer para o que 

significa como lugar de enunciação que ecoa a voz feminina anulada no cenário 

público e privado de dominação masculina (SOUZA; SILVA, 2008b, p. 11). 

 

Já em Souza (2009), a atenção do pesquisador novamente se volta à voz de Michel 

Foucault. Se, no trabalho de 2008, a escolha por analisar a conferência Le Corps Utopique se 

deu porque tal conferência apenas circulava oralmente, sem a certeza de que houvesse qualquer 

manuscrito antecipadamente preparado pelo filósofo e que o servisse de guia, agora, a 

preocupação do autor se volta justamente para as conferências de rádio preparadas por Foucault.  

O que o pesquisador pretende, então, é descobrir os “vestígios da subjetividade”, e essa 

descoberta é possível através da análise da voz do autor enquanto profere as conferências. 

Na busca por não se deter ao conteúdo das palavras proferidas pelo filósofo, Souza 

(2009) define a voz  

 

nos termos da prosódia que permite escutar, ao mesmo tempo, uma regularidade 

rítmica e uma diferenciação tonal impondo certa inflexão enunciativa correspondente 

ao desenho de uma curva, ou seja, a incidência de um ritmo que escapa acusticamente 

da regularidade linear no fluxo da cadeia falada (SOUZA, 2009, p. 43). 

 

A descrição prosódica empreendida pelo autor parece eminentemente estruturalista. 

Um fragmento de fala de Foucault descrito e analisado é o seguinte: 

 

d’une part, sauver le marxisme de ce que pouvait être sauvé dans une forme de eh.. 

↓(PENSÉE, DE MORAL, DE POLITIQUE AUSSI QU’ON PEUT DIRE 

BOURGEOIS), etc... ↑ Et puis d’autre part, dirrière cette idée de ↓ (L’HOMME 

TOTAL, COMPLET), etc.. ↑ qu’est-ce que cache? (SOUZA, 2009, p. 49). 

 

Os símbolos ↓ e ↑ indicam, respectivamente, pontos de descendência e ascendência 

na entoação. E, na sequência analisada, segundo o pesquisador, marca “precisamente o lugar 

[...] em que certo modo de pensar entra em ruptura com um outro em um mesmo domínio de 

saber” (SOUZA, 2009, p. 50). Assim, nesses pontos de ruptura do “trajeto da voz” de Foucault, 
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o autor, a exemplo do trabalho sobre o Le Corps Utopique, percebe os modos de subjetivação, 

de deslocamento e aproximação entre o sujeito-enunciante e o sujeito do discurso; na análise 

dessa conferência, o pesquisador sustenta-se na abordagem enunciativa de Jacqueline Authier-

Revuz. 

Esse ponto de encontro da Teoria da Enunciação com a Análise de Discurso 

acompanha os gestos de leitura do pesquisador desde a primeira tentativa de trazer a fala como 

materialidade na AD (SOUZA, 2000), e também é manifesto em Souza (2013). Neste estudo 

mais recente, o pesquisador ocupa-se de um fato linguístico interessante: comparar a “colocação 

vocal” de um texto falado original e de sua respectiva dublagem, na narrativa fílmica; 

especificamente, na dublagem, do Português para o Francês, do filme brasileiro Tropa de Elite 

I.  

A hipótese do estudo é a seguinte: a voz, como substância prosódica, é a parte 

constitutiva da materialidade significante da organização textual na linguagem cinematográfica 

(SOUZA, 2013, p. 2). O autor concentra-se na investigação sobre os efeitos de sentido 

implicados pela presença do vocativo, na versão original, e pela ausência desse elemento 

sintático, na dublagem, na narrativa do protagonista do filme; trata, por exemplo, dos famosos 

“amigo” e “parceiro” que caracterizaram o narrar – o voz over – do Capitão Nascimento sobre 

a sua vivência na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Brasil. 

Com uma “abordagem prosódica, enunciativa e discursiva” (SOUZA, 2013, p. 5), 

o pesquisador compara, através do software MOMEL47, o espectrograma de um trecho da 

versão original e da versão dublada, e observa que o apelativo não foi dito na versão em Francês 

e que a voz do narrador em Português ressoa “irônica e leve” enquanto a da dublagem é mais 

“grave, intensa, impositiva, agressiva e autoritária” (SOUZA, 2013, p. 9). E essa ausência, 

segundo a análise empreendida, não se atribui a características internas dos sistemas linguísticos 

em questão, mas sim às diferentes posições-sujeito ocupadas pelo policial-protagonista na 

versão brasileira e na dublada, francesa, do filme: o “Capitão Nascimento, subjetivado em outra 

voz e dirigindo-se a um interlocutor genérico, adotando uma atitude de indiscutível 

constatação” (SOUZA, 2013, p. 10). 

                                                 

 

47 Oprograma MOMEL (MOdélisation de MELodie)  reduz a frequência fundamental (f0) a pontos-alvo, para 

então permitir a notação entoacional; “foi proposto originalmente por Hirst entre 1980 e 1983 e automatizado por 

Hirst e Espesser em 1993” (CELESTE; REIS, 2012, p. 4). 
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Ao lado dos estudos de Souza, contribuição importante também é dada pelos 

estudos de Piovezani (2007a, 2007b, 2008a). O corte saussureano, que inclusive foi tema de 

inquietação do nosso discurso no início das elucubrações sobre a consideração da fala como 

materialidade na AD, também é refletido pelo pesquisador (PIOVEZANI, 2007a) quando milita 

por uma linguística da substância, por uma análise dos efeitos de sentido da voz e da 

constituição do sujeito do som. Assim, o autor dedica-se à análise dos sentidos produzidos pelos 

elementos vocais no discurso político, especificamente no discurso de José Serra enquanto 

candidato à Presidência da República do Brasil no pleito de 2002; os dados de fala são obtidos 

do horário eleitoral gratuito da campanha para disputa do segundo turno.  

O autor compara a fala do próprio candidato à fala de outras vozes que participam 

da propaganda eleitoral – chefes do executivo de algumas regiões brasileiras e “pessoas 

‘comuns’” (PIOVEZANI, 2007b, p. 8), e constata  a “‘neutralidade’ da prosódia do candidato” 

que, juntamente com a sua “apresentação midiática”, constrói o sentido de boa intenção da 

candidatura. O pesquisador não aponta quais tenham sido as evidências apresentadas na fala do 

candidato que atestam essa neutralidade – se o modo como os constituintes sintáticos se (re) 

organizam, se alguma medida de determinado parâmetro acústico reconhecidamente 

suprassegmental, seja essa medida de ritmo ou de entoação.  

Em Piovezani (2010), o discurso político, ainda o horário eleitoral obrigatório 

gratuito, é tomado pelo pesquisador como objeto de análise, mas, desta vez, recai sobre a 

campanha eleitoral do candidato Luís Inácio Lula da Silva.  

O seguinte trecho é analisado no estudo: 

 
É exatamente por isso que nesse momento eu quero ter uma conversa franca com 

você, eleitor brasileiro. Existem algumas coisas que você precisa saber, de forma bem 

clara e objetiva: coisas que dizem respeito a mim, a você e ao futuro do Brasil. [...] 

Essa é a mais absoluta verdade sobre a crise econômica brasileira. E quem disser 

outra coisa, está tentando enganar você (PIOVEZANI, 2010, p. 14, grifos do autor). 

 

Em uma análise que pretende coadunar o segmental, o suprassegmental e o 

corporal, o autor constata que, nas expressões em destaque, “as subidas de tom e a composição 

de uma tessitura em nível alto coincidem exatamente com as declarações explícitas de 

sinceridade”, e afirma a existência de uma “constante, mas não aleatória oscilação entre os 

baixos volumes” (PIOVEZANI, 2010, p. 14). Isso, segundo o autor, contribuiria para a 

construção de um simulacro de “conversas pessoais amistosas”, enquanto que os “volumes mais 

altos” indicariam o compromisso do enunciador com a verdade daquilo que está sendo dito.  
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Com a mesma abordagem, o pesquisador continua seu exercício de escuta do 

discurso político e, mais recentemente, no empreendimento de articular discurso e prosódia, faz 

outra interpretação de usos e efeitos da voz num programa eleitoral (PIOVEZANI, 2013). Desta 

vez, porém, analisa a voz de Dilma Rousseff na campanha eleitoral de 2010 para a Presidência 

da República, e chega à conclusão de que “a voz se nos apresenta como uma metáfora ou ao 

menos como um índice privilegiado para melhor compreendermos o que se passa nos corações 

e mentes dos homens e mulheres de nossa sociedade” (PIOVEZANI, 2013, p. 22). 

Se a preocupação de Piovezani recai sobre o discurso político, especificamente 

sobre o discurso de presidenciáveis no horário eleitoral gratuito, Dorow (2013), por sua vez, vê 

na articulação entre prosódia e discurso um modo de acesso aos sentidos produzidos no discurso 

jurídico, e concentra sua análise nos dizeres de um advogado de defesa em uma sessão do 

Tribunal de Júri, em que o defensor argumenta em favor da absolvição de sua cliente, levada a 

julgamento popular sob a acusação de prática de homicídio. Com o software Praat, a autora 

extrai valores de frequência fundamental – pressuponho que a média – de palavras de 

sequências discursivas de referência em que há marcadores de negação, como “não”, “nada”, 

“nenhuma”. Constata que, em comparação com as palavras que os circundam, tais itens lexicais 

apresentam f0 superior, o que indicaria que carregaram  o “foco entoativo” ou “foco 

entoacional”  do enunciado, contribuindo para a argumentação do defensor, que estaria, então, 

atravessado por uma Formação Discursiva a favor da absolvição da ré. Esse recurso do 

advogado à entoação, nas palavras da autora, é “produto da memória afetivo-prosódica-

discursiva” (DOROW, 2013, p. 208). 

Já Vinhas (2014) manifestou preocupação com a relação que se pode estabelecer 

entre corpo, linguagem, discurso e subjetividade em enunciados de mulheres presas. 

Articulando com profundidade aspectos teóricos do Materialismo Histórico e da Psicanálise, 

no quadro teórico da Análise de Discurso, a autora se propõe um gesto de “escuta discursiva”, 

na acepção que Ferreira (2007) dá à expressão.  

A autora propõe que, com base no seu arquivo, se possam configurar duas principais 

Formações Discursivas na formação ideológica jurídica: a Formação Discursiva Jurídica e a 

Formação Discursiva da Criminalidade. A essa configuração, Vinhas (2014) reafirma uma 

ressalva canônica na Análise de Discurso: não se trata as FDs de blocos homogêneos e estáveis; 

aquilo que é materializado pela Formação Discursiva é, sim, sujeito a falhas e equívocos, que 

manifestam a heterogeneidade constitutiva dos processos discursivos, mesmo aqueles inseridos 

nos rituais preferidos no Aparelho Repressivo de Estado, como são os rituais do Direito.   
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Assim, considerando a linguagem, a ideologia e o corpo no processo de constituição 

do sujeito e do sentido, a autora propõe que a possibilidade de deriva do significante seja vista 

também considerando a voz, não apenas aspectos lexicais e sintáticos.  A partir da descrição e 

análise de enunciados proferidos pelas mulheres presas, identificando, com base na própria 

impressão, aspectos como prolongamentos de sílabas e modificação da entonação, a autora 

defende que, a partir de uma “prosódia discursiva”, é possível perceber no jurídico, na relação 

entre ideologia e inconsciente, espaço para a contradição e para a resistência:  

 

Parece que da prosódia ecoa a possibilidade de emergência de outro tipo de relação 

com a ideologia e com o inconsciente. Trata-se de uma relação extremamente instável, 

imprevisível, que poderia trazer à tona sentidos que não podem (e não devem) circular 

a partir de uma sequência léxico-sintaticamente descritível. Os recursos prosódicos 

empregados pelo sujeito trazem à tona o caráter de incompletude da linguagem 

(VINHAS, 2014, p. 79). 

 

 

O trabalho de Vinhas (2014) junta-se aos trabalhos de Souza, Piovezani e Dorow 

para constituir a literatura em que se inspira presente Tese, que também considera a 

materialidade sonora no estudo dos processos discursivos.  Do trabalho de Dorow (2013), a 

importância dada à memória discursiva será retomada ao longo desta pesquisa, sobretudo no 

que diz respeito ao estatuto da fonética perceptual para a construção de um dispositivo teórico-

analítico que tenha a fala como base linguística para o estudo dos processos discursivos. É a 

mesma preocupação com a percepção que nos fará retomar os resultados de Piovezani; também, 

a preocupação desse autor com o discurso político e com sua re(a)presentação no aparerelho 

midiático interessam particularmente a este estudo.  

Os trabalhos de Souza, por sua vez, também têm contribuição fundamental às 

pretensões da pesquisa. Isso porque, na mesma esteira do autor, buscamos relacionar as marcas 

linguísticas deixadas pela voz aos modos de subjetivação do sujeito. Nas análises que 

empreende sobre a voz de Michel Foucault, por exemplo, o pesquisador reflete acerca da 

atualização de um texto preparado quando proferido, pelo seu autor, em voz alta. Esse fato 

linguístico-discursivo é também considerado nas tomadas de decisão ao longo desta tentativa 

de construção do dispositivo metodológico para a análise discursiva da voz.  Além disso, a 

articulação que propõe o autor, entre a Teoria da Enunciação, especificamente das 

constribuições de Jacqueline Authier-Revuz, e a Análise de Discurso de filiação pecheutiana, é 

também tentada neste trabalho, haja vista a emergência, no arquivo, do excesso de irrupção do 

dizer do outro na linearidade do dizer, que se apresenta4 como regularidade nos primeiros 

olhares para o arquivo.  
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Disso tratamos a partir daqui. 

 

4 TOMADAS DE POSIÇÃO II:  OS EXCESSOS DOS/NOS PRIMEIROS OLHARES 

PARA O ARQUIVO 

 

Os primeiros olhares para o arquivo desta pesquisa estiveram fortemente 

influenciados pelo texto A falta, o excesso e o estranhamento na constituição do corpus 

discursivo (ERNST, 2009).  Nesse trabalho, Ernst (2009) trata falta, excesso e estranhamento 

como noções capazes de servir ao analista de discurso como dispositivos operatórios no 

movimento espiralizado de descrição e interpretação do corpus.  

Aliás, é justamente devido a esse pêndulo do gesto teórico-analítico que Ernst 

(2009) revela a natureza bidimensional da tríade nocional que mobiliza: bidimensional porque 

há de se considerarem os conceitos de falta, excesso e estranhamento na relação com o 

intradiscurso e com o interdiscurso, numa operação48 de conjunção e não de disjunção.   

O Quadro 2, a seguir, apresenta, de forma redutora e reduzida, a explicitação trazida 

pelas palavras da autora (ERNST, 2009, p. 4-5) 

 

Quadro 2 - Tríade nocional para constituição do corpus em Análise de Discurso, seguindo 

proposta de Ernst (2009) 

Noção/ 

Dimensão 

Dimensão intradiscursiva Dimensão interdiscursiva 

Falta Omissão de palavras, expressões 

e/ou orações 

Ocultação de elementos do 

interdiscurso 

Excesso Incisas, intensificadores, 

repetição de palavras ou 

expressões e orações.  

Reiteração incessante de 

determinados saberes 

interdiscursivos 

Estranhamento Quebra da ordem sintática e/ou 

semântica; desordem no 

enunciado  

Conflito entre formações 

discursivas 

 

Com base nas noções apresentadas no Quadro 2, propomos o início da sua releitura, 

considerando as particularidades do arquivo sobre o qual se debruça este gesto de análise.  

O julgamento da Ação Penal 470, pelo Supremo Tribunal Federal, durou cinco 

meses: de agosto de 2012 a dezembro de 2012. Nesses cinco meses, foram 53 as sessões 

plenárias dedicadas à causa, as quais correspondem a 121 vídeos no Canal do STF no YouTube, 

totalizando mais de 170 horas de áudio. O excesso, portanto, já estava no tamanho do arquivo; 

                                                 

 

48 Tratamos de “conjunção” e “disjunção”, aqui, com alguma contribuição da acepção lógica dessas noções.  
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o estranhamento, na fragmentação constitutiva do olhar-escutar da analista. A falta é, então, 

constitutiva neste Momento. 

Como manifestamos em um dos objetivos expressos na introdução deste trabalho, 

a pesquisa pretende contribuir para a construção de um dispositivo metodológico que, 

considerando o ponto de vista da Análise de Discurso de perspectiva materialista, tome a fala, 

especificamente a prosódia da língua, como materialidade para a análise dos processos de 

construção de sentido, ou seja, dos processos discursivos. Tomando o “Caso Mensalão” como 

hipótese de acontecimento discursivo, conforme foi discutido no Primeiro Momento, o que 

pretendemos, a partir de gesto de descrição de características acústicas do sinal de fala do 

Ministro-Relator dessa Ação Penal, é refletir sobre se, e em que medida, a consideração do 

nível suprassegmental de análise linguística pode contribuir para o entendimento do 

funcionamento do discurso do Supremo Tribunal Federal no julgamento dessa causa.  

Sobre os primeiros gestos na construção desse dispositivo, tratamos nas seções 

“Estudo piloto 1” e “Estudo piloto 2”. O nome “piloto” não é por acaso: evidencia um momento 

constitutivo da pesquisa, em que o paradoxo no entendimento sobre “exaustividade” da análise 

afetou sobremaneira o trabalho; evidencia, também, a redenção ao aparato experimental e 

quantitativo, quase como em uma tentativa de análise automática dos discursos. 

 

4.1 Estudo piloto 1 

 

Após um Primeiro Momento em que se tratou da hipótese de ser o “Caso Mensalão” 

um acontecimento discursivo, neste Segundo Momento, tem início o movimento de descrição 

e análise linguística, que começa pela transcrição do julgamento. Para iniciar tal transcrição, foi 

necessário acesso ao áudio do julgamento do “Mensalão”, e esse acesso foi possível porque, 

como foi dito naquela primeira parte do trabalho, ineditamente nas democracias do mundo, o 

Supremo Tribunal Federal tem um canal no YouTube que disponibiliza, entre outros conteúdos, 

os vídeos das sessões de julgamento no Plenário da Corte. Nossa tarefa, nesse momento, foi a 

de fazer o download dos vídeos, através do software V Downloader e, em seguida, a conversão 

dos vídeos para áudio. 

 

4.1.1 Procedimenos: primeiro gesto de transcrição, princípios de exclusão e caracterização 

do corpus 
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Inicialmente, o exercício de transcrição consistiu simplesmente na criação de um 

arquivo com todas as falas produzidas na Corte, durante o julgamento, digitadas. O contato com 

a materialidade linguística fez a nossa atenção ser captada por alguma regularidade naquela 

imensidão de mais de 170 horas de áudio: era excessiva – para não dizer “frequente” – a 

presença do outro marcado nos dizeres do Ministro-Relator. 

Nossa primeira escuta do arquivo foi captada por essa primeira impressão: nisto 

que chamo de “estudo piloto 1”, a primeira tentativa de descrição e análise fonético-prosódica 

consistiu em um estudo fonético-prosódico sobre produção e percepção da qualidade vocal. 

O objetivo desta etapa é verificar, a partir de parâmetros relacionados à qualidade de voz, se há 

diferenças na percepção e na produção da fala em enunciado com discurso direto e discurso 

indireto. Buscamos resposta a três perguntas, que envolvem estudo fonético-prosódico quanto 

à produção e à percepção dos enunciados:  

 

-  há diferença significativa nas medidas dos parâmetros acústicos de qualidade 

vocal – jitter, shimmer, HNR e inclinação espectral –, em dados do Português 

Brasileiro, entre enunciados com heterogeneidade enunciativa – discurso direto e 

de discurso indireto – e enunciados sem essa mostração de heterogeneidade? 

- falantes nativos de Português Brasileiro são capazes de perceber diferenças 

acústicas entre esses enunciados?;  

- há relação significativa entre as medidas de parâmetros acústicos da qualidade 

vocal e a percepção em enunciados a depender da presença de discurso direto e 

discurso indireto? 

 

Para responder a tais questionamentos, este estudo piloto 1 debruçou-se, 

aleatoriamente, apenas sobre a fala do Ministro-Relator proferida nos dias 02 de agosto de 2012  

e 03 de outubro de 2012. Em seguida da definição do espaço temporal para a composição do 

corpus linguístico, passou-se aos procedimentos de  escolha dos enunciados, que deveriam 

formar três grupos, considerando o objetivo da pesquisa: (S) sem discurso relatado (direto ou 

indireto); (A) com discurso direto49; (D) com discurso indireto. Para conduzir a seleção dos 

enunciados, foi empregado o seguinte critério: enunciados cujo conteúdo lexical pudesse 

                                                 

 

49 A letra “A" foi utilizada para identificar o grupo de enunciados com discurso direto porque, em algum momento, 

nossa compreensão de discurso relatado reduzia relacionava diretamente “'aspas" a "discurso direto”. 
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indicar características de pessoa não puderam constituir o corpus. Com base nesse critério, 

enunciados como EM211 e EM21250, que configuram caso de discurso direto, não foram 

selecionados. 

 

EM211 -  o Marcos Valério que entrou em contato com alguém do banco, não me 

lembro exatamente com quem, não foi diretamente comigo, e disse que haveria essa 

possibilidade, se eu estaria interessada. Eu disse que eu estaria interessada, que eu 

estaria à disposição (o negrito é nosso). 

 

EM212 - A minha atividade como articulador político era receber, fazer reuniões, ir 

ao congresso com os líderes, com os líderes do governo, com os líderes dos partidos, 

para que o governo aprovasse no congresso nacional, ou prestasse esclarecimento, ou 

fosse fiscalizado, ou respondesse a questionamento, a denúncias. E esse era o papel 

que eu tinha (o negrito é nosso). 

 

Em EM211 e EM212, a presença das marcas de gênero feminino e do desempenho 

de atividades detalhadas, respectivamente, poderiam ser distratores para os avaliadores ao 

responderem ao teste de percepção. Identificando a fala como de um falante masculino e, se 

familiar com a fala dos ministros do STF, identificando o locutor, o respondente do teste de 

percepção poderia facilmente categorizar o enunciado como sendo repetição daquilo que já fora 

dito por outra pessoa. Então, esse tipo de enunciado foi excluído do corpus. 

Outra consideração importante sobre a seleção dos enunciados, neste estudo piloto 

1, especificamente sobre os enunciados de discurso indireto, é que foi objeto de análise a parte 

que segue a conjunção integrante da oração subordinada substantiva objetiva direta. Nesse 

sentido, em EnM213, está identificado um exemplo da aplicação desse critério de segmentação 

e constituição do corpus. 

 

EnM213 - Apesar da evidente relação de José Dirceu com os co-réus que distribuíam 

e que recebiam recursos em espécie, a defesa de José Dirceu afirma que ele nunca 

teve qualquer participação em questões financeiras do partido dos 

trabalhadores. (D3, o negrito é nosso). 

 

Atendidos os critérios de seleção dos enunciados, foram selecionados 27 

enunciados a serem objeto de análises tanto no que diz respeito à percepção quanto à produção, 

no que concerne à qualidade vocal. Formaram-se três grupos, como já referido – S, A e D –, 

                                                 

 

50 Na forma EMxX, onde “E” é “Enunciado”, x é o momento da pesquisa, no caso, 2, portanto, “M2”, de Segundo 

Momento, e “X”  é o algarismo identificador do enunciado a que se pode remeter neste texto.  
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cada um com 9 enunciados, os quais têm média de duração de 9s. Os enunciados objeto de 

análise estão transcritas no Anexo 1 deste texto.  

Segundo Barbosa (2012), a caracterização de um corpus para estudo fonético-

prosódico precisa passar por duas informações: o nível de controle do experimentador sobre a 

produção dos enunciados e o gênero enunciativo de onde provêm os enunciados analisados. 

Entendemos que, por enquanto, há razoável certeza apenas em relação ao primeiro, já que os 

enunciados foram proferidos pelo Ministro-Relator durante o julgamento de uma Ação Penal.  

Trata-se de enunciados de fala espontânea, portanto, assim entendidos porque 

produzidos em uma situação de “comunicação humana em que o pesquisador não intervém, 

apenas seleciona o material para análise a partir de critérios teóricos” (BARBOSA, 2012, p. 

14). Quanto ao gênero enunciativo, o autor oferece algumas sugestões de gêneros que já foram 

objeto de estudos prosódicos -  “entrevista, narrativa, ditado, leitura em sala de aula habitual, 

imitação de uma pessoa, interpretação de um texto em cena” (BARBOSA, 2012, p. 15). 

Entretanto, esses exemplos não parecem ser o caso dos enunciados desta pesquisa, uma vez que 

as classificações propostas na seção anterior a este Capítulo evidenciam a natureza complexa 

da situação de comunicação de que se extraíram os enunciados para análise. 

 

4.1.2 Procedimentos para a análise acústica e coleta dos dados de percepção 

 

Com o Praat, os 27 enunciados foram extraídos do arquivo de áudio completo dos 

vídeos disponibilizados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, como já descrito, dando 

origem a 27 novos arquivos de áudio, com taxa de amostragem de 44.100Hz, os quais foram os 

utilizados tanto para as medidas acústicas como para a montagem dos testes de percepção. 

Todos os enunciados passaram pelo procedimento de normalização de intensidade, feito com 

um script de Rauber (2008), que consta no Anexo 2.  

Conforme já foi referido, interessam, neste primeiro passo de incursão sobre o 

arquivo, relacionar produção e percepção de qualidade vocal, através de medidas de jitter, 

shimmer, HNR e inclinação espectral. Todas essas medidas de produção foram obtidas no Praat, 

conforme procedimentos descritos nos Anexos 3 e 4. 

Para a obtenção de dados referentes à percepção dessas medidas acústicas, os 27 

enunciados selecionados mediante os procedimentos descritos constituíram dois testes de 

percepção. Os dois testes foram montados, compartilhados e respondidos na plataforma 
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Gizmo51; a divulgação dos links que remetiam aos testes foi feita em páginas de grupos na rede 

social Facebook. 12 participantes52 responderam aos testes, dos quais 4 são mulheres e 8 são 

homens, no Teste 1, e 6 são mulheres e 6 são homens, no Teste 2. Os participantes do Teste 1 

e do Teste 2 não foram os mesmos indivíduos.  

É importante revelar que, a todos os juízes que responderam o teste, foi apresentado, 

antes do início da exposição aos estímulos, uma amostra de fala do locutor, para que fosse 

garantido que todos os participantes tivessem minimamente familiaridade com a voz a ser 

avaliada. O estímulo dado como amostra era um exemplo de fala lida com 19 segundos de 

duração, extraída da mesma gravação que deu origem aos 27 enunciados do corpus.  

No primeiro teste, que neste texto é identificado como Teste 1, “Avaliação da 

origem da fala”, os participantes foram orientados a responder se, no trecho que escutaram, o 

que foi falado era “de autoria do próprio falante” ou “repetição, pelo falante, do que outra pessoa 

disse”. Tratou a pergunta do Teste 1, portanto, de se desfazer da metalinguagem “discurso 

direto” e “discurso indireto”, agrupando esses dois casos de heterogeneidade como “repetição”, 

o que permite apontar o teste como de “categorial ratings” (KREIMAN et al, 1993, p. 22).  

Já no Teste 2, “Avaliação de força para falar”, os participantes foram orientados a 

atribuir um valor para a força do estímulo que escutassem, em uma escala de 0 a 5. Em cada 

um dos testes, os avaliadores ouviram duas vezes cada um dos 27 enunciados, totalizando 54 

estímulos ouvidos por julgador, aleatorizados para cada participante do teste. Os dados obtidos 

quanto aos parâmetros de produção e quanto aos testes de percepção receberam análise 

estatística através dos software R e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

As medidas de jitter, shimmer, HNR e inclinação espectral foram consideradas 

variáveis dependentes53 da variável “grupo” – (S) sem discurso relatado (direto ou indireto); 

(A) com discurso direto; (D) com discurso indireto.  

                                                 

 

51 Disponível em http://www.surveygizmo.com/. Acesso em: 25 jun. 2013. 
52 Neste texto chamados de “avaliadores” ou “juízes. Não se trata aqui dos juízes do Supremo Tribunal Federal, 

nem de qualquer magistrado que atue no Direito brasileiro. A escolha pela designação “juízes” e não “sujeitos” é 

motivada pelo que Rietveld; van Hout (1993) disseram sobre confiança e concordância entre/intra julgadores. 

Segundo os autores, se o participante se envolver em alguma atividade de medição, de atribuição de valor, pode 

ser considerado um juiz; é o que acontece com os participantes do estudo piloto. Então, os indivíduos que 

gentilmente responderam aos testes de percepção deste estudo piloto 2 são os “juízes” que julgaram o enunciado 

em relação às perguntas que lhes foram feitas. É a metalinguagem da Fonética Experimental. 
53 Segundo Barbosa (2012, p. 34), “dependent variables are those which are measuredand which are usually 

acoustic or articulatory correlates of the discrete or intervalar prosodic, independent variables […] those 

manipulated by the experimenter and directly related to the hypotheses raised”. 
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Assim, na busca de investigar se há diferença nos valores das medidas acústicas a 

depender do valor assumido pelas variáveis independentes  consideradas, foram utilizadas a 

estatística descritiva e a estatística inferencial.  

A estatística descritiva contribui para a observação da distribuição dos dados, e 

conta com medidas-resumo que têm o condão de descrever os dados sob dois aspectos: posição 

e dispersão.  

Quanto à posição, entre as “medidas de posição” ou de “tendência central”, tidas 

como “representativas da série toda” de dados (MORETIN; BUSSAB, 2014, p. 37), as que se 

destacam, nesta pesquisa, são duas: média e mediana. A média aritmética é obtida pela soma 

das observações dividida pelo número de observações. Por exemplo, considerando-se três 

observações da frequência fundamental (f0) da vogal [i] produzida pelo mesmo falante três 

vezes, tem-se o seguinte: número de observações = 3; f0 da primeira observação = 115 Hz; f0 

da segunda observação = 180 Hz; f0 da terceira observação = 125 Hz; soma das observações = 

115 + 180 + 125 = 415 Hz; média aritmética = 415/3 = 140 Hz.  

A mediana, por sua vez, indica a posição central da série de dados observados, a 

partir da ordenação crescente dos valores. Aplicando ao exemplo apresentado, tem-se o 

seguinte: ordenação em ordem crescente = 115, 125, 180; mediana = elemento da posição 

central da série de dados = 125 Hz. Nesse caso, em que o número de observações é ímpar, a 

ordenação crescente facilita a observação de qual seja o elemento que ocupa a posição central. 

No entanto, se fosse acrescentado à série sob análise uma quarta observação, de valor 120 Hz, 

o valor da mediana seria obtido pela média aritmética das duas observações centrais, no caso, 

120Hz e 125 Hz, resultando em uma mediana de 122,5 Hz; para o mesmo conjunto de quatro 

observações, a média aritmética seria 135 Hz.  

A observação desses valores obtidos, a título de exemplo para média (140 Hz, para 

três observações; 135 Hz, para quatro observações) e para mediana (120 Hz, para três 

observações; 122,5 Hz, para quatro observações) evidenciam a diferença fundamental entre 

essas duas medidas de posição da estatística descritiva: a média sofre o efeito de valores 

extremos, enquanto a mediana não, o que justifica a diferença de 20 Hz entre média e mediana 

no exemplo apresentado, causada pelo valor extremo de 180 Hz. Por essa razão, a mediana é 

tida como mais robusta nos estudos fonéticos (ARANTES, 2014, p. 219). 

As medidas de dispersão, por outro lado, não servem para representar a tendência 

central do conjunto de observações, mas para indicar a variabilidade dos valores desse conjunto.  

Isso significa dizer que diferentes conjuntos de dados podem ter mesma medida de posição – 
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mesma média, por exemplo – mas podem ter diferente distribuição, diferente variabilidade, ou 

seja, os elementos estão dispersos diferentemente em torno da média, no conjunto das 

observações.  

Para isso, duas medidas de dispersão são comumente utilizadas: desvio padrão e 

variância. A variância é obtida pela soma das diferenças entre o valor de um elemento e a média 

da amostra, ao quadrado, dividido pelo número de observações menos 1. Para ajustar a 

dimensão da medida de dispersão à dimensão da unidade usualmente calculada (uma dimensão, 

por exemplo, Hz, e não Hz2), extrai-se a raiz quadrada da variança e, assim, obtém-se a medida 

do desvio padrão.  

Tais medidas vão dizer, então, sobre o desvio (ou erro) que se comete ao representar 

cada elemento da amostra, ou seja, cada valor de cada elemento, pela medida-resumo que 

representa a amostra (média). Por isso, neste trabalho, nos sucessivos-exaustivos gestos de 

escuta, descrição e análise da materialidade prosódica, a começar por este estudo piloto 1, tais 

medidas da estatística descritiva serão utilizadas, com o condão de descrever os dados fonéticos 

obtidos.  

A estatística inferencial, por sua vez, é importante para esta pesquisa porque permite 

inferir, a partir da amostra, dos dados observados, propriedades fonéticas de um conjunto maior 

de dados. É através da estatística inferencial que se poderá buscar argumentos fonético-

estatísticos para inferir, por exemplo, que há relação entre a existência de discurso relatado no 

enunciado e a suas medidas de frequência fundamental (f0).  

Neste estudo piloto 1, para verificar a significância da diferença entre as medidas 

de jitter, shimmer, HNR e inclinação espectral entre os três grupos de estímulos – A, S e D – 

realizou-se, no SPSS, um teste de normalidade e, em seguida, o teste de diferença de médias 

por Análise de Variância (ANOVA), com o nível de significância de α=0,05. O nível de 

significância diz sobre a probabilidade de rejeitar a hipótese  nula quanto esta for verdadeira, 

que configura o erro de Tipo I em Estatística Inferencial (BARBOSA, 2013, p. 61). A hipótese 

nula desse teste, para nós, foi a seguinte: as médias das medidas encontradas são iguais para A, 

S e D. Assim, ao analisar os resultados estatísticos do teste de análise de  variância ANOVA, 

se o valor da probabilidade p-value for menor que o valor de α, a hipótese nula será  rejeitada, 

e as diferenças absolutas nos valores encontrados para A, S e D são consideradas significativas.  

Antes da escolha do teste de diferença de médias a ser utilizado, foi verificada a 

normalidade das amostras para cada medida de produção, em cada um dos três grupos de 

enunciado. A distribuição dos dados, segundo os testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov 
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e Shapiro-Wilk, é normal, indicando o uso, como teste de diferença entre médias de variáveis 

numéricas, um teste de análise de variância ANOVA.  

A partir dos resultados dos testes de percepção 1 e 2, foram realizados testes de 

concordância inter-juízes; no teste 1, também foi calculada a medida de dee-prime (d’), que 

mede a sensibilidade do julgador aos estímulos. Especificamente sobre confiança e 

concordância na percepção da qualidade de voz, Kreiman et al (1993) tratam de marcar a 

distinção entre os termos: juízes concordam quando dão exatamente o mesmo julgamento sobre 

o objeto avaliado, e são confiáveis se apresentada constância entre os sons avaliados 

(KREIMAN, 1993, p. 36). 

Para medir a concordância inter-juízes, entre os 12 participantes dos testes de 

percepção, fizemos uso do coeficiente Kappa-Fleiss, que tem sido usado em trabalhos de 

fonética experimental, como em Barbosa (2009) e Lucente (2012). Com base no número de 

respostas iguais entre os juízes, o coeficiente Kappa assinala o grau de concordância além do 

que se esperaria ao acaso. Varia entre -1 e 1, sendo que a proximidade do 1 indica alta 

concordância entre os julgadores, e a significância é vista por p<0,05.  Os valores de Kappa-

Fleiss para os resultados do teste de percepção foram obtidos pelo programa estatístico R. Os 

resultados das medidas de produção foram relacionados aos graus atribuídos no teste de 

percepção 2 (Avaliação de força para falar) e  aos acertos no teste de percepção 1 mediante o 

teste estatístico de Regressão Linear. 

Segundo Rietveld; van Hout (1993), a análise por regressão pode ser descrita como 

um método para analisar a variabilidade de uma variável dependente em relação à variabilidade 

de uma (regressão simples) ou mais variáveis independentes ou preditoras (regressão múltipla), 

e é largamente utilizada nos estudos linguísticos. Como apontam os autores, essa variável 

habilita linguistas a, por exemplo, afirmar sobre a influência de variáveis preditoras como idade 

e classe social sobre a proficiência linguística. A técnica de regressão, então, possibilita medir 

como as mudanças na variável dependente são resultados de mudanças na variável 

independente. 

Os resultados da análise fonético-prosódica, sustentados em tratamento estatístico 

que consideram as medidas apresentadas até aqui, estão expostos a seguir. 

 

4.1.3 Resultados fonéticos-prosódicos da análise de produção e percepção 
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Quanto aos resultados dos dados de produção, a observação do resultado do 

ANOVA para as diferenças nos valores dos parâmetros acústicos conforme o grupo de 

enunciado permite evidenciar que apenas três dos parâmetros observados têm diferença 

significativa, cruzadas as variáveis “parâmetro acústico” e “tipo de enunciado”, para α=0,05: 

shimmer local absolut (p=0,017); shimmer apq3 (p=0,046) e shimmer dda (p=0,046).  

Quanto aos resultados dos testes de percepção, no Teste 1, “Avaliação de origem 

da fala”, conforme se vê na Tabela 1, não houve concordância entre as respostas dadas pelos 

juízes na avaliação (se o estímulo era do falante ou se era uma repetição) em nenhum dos três 

grupos de enunciados – discurso direto (18 estímulos), discurso indireto (18 estímulos) e sem 

discurso relatado (18 estímulos) –, o que se reflete no baixo valor de Kappa quando feito com 

base nas respostas aos 54 estímulos (K= 0,116, concordância fraca, ainda que p menor que 

0,001 – 4,8e-12).  

 

 

 

 

Tabela 1 -  Resultado do teste Kappa-Fleiss para o teste de percepção “Avaliação da origem da 

fala” (Teste 1) - Estudo piloto 1 

Conjunto avaliado Estímulos Juízes Kappa Z P-value 

(<0,05) 

Discurso Direto (A) 18 12 -0.0329 -1.13 0.256 

Discurso Indireto(D) 18 12 0.0213 0.735 0.462 

Sem Discurso Relatado (S) 18 12 -0.00797 -0.275 0.783 

Todos (A, D, S) 54 12 0.116 6.91 4.8e-12 

 

Além da medida de Kappa, as respostas dadas pelos participantes à pergunta sobre 

a origem da fala do locutor possibilitam a construção de tabelas de contingência para calcular 

o “dee-prime”(d’) de cada avaliador. O d’ é uma medida comum à Teoria da Detecção do Sinal 

(SDT) e é obtido pela subtração entre Z-score do Hit e Z-Score do FA (Falso Alarme).  A SDT 

é usada, segundo Abdi (2007), quando, no teste de percepção, o estímulo a ser avaliado pelo 

juiz deve ser categorizado entre duas possibilidades. Em relação à pergunta do Teste 1, em que 

o estímulo pode ser assumido, pelo avaliador, como “do falante” (F) ou “repetição” (R), 

considera-se adequada a obtenção da medida d’ de cada juiz, cujo valor indicará a distância 

entre as suas respostas e a média do sinal.   

Tem-se, então, que d’= Z(Hit) – Z(FA). A Tabela 2 apresenta um exemplo de tabela 

de contingência construída para um dos juízes (J1) do Teste  1. Considera-se que cada juiz 
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julgou 54 estítmulos – 36 de repetição (18 de discurso direto e 18 de discurso indireto) e 18 do 

falante (sem heterogeneidade). 

 

Tabela 2 - Procedimentos para cálculo do d’ – Estudo piloto 1 

Juiz     Passo 1 Passo 2  Passo 3                   Passo 4 

J1 

J1 R F J1 R F 
Total 

Acerto 
J1 R F Z(HIT) Z(FA) d’ 

A 12 6 R 28(HIT) 8(MISS) 44 R 1 0,22 0,7647097 -1,2206 1,9854 

D 16 2 F 2(FA) 16 (CR*)   F 0 0,89       

S 2 16                     

  

No Passo 1, anota-se o seguinte: número de respostas em que o juiz marcou o 

estímulo com discurso direto (A) como repetição (R) – 12 ocorrências – e  como do falante (F) 

– 6 ocorrências; número de respostas em que o juiz marcou o estímulo com discurso indireto 

(D) como repetição – 16 ocorrências – e como do falante – 2 ocorrências; número de respostas 

em que o juiz marcou o estítmulo sem heterogeneidade (S) como repetição – 2 ocorrências – e 

como do falante – 16 ocorrências.  

Com base nesses números, no Passo 2, têm-se o cálculo dos seguintes valores: Hit, 

correspondente ao número absoluto de correta identificação do estímulo de discurso direto ou 

de discurso indireto como “repetição” (sobre 36, já que 18 de discurso direto e 18 de discurso 

indireto); Miss, correspondente ao número absoluto de marcações “falante” para quando o 

estímulo fosse discurso direto ou discurso indireto (sobre 36); FA, falso alarme, correspondente 

ao número absoluto de marcações “repetição” para quando o estímulo fosse do falante (sobre 

18, já que são 18 os estímulos de fala do “falante”, ou seja, sem discurso relatado); CR, rejeição 

correta, ou seja, quando o juiz ouviu falante e julgou “falante”, ou seja, quando deixou de 

marcar repetição corretamente (sobre 36). As quatro células do Passo 2 somadas, então, chegam 

a 54, número que reflete a quantidade de estímulos ouvidos por cada falante.  

Com o valor do Hit e do FA, no Passo 3, faz-se a razão dos números absolutos com 

o número de que fazem parte (36 quando o estímulo for de heterogeneidade e 18 quando não 

for). Com essa razão, no Passo 4, no programa estatístico R, calcula-se, pela fórmula qnorm, o 

Z(Hit) e o Z(FA), para então chegar ao d’, pela subtração entre esses dois últimos valores. Neste 

estudo piloto 1, esse procedimento de cálculo do dee-prime foi feito com os softwares Excel e 
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R, e, depois, os resultados foram conferidos com o d’ Calculator, disponível na internet54, e que 

apenas exige que se coloque, nos dois primeiros campos, a razão à qual se chegou no Passo 3.  

Com base no procedimento descrito, alcançaram-se os valores de d’ dos 12 juízes 

que responderam ao Teste 1, e esses valores são apresentados na Tabela 3, a seguir. À Tabela 

3, é incorporado o valor de C, que representa a estratégia do avaliador: C=0 indica um juiz 

ideal; C<0 indica um juiz liberal (que tende, por exemplo, a dizer que o estímulo é de discurso 

direto quando o sinal acústico não diz isso); C>0 indica um juiz conservador, ou seja, que tende, 

por exemplo, a dizer que o estímulo com discurso direto é do falante e não de repetição. 

 

 

 

Tabela 3 - Valor de d’ e C, por juiz, no Teste de Percepção 1, “Avaliação da origem da fala” 

(Teste 1), no estudo piloto 1 

Juiz d’ C 

J1 1,98535 0,227 

J2 0 0,151 

J3 0,212531 0,177 

J4 1,08093 0,689 

J5 0,631184 0,905 

J6 1,290325 0,576 

J7 0,209395 0,038 

J8 -0,21043 0,101 

J9 1,249638 0,337 

J10 1,662904 0,74 

J11 4,375 2,112 

J12 1,453509 0,853 

 

A análise da Tabela 3 permite verificar que os juízes que responderam ao Teste 1 

têm perfil conservador, já que C>0, embora esse valor não tenha apresentado uma distribuição 

normal entre os formadores do grupo. Considerando que, quanto maior o d’ apresentado pelo 

juiz, mais este foi sensível à diferença entre os estímulos, a Tabela 3 permite observar que o 

comportamento dos avaliadores no teste não foi harmônico, de modo que há juízes com d’<0, 

                                                 

 

54D’ Calculator, disponível em http://memory.psych.mun.ca/models/dprime/. 



 

 

111 

 

o que lhes confere pouca sensibilidade à distinção, e, ainda, alta possibilidade de terem dado 

respostas ao acaso, não necessariamente motivadas pelo sinal acústico.  

Então, no que diz respeito ao Teste 1, “Avaliação da origem da fala”, os resultados 

dos testes estatísticos evidenciaram que os 12 juízes não apresentam concordância entre si, 

pelos resultados do Kappa.  

Para verificar se há diferença no número de acertos a depender do tipo de enunciado 

– discurso direto, discurso indireto e sem discurso relatado –, foi realizado um teste ANOVA, 

e o resultado mostrou que há diferença significativa nos acertos a depender do tipo de 

enunciado, com p= 0,0001, para α=0,05: o maior número de acertos foi nos enunciados sem 

discurso relatado. 

No Teste 2 – “Avaliação do esforço para falar” –, conforme evidencia a Tabela 4, 

também não houve concordância entre os juízes, em nenhum dos grupos de enunciados, seja de 

discurso direto, discurso indireto ou sem discurso relatado, já que os valores do teste Kappa, 

rodado no R, sugerem inclusive desacordo entre os avaliadores.  

 

Tabela 4 - Resultado do teste Kappa-Fleiss para o Teste de Percepção 2, “Avaliação de força 

para falar” (Teste 2), no estudo piloto 1 

Conjunto avaliado Juízes Estímulos Kappa Z p-value 

(<0,05) 

Todos (A, D, S) 12 54 -0.00307 -0.353 0.724 

Discurso direto (A) 12 18 -0.00882 -0.602 0.547 

Discurso indireto (D) 12 18 -0.00561 -0.37 0.712 

Sem Discurso Relatado (S) 12 18 -0.0109 -0.703 0.482 

 

Para verificar se há diferença significativa entre o tipo de enunciado ouvido – 

discurso direto, discurso indireto e sem discurso relatado – e os graus atribuídos, foi realizado 

o teste ANOVA, no SPSS, e a diferença apresentada não é significativa, com p=0,89, para a = 

0,05.   

Na intenção de verificar se há relação entre os resultados obtidos nas medidas de 

produção relacionadas à qualidade vocal e os resultados dos testes de percepção 1 e 2, foram 

realizadas sucessivas regressões lineares, no SPSS, o que permite observar qual a relação entre 

as medidas dos parâmetros acústicos e os resultados dos testes. Dos testes de percepção 

realizados neste estudo piloto, interessam duas variáveis dependentes: no Teste 1, “Avaliação 

da origem da fala”, tem-se a variável “quantidade de acertos por estímulo” (QA); no Teste 2, 

“Avaliação do grau de força para falar”, tem-se a variável “média de graus de força atribuídos 

ao estímulo” (GF).  
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No que diz respeito à relação entre a quantidade de acertos (QA) no Teste 1 e as 

medidas acústicas de qualidade vocal extraídas, em se tratando dos 54 estímulos, a regressão 

linear feita com os três grupos de enunciado – discurso direto, discurso indireto e sem discurso 

relatado – mostrou valores significativos para as relações entre cada uma das medidas de 

shimmer, ainda que com coeficiente de correlação (r-square – r2) baixo. Os  resultados 

estatísticos são apresentados na Tabela 5. Tais resultados dizem respeito à aplicação de vários 

modelos de Regressão Linear Simples tendo como variável dependente a Quantidade de 

Acertos (QA). 

 

 

 

 

 

Tabela 5 -  Valores do teste de Regressão Linear considerando a variável Quantidade de Acertos 

(QA) e parâmetros acústicos relacionados às medidas de shimmer, a partir do Teste de 

Percepção 1, “Origem da fala” (Teste 1), no Estudo piloto 1 

 

Parâmetro acústico 

r2  

(r-square) 

p-value 

(<0,05) 

Shimmer local 0,154 0,043 

Shimmer local dB 0,212 0,016 

Shimmer apq3 0,181 0,027 

Shimmer apq5 0,157 0,041 

Shimmer apq11 0,169 0,033 

Shimmer dda 0,182 0,027 

 

A Tabela 5 permite observar que 21,2 % (r2 = 0,212) dos acertos podem ser 

explicados em função da variável shimmer local dB, e ainda mostra a significância de se 

considerar a proporcionalidade da quantidade de acertos preditas pelas outras variáveis 

relacionadas a shimmer.   

No que diz respeito à relação entre os graus de força (GF) atribuídos no Teste 2, 

“Avaliação da força  para falar” e as medidas de qualidade vocal, em se considerando os 54 

estímulos avaliados, as medidas de shimmer também apresentaram-se relevantes, juntamente 

com a inclinação espectral. Os resultados estatísticos são apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Valores do teste de Regressão Linear considerando a variável Graus de Força (GF) 

e parâmetros acústicos relacionados às medidas de shimmer, a partir do Teste de Percepção 1, 

“Origem da fala” (Teste 1), no Estudo piloto 1 

Parâmetro acústico 

r2 

(r-square) 

p-value 

(<0,05) 

Shimmer local 0,279 0,048 

Shimmer local dB 0,191 0,023 

Shimmer apq3 0,216 0,015 

Shimmer apq5 0,293 0,004 

Shimmer apq11 0,257 0,007 

Shimmer dda 0,216 0,015 

Inclinação espectral 0,463 0,001 

Shimmer (local + local dB 

+ apq3 + apq5 + apq11 + 

dda) + Inclinação 

espectral 

0,54 0,0009 

 

 

A Tabela 6 permite verificar que a maior explicação da variação nos valores dos 

graus de força atribuídos pelos juízes aos 54 estímulos se dá na relação entre todas as medidas 

de shimmer em interação com a medida de inclinação espectral, com 54% (r2 = 0,54) das 

variações explicadas por essa regressão.  

Os resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6 dizem respeito a regressões lineares 

realizadas em se considerando todos os 54 estímulos a que responderam os participantes dos 

Testes 1 e 2. Há que se considerar, também, qual o comportamento das variáveis em se tratando 

da correlação estabelecida internamente nos grupos de enunciados, ou seja, apenas com os 18 

estímulos com enunciados com discurso direto (A), apenas com os 18 estítmulos com 

enunciados com discurso indireto (D) e apenas com os 18 estímulos com enunciados sem 

discurso relatado. 

 Em se considerando apenas os 18 estímulos de discurso direto (A), não houve 

valores significativos na regressão linear entre a variável Quantidade de Acertos (Teste 1) e 

qualquer das medidas acústicas de qualidade vocal extraídas. Por outro lado, encontraram-se 

resultados significativos na relação entre essas medidas e os graus de força atribuídos nas 

sentenças de discurso direto, novamente com variáveis relacionadas a shimmer e inclinação 

espectral. Tem-se r2 = 0.590 para GF~shimmer local, com p=0,016; para GF~shimmer apq3, 

r2 = 0.484 e p=0,037; para GF~shimmer apq5, r2 = 0,589 e p=0,016; para GF~shimmer dda, r2 

= 0.483e p=0,038; para GF~inclinação espectral, r2 = 0.612 e p=0,013. Por esses valores, 
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aproximadamente 61% da variação nos graus de força atribuídos aos estímulos com discurso 

podem ser explicados pela relação com a inclinação espectral. 

 No que diz respeito aos 18 estímulos de discurso indireto, não houve significância 

nas regressões lineares entre as variáveis das medidas acústicas de qualidade de voz e os acertos 

dos estímulos, do Teste 1. Porém, na regressão com a variável “grau de força” como variável 

dependente, do Teste 2, houve significância para a relação GF~inclinação espectral, que explica 

aproximadamente 72% da variação, com r2 = 0,723 e p=0,004.  

Quanto aos 18 estímulos sem discurso relatado e a relação entre a Quantidade de 

Acertos do Teste 1 e as medidas acústicas da qualidade de voz, tem-se r2 = 0.503 para 

GF~shimmer apq3, com p=0,032; e, para GF~shimmer dda, r2 = 0,459 e p=0,045. Na relação 

com os graus de força atribuídos no Teste 2, encontraram-se como significativos os valores r2 

= 0,511 e p=0,031, para GF~shimmer local dB, e r22 = 0.468 e p=0,042 para GF~inclinação 

espectral. Tem-se r2 = 0.503 para GF~shimmer apq3, com p=0,032; e, para GF~shimmer dda, 

r2 = 0,459 e p=0,045. Na relação com os graus de força atribuídos no Teste 2, encontraram-se 

como significativos os valores r2 = 0,511 e p=0,031, para GF~shimmer local dB, e r2 = 0.468 e 

p=0,042 para GF~inclinação espectral.   

Assim, neste estudo piloto 1, cujo objetivo foi verificar, a partir de parâmetros 

relacionados à qualidade de voz, se há alteração na percepção e na produção da fala em 

enunciados com discurso direto e discurso indireto, foram encontrados resultados que permitem 

discutir as hipóteses inicialmente levantadas.  

A hipótese de que há diferença significativa nas medidas dos parâmetros acústicos 

de qualidade vocal entre enunciados de discurso relatado – discurso direto e discurso indireto – 

e enunciados sem discurso relatado não foi confirmada, haja vista que o teste estatístico de 

análise de variância apresentou valores não significativos.  

A hipótese de que há diferença significativa na percepção entre enunciados com e 

sem discurso relatado foi parcialmente corroborada. Foi possível verificar significância na 

diferença entre número de acertos no teste de avaliação da origem da fala – se do falante ou 

repetição – a depender do estímulo dado, se de discurso direto, discurso indireto ou sem 

discurso relatado. No entanto, não houve diferença significativa nos valores atribuídos à força 

da fala a depender do tipo de enunciado. 

A hipótese de que há relação significativa entre as medidas de parâmetros acústicos 

da qualidade vocal e a percepção em enunciados com e sem discurso relatado foi corroborada, 

uma vez que as medidas de shimmer e de inclinação espectral, quando postas em relação aos 
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acertos quanto ao tipo de estímulo e aos graus de força por regressão linear, explicaram com 

significância a variação nos dados.  

Como exposto na subseção 3.2.2 deste Capítulo 3 do Segundo Momento da 

pesquisa, as medidas de shimmer e inclinação espectral, vinculadas à intensidade, ou seja, à 

quantidade de energia do espectro, são fortemente relacionadas, na literatura, ao esforço vocal. 

Assim, os resultados a que o estudo piloto chegou permitem observar que a percepção de 

enunciados com discurso relatado (Teste 1) e que a percepção de força na fala (Teste 2) estão 

afetadas pelo esforço feito pelo falante na produção da fala.  

Portanto, os resultados fonético-prosódicos alcançados até o presente Momento 

sugerem que o esforço vocal seja um fenômeno acústico relevante para a descrição fonético-

prosódica do que, até aqui, se vem tratando como “discurso relatado”. As contribuições deste 

estudo piloto são resumidas a seguir. 

 

4.1.4 Contribuições do estudo piloto: rumo a uma semântica discursiva 

 

Considerando os objetivos da pesquisa, a realização deste estudo piloto motivou 

algumas reflexões com implicações para o interesse referente à construção de um dispositivo 

teórico-metodológico para a consideração da fala como materialidade significante para a 

Análise de Discurso. 

Em relação à descrição e à análise da produção da fala, perguntamo-nos, ao final desta 

primeira visada fonética sobre o corpus linguístico, especificamente sob o aspecto 

metodológico, o seguinte: 

-  os enunciados que compõem os grupos “discurso direto”, “discurso indireto” e “sem 

discurso relatado” devem estar em relação de contiguidade linear, ou seja, a comparação a ser 

realizada deve ser entre o enunciado com discurso relatado e aquele que o antecede ou sucede?  

Quais as implicações de se considerar a contiguidade linear sob o aspecto discursivo? 

- quais as medidas fonéticas que podem contribuir para a investigação empreendida, 

considerando que aquelas relacionadas à qualidade vocal, no estudo piloto 1, não apresentam, 

nas análises específicas da produção da fala, resultados que demonstrassem diferença 

significativa entre enunciados com discurso relatado e enunciados sem discurso relatado? Ou 

seja: qual o design experimental que favorece a descrição e a análise fonético-prosódica do 

“discurso relatado”? 
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Com motivação nessas questões que emergiram do estudo piloto 1, uma segunda leitura-

escuta do arquivo foi empreendida, e um novo exercício metodológico foi necessário, do que 

resultaram algumas outras tomadas de decisão, sobre as quais se discorre a seguir. 

 

4.2 Estudo piloto 2 

 

A realização do estudo piloto 1, de inspeção puramente linguística – 

suprassegmental, fonética, estatística – de casos de discurso relatado serviu-nos de alerta: 

nenhum olhar sobre o arquivo linguístico, que se pretenda dessintagmatizado linguisticamente 

e discursivamente, deve ser inconsequente. Dito de outro modo: mesmo para uma análise 

automatizada dos enunciados, se a intenção do pesquisador for percorrer o caminho superfície 

linguística – objeto discursivo – processo discursivo, o cuidado metodológico deve acompanhá-

lo desde já, sob pena de se apagarem, mesmo que pelas condições metodológicas, as condições 

sócio-históricas de produção do discurso, o que, se não impede, ao menos dificulta ao analista 

interpretar o caráter material do sentido dissimulado pela(s) Formações Discursiva(s) por meio 

da forma-sujeito. 

Do total da duração do julgamento da Ação Penal 470 – cinco meses, de agosto de 

2012 a dezembro de 2012 –, o estudo piloto debruçou-se aleatoriamente apenas sobre a fala do 

Ministro-Relator proferida nos dias 02 de agosto de 2012 – primeiro dia de julgamento – e 03 

de outubro de 2012. Nesta releitura do arquivo, por outro lado, foram selecionadas as sessões 

dos dias 02 de agosto de 2012 e 15 de agosto de 2012. Para além da necessidade natural de abrir 

mão da vasta quantidade de material linguístico – e discursivo –, haja vista a impossibilidade 

de oitiva da quantidade de horas de áudio do julgamento, ambas as sessões não se destinam ao 

julgamento do mérito da causa. O Ministro-Relator lê o relatório e vota sobre as preliminares 

da causa, ou seja, ainda não se pronuncia a respeito da inocência ou culpa dos réus. 

A decisão de excluir as sessões destinadas a julgar o mérito se dá porque, no 

julgamento do mérito da causa – isto é, dos itens da denúncia feita pelo Procurador-geral da 

República, representante do Ministério Público, que imputam aos acusados a prática de conduta 

delituosa –, o juiz se vê – mais do que nas preliminares – diante da análise técnica de questões 

tipicamente jurídico-penais que vão dizer sobre a tipicidade, ilicitude e culpabilidade da 

conduta dos réus. Por outro lado, as preliminares, julgadas antes do mérito (art. 136, RISTF; 

art. 301 a 314, Código de Processo Civil), por sua vez, são alegadas pela defesa apenas em sede 

de contestação. O mesmo ocorre com o Relatório proferido pelo Ministro-Relator, momento 
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em que este faz uma síntese do feito, referindo aspectos relevantes da denúncia e de seu 

recebimento pelo Tribunal, da instrução processual e das alegações da defesa.  

Assim, tem-se uma primeira tomada de decisão deste segundo gesto de leitura e 

escuta do arquivo: a superfície linguística a ser analisada, no julgamento do “Caso Mensalão”, 

está, neste Estudo piloto 2, adstrita às sessões dos dias 02 de agosto de 2012 e 15 de agosto de 

2012, nas quais o Ministros-relator lê o Relatório e vota quanto às Preliminares.   

Os arquivos de áudio foram obtidos já quando da realização do estudo piloto 1, 

mediante download dos vídeos e posterior conversão para formado .WAV diretamente do Canal 

que o Supremo Tribunal Federal mantém no YouTube. Cada um dos dois dias de julgamento 

foi disponibilizado em três vídeos, dando origem, portanto, a três arquivos de áudio cada um, 

totalizando cerca de 6h de gravação.  Efetivamente, as partes dos áudios em que o Ministro-

Relator se manifesta comporta cerca de 2h de material. 

À transcrição que se iniciou também  no estudo piloto 1 deu-se seguimento neste 

estudo piloto 2.  

 

4.2.1 Segundo gesto de transcrição do corpus 

 

Neste momento, faz-se contingente e necessária uma importante decisão sobre o 

método de transcrição dos dados da pesquisa, que se pretende contribuição para a construção 

de um dispositivo metodológico que considere a fala como materialidade linguística para a 

Análise de Discurso. Conforme dispõe o RISTF, entre seus artigos 93 e 96:  

 

Art. 93. As conclusões do Plenário e das Turmas, em suas decisões, constarão 

de acórdão, do qual fará parte a transcrição do áudio do julgamento.  

[...] Art. 95. A publicação do acórdão, por suas conclusões e ementa, far-se-á, para 

todos os efeitos, no Diário da Justiça. Parágrafo único. Salvo motivo justificado, a 

publicação no Diário da Justiça far-se-á dentro do prazo de sessenta dias, a partir da 

sessão em que tenha sido proclamado o resultado do julgamento.  

Art. 96. Em cada julgamento a transcrição do áudio registrará o relatório, a discussão, 

os votos fundamentados, bem como as perguntas feitas aos advogados e suas 

respostas, e será juntada aos autos com o acórdão, depois de revista e rubricada.  

§ 1ºApós a sessão de julgamento, a Secretaria das Sessões procederá à transcrição 

da discussão, dos votos orais, bem como das perguntas feitas aos advogados e suas 

respostas.  

§ 2ºOs Gabinetes dos Ministros liberarão o relatório, os votos escritos e a 

transcrição da discussão, no prazo de vinte dias contados da sessão de julgamento.  

§ 3ºA Secretaria das Sessões procederá à transcrição do áudio do relatório e dos 

votos lidos que não tenham sido liberados no prazo do § 2º, com a ressalva de que 

não foram revistos.  

[...] § 6º As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo, contidos na 

decisão, podem ser corrigidos por despacho do Relator, mediante reclamação, quando 

referentes à ata, ou por via de embargos de declaração, quando couberem.  
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[…] § 7º O Relator sorteado ou o Relator para o acórdão poderá autorizar, antes da 

publicação, a divulgação, em texto ou áudio, do teor do julgamento. (RISTF, arts. 93 

a 97, grifos em negrito nossos) 

 

Desses dispositivos legais, fica entendido que, no acórdão da Ação Penal 470, serão 

registrados o relatório do Ministro-Relator, os votos fundamentados, os votos lidos, a 

transcrição das discussões em plenário, dos votos orais e das perguntas feitas pelos Ministros 

aos advogados e suas resposta.  Como prevê o regimento, o teor do julgamento foi 

disponibilizado antes da divulgação do acórdão: todos os vídeos das 53 sessões do Pleno que 

decidiram sobre a causa estavam disponíveis no YouTube no dia seguinte ao término do 

julgamento, em dezembro de 2012; o acórdão, porém, apenas foi publicado no Diário de Justiça 

no dia 22 de abril de 2013, dois meses depois do tempo regimental – é que se trata do “mais 

longo julgamento da história do tribunal” (site do STF). 

Então, uma vez já disponível o acórdão que, por força do regimento, contém a 

transcrição do que fora lido e falado nas sessões de julgamento – inclusive nas dos dias 02 de 

agosto e 15 de agosto, que interessam a este gesto de escuta – a tarefa de realização da 

transcrição seria desnecessária. Porém, a decisão metodológica foi outra, e esta se justifica pela 

comparação entre um trecho da transcrição realizada pelo Tribunal e um trecho da transcrição 

realizada neste trabalho.  

A decisão sobre como a transcrição dos dados de áudio que será apresentada ao 

leitor deste trabalho, então, poderia se apresentar como subsidiária, na medida em que o que 

interessa, pelo entendimento literal do objetivo da pesquisa, seria apenas a informação acústica. 

O problema é que, agindo assim, o movimento de descrição e de interpretação da materialidade 

linguística não teria batimento; seria monotonal e nada semelhante à espiral referida por 

Pêcheux em Discurso: Estrutura ou Acontecimento.   

Se, como prescreve o regimento do Tribunal, o acórdão contivesse fielmente o que 

fora falado no julgamento, aí, talvez, a questão fosse mesmo subsidiária, mas não é o caso. Há, 

no entanto, discrepância entre o que consta no inteiro teor do documento divulgado e aquilo 

que foi falado pelos Ministros no Plenário, inclusive o Ministro-Relator. Duas são as 

constatações que se podem fazer do confronto do material de áudio com o documento escrito: 

(1) quando o voto é lido pelo Ministro, em Plenário – logo, quando é previamente preparado – 

não há, no arquivo divulgado pelo STF, atualização deste às possíveis alterações que o julgador 

realizou no momento da leitura; (2) há enunciados proferidos pelos Ministros que não estavam 

preparados para serem lidos no Plenário. 
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Assim, (1) e (2) manifestam a constatação de desencontros de outros dois tipos. O 

primeiro deles (1) diz respeito ao fato de que, quando a fala do Ministro tem um manuscrito 

previamente preparado, a transcrição não atualiza a enunciação, e essa desatualização entre o 

dito e o não-dito, no movimento entre escrito-lido-falado, se dá em duas naturezas: (i) o dito na 

escrita e não-dito na fala; (ii) o não-dito na escrita e dito na fala. Os dois casos são ilustrados 

abaixo, nas formas tachada e negritada, respectivamente.  

 

   (1) 

MRL41: Ainda nos termos da acusação que deu início a esta ação penal, os crimes de 

corrupção passiva teriam sido praticados por parlamentares da chamada “base  aliada” 

, cujo apoio a projetos do Governo Federal se consolidou em troca do que veio a ser 

chamado de “mensalão” ou seja “mesada” a parlamentares, dirigentes e funcionários 

dos Partidos  Progressista, Partido Liberal (que mudou o nome para Partido da 

República– PR, em 24 de outubro de em dois mil e seis, depois da eclosão do 

escândalo), para membros do PTB e um parlamentar do PMDB. 

 

Nada mais distante, Senhor Presidente,  do comportamento por mim adotado nesta 

Corte em mais de nove anos de jurisdição, e da e nada mais contrastante com a 

vontade do legislador constituinte de 1988 que quis que o processo se fizesse às 

luzes do dia e não em conchavos de bastidores ou entre círculo, resíd... é... 

pequenos círculos de insiders. 

 

MRL58: O réu DELÚBIO  SORA SOARES admite a prática de caixa dois de 

campanha, conduta que preenche o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral, cuja 

pena é de apenas é de até 5 anos de reclusão. 

 

Também, como referido em (2), além da relação entre escrito-lido-falado, 

enunciados proferidos pelo Ministro-Relator, durante o julgamento, e que não foram 

previamente preparados por ele em manuscrito, não foram transcritos no acórdão. É o que 

acontece com o enunciado MRL80: 

 

(2) 

MRL80: Eu lembro, senhores ministros, que todas as minhas decisões ao longo 

deste processo, salvo uma, foram referendadas por este colegiado. Somente a 

decisão relativa à: à necessidade de se saber a formação acadêmica dos peritos, 

somente nesta questão, eu fiquei vencido aqui nesta turma, neste tribunal. 

 

Os enunciados trazidos em (1) e (2) não foram escolhidos por acaso para representar 

exemplos da discrepância entre o teor do acórdão do Supremo Tribunal Federal e o que foi 

falado pelo Ministro-Relator ao proferir seu voto nas sessões de Pleno analisadas. No enunciado 

MRL41, sinalizo a presença da heterogeneidade implicada pelo uso das aspas nas palavras 

“base aliada”, “mensalão” e “mesada”. Na sequência MRL88 há uma construção que irrompe 

na linearidade “que quis que o processo se fizesse às luzes do dia, e não em conchavos de 

bastidores ou entre círculo resí, ré, pequeno círculo de insiders”,  não apenas por sua 
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condição de oração subordinada adjetiva explicativa (do sintagma “legislador constituinte de 

1988”), não apenas por sua condição de oração subordinada adjetiva explicativa (do sintagma 

“legislador constituinte”), mas porque toda essa sequência não estava prevista e atravessa o 

para-ser-dito do voto preparado pelo Ministro. Outra irrupção ocorre em na MRL58 “[...] cuja 

pena é de apenas é de até 5 anos de reclusão”; a palavra “apenas” não estava no domínio do 

para-ser-lido. Aparece como uma falha na leitura.  

Parece, então, que a mera decisão metodológica acerca de como apresentar a 

transcrição dos enunciados emerge como uma importante fonte de sentidos no/do Mensalão, 

sobretudo considerando o aparelho jurídico e a instituição Supremo Tribunal Federal. Por outro 

lado, esse exercício metodológico também permitiu mostrar que a materialidade discursiva 

sobre a qual se debruça a pesquisa tem um material linguístico que, por tantas atrações ao olhar 

do linguista, faz emergir o desafio de dizer não55, ao menos por este momento do trabalho. A  

análise do dizer do Ministro-Relator do “Mensalão” ater-se-á, momentaneamente, apenas aos 

aspectos fonético-prosódicos da regularidade que já foi objeto de leitura e escuta no estudo 

piloto 1: a presença do outro; o “discurso relatado”.  Por ora, então, diremos “não” à tentação 

de olhar e escutar as discrepâncias apontadas como possíveis indícios da batalha de resistência 

do sujeito com a forma-sujeito da(s) formação(ões) discursiva(s)  inscritas no complexo de 

formações ideológicas, discrepâncias que podem manifestar ao menos uma agitação nas 

filiações sócio-históricas que constituem o dizer desse sujeito. 

 

4.2.2 Procedimentos para a seleção dos enunciados 

 

Das sessões dos dias 02 de agosto de 2012 e 15 de agosto de 2012, transcritas 

conforme o procedimento anteriormente descrito, reuniram-se 93 enunciados. Considerando 

nosso interesse no excesso da presença do outro no discurso do Ministro-Relator, propomos 

classificar esses enunciados quanto aos seguintes aspectos: (1) quanto à presença ou não de 

Discurso Relatado; (2) quanto ao tipo de Discurso Relatado; (3) quanto ao locutor do enunciado 

relatado; (4) quanto ao estilo, se lido, falado ou misto; (5) quanto ao objeto processual da fala; 

(6) quanto ao objeto do julgamento das preliminares; e (7) quanto ao tema de direito tratado, se 

                                                 

 

55 Deslocando as palavras de Lagazzi (1988). 
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tema processual (PC) ou material (CR), este entendido como concernente  às condutas 

supostamente criminosas dos agentes. 

No que diz respeito à classificação em (1), o enunciado pode assumir a classe de 

DR (presença de Discurso Relatado) ou NDR56 (ausência de Discurso Relatado). Sobre (2), os 

enunciados podem assumir a classe de Discurso Direto (DD), Discurso Indireto (DI) ou Não se 

aplica (NSADR), quando for o caso de NDR. Quanto ao aspecto em (3), os enunciados podem 

assumir a classe Acusação (AC), Defesa (DF), Tribunal (TR) ou NSADR. Em (4), cada 

enunciado é classificado em Lido (L), Falado (V) ou Misto (M). Quanto ao objeto processual 

da fala (5), há enunciados proferidos durante o julgamento das Preliminares do processo (Pre) 

e enunciados proferidos durante o Relatório dos trabalhos (Rel).  

Quanto ao objeto do julgamento das preliminares (6), há enunciados sobre o 

Desmembramento do feito (DM), sobre a Suspeição do Ministro-Relator (SP) e aqueles aos 

quais essa distinção não se aplica (NSAPre), caso dos enunciados classificados como Rel. Por 

fim, no que diz respeito à classificação quanto ao tema de direito tratado, há enunciados com 

tema processual (PC) e enunciados com tema material (CR), este entendido como relacionado 

às condutas supostamente criminosas dos agentes enquanto o primeiro concerne às discussões 

aventadas sobre os procedimentos do Tribunal diante do feito. 

O Quadro 3 organiza a classificação proposta. 

 

  

                                                 

 

56A sigla SDR para indicar enunciados  “sem” Discurso Relatado pode parecer mais adequada, mas a possibilidade 

de confusão com Sequência Discursiva de Referência, também SDR, noção fundamental à análise discursiva que 

se pretende, fez-me optar pela sigla NDR. 
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Quadro 3 - Estudo piloto 2 - Variáveis estabelecidas com base na classificação do enunciado – 

coluna da esquerda – e valores possíveis para cada tipo de enunciado – coluna da direita 

 

Da combinação dessas classificações, os 93 enunciados dividem-se em 12 tipos que 

são apresentados no Quadro 4. Na primeira coluna, entre parênteses, está a quantidade de 

enunciados encontradoss para cada tipo. Na segunda coluna, o enunciado está transcrito da 

seguinte forma: em vermelho, estão as discrepâncias entre o Acórdão e o que foi “efetivamente” 

lido/dito pelo Ministro-Relator na leitura. O que está em vermelho e tachado, foi apagado; o 

que está apenas em vermelho, sem tachado, foi inserido. A transcrição de todos os 93 

enunciados está no Anexo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Valores possíveis 

(1) presença ou não de Discurso Relatado;  DR (presença de Discurso Relatado); 

NDR (ausência de Discurso Relatado) 

(2) tipo de Discurso Relatado;  

 

Discurso Direto (DD); 

Discurso Indireto (DI); 

Não se aplica (NSADR) - caso de NDR. 

(3) posição do locutor do enunciado relatado no 

processo;  

Acusação (AC); 

Defesa (DF); 

Tribunal (TR); 

NSADR. 

(4) estilo, se lido ou falado ou misto;  Lido (L); 

Falado (V); 

Mista (M). 

(5) objeto processual da fala;  Preliminares do processo (Pre); 

Relatório dos trabalhos (Rel). 

(6) objeto do julgamento das preliminares; Desmembramento do feito (DM); 

Suspeição do Ministro-Relator (SP); 

não se aplica a distinção (NSAPre) – caso de Rel. 

(7) tema de direito tratado Tema processual (PC); 

Tema material (CR). 
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Quadro 4 - Estudo piloto 2 - Tipos de enunciados encontrados no corpus, a partir da 

classificação proposta (Total de enunciados: 93) 

 

Aos procedimentos para essa descrição fonético-prosódica dedica-se a próxima 

subseção. 

4.2.3 Procedimentos para a descrição fonético-prosódica 

CLASSIFICAÇÃO 

Total = 93 

enunciados 

ENUNCIADO 

DD-AC-L-Rel-CR 

(5) 

 

Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Sr. José Augusto 

Dumont, “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira, que sempre tiveram plena consciência de que a 

lucratividade do banco advém de incontáveis transações financeiras realizadas à 

margem da legislação”  

DD-DF-L-Pre-SP-

PC (4) 

 

Ao final, a defesa alega ser necessária a aspas “expressa manifestação do Digno D. 

Relator, (...) quanto ao a seu ânimo de apreciar o processo-crime, de forma livre e 

equilibrada, comb, é... de forma livre e equi e equilibrada. (artigo 254, do Código de 

Processo Penal, combinado com o artigo 135, do Código de Processo Civil” (fls. 

46.755). 

DD-TR-L-Pre-DM-

PC (1) 

 

Súmula nº 704 que diz: “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do 

devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao 

foro por prerrogativa de função de um dos denunciados.” 

DI-AC-L-Rel-CR 

(2) 

 

O Parquet esclarece que, durante as eleições de 2002, o réu JOSÉ DIRCEU era o 

Presidente do Partido dos Trabalhadores e, também, Coordenador da Campanha de seu 

partido à Presidência da República. 

DI-DF-L-Pre-SP-PC 

(1) 

 

é...em alegações finais apresentadas pelos advogados por esses advogados Antonio 

Sérgio A. de Moraes Pitombo (OAB/SP 124.516), Leonardo Magalhães Avelar 

(OAB/SP 221.410) e Conrado Almeida Corrêa Gontijo (OAB/SP 305.292), mais 

especificamente no tópico intitulado “Da Dúvida Quanto À Imparcialidade Do D. 

Ministro Relator” – esses advogados afirmam, em síntese, que eu teria agido de forma 

parcial na condução do processo, pros proferindo decisões com finalidade midiática (fls. 

46.749-46.755). 

DI-DF-L-Rel-CR 

(5) 

 

Os réus encarregados da entrega do dinheiro aos intermediários dos beneficiários finais 

alegaram que os recursos haviam sido adquiridos licitamente, por empréstimos 

bancários, não tendo, por isso, origem criminosa, o que afastaria a incidência do tipo 

penal de lavagem de dinheiro.  

DI-DF-V-Pre-DM-

PC (1) 

Foi dito aqui da tribuna que... é a questão não foi debatida sob ãh o prisma 

constitucional.  

NDR-L-Pre-SP-PC 

(21) 

 

Tais afirmações, senhor presidente, para dizer o mínimo, ultrapassam o limite da 

deselegância e da falta de lealdade e urbanidade urbanidade e de lealdade que se exige 

de todos os atores do processo, a... aproximando-se muito mais da pura ofensa pessoal. 

NDR-L-Rel-CR (32) 

 

Há outros inquéritos e ações em que se investigam possíveis ilícitos praticados pelas 

mesmas empresas por meio de contratos celebrados, naquele período, com os Correios, 

com a Eletronorte, o Ministério dos Esportes e outros órgãos públicos.  

NDR-M-Pre-SPPC 

(1) 

 

Nada mais distante, senhor Presidente,  do comportamento por mim adotado nesta Corte 

em mais de nove anos de jurisdição, e da e nada mais contrastante com a vontade do 

legislador constituinte de 1988 que quis que o processo se fizesse às luzes do dia e não 

em conchavos de bastidores ou entre círculo, resíd... é... pequenos círculos de insiders. 

NDR-V-Pre-DM-PC 

(15) 

 

ao longo dessa instrução processual, essa questão trazida pelo eminente Advogado foi 

debatida aqui neste Plenário, uma vez, inclusive, por iniciativa minha;  

NDR-V-Pre-SP-PC 

(5) 

 

Senhor Presidente, cada país tem o modelo e o tipo de Justiça que merece. Justiça que 

se deixa agredir, se deixar ameaçar por uma guilda ou membro de uma determinada 

guilda, já se sabe qual é o fim que lhe é reservado. 
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De posse dos arquivos de áudio obtidos já no estudo piloto 1, com o software 

Audacity, as 93 sentenças foram recortadas, dando cada uma origem a um arquivo de áudio, 

mono, com taxa de amostragem de 44100 Hz. 

Em seguida, então, foram analisadas as seguintes medidas: média de f0 (Hz), 

mediana de f0 (Hz), desvio padrão de f0, intensidade (dB), inclinação espectral e ênfase 

espectral (dB), conforme aparecem no Quadro 5. Na literatura, essas medidas estão relacionadas 

ao esforço vocal do falante, que pode mudar de acordo com fatores emotivos, expressivos e 

atitudinais.  

 

Quadro 5 -  Estudo piloto 2 - Medidas acústicas analisadas 

Variáveis dependentes 

(medidas acústicas) 

Média de Frequência Fundamental 

Mediana de Frequência Fundamental 

Desvio padrão de Frequência Fundamental 

Intensidade 

Inclinação Espectral 

Ênfase Espectral 

 

Para a obtenção dos valores, foi utilizado, no software Praat, uma adaptação do 

script de Barbosa (2014), que consta no  Anexo 6. Às tarefas que o algoritmo já realizava, foram 

acrescentados comandos para a leitura de todos os arquivos .WAV do diretório e para cálculo 

de mediana de f0 e de inclinação espectral.  

Neste momento, a questão que move esta tentativa de dessintagmatização 

linguística, isto é, desta análise fonético-prosódica sobre a superfície linguística da enunciação 

do Ministro-Relator – para então alcançar o objeto discursivo e o consequente estudo dos 

processos discursivos envolvidos nesses dizeres – é a seguinte: há diferença significativa nos 

parâmetros acústicos analisados (vide Quadro 5), a depender da classificação do enunciado para 

as variáveis assumidas (vide Quadro 4)? Os resultados estatísticos são apresentados na seção 

seguinte. 

 

 

4.2.4 Resultados da análise fonético-prosódica e dos testes estatísticos 
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No teste de diferenças entre os valores das medidas acústicas dos enunciados com 

discurso relatado (DR) e sem discurso relatado (NDR), nenhuma das comparações apresentou 

diferença significativa. O mesmo aconteceu com a comparação dos valores entre os enunciados 

dos dois tipos de discurso relatado, Direto (DD) e Indireto (DI).  

Por outro lado, quanto à posição do locutor do enunciado e no processo – se na 

Acusação (AC), 8 enunciados, defesa (DF), 11 enunciados ou Tribunal (TR), 1 enunciado –, 

considerando os 20 enunciados de Discurso Relatado, juntos DD e DI, a estatística inferencial 

mostrou que a análise de variância apresentou valores significativos para ênfase espectral, com 

p = 0,024, evidenciando os maiores valores dessa medida encontrados para a variável AC na 

estatística descritiva (Ver Anexo 757 - Tabelas 30 e 31).  

Realizado o teste estatístico apenas entre os enunciados de AC (8) e DF(11), os 

valores de ANOVA mostraram-se significativos para as medidas de intensidade, com p=0,20, 

para inclinação espectral, com p=0,046, e para ênfase espectral, com p=0,035, com maiores 

valores (em módulo) nessas medidas acústicas para as sentenças de AC (Ver Anexo 7 - Tabelas 

32 e 33). 

A mesma comparação entre AC e DF, agora apenas com as sentenças de Discurso 

Direto, apresentou valores significativos para as medidas de intensidade, com p=0,0001, de 

inclinação espectral, com p=0,0001, e de ênfase espectral, com p=0,011 (Ver Anexo 7 - Tabelas 

34 e 35). 

Quanto à diferença nas medidas a depender do estilo do enunciado -  se Lido (L), 

Falado (V) ou Mista (M), o ANOVA mostrou-se significativo para as medidas de intensidade, 

com p=0.009, e de ênfase espectral, com p=0,004, evidenciando que os maiores valores 

encontrados para os enunciados lidos têm diferença significativa dos valores encontrados para 

os outros tipos de enunciados (Ver Anexo 7 - Tabelas 36 e 37). 

Quanto ao objeto processual da fala, se diz respeito às preliminares (Pre) ou ao 

relatório (Rel), a análise estatística apresentou valores significativos para a diferença nos 

valores de intensidade, inclinação espectral e ênfase espectral (Ver Anexo 7 - Tabelas 38 e 39). 

Mais especificamente entre os 20 enunciados de discurso relatado, a diferença entre os valores 

                                                 

 

57 Nas tabelas, os valores significativos para a análise estão tachados em amarelo.  
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de intensidade, inclinação espectral e ênfase espectral – maiores (em módulo) para as sentenças 

do Relatório – é igualmente significativa (Ver Anexo 7 - Tabelas 40 e 41). 

Quanto ao tema de direito tratado, se processual (PR) ou material (CR), intensidade, 

com p=0,0001, inclinação espectral, com p=0,0001 e ênfase espectral, com p=0001, foram as 

medidas acústicas com diferenças significativas nos valores (em módulo), sendo maiores 

aqueles encontrados para CR, isto é, quando o tema tratado versava sobre o fato delituoso objeto 

da Ação Penal (Ver Anexo 7 - Tabelas 42 e 43) 

O Quadro 6 pretende resumir a descrição e a análise estatística, para então 

passarmos à discussão. 

 

Quadro 6 - Estudo piloto 2 - Sumário do resultado do teste ANOVA – Discurso Relatado 

Variável Resultado Estatístico – ANOVA Valor da variável com 

maiores valores da medida 

acústica, em módulo 

Presença de Discurso Relatado (DR vs. 

NDR) 

Não-significativo - 

Tipo de Discurso Relatado (DD vs DI) Não-significativo - 

Locutor do enunciado relatado do 

Discurso Relatado (AC vs. DF vs. TR) 

Ênfase espectral,  p = 0,024 Acusação (AC) 

Locutor do enunciado relatado no 

Discurso Relatado (AC vs. DF) 

Intensidade,p=0,20; 

Inclinação espectral,  p=0,046; 

Ênfase espectral, com p=0,035 

Acusação (AC) 

Locutor do enunciado relatado no 

Discurso Direto (AC vs. DF) 

Intensidade, p=0,00001; 

 Inclinação espectral, p=0,00001; 

Ênfase espectral, p=0,011 

Acusação (AC) 

Estilo da sentença: Lida (L) vs. Falada 

(V) vs. Mista (M) 

Intensidade, p=0.009,  

Ênfase espectral, p=0,004 

Lida (L) 

Objeto processual do julgamento (Pre 

vs. Rel) 

Intensidade, p=0,00001 

Inclinação espectral, p=0,00001 

Ênfase espectral, p=0,00001 

Relatório (Rel) 

Objeto processual do julgamento (Pre 

vs. Rel) no Discurso Relatado 

Intensidade, p=0,00001 

Inclinação espectral, p=0,00001 

Ênfase espectral, p=0,00001 

Relatório (Rel) 

Tema de Direito tratado (PR vs. CR) Intensidade, com p=0,00001; 

Inclinação espectral, com 

p=0,00001; Ênfase espectral, com 

p=0000, 

Material (CR) 

 

Os resultados da análise fonética-prosódica conduzem a novos questionamentos no 

caminho em direção à construção de um dispositivo metodológico-analítico para a consideração 

da prosódia como materialidade significante na análise dos processos discursivos do discurso 

do Ministro-Relator do Caso Mensalão. Sobre isso, trata-se  na seção a seguir. 

4.2.5 Discussão dos resultados: do acontecimento linguístico ao jurídico nas primeiras 

análises de Discurso Reportado 
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A análise fonético-prosódica realizada nesta segunda leitura-escuta do arquivo, a 

que se está chamando de “estudo piloto 2”, especificamente o teste de análise de variância com 

a variável Locutor do enunciado relatado, traz um importante resultado à discussão: os 

enunciados em que o locutor do enunciado relatado era a acusação, quando comparados aos 

enunciados cujo locutor do enunciado relatado era a defesa, apresentaram diferença 

significativa nas medidas de intensidade, inclinação espectral e ênfase espectral, indicando 

maior esforço vocal por parte do Locutor na produção desses enunciados. 

Esse dado pode contribuir para a discussão sobre como o já-dito – antes, em outro 

lugar e independentemente – atravessa o dizer do Ministro-Relator do “Caso Mensalão”. 

Contribui, portanto, para o alcance dos objetivos da pesquisa.  

Retomo, então, os questionamentos que nos motivam a desenvolver este trabalho. 

Perguntamo-nos: o batimento entre descrição linguística e interpretação discursiva das 

materialidades emergentes sobre os sentidos no/do Mensalão permite considerar o Caso 

Mensalão um acontecimento discursivo? Quais as filiações sócio-históricas cujos sentidos 

teriam sido agitados no acontecimento? Se houve encontro entre uma atualidade e uma 

memória, qual a ruptura de/nos sentidos teria sido causada? Que sentidos seriam esses? Como 

o todo complexo dos  aparelhos ideológicos (se) mobiliza sentido(s)? No caso específico do 

aparelho jurídico, como a memória atualiza o saber do sujeito de direito Supremo Tribunal 

Federal? Como o já-dito, em outro lugar e por outro sujeito, da mesma ou de outra rede de 

filiações sócio-históricas, atravessa o dizer do sujeito institucional à sua revelia, dado o efeito 

da interpelação ideológica? Que pistas linguísticas, para além daquelas deixadas no eixo 

segmental do intradiscurso, podem contribuir para o entendimento das construções dos efeitos 

de sentido pelo aparelho jurídico, na tentativa de dissimular os efeitos da sobredeterminação 

ideológica que prescreve o que pode e deve ser dito?  

No Capítulo em que tratamos do acontecimento linguístico de criação da palavra 

Mensalão, lançando mão de pressupostos da Semântica do Acontecimento, constatamos que os 

processos de reescrituração dessa palavra nos dizeres de um dos envolvidos no suposto esquema 

criminoso e do Procurador-geral da República eram distintos. Na articulação com a Análise de 

Discurso, entendemos que se tratava aí de (pelo menos) duas “matrizes” de saber distintas: da 

defesa e da acusação. Em seguida a essa discussão sobre o acontecimento linguístico 

“Mensalão”, defendemos que o Caso Mensalão mobiliza um todo complexo de aparelhos de 

Estado - o jurídico, o político, o da informação.  
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Sobre isso, alguns questionamentos, com base nos resultados da análise fonético-

prosódica:  

 

1) pode-se considerar que o discurso relatado irrompe no discurso do Ministro 

Relator como discurso transverso, vindo do interdiscurso, carregando saberes de 

diferentes posições na luta ideológica, e que o encontro da atualidade com a 

memória deixa marcas na prosódia da língua?  

2) sendo afirmativa a resposta para (1), quais seriam essas posições na luta 

ideológica e qual seria a implicação dessa configuração para a discussão sobre o 

“Caso Mensalão” como acontecimento discursivo? 

3) os procedimentos metodológicos adotados para a descrição fonético-prosódica 

são compatíveis com a perspectiva materialista do discurso, na medida em que 

tomam o “discurso relatado” como evidência do outro? 

 

Esses questionamentos, que emergem dos resultados da análise fonético-prosódica 

empreendida nos estudos pilotos 1 e 2, evidenciam a importância da noção de Formação 

Discursiva para os gestos de leitura na perspectiva materialista. A noção de Formação 

Discursiva ainda suscita discussão sobre sua operacionalização e, inclusive, sobre sua 

necessidade/pertinência para o gesto analítico inscrito em uma perspectiva materialista do 

discurso (BARONAS, 2005; INDURSKY, 2005; CAZARIN, 2010).  

Nesse sentido, Cazarin (2010, p. 110) reflete: 

 

afinal, por que você delimitou a FD dessa maneira etc.?” A questão que nos inquieta 

é: como afirmar que determinados saberes pertencem ou não a uma ou a outra FD? 

Entendemos que, aliado a esse gesto interpretativo do analista, poderia haver algo do 

próprio discurso sustentando esse “olhar”. Talvez seja aí que a memória discursiva 

sustente um e não outro recorte. O que estamos querendo dizer é que a configuração 

é de responsabilidade do analista, mas que este precisa levar em conta a historicidade 

do discurso que está sendo analisado; portanto, no nosso ponto de vista, não é o gênero 

discursivo que irá definir essa questão. No fundo, o “olhar” é do analista, mas este não 

pode ser qualquer um – é preciso que o discurso, revestido de historicidade, ou seja, 

na sua relação com a história (relação história e língua no discurso), sustente 

teoricamenteesse “olhar” (CASARIN, 2010, p. 110). 

 

Esses pontos de reflexão levantados pela autora vão ao encontro dos 

questionamentos feitos nesta Tese, sobre como relacionar os achados prosódicos à configuração 

das formações discursivas na análise do discurso do Ministro-Relator do “Caso Mensalão”. A 

armadilha de delimitar, a partir da análise fonético-prosódica, na rede de formações ideológicas 



 

 

129 

 

que permeiam esse discurso, uma Formação Discursiva “acusação” e uma formação discursivo 

“defesa” não é insignificante e deve ser explorada, porque essa aparente plausibilidade não é 

senão reflexo da complexidade do aparelho jurídico, que está em estudo.  

Então, no caminho que se fez no arquivo, pelos estudos pilotos 1 e 2, há a tentação 

de se supor a existência de uma Formação Discursiva de acusação e de uma Formação 

Discursiva de defesa no discurso do Ministro-Relator.  É Pêcheux mesmo que oferece conforto 

quanto a essa problemática, em uma nota de rodapé. Ao se referir – de forma que soa elogiosa, 

é verdade – ao retorno de Courtine ([1981] 2009) à arqueologia foucaultiana para falar sobre 

Formação Discursiva, Pêcheux alerta que  

 

permaneceram problemas sobre os critérios de identificação das formações 

discursivas e dos enunciados: essa releitura mantém uma identidade da Formação 

Discursiva na forma de: “há uma Formação Discursiva comunista?”. “Qual é o 

estatuto desse “há”? (Pêcheux, 2009 [1981], p. 23). 

 

O gesto interpretativo que vem se construindo nesta pesquisa se iniciou com um 

movimento primeiro de análise sobre a palavra “mensalão” nos dizeres do Ministério Público 

e nos dizeres de um dos réus da Ação Penal. Em seguida, caminhou em direção da descrição 

fonético-prosódica da fala do Ministro-Relator, que, até então, permitiu que se constatassem (i) 

diferenças acústicas e perceptuais em enunciados de discurso relatado, no que chamei de estudo 

piloto 1 e  (ii) diferenças acústicas nos enunciados de discurso relatado a depender de quem 

seja o locutor do enunciado relatado, no que chamei de estudo piloto 2.  

Emerge, pois, a seguinte problemática: o modo como se tem tentado, nesses 

exercícios de leitura e escuta do arquivo, a construção do dispositivo metodológico para a 

consideração da prosódia como materialidade para a Análise de Discurso mostra a necessidade 

de operacionalizar e, sobretudo, discutir a noção de Formação Discursiva, especialmente a 

heterogeneidade que lhe é constitutiva, as diferentes posições-sujeito que se relacionam com a 

forma-sujeito, nos processos de subjetivação que dizem sobre o modo como o sujeito histórico 

(in)siste e/ou (re)siste na/à sobretederminação ideológica, aos efeitos da presença de um outro 

“outro” – do Outro  –, além daquele marcado na enunciação.  

 

 

 

 

BALANÇO 
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Esse ponto, que nos parece fundamental ao trabalho, constitui o fio condutor que 

caracteriza o Terceiro Momento da pesquisa, nesse exercício constante de ida e vinda ao 

arquivo, materializando a espiralização entre a descrição e a interpretação. Assim, considerando 

a relação entre a língua e a história – para melhor dizer, entre o real da língua e o real da história, 

ou mais, ainda, entre o que o diz e não diz a superfície linguística e as condições sócio-históricas 

da produção do discurso –, o novo retorno ao arquivo e suas implicações contribuem, senão 

para trazer resposta às perguntas que motivam o estudo, para o aprimoramento das suas 

(re)formulações e, principalmente, da articulação entre teoria e análise do discurso.  

O resultado do estudo piloto 1, a exemplo do resultado do estudo piloto 2, deu 

indícios de que a análise fonético-prosódica do discurso relatado era um terreno fértil para a 

análise do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”.  É necessário, porém, lidar com a 

precariedade do que está sendo feito até então. “Algo não ia (vai) bem”58 e  inquieta sobre (i) 

o estatuto que se dá ao “discurso relatado” no estudo, sobre (ii) a exaustividade horizontal e 

vertical da análise e, ainda, sobre (iii) a relação entre os textos preparado-para-ser-lido e texto 

lido-para-ser-transcrito, evidentes pelos exercídios de transcrição-comparação entre o acórdão, 

escrito, e o julgamento, lido e/ou falado. Dessas inquietações, ocupa-se o Terceiro Momento 

do trabalho, que vem a seguir. 

Antes, no entanto, o que precisa ser imediatamente lembrado sobre as inquietações 

constitutivas deste Terceiro Momento é que elas são simultaneamente constitutivas da 

construção-reconstrução do dispositivo analítico-metodológico, o que significa lembrar que a 

reflexão sobre elas se dá de modo espiralizado e implicado59. Também, se tais inquietações são 

constitutivas do desenvolvimento da pesquisa, também tem suas particularidades de (ilusão de) 

solução, o que justifica qualquer assimetria de espaço-tempo (em evidência) no tratamento de 

cada uma delas.  

 

TERCEIRO MOMENTO  - REFINAMENTO TEÓRICO, ANALÍTICO E 

METODOLÓGICO 

                                                 

 

58 Para usar as palavras que Pêcheux tomou de Lacan em Só há causa daquilo que falha... (PÊCHEUX, 

[1975]2010, p. 269) 
59 “Espiralizado” e “implicado” no sentido do que disse Pêcheux ([1983] 2008), sobre o fato de, na Análise de 

Discurso que ele propõe, os movimentos de análise se darem “em espiral”. Essas inquietações, portanto, 

produziram efeitos na nossa prática científica, no nosso fazer analítico, a partir desse movimento de ida e vinda 

entre a teoria e a prática.  
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5.  ESTATUTO DO “DISCURSO RELATADO”: À “REPRESENTAÇÃO DO 

DISCURSO-OUTRO 

 

A inquietação sobre o estatuto dado pelo estudo ao “Discurso Relatado” coincidiu 

com nosso encontro teórico e empírico com o trabalho de Jacqueline Authier-Revuz. 

Fundamentalmente, trataremos do texto A Representação do Discurso Outro: um campo 

multiplamente heterogêneo ([2001, 2004], 2008), mas,  antes, apresentaremos, ainda que 

brevemente, o percurso da autora até alcançar as noções que foram fundamentais a este Terceiro 

Momento do trabalho. 

Authier-Revuz iniciou seus estudos na linguística sob a influência do estruturalismo 

saussuriano, praticando, entre os anos 1968 e 1980, “une linguistique du système, 

distributionnelle, générativiste, appliquée à des faits de voix, d’aspect en français” 

(AUTHIER-REVUZ, 2001, p. 1). O início da produção bibliográfica de Authier-Revuz 

coincide com a abertura da Análise de Discurso para a enunciação; não exatamente a “abertura”, 

mas a importância que Pêcheux assumidamente confere à enunciação em Por uma Análise 

Automática do Discurso (1975), Semântica e Discurso (1975) e, principalmente, em Discurso: 

Estrutura ou Acontecimento (1983) e Análise de Discurso: três épocas (1983)60.  

Depois de se preocupar com a descrição gramatical das formas passivas do francês 

(AUTHIER-REVUZ, 1972a) e do “Discurso Relatado” (AUTHIER-REVUZ, 1977a, 1977b, 

1978b), a pesquisadora tem o interesse despertado pelas aspas (AUTHIER-REVUZ, 1979b) . 

“Diga-me como aspeas...”. Foi assim disse Authier-Revuz diante de Michel Pêcheux, Jean-

Jacques Courtine, Paul Henry e Catherine Fuchs no colóquio Materialidades Discursivas de 

1980, quando apresentou seu texto Palavras mantidas a distância61. Fortemente influenciada 

pelo trabalho de Rey-Debove (1978), Authier-Revuz ([1981], 2004) se propõe o estudo das 

“aspas de conotação autonímica”, que apresentam uma estrutura complexa em que aparece a 

conotação (uso) e a autonímia  (menção).  

                                                 

 

60 Os esquecimentos n°1 e n°2 propostos por Pêcheux, sobre os quais trataremos mais adiante, são um importante 

ponto de intersecção entre a Análise de Discurso e a abordagem enunciativa de Authier-Revuz. É que, ao contrário 

das tendências teóricas estritamente filiadas a Émile Benveniste ou a Antoine Culioli, Authier-Revuz, também 

assumindo a subjetividade na linguagem, propõe que a descrição enunciativa considere o sujeito divido pelo 

desdobramento e pelo descentramento. E é a partir de uma “heterogeneidade teórica” assumida pela própria autora 

que tal descentramento subjetivo e enunciativo é proposto; nessa heterogeneidade, inclui-se a psicanálise.  
61 Paroles tenues à distance foi publicado em 1981 na França, e sua tradução para o Português foi apresentada em 

2004 em Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do sentido, obra que reuniu vários trabalhos 

realizados por Jacqueline Authier-Revuz no período compreendido entre 1981 e 1996. 
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Nesse sentido, defende Authier-Revuz, as aspas de conotação autonímica indicam 

“palavras mantidas à distância”. Uma importante observação que  a autora fez, “sem poder 

entrar em detalhes” , sobre a diferença entre as aspas de autonímia e as aspas de conotação 

autonímica foi a seguinte: 

 

[...] às aspas de conotação autonímica, o oral faz obrigatoriamente corresponder uma 

entonação diferenciada, o que não ocorre com as aspas de autonímia; e que as formas 

verbalizadas do tipo “entre aspas, com aspas, etc.”  são reservadas à conotação 

autonímica” (AUTHIER-REVUZ, [1981], 2004, p. 218) 

 

Essas marcas – tipográficas, entoativas, lexicais – representam, para Authier-

Revuz, uma “imperfeição constitutiva” , com todas as aspas que a palavra “imperfeição” pode 

receber porque, justamente, implica a possibilidade de um discurso perfeito em que todas as 

palavras apropriadas para terem a responsabilidade assumida pelo locutor e serem “assumidas 

sem distância”. Ao contrário de uma simples “imperfeição”, então, as aspas de conotação 

autonímica “marcam o encontro com um discurso-outro”; realizam-se em uma “zona de 

interação, de imbricação, de invasão”, representando, no discurso, “o eco” do “encontro com o 

seu exterior” (AUTHIER-REVUZ, ([1981], 2004), p. 229).  

A autora reconhece que o uso das aspas representa a existência de bordas entre um 

exterior e um interior do discurso. Há, segundo ela, então, “dois absolutos”: de “uma fala ‘sem 

borda’” a “uma fala ‘recoberta por suas bordas’”( AUTHIER-REVUZ, [1981] 2004, p. 230). 

A nossa tentativa de representação dos “dois absolutos” que envolvem as aspas com a 

representação aparece na Figura 7, que será retomada ao longo deste Terceiro Momento: 

 

 

 

Figura 7 - Representação dos “dois absolutos” quanto à existência ou não de aspas no 

enunciado, propostos por Authier-Revuz ([1981] 2004) 

 

Uma fala recoberta por bordas, isto é, uma fala “invadida” por aspas, em que as 

aspas são excesso, tem um locutor “despossuído de palavras” (AUTHIER-REVUZ, ([1981], 
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2004, p. 230). Essa invasão retira a evidência de adequação das palavras, instaura um locutor 

“perdido”  entre o que é seu e o que é do exterior e, consequentemente, de tão aspeada, de tão 

“mantida a distância”, deixa o locutor sem palavras. Por outro lado, em uma fala em que as 

aspas faltam, ou seja, em uma fala sem borda, é como se não houvesse um exterior: é fala que 

“não conhece realidade que não seja ela mesma” (AUTHIER-REVUZ, [1981] 2004, p. 235).  

Essas ideias apresentadas por Authier-Revuz no colóquio sobre materialidades 

discursivas foram semente para que o encontro do discurso com um discurso-outro implicado 

pelas aspas fosse tratado em termos de heterogeneidade. Assim, em trabalho (quase) 

contemporâneo àquele62 e intitulado Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade 

constitutiva: elementos para uma abordagem do outro no discurso, Authier-Revuz ([1982b], 

2004) trata as aspas – assim como o discurso direto, o discurso indireto, o itálico, as glosas – 

como uma forma explícita, mostrada, de heterogeneidade; de inscrição, no fio do discurso, do 

outro.   

Ocorre que, se existem formas mostradas de heterogeneidade, existe, também, a 

heterogeneidade que constitui todo discurso, a heterogeneidade que lhe é constitutiva. Para 

sustentá-la, Authier-Revuz faz a linguística estabelecer relações extraconjugais: de um lado, 

considera, influenciada pelas leituras de Bakhtin e de Pêcheux, os trabalhos para os quais o 

enunciado é produto do já-dito e do interdiscurso; de outro lado, sob a influência das leituras 

de Lacan, tem uma concepção psicanalítica de sujeito.  

Assim, assumidamente, o trabalho de Authier-Revuz, a partir da teorização sobre 

as heterogeneidades, assume uma “clivagem radical” (AUTHIER-REVUZ, 2001, p. 3) entre 

duas abordagens distintas: de um lado, uma concepção de sujeito como indivíduo 

biopsicossocial que se utiliza da língua para comunicar, sujeito intencional que controla a língua 

como uma maquinaria comunicacional; de outro lado, uma concepção de sujeito “´sujet 

‘produit’ par le langage comme structurellement clivé par un inconscient, sujet débouté de toute 

position d’extériorité”. Trata-se de um sujeito que é falado e não de um sujeito que fala por si, 

mestre do que diz. Assim, a autora opõe o sujeito dividido-desdobrado pelo outro e o sujeito  

dividido-descentrado pelo Outro, “sous l’action d’un Autre radical, d’un hétérogène absolu)” 

(AUTHIER-REVUZ, 2001, p. 9)  . 

                                                 

 

62 “Palavras mantidas à distância” (1981) e  “Heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva: ...” (1982) 

separam-se apenas por um outro texto: “A encenação da comunicação no discurso de divulgação científica” 

(1982b). Os dois primeiros estão traduzidos para o Português em “Entre a transparência e a opacidade:...” (2004); 

o terceiro, em “Palavras Incertas: as não-coincidências do dizer” (1998).   
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No desenvolvimento da sua teorização sobre o outro no discurso, o outro da 

heterogeneidade mostrada (outro) e o outro da heterogeneidade constitutiva (Outro), Authier-

Revuz chega às quatro formas de não-coincidência do dizer. Diz ela que, no fio do discurso, é 

possível encontrar pontos de heterogeidade, de diferença, de não-coincidência (i) entre co-

enunciadores, (ii) do discurso consigo mesmo, (iii) entre as palavras e as coisas e (iv) das 

palavras consigo mesmas.   

As formas prototípicas de cada uma dessas quatro não-coincidências são 

apresentadas no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Formas prototípicas das não-coincidências do dizer (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 

20-26) 

Campos de não-coincidências 

do dizer 

Formas prototípicas da não-coincidência 

A- não-coincidência 

interlocutiva entre co-

enunciadores 

 

 digamos X;  

X, permita-me dizer...;   

X, se quiser, se entende o que eu quero dizer; 

X, como você(s) não diz(em); 

 X, eu sei bem que você(s) não gosta(m) da palavra; 

X, como você(s) acaba(m) de dizer, como vocês gostam de dizer etc 

B- não-coincidência do 

discurso consigo mesmo 

X, no sentido cristão, no sentido de Bourdieu; 

C- não-coincidência entre as 

palavras e as coisas 

X e eu digo bem X’; 

Ouso dizer X, o que se pode, o que é preciso chamar X; 

 X, é a palavra, exata, justa, que convém; 

X no sentido estrito; 

X propriamente dito; 

O que se poderia chamar X’; 

Eu não digo X’, mas quase; 

Direi X? ; 

X, eu falho dizendo Y; 

X, eu deveria dizer Y?; 

X, ou antes Y; 

X, não Y; 

X ou Y; 

se se pode dizer 

eu não direi X que... 

X, eu emprego X’ na falta de algo melhor, por comodidade, 

provisoriamente; 

X, por assim dizer; 

 X, é um eufemismo; 

distância fluida: X, entre aspas; 

D- não-coincidência das 

palavras consigo mesmas 

 

X, no sentido de p; 

X, não no sentido de q; 

X, sem jogo de palavra; 

eu falhei dizendo X’; 

X se eu ouso dizer; 

X, também no sentido de q, no sentido de p e no sentido de q, nos dois 

sentidos, em todos os sentidos da palavra; 

X, é o caso de dizer; 

 



 

 

135 

 

Pela relação entre as duas colunas do Quadro 7, percebe-se que a não-coincidência 

interlocutiva entre co-enunciadores (A) se dá quando o locutor instaura o não-um, o diferente, 

o outro, para marcar a diferença entre aquilo que é seu e o que é do co-enunciador. A não-

coincidência do discurso consigo mesmo (B), por sua vez, marca a constituição do enunciado 

por outros discursos, pelo já-dito no interdiscurso, com o qual o locutor se põe em relação de 

incerteza, apropriação ou associação, por exemplo. Já a não-coincidência entre as palavras e as 

coisas (C) diz sobre a incompletude, a falta constitutivas do sujeito no simbólico, que não tem 

palavras para dizer tudo. Além de incompleto, o simbólico falha e se equivoca, daí a não-

coincidência das palavras consigo mesmas (D), em que o locutor se pretende negociador da 

relação entre significante e significado. 

As não-coincidências opacificantes do dizer estão no campo da metaenunciação, no 

domínio maior da metadiscursividade. Dizem respeito à auto-representação opacificante do 

dizer: opaca na relação interlocutiva, entre o já-dito e o interdiscurso, nas referências que as 

palavras fazem das coisas e delas mesmas.  No outro ramo da metadiscursividade, está a 

representação do discurso outro, abordada inicialmente nas diferentes formas de Discurso 

Relatado (DR). 

Sobre essa forma mostrada de heterogeneidade Authier-Revuz tratou quando fez 

observações no campo do discurso relatado (AUTHIER-REVUZ ([1992. 1993], 1998), em que 

há o desdobramento enunciativo entre o ato de enunciação se fazendo (A) e o ato de enunciação 

relatado (a). Os três exemplos de discurso relatado a partir dos quais Authier-Revuz inicia sua 

exposição são apresentados a seguir, com a seguinte codificação “EAX”, onde E é “Exemplo”, 

A é “de Authier-Revuz” e “X” é o algarismo identificador do enunciado a que se pode remeter 

neste texto.  

 

EA1 - Discurso Direto (DD): João estava aborrecido. Ele disse: “Eu vou embora”. 

EA2 - Discurso Indireto (DI): João estava aborrecido. Ele disse que ia embora. 

EA3 - Discurso Indireto Livre (DIL): João estava aborrecido. Ele ia embora.  

  

Em face desses três exemplos, a autora questiona três postulados básicos da 

gramática sobre o discurso relatado: (i) as supostas simplicidade sintática e objetividade e 

fidelidade semântico-enunciativa do DD; (ii) a suposta derivação do DI a partir do DD, com 

transformações das pessoas e dos tempos, não havendo senão variação morfossintática; (iii) o 

DIL como suposta suavização do DI, sem conjunção integrante “que”, ou simplesmente mistura 

de DD e DI. É porque se opõe a essas suposições gramaticais para o tratamento do discurso 
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relatado que Authier-Revuz é bastante enfática: considera a classificação “parcial” e 

“empobrecedora”63. 

Para estruturar a sua exposição, a autora propõe três oposições fundamentais: (i) 

entre DR no sentido estrito e modalização em discurso segundo; (ii) entre signo-padrão e signo 

autônimo; e (iii) entre modo explícito e modo interpretativo.  

Ao expor sobre a distinção entre DR no sentido estrito e modalização em discurso 

segundo, Authier-Revuz traz os seguintes exemplos: 

 

EA4 - João fez um longo passeio. 

EA5 - Maria disse que João fez um longo passeio. 

EA6 - João fez, segundo Maria, um longo passeio. 

 

Segundo a autora, EA4 distingue-se de EA5 e EA6 porque, diferentemente desses 

dois últimos, é uma afirmação sobre um acontecimento do mundo. EA5 e EA6, por outro lado, 

referem-se a um acontecimento particular: referem-se ao fato de Maria ter dito alguma coisa. 

No entanto, de modo distinto de EA5, a referência de EA6 acontece de maneira que modaliza 

a afirmação, condicionando-a e subordinando-a a um outro discurso, o de Maria, e 

posicionando-se diante desse outro discurso na posição de discurso segundo. Essa modalização 

em discurso pode incidir  sobre o conteúdo do discurso outro, como de EA7 a EA13 

(AUTHIER-REVUZ, [1992; 1993]1998, p. 136): 

   

EA7 – João fez um longo passeio, segundo x. 

EA8 – João fez um longo passeio, de acordo com x. 

EA9 – João fez um longo passeio, x  dixit. 

EA10 – João fez um longo passeio, é x quem o diz. 

EA11 – João fez um longo passeio, parece. 

EA12 – João teria feito um longo passeio. 

EA13 – Parece que João fez um longo passeio. 

 Também, a modalização em discurso pode incidir sobre o emprego de uma palavra 

ou modo de dizer tomado emprestado do exterior, configurando o que Authier-Revuz chamou 

de “modalização autonímica em discurso segundo” (AUTHIER-REVUZ, [1992; 1993]1998, p. 

136): 

EA14 – João espaireceu longamente, como diria x. 

EA15 – João espaireceu longamente, para falar de modo... 

EA16 – João espaireceu longamente, para retomar uma expressão... 

EA17 – João espaireceu longamente, segundo as palavras de x. 

                                                 

 

63 É essa parcialidade e pobreza da classificação feita para as análises fonético-prosódicas nos pilotos 1 e 2 que 

inquieta neste Momento da pesquisa.  
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São justamente esses casos de modalização autonímica em discurso segundo, em 

que uma palavra ou modo de dizer de um outro discurso é tomada como de empréstimo, que 

fazem com que Authier-Revuz trate da oposição entre signo-padrão e signo autonímico. 

Distinção esta que já produzia sentido nos seus trabalhos desde a preocupação com as aspas de 

conotação autonímica, sob a influência dos estudos semióticos de Rey-Debove (1978), como já 

foi exposto anteriormente.  

Essa capacidade de a língua falar da própria língua, existente porque a língua é o 

sistema de signos interpretante que, porque interpreta todos os signos, interpreta, inclusive, a si 

mesma, é o que distingue a língua de outros sistemas de signos. É essa reflexividade da língua, 

exposta já por Benveniste (1969[2006]) em Semiologia na língua, que estrutura a função 

metalinguística da linguagem, a autonímia. Assim, se em EA18 o signo “vila” é um signo-

padrão, em EA19, diferentemente, o signo “vila” é um signo autônimo. São os exemplos 

trazidos por Authier-Revuz (AUTHIER-REVUZ, [1992; 1993]1998, p. 137) para explicar a 

matéria: 

  

EA18 – A casa de campo (vila) está em mau estado. 

EA19 – Vila emprega-se mais frequentemente para as residências de férias. 

 

Em EA18, a palavra “vila”, de estrutura semiótica simples (SO/SE, onde SO é 

significado e SE é significante), remete a um elemento do mundo e, além disso, está sendo 

usada para determinar algo – a casa do campo. Por outro lado, em EA19, “vila” não é senão a 

mostração da palavra sobre que o enunciado fala.  Assim, no signo-padrão, tem-se o uso do 

signo para referir elementos do mundo; no signo autonímico, tem-se a menção ao signo para 

remeter ao próprio signo. Da comparação entre os dois enunciados, podem-se alcançar as duas 

propriedades de todo signo autonímico: (i) tem autonomia morfossintática, na medida em que 

o enunciado sempre considerá-lo-á um substantivo singular, para efeito de concordância; (2) 

não tem sinônimos. 

Nesse sentido, pode-se dizer, segundo Authier-Revuz, que o modo semiótico do 

Discurso Indireto é o modo semiótico padrão, ou seja, do uso do signo. Isso porque, no Discurso 

Indireto, ao relatar, no enunciado (E) do ato de enunciação (A), o enunciado (e) do ato de 

enunciação (a), o locutor usa as suas próprias palavras. O Discurso Direto, por outro lado, tem 

modo semiótico heterogêneo, uma vez que o locutor faz uso das suas próprias palavras no 

sintagma introdutor e faz menção das palavras do enunciado relatado na parte citada. Essa 

porção citada do Discurso Direto pode se encaixar como complemento do sintagma introdutor 
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independentemente da sua estrutura morfossintática, justamente porque há ruptura sintática; 

também, não é passível de sinonímia. 

No domínio da modalização autonímica, o que acontece é a concomitância entre 

uso e menção do signo.  É o que se passa no exemplo a seguir: 

 

EA20 – A vila de João, como ele chama seu quartinho, está em mau estado. 

  

Nesse exemplo, há o que Authier-Revuz chama de “sobreposição”, “cumulação”, 

“engavetamento” (AUTHIER-REVUZ, [1992; 1993]1998, p. 141) entre dois outros 

enunciados: 

 

EA21 – A vila de João está em mau estado. 

EA22 – João chama seu quartinho de “vila” 

 

Em EA21,  o signo “vila” está em uso para remeter a um fato do mundo; em EA22, 

o signo “vila” está em menção para remeter à palavra mesmo. Essa complexidade semiótica, 

que em EA20 se realiza por um comentário explícito – “como ele [João] chama seu quartinho” 

– , pode se realizar pelas aspas, pelo itálico ou, ainda, por “sinal entoativo na oralidade” 

(AUTHIER-REVUZ, [1992; 1993]1998, p. 141). 

Seria o caso de EA23: 

 

EA23 – João disse que sua “vila” estava em mau estado. 

 

Nesse caso, de uso com menção, a palavra “vila” aparece como porção do 

enunciado  sobre que  não se responsabiliza o locutor. Não significa dizer, com isso, que se trata 

de um fragmento do Discurso Direto, pois a palavra “vila” está integrada à cadeia sintática do 

enunciado, sem qualquer ruptura64 , como uma “ilhota textual”.  Trata-se, portanto, de um 

exercício interpretativo a ser realizado no sentido de “identificar” o porquê da tipografia e à 

qual discurso exterior àquele que se faz ela remete. Disso decorre a adequação – outra oposição 

fundamental no campo da representação de outro discurso – entre modo explícito e modo 

interpretativo.  

São formas marcadas unívocas de representar o discurso outro o Discurso Direto 

(EA1), o Discurso Indireto (EA2, EA5) e a modalização em discurso segundo em conteúdo 

                                                 

 

64 “Qualquer ruptura” sintática, ressaltamos, porque uma análise que considere a voz poderá ressignificar essa 

integração plena entre menção e uso... 
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(EA6, EA7-EA13) e a modalização em discurso segundo sobre as palavras (EA14-EA17, 

EA20, EA23). Por outro lado, há formas marcadas que ainda exigem o exercício de 

interpretação sobre o sinal que marca a representação do outro – aspas, itálico ou entoação –, 

como em EA23. Na antípoda da marcação unívoca, estão as formas “puramente interpretativas” 

de representação do discurso outro: o Discurso Direto Livre, o Discurso Indireto Livre (EA3) e 

“as citações escondidas, alusões e reminiscências” (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, p. 

143). É nesse momento em que Authier-Revuz alcança o “grau zero da marca da modalização 

autonímica”: “a citação escondida ou alusão deriva completamente do reconhecimento pelo 

receptor de um ‘já-dito’ em outro lugar, diz a autora” (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, 

p. 145). 

Considerando as oposições entre Discurso Relatado no sentido estrito e 

modalização em discurso segundo, entre signo-padrão e signo autônimo, e entre modo explícito 

e modo interpretativo, é do Discurso Relatado no sentido estrito explícito de que trata Authier-

Revuz nas suas observações sobre o Discurso Relatado nesse texto de 1992-1993; ou seja,  a 

autora trata do Discurso Direto e do Discurso Indireto.  

Segundo Authier-Revuz, todo Discurso Relatado relata um ato de enunciação e 

envolve o esquema65 que reproduzo a seguir:  

 

há um ato de enunciação E, definido por um par de interlocutores L, R, uma situação 

SIT, com seu Tempo, seu Lugar, e entre a infinidade de dados referenciais , um 

acontecimento particular que é o ato de enunciação e, que é objeto da mensagem M 

de E; e sendo ele mesmo, definido por l, r, sit... (AUTHIER-REVUZ, 1998 [1992], 

p, 146, os grifos são nossos). 

 

Como foi dito no início da exposição acerca das observações de Authier-Revuz 

sobre o discurso relatado, a autora manifesta enfática rejeição às concepções gramaticais 

segundo as quais o Discurso Direto é sintaticamente simples e semântico-enunciativamente fiel 

e objetivo e que atestam o Disurso Indireto como simples derivação morfossintática do DD. Na 

direção contrária do tratamento dado pela gramática ao assunto, Authier-Revuz defende a 

dualidade (heterogeneidade) do DD e a unidade (homogeneidade) do DI. Sustenta isso com 

base em um exercício de comparação entre essas duas formas de Discurso Relatado no sentido 

estrito, e tal comparação dá-se quanto a sete aspectos: (i) estatuto semiótico; (ii) estrutura 

sintática; (iii) modalidade de enunciação; (iv) quadro de indicações dêiticas; (v) designação por 

                                                 

 

65 Remeter a esse esquema é importante neste momento porque, mais adiante, quando se tratar especificamente 

sobre a Representação do Discurso Outro (RDA), tal esquema será retomado. 
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descrições definidas; (vi) elementos expressivos, exclamativos; (vii) avaliativos e “modos de 

dizer”.  

Em relação (i) ao estatuto semiótico, o DD tem caráter heterogêneo porque se, no 

sintagma introdutor, L faz uso das suas próprias palavras, na parte citada ele faz menção, 

mostra, as palavras de l em m, dando-lhes estatuto semiótico autonímico. No DI, por outro lado, 

tem-se apenas uso, por L, das palavras de l em m, uma vez que L as reformula e as integra no 

enunciado E. Consequentemente, (ii) a estrutura sintática de DD é heterogênea  - “monstruosa”, 

nas palavras de Authier-Revuz; a do DI, por outro lado, é uma estrutura homogênea em que m 

se integra a M, nas formas66 subordinadas clássicas (com a conjunção integrante que), com 

infinitivo ou nas formas nominais ou, ainda, apenas com o uso de performativos. 

Quanto à (iii) modalidade de enunciação, o DI, por causa da riqueza/variedade 

performativa dos verbos dicendi, obedece ao princípio de que cada enunciado tem apenas uma 

das três modalidades – afirmativa, interrogativa ou negativa.  No DD, por outro lado, porque a 

porção citada tem estatuto autonímico e estrutura sintática autônoma, pode, então, também ter 

modalidade de enunciação distinta daquela indicada pelo sintagma introdutor. 

Consequentemente, no DD, as (iv) indicações dos elementos dêiticos do sintagma introdutor 

remetem aos elementos do ato de enunciação de E – L, R, Lugar e Tempo de E -, enquanto 

que os elementos dêiticos da porção citada remetem aos elementos do ato de enunciação 

representado a – l, r, lugar e tempo de a. Os exemplos a seguir mostram a diferença entre DD 

e DI nesse ponto: 

  

 EA24 – Ele me disse: “eu venho te ver amanhã.” 

 EA25 – Ele me disse que ele viria me ver amanhã. 

 

Repare-se que, no caso do Discurso Direto (EA24), R (interlocutor) assume as 

formas “ele”, no sintagma introdutor, e “eu”, na parte citada; não é o que acontece no caso do 

Discurso Indireto (EA25), em que, dada a reformulação de e em E, tem-se o quadro de 

indicações dêiticas determinado por E. É o mesmo princípio que explica por que, quanto à (v) 

designação por descrições definidas, o DD tem caráter heterogêneo enquanto o DI tem caráter 

homogêneo. Ora, em DD, as designações do sintagma introdutor são escolhidas por L, enquanto 

                                                 

 

66 Authier-Revuz apresenta um exemplo para cada uma dessas formas de Discurso Indireto já nesse texto de 1992-

1993 (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, p. 143). A autora volta a tratar do assunto no texto sobre 

Representação do Discurso Outro, de 2001, então deixarei para apresentar os exemplos quando expuser as ideias 

da autora neste último texto, porque, parece, lá estão mais articulados com todo o campo teórico da RDA, não 

apenas com relação ao “Discurso Relatado em sentido estrito” – DD e DI. 
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que, na parte mencionada, as designações são as escolhidas por l quando da situação de 

enunciação de e.  

Também, os (vi) elementos expressivos e exclamativos, em DD, são heterogêneos, 

na medida em que existem aqueles do sintagma introdutor e aqueles da parte autonímica; no 

DI, por outro lado, todos os elementos de expressão de e são interpretados e reformulados por 

L, “única ‘fonte enunciativa’” de E (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, p. 155). Daí por 

que, no que diz respeito aos aspectos avaliativos e “modos de dizer” (vii), o DD pretende 

manter, de e, a avaliação e os modos de dizer que l faz de m; o DI, por outro lado, “opera uma 

reformulação-tradução de m, nos termos de L em E, em todo sistema de nomeação do real, 

enquanto percorrido por divergências de análise, de apreciação, de avaliação e por variedades 

delíngua – diacrônica, regional, social etc.” (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, p. 155). 

Dois dos exemplos trazidos por Authier-Revuz para ilustrar esse ponto interessam 

particularmente a esta pesquisa: 

 

EA26 – O acusado teria, naquele momento, respondido ao representante da 

autoridade pública: “Se você quiser que eu desça, terá que vir até aqui, e se 

dará mal, coitado!” 

EA27 – O acusado teria, naquele momento, respondido ao representante da 

autoridade pública que ele não se renderia de livre e espontânea vontade e 

sua captura não seria fácil. (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, p. 156) 

 

O que se vê em EA26, caso de Discurso Direto, é uma heterogeneidade de registro: 

no sintagma introdutor, o registro técnico da linguagem jurídica; na porção autonímica, citada, 

mostrada, mencionada, a manutenção do registro “vulgar” de l. Em EA27, por outro lado, vê-

se que, na reformulação-tradução do m de l , “reformulou-se” e “traduziu-se”, para a linguagem 

técnica, o registro de l.  

Authier-Revuz ([1992,1993] 1998) ainda chama atenção para casos particulares de 

Discurso Direto e Discurso Indireto. Quanto ao Discurso Direto, a autora relembra que atos de 

enunciação com m com conotaçãoo de hipótese ou negação, por exemplo, também podem ser 

citados. São os exemplos apresentados a seguir: 

 

    EA31 – Ele poderia ter dito: “m” 
 EA32– Ninguém nunca disse: “m” 

 

Além disso, ainda em relação ao Discurso Direto, Authier-Revuz ressalta que as 

palavras de l mostradas por L podem ser “explicitamente caracterizadas ou implicitamente 

interpretáveis como aquelas palavras escolhidas por L como sendo as que resumem 
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perfeitamente, dizendo a verdade, ‘sem disfarce’, o conteúdo da mensagem de l, ou ainda, 

simplesmente traduzindo da língua de E” (AUTHIER-REVUZ, [1992, 1993] 1998, p. 155). 

Nesse contexto, a autora destaca os casos de DD ‘em essência’, em que há uma “operação de 

reformulação que precede a menção das palavras escolhidas por L” (AUTHIER-REVUZ, 

[1992, 1993] 1998, p. 155). Essa operação pode ser explicitada – através das formas “eu 

parafraseio”, “por alto”, “quase explicitamente”, “essencialmente”, “aproximadamente” – com 

em EA33: 

 

EA33 – Como Debray-Ritzen que diz (eu parafraseio): “Para o rapaz que tem 

80 (de Q.I) não vale a pena estudar, ele vai desestruturar os colégios” (A. 

Jacquard, entrevista, Le neuveau F., março 83, p. 83) 

 

Essas formas de explicitação podem, porém, segundo Authier-Revuz, ser 

interpretáveis, como em EAD34, em que, pelo contexto situacional, pode-se inferir que a 

citação entre aspas é a “essência” extraída por L das “tragédias de Racine”: 

 

EA34 – O que as tragédias de Racine nos dizem é: “O homem está condenado 

à felicidade” 

 

Quanto ao Discurso Indireto, a autora faz questão de retornar aos casos de DI com 

ilhota textual, que foram ilustrados anteriormente em EA23, para compará-los aos casos de DI 

quase-textual. Comparem-se, então, EA23 ao EA35: 

 

EA23 – João disse que sua “vila” estava em mau estado. 

EA35 – O Ministro declarou que “para sua grande satisfação, ele estava em 

condição de afirmar que sua política de emprego iria, dentro em breve, ser 

coroada de sucesso”. 

 

Os elementos entre aspas em EA23 e em EA35 “resistiram à tradução” que 

caracteriza o Discurso Indireto. Isso não implica dizer, no entanto, de acordo com Authier, que 

o que está entre aspas é Discurso Direto; não se trata de fragmento de DD ou de um Discurso 

Indireto seguido de Discurso Direto. O estatuto semiótico das aspas, nesses dois casos, não é 

apenas de autonímia (mostração das palavras de l), mas de modalização autonínica (mostração 

e uso das palavras de l), e isso se sustenta na integração sintática da parte mostrada – tanto em 

em EA23 como em EA35 – à estrutura da oração. 

Todas essas observações de Authier-Revuz no campo do discurso relatado 

ressoaram  naquela inquietação que esta pesquisa tem sobre o estatuto que a abordagem dos 

estudos piloto 1 e 2, do Segundo Momento do trabalho, estava conferindo ao “Discurso 
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Relatado”.  É chegado o momento, então, de rever a classificação de que tratavam os Quadros 

1 e 2, “Variáveis estabelecidas com base na classificação da sentença – coluna da esquerda – e 

valores possíveis para cada tipo de sentença – coluna da direta.” e “ Tipos de sentenças 

encontradas no corpus, a partir da classificação proposta”, respectivamente. 

 

Cuide-se, apenas exemplificadamente, do enunciado a seguir: 

  

Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Sr. José Augusto 

Dumont, “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira, que sempre tiveram plena consciência de que 

a lucratividade do banco advém de incontáveis transações financeiras realizadas à 

margem da legislação”.  

 

Àquela etapa, esse enunciado foi classificado como “Discurso Direto”, justamente 

porque a parte entre aspas foi considerada Discurso Direto. Agora, a partir das observações de 

Authier-Revuz, fazem-se as seguintes observações: (i) a priori, nem tampouco a porção entre 

aspas pode ser considerada como Discurso Direto e, por isso, dar a todo enunciado E o estatuto 

de Discurso Direto; (ii) a priori, nem tampouco, caso não fosse “Discurso Direto”, seria 

“Discurso Indireto” a única opção dentro do campo maior do Discurso Relatado.  

Neste momento, em razão do refinamento que se pretende com esta revisão, é 

plausível que se reflita sobre os “resultados” a que os pilotos 1 e  2 chegaram, de modo a 

questionar se essa releitura pelo viés da Representação do Discurso Outro implicaria sua 

invalidação. Neste momento, então, é caso de responder negativamente à possível pergunta, por 

duas razões. Em primeiro lugar, porque, nos pilotos 1 e 2, alcançaram-se resultados puramente 

fonético-prosódicos sobre o então “Discurso Relatado”. Um e outro encorajaram o 

prosseguimento da pesquisa sobre esse fato da língua.  

O estudo piloto 1, em uma articulação entre produção e percepção da fala, revelou 

que falantes eram capazes de reconhecer quando o enunciado “não tinha sido criado pelo 

próprio locutor”; o estudo piloto 2, mais preocupado com a entoação, revelou que os enunciados 

de “Discurso Relatado”  tinham diferenças prosódicas significativas a depender de quem fosse 

o locutor do enunciado relatado – se a acusação ou a defesa. Isso significa dizer que, 

independentemente da etiqueta que tivesse sido dada ao enunciado – se DD, DI ou modalização 

(de conteúdo ou de palavra) –, o “resultado” alcançado teria sido o mesmo.  

Agora, com base na diferença entre Discurso Relatado em sentido estrito (DD e DI) 

e Modalização do Discurso em Segundo de que Authier-Revuz tratou nesses textos de 1992 e 

1993, pode-se dizer que o enunciado E acima tem uma estrutura de Modalização do Discurso 
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em conteúdo (ver EA6, EA7-EA13), marcada pelo “Segundo a denúncia”, e, também, que tem 

uma ilhota textual, uma mostração das palavras de l  (no caso, a acusação representada pelo 

Procurador-geral da República); mostração que não aparece como simples menção (autonímia), 

mas que tem uso no enunciado E, daí sua natureza de modalização autonímica.  

Tal estrutura que aparece no corpus linguístico da presente pesquisa está inserida 

em um enunciado do discurso do Ministro-Relator, durante o julgamento do “Mensalão” que 

vimos chamando de discurso de “divulgação jurídica”. Já fizemos o alerta de que essa 

designação tem clara inspiração no que Authier-Revuz, em 1982 e 1985,  escreveu sobre 

“divulgação científica”, a partir do quadro teórico-descritivo da metaenunciação, 

especificamente no campo do discurso relatado. Authier-Revuz ([1982] 1998, p. 107) considera 

que a divulgação científica é uma “atividade de disseminação, em direção ao exterior, de 

conhecimentos científicos já produzidos e em circulação no interior de uma comunidade mais 

restrita” (grifos do autor). Esse exterior, segundo a autora, é o “‘grande público’“, e o seu 

alcance está calcado na representação de “fortaleza da ciência”, subentendida na atividade de 

divulgação científica.  

O discurso de divulgação científica coloca-se, nesse contexto, como mediador da 

fronteira estabelecida pelo processo de divisão social do trabalho de fazer científico, que faz 

emergir a língua da ciência como uma língua estrangeira. Trata-se o discurso de divulgação 

científica, portanto, de uma “prática de reformulação de um discurso-fonte (doravante D1) em 

um discurso segundo (doravante D2)” (AUTHIER-REVUZ ,[1982]1998, p. 108). Authier-

Revuz defende que tal discurso tem dupla estrutura enunciativa: a estrutura enunciativa de D1 

e a estrutura enunciativa de D2. Essa dupla estrutura, que representa a ruptura entre a ciência e 

o profano, é assegurada, conforme aponta Authier-Revuz, por marcas da distância 

metalinguística entre palavras, como é o caso das aspas, que, como já foi exposto, demarcam 

as fronteiras que separam o discurso um do discurso outro.   

Em relação a essa demarcação tipográfica entre o um e o outro, Authier-Revuz 

observa, no discurso de divulgação científica, o “apagamento das aspas”, quando “a palavra 

marcada como inadequada, metafórica, é retomada sem marca, passando assim ao interior do 

discurso, que, por isso, assume – sem distância – seu caráter aproximativo” (AUTHIER-

REVUZ, [1982]1998, p. 120). Esse apagamento do desdobramento funciona a serviço da 

homogeneização do discurso absuluto da ciência, daí que a função do discurso de divulgação 

científico, de “transmitir conhecimentos científicos”, se estabelece na passagem de uma 
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atividade – a atividade científica – ao espetáculo de si mesma – o espetáculo de divulgação 

científica. 

O interesse desta pesquisa não recai, como já se sabe, sobre o discurso científico ou 

de divulgação científica – é o discurso jurídico que interessa. O deslocamento dessas 

observações de Authier-Revuz, no entanto, conduzem a refletir sobre a consideração do arquivo 

lido nesta investigação como representativo do discurso de divulgação jurídica, produzido por 

mecanismos através dos quais o Direito, pelo Direito e para o Direito, dá o Direito a conhecer 

a quem lhe é exterior, como forma de legitimação do que lhe interior.  O domínio enunciativo 

para o estudo do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” como discurso de divulgação 

jurídica – divulgação do Acórdão, transmissão do julgamento e leitura em voz alta do Acórdão 

– é o da Representação do Discurso Outro, que representa a progressão teórica de Authier-

Revuz no campo da metadiscursividade.  

É em  A Representação do Discurso Outro: um campo multiplamente heterogêneo 

([2001, 2004], 2008)67 que a autora expõe com alguma sistematização a sua teorização sobre o 

campo da Representação do Discurso Outro (RDA) como nova abordagem do até então 

“Discurso Relatado”. É a essa teorização, então, que me dedico a partir daqui, com a ressalva 

de que algo da exposição a seguir se serve também do que apresenta Authier-Revuz em La 

représentation du discours autre – principes pour une description (AUTHIER-REVUZ, no 

prelo)68,69.  

Fato comum aos dois textos é a apresentação, logo de início, de um quadro de 

abreviações e siglas. Uma compilação70 do que foi apresentado está no Quadro 8. Na coluna 

“Significado”, “(1)” indica que a abreviatura ou sigla foi listada no texto “A representação do 

                                                 

 

67 O texto em francês, La réprésentation du discours autre: un champ multiplement hétérogène, foi apresentado 

por Jacqueline Authier-Revuz  no colóquio “Les discours rapporté dans tous ses états”, em Bruxelas, em 2001. A 

publicação ocorreu em 2004. Neste trabalho, utilizamos a tradução brasileira realizada por Daniel Costa da Silva 

e revisada por Marlene Teixeira, publicada em 2008 na Revista Calidoscópio. 
68 Toda a gratidão à Professora Jacqueline Authier-Revuz, que gentilmente nos concedeu acesso ao texto.  
69 Há de se perceber que muito do que fora abordado aqui, sobre o campo “amplo” do Discurso Relatado, será 

novamente tratado. No entanto, acompanhando o desenvolvimento da teorização da autora, e porque essa 

progressão justamente constitui a inquietação que caracteriza o final do Segundo Momento da pesquisa e sua 

consequência na descrição e na análise deste Terceiro Momento, cedo à deselegância de qualquer pleonasmo. 
70 Algumas delas já são conhecidas por nós, como DD, DI e DIL, mas, ainda assim, estão presentes no Quadro, 

em uma tentativa de deixá-las próximas às considerações que as seguem. Outras, por outro lado, não estão 

exatamente no foco das análises que são apresentadas nesta Parte 3, mas, por fidelidade ao texto da autora, estão 

igualmente no Quadro. No desenvolvimento da teorização, na medida em que novos conceitos surgem na proposta, 

outras siglas são necessárias, o que implicará a atualização do Quadro. 
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discurso outro:…”, enquanto que “(2)” indica que a abreviatura ou sigla foi listada no texto de 

Authier-Revuz que está para ser publicado. 

Quadro 8 - Abreviaturas e siglas listadas por Authier-Revuz em trabalhos sobre a Representação 

do Discurso Outro (RDA) 

Abreviatura/Sigla Significado 

(1) listado em Authier-Revuz ([2001, 2004], 2008) 

(2) listado em Authier-Revuz (no prelo) 

RDA Representação do Discurso Outro (1), (2) 

DD Discurso Direto (1); 

Representação enunciativamente disjunta (“direta”) do discurso outro (2) 

DDL Discurso Direto Livre (1) 

DI Discurso Indireto (1); 

Representação enunciativamente integrada (“indireta”) do discurso outro (2) 

DIL Discurso Indireto Livre (1); 

Representação enunciativamente dividida do discurso outro (2); 

MDS Modalização como Discurso Segundo (1) 

MA Modalização Autonímica (1) 

RD representação de discurso (2) 

DA discurso outro (2) 

ARD auto-representação do discurso (2) 

MDA modalização pelo discurso outro (1) 

MAE Modalização autonímica de empréstimo (1) (2) 

MAS Modalização autonímica da asserção como segunda (1) (2) 

A Ato de enunciação se fazendo, com L e R (1); 

Ato de enunciação em curso de uma forma de RDA (2) 

L, R Interlocutores de A (1) (2) 

L Locutor de A (1) ou  

Locutor-enunciador de A (2) 

R Receptor  de A (1) 

T Tempo de A (1) 

Loc Lugar de A (1) 

E Enunciado de A (1) 

Cont Contexto de A (2) 

a0 Acontecimento de um ato de enunciação outro (≠ A), referente (real, 

imaginário, …) de um E de RDA (2) 

e0 Enunciado de a0 (2) 

t0 Tempo de a0 (2) 

loc0 Lugar de a0 (2) 

cont0 Contexto de a0 (2) 

a Ato de enunciação representado, com l e r (1); (1) 

Representação, em E, do referente a0  (2) 

e enunciado de a (1), (2) 

l Locutor de a (1), (2) 

r Receptor de a (1), (2) 

t Tempo de a (1), (2) 

loc Lugar de a (1), (2) 

cont Contexto de a (2) 
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Authier-Revuz ([2001, 2004] 2008) inicia sua exposição sobre a Representação do 

Discurso Outro (RDA71) com duas explicações. Uma dessas explicações é referente ao título 

do texto, que trata o campo da RDA como “multiplamente heterogêneo”; a outra explicação diz 

respeito à mudança de terminologia, de “Discurso Relatado” para “Representação do Discurso 

Outro” (RDA).  Tratamos, primeiramente, dessa questão “terminológica” para, em seguida, 

podermos tratar do RDA já enquanto tal. 

São três as razões apresentadas por Authier-Revuz para a alteração de terminologia: 

duas razões negativas e e uma razão positiva. As duas razões negativas dizem respeito àquilo 

que a clássica divisão em Discurso Direto, Discurso Indireto e Discurso Indireto Livre não é 

capaz de captar. 

Em primeiro lugar, a autora aponta que a trilogia é inadequada (primeira razão 

negativa) para tratar de enunciados sem referente, hipotéticos e/ou de acontecimentos 

vindouros, como nos exemplos a seguir, em que não é um ato de enunciação já acontecido que 

se relata (AUTHIER-REVUZ, ([2001, 2004], 2008, p. 108): 

 

EA36 - Talvez encontraremos alguém que diga...;  

EA37 - Seria bom que você dissesse...;  

EA38 - Ah! Se alguém pudesse dizer...;  

EA39 - Eu nunca disse...; etc.  

 

 

Trata-se de enunciados com a mesma estrutura sintática de um discurso indireto, 

por exemplo, que prescinde do objeto que complementa o verbo dicendi de elocução, mas que 

não se encaixam com facilidade àquele conceito de Discurso Relatado como ato de enunciação 

que relata outro ato de enunciação. Em segundo lugar, defende Authier-Revuz, a clássica 

distinção entre Discurso Direto, Discurso Indireto e Discurso Indireto Livre é inadequada 

(segunda razão negativa) para dar conta dos casos em que o enunciado relatado e não é o objeto 

de enunciado que se está fazendo – E –, mas fonte. É o caso, por exemplo, de EA7-EA13, que, 

em Authier-Revuz ([1992, 1993], 1998), foi chamado de modalização em discurso segundo 

sobre o conteúdo, e de EA14-EA17, que a autora, naquela ocasião, chamou de modalização em 

discurso segundo sobre as palavras ou modalização autonímica em discurso segundo, duas 

                                                 

 

71 Na tradução para o Português, “discours rapporté” é traduzido como “discurso citado”, e “Representação do 

Discurso Outro” é abreviada como RDO. Neste texto, respectivamente, são empregados “discurso relatado” e 

RDA. 
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formas que, então, se opunham às formas de “Discurso relatado em sentido estrito” – DD, DI e 

DIL.  

A terceira razão para a alteração de termos, desta vez positiva, diz respeito a uma 

oposição necessária que, segundo Authier-Revuz, deve-se fazer no campo da 

metadiscursividade. É necessário, pois, distinguir a Representação do Discurso Outro da Auto-

representação do discurso se fazendo, e a terminologia “discurso relatado” fazia apagar tal 

diferença. Aliás, o campo da Representação do Discurso Outro é, como tal, segundo Authier-

Revuz, constituído pela diferença, daí por que o “multiplamente heterogêneo” do título.   

Além dessa heterogeneidade que a RDA representa dentro do campo mais amplo 

da metadiscursividade – que, por sua vez, se insere no conjunto ainda mais amplo da 

metalinguagem das línguas naturais (reflexividade) –, a heterogeneidade também marca o 

domínio da representação do discurso outro devido à multiplicidade de formas que esta pode 

assumir. Essas formas se organizam, segundo Authier-Revuz, de acordo com o valor assumido 

quanto a três principais aspectos: (1) estatuto semântico; (2) estatuto semiótico; (3) e ancoragem 

enunciativa. A autora já havia tocado nesses pontos no texto sobre as observações no campo do 

discurso reportado; trata, agora, de dar-lhes sistematização.  

Quanto ao estatuto semântico (1), o discurso representado pode funcionar como 

predicação ou como modalização. No caso de funcionar como predicação, esse discurso 

representado é objeto do discurso se fazendo; o discurso se fazendo “fala do” discurso outro 

(DA) representado. Quando o discurso representado funciona como modalização, 

diferentemente, é fonte do dicurso se fazendo, que, então, fala “a partir do” DA. Quanto ao 

estatuto semiótico (2), o discurso outro pode estar representado de modo parafrástico, para uso, 

ordinário, sem autonimização, sem mostração de palavras, ou com o estatuto autonímico, de 

menção, de mostração das palavras. Quanto à ancoragem enunciativa (3), Authier-Revuz 

destaca três possibiliaddes:  (1) ancoragem sintática unificada entre o ato de enunciação do 

discurso outro (a) e o ato de enunciação se fazendo (A), em que (a) se integra a (A) sem rupturas 

no nível sintático; (2) ancoragem sintática disjunta entre (a) e (A), com dois planos sintáticos e 

seus respectivos embreantes de tempo, pessoa e lugar; (3) e ancoragem sintática “partilhada” 

entre os dois atos de enunciação (A) e (a). 

Para sistematizar esses “três traços” de toda RDA, propomos o esquema a seguir. 
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Quadro 9 - Quadro-esquemático da Representação do Discurso Outro (RDA) em três traços, 

segundo Authier-Revuz (2001; no prelo) 

 

 

Da combinação das possibilidades do Quadro 9, têm-se as “fórmulas” e as zonas da 

Representação do Discurso Outro (RDA), apresentadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Fórmulas e Zonas da Representação do Discurso Outro (RDA), segundo Authier-

Revuz (2001; no prelo). 

Fórmula Zona da forma 

A1B1C1 Discurso Indireto ou integrado (DI) 

A1B2C2 Discurso Direto (DD) 

A2B1C1 Modalização da Asserção como Segunda (MAS) 

A2B2C1 Modalização Autonímica de Empréstimo (MAE) 

A1C1 Bivocal (Discurso Indireto Livre - DIL) 

 

Assim, a partir da combinação dos aspectos semântico, semiótico e enunciativo-

sintático, Authier-Revuz (no prelo, p. 245) distingue as cinco zonas da Representação do 

Discurso Outro (RDA). Também, apesar de não colocar ao lado das “três oposições 

pertinentes”, a autora sistematiza o nível de marcação que a RDA pode ter: marcação unívoca; 

marcação interpretativa; e grau zero de marcação.  

O Discurso Direito (DD), nesse contexto, distingue-se segundo três propriedades: 

(i) quanto à Fórmula, (ii) quanto ao Espaço das formas e (iii) quanto à Implantação dos efeitos 

de sentido. Quanto à Fórmula, o Discurso Direto reúne as características A1B2C2: (A1) - fala 

A. Semântico

1. Predicação

(Objeto - fala do 
DA)

2. Modalização

(Fonte - fala a 
partir do DA )

B. Semiótico

1. Sem 
autonimização

(ordinário; uso)

2. Com 
autonimização

(autonímico; 
menção)

C. Ancoragem 
enunciativa

1. Unificada em A

2. Distinta em A e 
em a

3. Compartilhada 
entre A e a
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do discurso outro (DA), como objeto, predicação (e não a partir do, como modalização); (B2) 

com autonímia, mostração de palavras, menção (e não com transparência, uso ordinário); e (C2)  

tem dualidade enunciativa (não unificada ou compartilhda). No que diz respeito ao Espaço das 

formas de DD, este pode se realizar, segundo Authier-Revuz, como nas formas a seguir ([2001, 

2004] 2008, p. 112) 

 

EA40 – Ele proclama: “Estou feliz “. (sobremarcação 

sintática + tipográfica) 

EA41 – Estou feliz, proclama ele. (marcação sintática) 

EA42 – Ele se regozija: “Estou feliz”. (marcação tipo 

gráfica + índice semântico) 

EA43 – Ele se regozija. Estou feliz. (interpretativo com 

índice semântico). 

EA44 – Ele chega. Estou feliz. Ele parte. (interpretativo, 

em função de um contexto mais amplo)  

 

Tais formas estão relacionadas à “Implantação dos efeitos de sentido” causada pelo 

Discurso Direto: pode implicar efeito de “teatralidade, distanciamento, idenficação, 

textualidade, etc...” (AUTHIER-REVUZ, no prelo, p. 245). 

O Discurso Indireto, por sua vez, reúne as características da fórmula A1B1C1: (A1) 

- representa o enunciado do ato de enunciação (a) como objeto (fala do DA), (B1) com 

funcionamento semiótico ordinário, parafrástico, de uso, sem mostração de palavras, e (C1) 

com ancoragem enunciativa única em (A).  Os exemplos apresentados pela autora são os 

seguintes (AUTHIER-REVUZ, [2001, 2004] 2008, p. 111): 

 

EA45 – Ele disse que viria. (forma ‘clássica’ com ‘dizer que’) 

EA46 – Ele disse estar enganado. (forma nominal, no infinitivo) 

EA46 – Ele anunciou seu retorno próximo. (forma nominal, descritiva do 

conteúdo do DA) 

EA47 –  Ele proferiu ameaças; Ele questionou muito. (forma nominal, 

especificadora do ato ilocutório de (a)) 

EA48 – Ele evocou sua juventude; eles falaram de carros. (forma nominal, 

especificadora do tema de (a)) 

EA49 – (Ele falou). (“grau zero” da RDA) 

 

A Modalização da Asserção como Segunda (MAS) corresponde à fórmula 

A2B1C1: (A2) o ato de enunciação (a) é representado em (A) como fonte da asserção que se 

está enunciando, modalizando-a, (B1) de modo parafrástico, sem mostração de palavras e (C1) 

com ancoragem enunciativa unificada em (A). É ilustrada, por Authier-Revuz ([2001, 2004] 

2008, p. 112), pelas seguintes estruturas: 

 

 



 

 

151 

 

EA50 – Conforme l  

EA51– Segundo l  

EA52 – Para l,  

EA53 – Se se acredita l, P. 

EA54 – Parece que P.  

EA55 – P, parece. 

EA56 – Ele estaria bem colocado nas eleições. 

EA57 – Ele está, enfim é ele quem diz, bem colocado nas eleições. 

 

O bivocal ou Discurso Indireto Livre é indicado pela fórmula A1C3, uma vez que 

o ato de enunciação (a) é representado como objeto, mas não como um “falar do DA” ou um 

“falar segundo o DA”, mas como um “falar com o DA”. Exemplo dessa zona pode ser visto em 

EA3. 

A Modalização Autonímica de Empréstimo (MAE), identificada pela fórmula 

A2B2C1, caracteriza-se, por sua vez, pela representação do ato de enunciação (a) do discurso 

outro (A2) como fonte de algum segmento da cadeia enunciativa de (A), e esse segmento, de 

acordo com Authier-Revuz (no prelo), (B2) tem um funcionamento semiótico com 

autonimização e (C1) ancoragem enunciativa unificada no ato de enunciação (A). Em Authier-

Revuz ([2001, 2004] 2008, p. 112), a autora revela uma “grande variedade de formas sintáticas 

e lexicais, em diversos patamares de explicitação” para a Representação do Discurso Outro 

(RDA) por MAE. Segundo a autora expõe no texto apresentado em 2001, a Modalização 

Autonímica de Empréstimo pode aparecer em cinco níveis, que reproduzo no Quadro 11:  
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Quadro 11 - Patamares de explicitação da Modalização Autonímica de Empréstimo (MAE), 

segundo Authier-Revuz ([2001, 2004] 2008, pp. 112-113) 

A  Modalização Autonímica de Empréstimo pode 

acontecer 

Exemplo72 

(1) explicitando a operação de empréstimo – 

dizer “como” – em um exterior discursivo 

(representado por Ext): 

EA58 - X, eu empresto, retomo essas palavras de 

Ext;;  

EA59 - X, emprego esse termo na sequência, após, 

no sentido de Ext;  

EA60 - para retomar, citar, emprestar, plagiar, adotar, 

guardar as palavras de Ext;  

EA61 - X, para ser, fazer Ext (= simples, pedante, 

esnobe, grosseiro); 

EA62 - X, para falar de maneira militar, de maneira 

técnica, para falar familiarmente, vulgarmente, etc. 

(2) assinalando a emergência de discurso outro: EA63 - O como Ext diz isso? X;  

EA64 - X, Ext dixit;  

EA65 - Este N que Ext chama, nomeia, designa, 

batiza;  

EA66 - X, palavra de Ext;  

EA67 - X, no sentido de Ext, que lhe dá Ext, etc.;  

EA68 - dito, pretendido, chamado X;  

EA69 - X – Ext diz Y;  

EA70 - X que Ext chama, nomeia, designa, batiza Y; 

EA71 - X – em Ext Y [Ext = em inglês, em termos 

eruditos];  

EA72 - “X” (Ext) [Ext = não próprio];  

EA73 - O famoso, célebre, eterno “X”;  

EA74 - O “X” de Ext, seu “X”;  

EA75 - X, sic; etc. 

(3) marcando (aspas, itálico) uma modalização 

autonímica, que deve ser interpretada como 

empréstimo: 

EA76 -  “X” [interprete em como Ext diz] ;  

EA77 -  “X” (!) [interprete em sic] ;  

EA78 -  “X” (?) [interprete em pretendido] 

(4) devendo ser interpretada, como modalização 

autonímica e como empréstimo: 

EA79 -  X, isto é, Y;  

EA80 -  X, ou Y;  

EA81 -  X, Y;  

EA82 -  X – Y;  

EA83 -  X (Y); 

EA84 -  X etc.;  

EA85 -  X… (reticências);  

EA86 -  X1-X2-X3 [hífens colocados entre as 

palavras EA87 -  estigmatizando o caráter fixo da 

seqüência X1 X2 X3] 

(5) puramente interpretativo (alusão 

interdiscursiva) 

 

EA88-  O número de crimes e de suicídios degringola 

sob as bombas. O ódio sai de nós, atravessa a 

fronteira e se abate sobre o inimigo cujo sangue 

impuro vai banhar nossos campos mais uma vez73 

  

 

                                                 

 

72 A exaustitividade ao apresentar os exemplos sugeridos por Authier-Revuz explica-se pela importância que os 

níveis de marcação do empréstimo do discurso outro adquirem nas descrições e análises empreendidas neste 

Terceiro Momento da pesquisa.  
73 Segundo Nota do Tradutor, o “trecho remete ao Hino Nacional Francês” ([2001, 2004] 2008, p. 113) 
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Authier-Revuz já havia tratado dos níveis de maracação da Representação do 

Discurso Outro no texto de 1992-1993 sobre o Discurso Relatado. Em Authier-Revuz (no 

prelo), a autora revisa aquelas observações anteriores e resume que as formas de marcação da 

RDA se dividem em três níveis (AUTHIER-REVUZ, no prelo, p.254) : “formas marcadas 

unívocas – DD, DI, MAS e MAE; formas marcadas que exigem um trabalho interpretativo – 

aspas ou itálico marcando que a Modalização Autonímica deve ser interpretada como de 

Empréstimo; e formas puramente interpretativas – DIL, citação oculta (alusão)”.   

Sobre essa divisão, Authier-Revuz faz algumas observações.  

Em primeiro lugar, a autora dá relevo à importância no campo da RDA dos níveis 

de marcação da representação e sua relação inversa com a interpretação discursiva. Segundo 

Authier-Revuz, há dois polos de identificação: das formas isoláveis sobre a cadeia (“segundo 

l”, da MAS; aspas) às formas que colocam o encadeamento de E e e em relação de discordância 

ou concordância “avec l’ailleurs de son environnement intradiscursif, immédiat ou lointain, du 

contexte situationnel Sit de son énonciation A, et de l’espace interdiscursif ” 

Em segundo lugar, Authier-Revuz aponta que, dentro de cada zona de RDA, há 

níveis de marcação (como o Quadro 11 mostra em relação à MAE). Em terceiro lugar, a autora 

destaca a importância do trabalho interpretativo do linguista a definir esta ou aquela marcação 

como definidora de um ou outro modo de RDA. Para argumentar sobre esse ponto, traz o 

exemplo da forma “diz ele” (dit-il) : 

 

Le statut de l’incise de type dit-il est de ce point de vue exemplaire : si elle constitue, 

de fait, une marque univoque, c’est celle de l’appartenance à la RDA de la séquence 

qu’elle commente – par opposition au type dis-je, au présent, de l’ARD – ; et non, par 

elle-même d’un mode spécifique de RDA : c’est par le jeu combiné des autres 

marques et/ou indices interprétatifs de l’énoncé où elle figure, qu’aboutira, ou non, 

l’identification d’un mode particulier. (AUTHIER-REVUZ, no prelo, p.256) 

  

É com esse argumento que a autora alcança a discussão sobre o contato entre os 

modos de RDA. Pode haver, segundo Authier-Revuz (no prelo, p. 259), a conjunção de modos 

de RDA por acúmulo, o que é bastante “ regular ” . Os exemplos trazidos por Authier (([2001, 

2004] 2008, pp. 112-113) para o caso são estes : 

 

EA89 – [...] o homem de frente do partido anunciou que havia “grandes chances dele 

ser candidato à prefeitura”.  

EA90 – Conforme Flaubert, testar a “sonoridade das palavras” é necessário a quem 

tem a ambição de uma verdadeira escritura.  
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São os casos, já mencionados, em que, no DI e na MAS, a MAE recebe o estatuto 

de “ilhota textual”.        

Essa possibilidade de combinação das RDAs  conduz-nos a sugerir – bastante 

precariamente, por enquanto – a existência de dois tipos de representação na cadeia: simples e 

complexa. Dos exemplos apresentados pela autora desde as observações no campo do Discurso 

Relatado às mais sistemáticas sobre a RDA (2001; no prelo), as formas complexas 

corresponderiam à existência, no enunciado E dominado por uma zona de representação tal, de 

uma outra zona de representação, notadamente marcada no fio do discurso, nos exemplos 

acima, pelo empréstimo marcado de outro discurso; um empréstimo textual ou local. São, 

entende-se, exemplos de Representação do Discurso Outro complexa marcada; uma dupla 

forma de representar o outro no Enunciado se fazendo.  

Tal sugestão sobre a complexidade das formas de RDA, bem como toda essa 

exposição sobre o trabalho de Jacqueline Authier-Revuz é fundamental para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Essa tipificação simples/complexa, acrescida das observações sobre  os níveis 

de marcação da RDA, conduz-me, já agora, a sugerir uma adequação no Quadro 9. Esse Quadro 

tratava dos três traços de toda RDA – (A) semântico (objeto do dizer vs. fonte do dizer) , (B) 

semiótico (sem autonimização vs. com autonimização) e (C) ancoragem enunciativa (única vs. 

distinta vs. compartilhada). Agora, proponho que, ao esquema, se agreguem outros dois traços: 

(D) nível de marcação da RDA; e (E) complexidade da RDA. 
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Quadro 12 - Quadro esquemático da Representação do Discurso Outro (RDA) em cinco traços 

(com base em Authier-Revuz (no prelo)) 

 

Percebe-se, portanto, que, seguindo a proposta de Authier-Revuz, tem-se uma  

multiplicidade de formas da RDA bem mais ampla que a dupla Discurso Direto-Discurso 

Indireto, que guiou a classificação dos enunciados nos estudos piloto 1 e 2. Assim, a partir de  

agora,  essa multiplicidade de formas é considerada para análise discursiva que esta pesquisa 

pretende, haja vista que constitutiva do discurso do Ministro-Relator, e diz da sua relação não 

só com o outro da enunciação, mas com o Outro do inconsicente. Desse modo, pergunto-me, 

em relação ao arquivo: qual o lugar do outro no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”? 

Quais as zonas da Representação do Discurso Outro que caracterizam o seu discurso? Existem 

RDAs simples? Existem RDAs complexas? Considerando as condições sócio-históricas de 

produção desse discurso, qual o funcionamento discursivo das RDAs? E mais: há diferenças 

nas zonas de Representação do Discurso Outro em se considerando a materialidade escrita, do 

acórdão publicado (texto escrito-a-ser lido - X), e a materialidade oral, o som, do julgamento 

transmitido pela TV Justiça (texto lido-a-ser-transcrito - Y)? Como o Ministro-Relator oraliza 

as diferentes zonas da RDA que se lhe apresentam para leitura?   

Trata-se, com essas perguntas, de uma primeira dimensão do repetível nesta 

pesquisa: a da repetição (ou não), no discurso do Ministro-Relator, de discursos vindos de 

outros lugares. 

A. 
Semântico

1. Predicação

(Objeto - fala do 
DA)

2. Modalização

(Fonte- fala a 
partir do DA )

B. Semiótico

1. Sem 
autonimização

(ordinário; 
uso)

2. Com 
autonimização

(autonímico; 
menção)

C. 
Ancoragem 
enunciativa

1. Unificada em 
A

2. Distinta em A 
e em a

3. 
Compartilhada 

entre A e a

D. Nível de 
marcação

1. 
Marcação 
unívoca

2. Marcação 
interpretativa

3. Grau 
zero de 

marcação

E. 
Complexidade

1. Simples 
(uma RDA 

em E)

2. Complexa 
(mais de um 

modo de 
RDA em E)
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Responder a essas perguntas, que emergem da inquietação quanto ao “estatuto do 

Discurso Relatado”, faz acentuar um outro ponto inquietante, aquele quanto à invisibilidade das 

discrepâncias verificadas na transcrição-comparação – iniciada no Segundo Momento – entre 

o texto escrito-a-ser-lido (X) e o lido-a-ser-transcrito (Y). Acerca desse ponto, tratamos a seguir. 

 

6 INVISIBILIDADE DA TRANSCRIÇÃO-COMPARAÇÃO: ESCRITA, LEITURA E 

ORALIDADE 

 

 

Outro ponto de inquietação que ficou evidente no balanço feito ao final do Segundo 

Momento da pesquisa diz respeito à invisibiliade que, nos pilotos 1 e 2, foi dada à transcrição-

comparação (XY) entre o texto preparado-para-ser-lido pelo Ministro-Relator (X), o texto lido-

para-ser-transcrito no Acórdão (Y). Àquele tempo, mesmo reconhecendo a importância que 

discrepâncias encontradas têm para o gestos de interpretação do(s) sentido(s) do “Mensalão” 

enquanto acontecimento discursivo, cedemos ao “desafio de dizer não”. 

Agora, o desafio é outro e maior: tomar tais discrepâncias como regularidades para 

análise de discurso que ora se pretende. “Como não há leitura inocente” – diria Althusser 

(1968), as discrepâncias entre escrever, ler e transcrever o Direito, entre escritura e leitura-

oralidade no Direto têm de ser consideradas. 

Desse modo, se é interesse desta pesquisa o estudo dos modos de subjetivação do 

sujeito da posição institucional de Ministro-Relator  do STF no julgamento do “Mensalão”, isto 

é, o modo como ele se relaciona com a (s) forma(s)-sujeito(s) da(s) Formação(ões) Discursiva 

(s) que as condições de produção do discurso permitem conjecturar, qualquer tentativa de cobrir 

as falhas do ritual estará dissimulando a relação da língua com a lalangue, e isso seria tangenciar 

a (anti) ética do linguista (MILNER, 2012, p. 23). Além disso, seria negligenciar que, se o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, essa interpelação somente é possível pela 

hipótese do inconsciente, lá mesmo onde se fala a lalangue, e é pela relação da ideologia com 

o inconsciente – já requerida por Pêcheux mesmo antes do Anexo 3 de Semântica e Discurso – 

que a Análise de Discurso deve lutar.  

 

 

 

Nesse sentido, sobre seus gestos de leitura acerca de como Marx se propunha ler a 

história, Althusser, fortemente influenciado por Lacan (o que é reconhecido com algum 

constrangimento em nota-de-rodapé, é verdade) reflete: 
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Depois de Freud é que começamos a suspeitar do que quer dizer o escutar, e portanto 

o falar (e o calar); e que o “quer dizer” do falar e do escutar revela, sob a inocência do 

falar e do escutar, a profundidade de uma fala inteiramente diversa, a fala do 

inconsciente. (ALTHUSSER, 1968, p.14) 

 

À articulação entre ideologia e inconsciente, Pêcheux – especialmente o mais tardio 

– pediu passagem em algumas ocasiões.  Entre esses pedidos, destaco o que o francês faz em O 

mecanismo do (des)conhecimento ideológico: “os slogans não preenchem a hiante ausência de 

uma articulação teórica bem elaborada entre a ideologia e o inconsciente” (Pêcheux, [1982] 

2010, p. 148). 

É pela articulação da ideologia com o inconsciente que a teoria materialista do 

discurso trabalha sobre a evidência do sujeito e sobre a evidência do sentido:  

 

Todo o meu trabalho [de Pêcheux] encontra sua definição aqui, nesse vínculo da 

questão da constituição do sentido com a constituição do sujeito, um vínculo que não 

é marginal (como, por exemplo, o caso especial dos “rituais” ideológicos de ler e 

escrever), mas que se situa dentro da própria “tese central”, na figura da interpelação 

(PÊCHEUX, [1982] 2010, p. 149, os grifos são do autor). 

 

 Daí por que tratar da concepção de sujeito na Análise de Discurso é fundamental 

neste momento. A concepção de sujeito que toca Pêcheux, assim como a que afetou os trabalhos 

de Authier-Revuz a partir do estudo das aspas e sua teorização sobre heterogeneidade mostrada 

e heterogeneidade constitutiva, tem inspiração na leitura que Lacan fez de Freud.  

Como aponta Mariani (2007), o interesse da psicanálise lacaniana está concentrado 

naquilo que a fala comum, cotidiana, falha; aquilo que “fratura” (LACAN, 197274, p. 44). O 

inconsciente, para Lacan, é estruturado como a linguagem, mas essa estrutura inverte a relação 

entre significado e significante do signo saussureano: tem-se, na psicanálise lacaniana, a 

primazia do significante sobre o significado, de modo que o significante é concebido como 

aquilo que representa o sujeito para outro significante. A noção de valor e oposição de Saussure 

é ressignificada para assumir que o que interessa é a oposição entre significantes: o valor de um 

significante só se obtém na relação de oposição e diferença com o outro.  

Ao tratar da sua tese de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, na 

sua preocupação com o que falha, Lacan vai introduzir, em O saber do psicanalista (1971) – 

                                                 

 

74 No Seminário 20, Mais, ainda (1972-1973), publicado em Português em 1985.  
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em ato falho – a noção de lalangue, que “nada tem ver com o dicionário”, ressalta o francês. 

Mais adiante, em O aturdito (1972), Lacan trabalha sobre a noção ao dizer que  

 

O inconsciente, por ser “estruturado como uma linguagem, isto é, como a lalíngua que 

ele habita, está sujeito à equivocidade pela qual cada uma delas se distingue. Uma 

língua entre outras não é nada além da integral dos equívocos que sua história deixou 

persistirem nela. (LACAN, 1972, p. 492).  

 

O equívoco da lalangue (o Outro), o real da língua, diz sobre a relação de 

representação imaginária (imaginário) do sujeito com o outro do seu discurso, diz sobre como 

e se ele se responsabiliza pelo que diz (simbólico) no “teatro da consciência” a que se refere 

Pêcheux (PÊCHEUX, 2010, p. 149). Esse equívoco, para Pêcheux, não acontece sem a 

determinação pelas condições sócio-históricas de produção, ou seja, acontece nos rituais 

ideológicos dos aparelhos de Estado.   

É dessas considerações que se constituiu a inquietação sobre a invisibilidade que 

esta leitura-escuta do arquivo: passamos, no Terceiro Momento, então, a trazer para análise as 

discrepâncias entre texto escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-transcrito (Y), tomando o real da 

prosódia como um terreno bastante fértil para levar adiante o pedido de Pêcheux de analisar 

com mais cuidado a relação entre ideologia e inconsciente.  Especialmente, as inserções, 

apagamentos e substituições deixam de ser um “cuidado metodológico” e passam ao status de 

regularidade constitutiva dos efeitos de sentidos produzidos na prática discursiva do Ministro-

Relator do “Mensalão”. 

Nesse sentido, o “falar” e o “calar-se” a que Althusser sugeriu prestar atenção são 

estruturas fundantes da análise da gestão da leitura do Ministro.  As formas do silêncio sonoro 

do não-dito (do apagado da leitura), do silêncio gráfico do não-transcrito (do apagado na 

transcrição, no acórdão, do que foi dito) podem dizer sobre os efeitos discursivos do silêncio 

não como não-dizer, mas como dizer (ORLANDI, 2010), como materialidade do jogo 

ideológico que habita as interdições no jurídico e aparece, na linearidade, em forma de elipse e 

incisas, como efeitos do interdiscurso na constituição da forma-sujeito de Direito (HAROCHE, 

1992).  

Considerando o arquivo desta pesquisa, emergem mais alguns questionamentos: em 

que medida o Ministro-Relator pode fazer uma leitura original, criativa, interpretativa, 

considerando-o na rede de representações que o assujeita à ideologia jurídica,  do “policiamento 

dos enunciados” (PÊCHEUX, 1983, p. 55)?  De que modo o equívoco da representação do 

outro no discurso – na relação entre o que deve ser (escrito-a-ser-lido - X) e o que é (lido-a-ser-
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transcrito - Y) – pode ser entendido como uma resistência do sujeito às práticas ideológicas do 

aparelho jurídico? Há, no Direito, o “espaço do incerto, da falta, do alusivo” (HAROCHE, 1992, 

p. 14)? O que, quando, como o Ministro-Relator insere, apaga e substitui ao representar o outro 

no Relatório do “Mensalão” a-ser-lido no julgamento? O que, quando, como o Acórdão da Ação 

Penal atualizou o que Ministro-Relator leu a-ser-transcrito?  

Trata-se, com essas perguntas, de uma segunda dimensão do repetível nesta 

pesquisa: a da repetição (ou não) do discurso do Ministro julgador com o próprio discurso, do 

seu discurso consigo mesmo. 

Foi sobre esses pontos que a inquietação quanto à invisibilidade dada até então às 

discrepâncias entre o texto escrito-a-ser-lido (X) e o texto lido-a-ser-transcrito (Y) nos levou a 

refletir. 

Tal retomada teórico-metodológica neste exercício de leitura-escuta do arquivo não 

resolve, porém, todas as inquietações que se foram construindo ao longo dos Primeiro e 

Segundo Momentos do trabalho. Se “o estatuto do ‘discurso relatado’” – redutor, imanente – 

foi revisto pela teorização sobre a Representação do Discurso Outro de Authier-Revuz, se a 

invisibilidade das discrepâncias constatadas na tarefa de transcrição-comparação entre o escrito 

e o lido foi revista pela consideração da “falta de inocência” de todo gesto de leitura como gesto 

de interpretação de um sujeito interpelado/resistente às formas de assujeitamento da ideologia 

jurídica, a terceira inquietação, sobre a exaustividade da análise, só fez aumentar. 

É que, dado o duplo agenciamente de quem escreve, a primeira intenção é estender 

o alcance do olhar e da escuta sobre o corpus. É necessário, segundo esse instinto objetivista e 

quantificador, que se revisem a transcrição-comparação iniciada no Segundo Momento da 

pesquisa  e a “classificação” nas zonas de Representação do Discurso Outro de todos os 

enunciados proferidos pelo Ministro-Relator naquele período já recortado: do início do 

julgamento ao voto nas preliminares. É do fantasma da objetividade minuciosa (PÊCHEUX, 

1981, p. 22-23), “imbecilizante”, de que se está tratando aqui. 

Ponto fundamental no objetivo desta pesquisa – de tentar construir um dispositivo 

metodológico para a análise discursiva da voz –, as orientações sobre exaustividade horizontal 

e vertical da análise são abordadas a seguir.  

 

7 EXAUSTIVIDADE HORIZONTAL E EXAUSTIVIDADE VERTICAL NA 

ANÁLISE 

 



 

 

160 

 

“Além das características linguísticas dos corpora, o pesquisador tem de tomar 

decisões sobre o tamanho do corpus necessário para a investigação que pretende fazer” 

(BARBOSA; MADUREIRA, 2015, p. 215). “Se considerarmos a necessidade de repetição dos 

enunciados para a análise estatística, pode-se trabalhar com o mesmo enunciado repetido, 

digamos, 10 vezes” (BARBOSA; MADUREIRA, 2015, p. 220).  Em estudo sobre a 

expressividade da fala “BARBOSA (2009) analisou 206 enunciados”... “Não se objetiva nessa 

forma de análise [na Análise de Discurso] a exaustividade que chamamos horizontal, ou seja, 

em extensão, nem a completude, ou exaustividade em relação ao objeto empírico” (ORLANDI, 

2007, p. 62). “A exaustividade almejada – que chamamos vertical – deve ser considerada em 

relação aos objetivos da análise e à sua temática” (ORLANDI, 2007, p. 63). 

São essas, entre aspas, as vozes brasileiras que, de um e de outro canto dos estudos 

linguísticos atuais no Brasil (do formal ao discursivo), ecoam no presente gesto de interpretação 

do discurso do Ministro-Relator no julgamento do “Mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal.  

O nosso “interesse do analista” foi cativado, desde o início, pelo “evidente” excesso 

da “presença do outro” no discurso do juiz, em uma abordagem bem adstrita à forma de 

heterogeneidade mostrada marcada “discurso relatado”. Depois de circunscrever o hipotético 

acontecimento no complexo dos aparelhos de Estado (Primeiro Momento), dois estudos pilotos 

foram conduzidos (Segundo Momento), perseguindo a descrição fonético-prosódica do outro 

no dizer. No estudo piloto 1, 27 enunciados analisados; no estudo piloto 2, 93. A “diferença” 

entre um e outro, além dos parâmentros fonéticos para análise (no primeiro, relacionados à 

Qualidade de Voz; no segundo, mais relacionados às medidas entoacionais do esforço vocal), 

foi o “espaço temporal” da descrição. Foi no estudo piloto 2 que a descrição se limitou aos 

enunciados proferidos pelo Ministro-Relator antes do julgamento do mérito.  

Por um tempo, preponderou, na pesquisadora, o instinto de estender o olhar e a 

escuta a toda vibração que saísse da aparelho fonador do Ministro. Daí, o processo obsessivo 

de ler-escutar-transcrever o arquivo.  É necessário, portanto, revisitar a noção de “corpus 

discursivo”.  

Nesse sentido, Courtine ([1981] 2009) contribuiu ao supor três princípios para a 

Análise de Discurso: fechamento de um espaço discursivo; procedimento linguístico de 

determinação das relações inerentes ao texto; produção, no discurso, de uma relação do 

linguístico com o exterior à língua. O autor questiona-se sobre a constituição do corpus 

discursivo em Análise de Discurso: 
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como limitar um espaço discursivo? Como decidir sobre o fechamento de um corpus 

discursivo sobre o pertencimento deste ou daquele texto a um corpus? Que forma 

atribuir a um corpus de discurso que não faça deste um simples corpus de língua? 

Qual a especificidade de um corpus discursivo que o distingue dos conjuntos de 

objetos empíricos que o fonólogo ou o gramático manipulam em sua descrição da 

língua? (COURTINE, [1981] 2009, p. 28) 

    

Assim, para se chegar ao discurso como objeto da análise (e o discurso é o objeto 

da Análise de Discurso!), deve-se considerar a sua materialidade, ou seja, o fato de se situar no 

ponto de encontro entre o real da língua e o real da história; entre o linguístico e aquilo que lhe 

é exterior e, ao mesmo tempo, constitutivo.  A diferença entre texto e discurso é, portanto, 

elementar. 

Para delimitação do corpus discursivo, é fundamental que se considerem as 

condições de produção do discurso. Uma vez delimitado, o corpus deve ser capaz de dar ao 

analista a “possibildaide de identificar, através das produções e das mudanças discursivas, o 

efeito inscrito das contradições ideológicas de classe na materialidade dos discursos” 

(COURTINE, [1981] 2009, p. 68). Assim, os exercícios de recorte (ORLANDI, 1984, p 14) 

determinam Sequências Discursivas75 (COURTINE, 1981, p. 54-55) que o analista apresenta 

como referência (daí “Sequênca Discursiva de Referência – SDR) para sua análise do discurso, 

este situado em algum campo discursivo de referência – político, o religioso, o escolar, por 

exemplo. Também de Orlandi, aprende-se que a noção de recorte, então, distingue-se da noção 

de segmentação: “o segmento é, simplesmente, uma unidade ou da frase ou do sintagma; [...] o 

linguista visa a reação entre unidades dispostas linearmente” (ORLANDI, 1984, p 14), 

enquanto o recorte é uma unidade discursiva, uma operação do analista em face da situação 

discursiva (ORLANDI, 1984, p. 14). 

Sobre essa noção de recorte, ao analisar, na perspecitiva materialista do discurso, a 

“fala do quartel e outras vozes”, Indursky (1997, p. 62) justifica-se:  

 

estipulamos arbitrariamente o número de sequências discursivas, daí resultando um 

recorte discursivo composto por cinco sequências discursivas. Não fomos movidos 

peo desejo de completude nem pela ilusão de exaustividade. Procuramos oferecer uma 

amostra representativa para cada questão que será objeto de análise.  

 

Com base nessas observações sobre a construção de um dispositivo metodológico-

analítico para a Análise de Discurso, é o momento de retornar aos “resultados” dos gestos de 

                                                 

 

75 Definidas por Courtine ([1981]2009, p. 55) como “sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase”.  
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descrição dos Primeiro e Segundo momentos deste trabalho. A breve análise da criação e 

circulação da palavra “Mensalão” e a descrição fonético-prosódica dos estudos pilotos 1 e 2 

conduziram àquilo que se tratou como “armadilha” neste texto: configurar “acusação” e 

“defesa” como duas Formações Discursivas no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”.  

Não é ainda o momento de negar essa hipótese, mas, sim, de realizar um outro 

“recorte”, então. 

No estudo piloto 2, foi feita a descrição fonético-prosódica de enunciados 

proferidos pelo Ministro-Relator situados em dois momentos distintos do julgamento: Relatório 

e Preliminares. A justificativa para isso foi o fato de que, nesses momentos, o julgador não 

estava tratando do mérito da causa, ou seja, não podia se antecipar à avaliação quanto à 

inocência ou culpabilidade dos réus. Ocorre que, mesmo em relação a esse ponto que parece de 

interseção – são ambos momentos anteriores ao julgamento do mérito da causa –, há uma 

diferença entre o Relatório e as Preliminares que merece ser destacada. Nas Preliminares, 

mesmo que a questão suscitada não seja de mérito, o Ministro-Relator deve se manifestar sobre 

a procedência ou não da questão processual levantada pela defesa. Isso não significa dizer que, 

nas preliminares, aqueles princípios do processo penal de que o Primeiro Momento tratou 

devem ser violados – ampla defesa, contraditório, imparcialidade e paridade de armas. 

Significa, por relação, que, no Relatório, a situação do Ministro-Relator entre os dizeres da 

acusação e os dizeres da defesa está mais evidente; enunciativamente evidente. No Relatório, 

consta exposição sobre a Denúncia (feita pelo Ministério Público), o Recebimento da Denúncia 

(feito pelo Supremo Tribunal Federal), a Instrução Probatória (defesa apresentada pelos réus) 

e, por fim, a Conclusão.  

Nesse contexto, então, em um novo recorte que agora se opera, os gestos de 

descrição do Terceiro Momento do trabalho debruçam-se nos enunciados proferidos pelo 

Ministro-Relator na leitura do Relatório da Ação Penal 470, do “Caso Mensalão”, nos 

momentos relativos à “Denúncia” e à “Instrução Probatória”: quando o Ministro-Relator deve 

relatar o que a acusação disse nos autos e deve relatar o que a defesa disse nos autos. 

Assim, desse balanço, o – agora, sim – objeto discursivo do Terceiro Momento: 

estudar o funcionamento discursivo da Representação do Discurso Outro (consequência da 

“primeira” inquietação) na relação (XY) de formulação-reformulação entre texto preparado-a-

ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y) (consequência da “segunda” inquietação) na leitura, 

pelo Ministro-Relator do Ação Penal 470, do Relatório do processo, nas partes destinadas ao 

relato da “Denúncia” e à “Instrução Probatória” (consequência da “terceira” inquietação). 
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Juntam-se, aqui, as duas dimensões do repetível: a primeira dimensão, da repetição 

do discurso do outro; e a segunda dimensão, da repetição do próprio discurso, isto é, do próprio 

discurso escrito no próprio discurso lido. A noção de repetição, então, emerge como 

fundamental à análise de discurso pretendida. Volte-se à teoria, então, para abordar com mais 

especificidade a relação entre enunciação, discurso e processos parafrásticos na Análise de 

Discurso, que podem colaborar na intepretação da prática discursiva sob análise. 

 

8 A ABERTURA PARA A ENUNCIAÇÃO DA ANÁLISE DE DISCURSO: DA 

PRIMEIRA À TERCEIRA ÉPOCA76 77 

 
Se eu te pedi uma cavilha é porque eu preciso de um prego, já que um prego é uma 

cavilha, uma cavilha não é, pois, uma porca, mas um prego, e… (da tirinha trazida  

por Pêcheux em O Discurso: Estrutura ou Acontecimento ([1983]2008). 

 

O estudo do lugar do outro no discurso do Ministro-Relator assumido nesta 

pesquisa, na abordagem enunciativa de Authier-Revuz, implica refletir sobre a articulação entre 

enunciação e Análise do Discurso. Quando Authier-Revuz (2001) opôs as duas concepções de 

sujeito que conferem ao seu trabalho uma clivagem radical, tratou, de um lado, do sujeito 

intencional, psicologizante; do outro, do sujeito dividido-descentrado pelo inconsciente. 

Considerando essas duas diferentes concepções de sujeito, Authier-Revuz opõe duas 

abordagens distintas nos estudos sobre a linguagem. Se, ao lado do sujeito mestre do seu dizer, 

estão as abordagens pragmáticas, ao lado do sujeito do inconsciente está   

 

l’analyse du discours, développée par et autour de M. Pêcheux, dans la lignée 

d’Althusser et de Foucault, se désintéressant - au profit de l’étude des “processus 

discursifs”, conçus comme véritables “sujets cause” du dire - des formes concrètes de 

l’énonciation, tenues pour pures manifestations superficielles de “l’illusion 

subjective” : une “écume” sans intérêt …(AUTHIER-REVUZ, 2001, p. 3) 

 

                                                 

 

76 Sabemos que a orientação corrente neste gênero de escrita científica, em especial na Análise de Discurso, é a de 

não se ocupar da historização da teoria, do detalhamento conceitual prévio à análise, da por muito tempo lisonjeada 

“fundamentação teórica” dos trabalhos acadêmicos. Neste capítulo, porém, essa orientação será, em alguma 

medida, violada, porque falar dos pressupostos epistemológicos da AD, desde a sua chamada “primeira fase”, vai  

contribuir para o entendimento do exercício de pesquisa que ora se apresenta. Então, buscamos, no calor da França 

do final dos anos 60, na energia criativa da Análise Automática do Discurso, uma forma de nos aquecermos para 

o inverno político francês. 
77 Sobre a nota anterior: neste momento do trabalho, já não é mais novidade – para o leitor e, principalmente, para 

o autor do texto – que a análise de discurso a que se propõe esta pesquisa se debruça sobre as formas de 

representação do discurso outro no discurso do Ministro-Relator do Mensalão. Em seguida, neste momento, será 

exposto mais sobre o funcionamento discursivos das aspas. Isso para dizer que o uso “excessivo” das palavras de 

Pêcheux, sobretudo para referir às ideias da dita “primeira época” da Análise de Discurso, não é sem consequências 

para o sentido que se “pretende” construir com essa digressão histórica pela teoria.  
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 Essa citação de Authier-Revuz, sobre o estatuto da enunciação na Análise de 

Discurso, é fundante deste momento do trabalho. A intenção deste Capítulo é tratar do 

“interesse” da Análise do Discurso na enunciação. Para tanto, começa-se apresentando a 

Análise Automática do Discurso (1969), seguida da exposição sobre os efeitos do interdiscurso. 

Por fim, tratamos da paráfrase e da polissemia.  

 

8.1 Lugares imaginários e efeito metafórico: a  maquinaria discursiva AAD69 

  

Na sua proposta de Análise Automática do Discurso (1969), Michel Pêcheux 

oferece “orientações conceituais para uma teoria do discurso”.  Primeiramente, expõe sobre as 

“consequências teóricas induzidas por certos conceitos saussureanos”, com preocupação em 

relação a dois pontos principais: a dicotomia língua vs. fala e a natureza institucional que 

Saussure confere à língua. É a partir desse segundo ponto, que trata do fato de Saussure 

considerar a língua como uma instituição social, mas distinta de todas as outras, que Pêcheux 

avança para a distinção entre função da língua e funcionamento linguístico.  

Preocupado com as consequências da teleologia de Saussure (porque, como uma 

instituição que é, teria a língua, como as outras instituições, uma função), Pêcheux avança nas 

suas orientações para a teoria dos processos discursivos: 

 

Seja, por exemplo, o discurso de um deputado na  Câmara. Do estrito ponto de vista 

saussuriano, o discurso é, enquanto tal, da ordem da fala, na qual se manifesta a 

“liberdade do locutor”, ainda que, bem entendido, seja proveniente da língua enquanto 

sequência sintaticamente correta. Mas o mesmo discurso é tornado pelo sociólogo 

como uma parte de um mecanismo em funcionamento, isto é, como pertencente a um 

sistema de normas nem puramente individuais nem globalmente universais, mas que 

derivam da estrutura de uma ideologia política, correspondendo pois, a um certo lugar 

no interior de uma formação social dada (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 75, 

grifos do autor). 

 

A partir dessa análise do que chama “discurso político”, Pêcheux postula a noção 

de condições de produção do discurso, e é justamente a sua argumentação para a construção 

dessa noção o ponto nevrálgico de toda crítica de que o projeto da AAD69 foi alvo. Evocando 

explicitamente, inclusive, a performatividade de Austin, Pêcheux faz as seguintes 
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considerações78 sobre o discurso político do Deputado (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 75, grifos 

nossos): 

 

 

- o deputado pertence a um partido político que participa do governo ou a um 

partido da oposição; 

 

- é porta-voz de tal ou tal grupo que representa tal ou tal interesse, ou então está 

“isolado” etc.  

 

- Ele está, pois, bem ou mal, situado no interior da relação de forças existentes 

entre os elementos antagonistas de um campo político dado: o que diz, o que 

anuncia, promete ou denuncia não tem o mesmo estatuto conforme o lugar que 

ele ocupa;  

 

- a mesma declaração pode ser uma arma temível ou uma comédia ridícula segundo 

a posição do orador e do que ele representa, em relação ao que diz: um discurso 

pode ser um ato político direto ou um gesto vazio, para “dar o troco”, o que é uma 

outra forma de ação política. 

 

 

 Assim, o deputado, sendo o “porta-voz” de um “grupo” político específico, é 

capaz de, a partir do “lugar” que ocupa, segundo a “posição” que ocupa nas relações de força, 

na condição de “orador”, saber que os acontecimentos de que fala já foram tratados em outro 

discurso, “frente ao qual é uma resposta direta ou indireta”. Isso dá ao orador – ao Deputado, 

no caso – uma habilidade de imaginar, de antecipar “o que o outro vai pensar”; habilidade 

esta que seria “constitutiva de qualquer discurso”.  Com essa análise, Pêcheux assenta: o 

funcionamento de fenômenos linguísticos de dimensão superior à frase somente pode ser 

definido se considerado  “o mecanismo de colocação dos protagonistas e do objeto de discurso” 

(PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 75, grifos do autor), ao que se dá o nome de “condições de 

produção”. 

Para propor os elementos estruturais das condições de produção, Pêcheux compara 

dois “esquemas” do “comportamento linguístico em geral”. O primeiro deles é o “reacional”, 

baseado em teorias comportamentais calcadas na relação entre “estímulo-organismo-resposta”; 

o segundo é o “informacional”, baseado em teorias comunicacionais e esquematizados pela 

relação “emissor-mensagem-receptor”. O demérito do primeiro esquema é justamente o mérito 

do segundo: Jakobson previu, no seu esquema informacional da comunicação, o Destinador (A) 

e o Destinatário (B); “os protagonistas do discurso”, nas palavras de Pêcheux.   

                                                 

 

78 No texto da AAD69, a análise aparece paragrafada. Pelo esforço para clarear as ideias importantes trazidas por 

Pêcheux nessa passagem, optamos por apresentá-la em sequências autônomas.  
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Entretanto, esta é a crítica de Pêcheux ao esquema de Jakobson: “a teoria da 

informação, subjacente a este esquema, leva a falar de mensagem como transmissão de 

informação” (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 81). Daí o avanço de Pêcheux para enunciar a célebre 

máxima da Análise de Discurso e propor “o termo discurso, que implica que não se trata 

necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de 

um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 81, grifos do autor), 

que ocupam lugares determinados na estrutura da formação social. 

Voltando à importância que deu ao lugar ocupado pelo orador na estrutura da 

formação social,  Pêcheux abre espaço para enunciar que esses lugares ocupados por A e B são 

“representados nos processos discursivos” (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 81). Assim,  os  

processos discursivos põem em funcionamento “uma série de formações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem 

de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 81). Sobre as formações 

imaginárias, um alerta, então: não são senão representações imaginárias, objeto imaginário, 

“ponto de vista” do sujeito e que nada têm a ver com a realidade física; emergem da 

“antecipação das representações do receptor, sobre a qual se funda a estratégia do discurso” 

(PÊCHEUX, [1969] 2010, p. 83, o negrito é nosso).  Eis, aí, Münchhausen segurando-se pelos 

próprios cabelos. 

Pêcheux, então, propõe o que chama de efeito metafórico para refletir sobre o 

seguinte questionamento: 

 

Sejam dois termos x e y, pertencentes a uma mesma categoria gramatical em uma 

língua dada L. Existe, pelo menos, um discurso no interior do qual x e y possam ser 

substituídos um pelo outro sem mudar a interpretação desse discurso? (PÊCHEUX, 

[1969] 2010, p. 94). 

 

Recorrendo à notação lógica, Pêcheux verifica três possibilidades  de proposição 

que teriam, em resposta a sua pergunta, valor de verdade. Apresentamos os três conforme 

aparecem no texto da AAD, para, em seguida, retomar a tentativa de explicação. 

 

(1) ~ ∃ Dn , S (x,y) 

(2) ∃ Dn , S (x,y) e ~ ∀ Dn , S (x,y) 

(3) ∀ Dn , S (x,y) 

 

A notação que aparece em (1) deve ser lida assim: não (~) existe (∃) qualquer 

discurso (Dn, em que n seja maior que zero) com um conjunto (S) de elementos substituíveis 



 

 

167 

 

entre si (x,y). Em paráfrase de si mesmo, Pêcheux explica: “x e y nunca são substituíveis um 

pelo outro”. 

A notação em (2) deve ser lida da seguinte forma: existe (∃) qualquer discurso (Dn, 

em que n seja maior que zero) com um conjunto (S) de elementos substituíveis entre si (x,y) e 

não (~) é para todo (∀) discurso (Dn, em que n seja maior que zero) com um conjunto (S) de 

elementos substituíveis entre si (x,y).  “X e Y são substitutíveis um pelo outro, às vezes, mas 

não sempre”, nas palavras de Pêcheux. 

Por fim, a posição (3) deve ser lida deste modo: todo (∀) discurso (Dn, em que n 

seja maior que zero) tem um conjunto (S) de elementos substituíveis entre si (x,y). Pêcheux 

traduz: x e y são sempre substituíveis um pelo outro. A noção de substituição entre elementos 

no discurso acompanha Pêcheux em toda a sua obra, e os processos parafrásticos são o cerne 

do processo analítico nessa perspectiva teórica. O que determina a possibilidade de substituição 

entre X e Y, num discurso tal, é justamente o compartilhamento de saberes existentes no 

domínio do já-dito, ou seja, do interdiscurso. Ao interdiscurso e seus efeitos, dedica-se a seção 

seguinte.   

 

8.2 Os efeitos do interdiscurso: pré-construído (encaixe sintático), discurso transverso e 

discurso relatado 

 

Não se fica quite com o materialismo histórico pela simples referência às condições 

de produção sócio-históricas, é preciso, ainda, poder explicitar o conjunto complexo, 

desigual e contraditório das formações discursivas em jogo numa situação dada, sob 

a dominação do conjunto de formações ideológicas, tal como a luta ideológica das 

classes determina (PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 230). 

 

Em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, Michel Pêcheux 

sistematiza sua concepção de língua. Para ele, a língua é (i) base comum de processos 

diferenciados, (ii) pré-requisito indispensável de qualquer processo discursivo e (iii) dotada de 

autonomia relativa. Desse modo, estabelece que os processos discursivos se desenvolvem sobre 

a língua, que, então, são sua base linguística. Seguindo discussão proposta por Balibar sobre as 

diferentes práticas ideológicas que envolvem a língua escolarizada e a língua comum, Pêcheux 

afirma que “as condições ideológicas que se desenvolvem através da unidade da língua são 

constituídas pelas relações contraditórias que mantêm, necessariamente, entre si os ‘processos 

discursivos’, na medida em que se inscrevem em relações ideológicas de classe” (PÊCHEUX, 

[1975] 2010, p. 83-84). 
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A partir daí, Pêcheux une-se à crítica de Paul Henry à lógica de Frege para, pela 

análise lógica-linguística da relação de explicação e determinação, defender a “natureza 

material do sentido”, fundamento da sua teoria materialista do discurso. Assim, se, para Frege, 

a frase “aquele que salvou o mundo morrendo na cruz nunca existiu” é uma imperfeição da 

linguagem, para Pêcheux, trata-se de caso em que há “separação, distância ou discrepância na 

frase entre o que é pensado antes, em outro lugar ou independentemente, e o que está contido 

na afirmação global da frase (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 88-89). 

Militando pelo primado do ser sobre o do pensamento, sustentado pela discussão 

de Henry sobre objeto real e objeto do conhecimento79, Pêcheux lança mão da noção de pré-

construído para designar um dos efeitos do interdiscurso, ligado ao encaixe sintático, e que 

remete “a uma construção anterior, exterior, mas sempre independente” daquilo que “é 

‘construído’ pelo enunciado”.  Na sua reflexão, Pêcheux analisa três “pensamentos” de Frege 

– que aqui trataremos como proposições –  para alcançar o mecanismo de funcionamento das 

orações relativas “explicativas” e “determinativas” da língua: 

 

(1) O gelo tem um peso específico inferior ao da água. 

(2) Se alguma coisa tem peso específico inferior ao da água, flutua sobre 

a água. 

(3) O gelo flutua sobre a água. 

Esclarecendo que (1) é a premissa menor, (2) é a premissa maior e (3) é a conclusão 

do silogismo entre (1) e (2), Pêcheux utiliza-se da simbologia da lógica para tratar esses 

“pensamentos” e descrever o funcionamento das relativas explicativas: há uma relação de 

implicação entre as propriedades contidas nas proposições (1) e (3); essa relação de implicação 

recebe o nome de efeito de sustentação, responsável pela articulação entre as proposições (1) 

e (3). 

Em um exercício de paráfrase:  

 

(a)  “Se o gelo tem um peso específico inferior ao da água, então o gelo 

flutua sobre a água”; 

(b) “O gelo ter um peso específico inferior ao da água é condição 

suficiente para que o gelo flutue na água”; 

                                                 

 

79 Que segue a discussão materialista sobre objeto real e objeto do conhecimento empreendida pelos leitores de 

Marx (principalmente por Althusser) em Ler O Capital I e Ler o Capital II.  A ferramenta imperfeita (1977), de 

Paul Henry, faz uma longa e profícua discussão sobre a matéria, a partir da reflexão sobre a pressuposição na 

língua e da crítica à concepção lógica (de Frege) e intrinsecamente linguística (de Ducrot).   
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(c) “O gelo, que tem um peso específico inferior ao da água, flutua sobre 

a água.”; 

(d) “O gelo flutua sobre a água porque o gelo tem um peso específico 

inferior ao da água”; 

  

As paráfrases (c)  e (d) ajudam a entender o porquê da designação “explicativa”; as 

paráfrases (a) e (b), a entender o “efeito de sustentação” e a “implicação” entre (1) e (3).  Assim 

pode-se resumir o funcionamento das explicativas: (i) trata-se de uma articulação entre 

asserções; (ii) apoia-se sobre o “processo de sustentação”;  e “constitui uma espécie de retorno 

do saber no pensamento” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 101-102). 

Esse funcionamento opõe-se, justamente, “à relativa ‘determinativa’ e ao efeito de 

pré-construído” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 101-102) por esta razão: a relativa explicativa é 

marcada pela saturação do objeto no pensamento, é lugar em que tudo está dito, enquanto que 

o pré-construído “dá seu objeto ao pensamento sob a modalidade da exterioridade e da pré-

existência” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 101-102). É que é pelo efeito de pré-construído – 

daquilo que foi dito fora do enunciado, antes dele e independentemente – que se podem 

preencher os lugares vazios das relativas restritivas. E a lógica não admite espaços vazios na 

linguagem, senão sob pena de considerá-los más-formações.  

Então, Pêcheux propõe a análise do seguinte enunciado:  

(1) “O homem que é racional é livre”.   

 

Nesse enunciado, há duas propriedades, quanto ao objeto “homem”: 

 

(a) Ser racional. 

(b) Ser livre. 

 

Se considerado que (a) está determinando (b), ou seja, se se realizar uma 

“interpretação ‘determinativa’”, nas palavras de Pêcheux, chegar-se-ia à seguinte condicional: 

 

(2) “Se (sendo homem) se é racional, se é (também, por isso mesmo) 

livre” 

Acontece que a “validade” do enunciado em (2) não tem como encontrar saturação 

no próprio enunciado, porque requer “alguma coisa fundamental que está em jogo antes” 

(PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 101-102) sobre o sentido de ser homem. É o mesmo vazio que, 

segundo Pêcheux, faz da proposição “A França declarou guerra à Alemanha em 1939” para a 

“guerra” entre Dupont, Duval e Dubois (franceses) e Muller e Wagner (alemães) uma evidência 

do “equívoco” positivista do idealismo lógico.  É que, para tal proposição ser verdadeira, é 
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necessário que “França” e “Alemanha” sejam representadas como entidades político-jurídicas; 

é preciso, portanto, que se reverta o estado de “cegueira com respeito à seriedade das metáforas 

e sua eficácia” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 109). 

Deve-se considerar, portanto, a eficácia material do imaginário na construção de 

processos metafóricos e metonímicos, ou seja, simplesmente descrever os mecanismos de 

encaixe sintático e articulação não é suficiente para a o entendimento da relação entre os 

processos discursivos-ideológicos e a sua base linguística. Desse modo, à lógica e à linguística, 

deve-se acrescentar um “terceiro elemento”, mascarado, desconhecido, exterior e anterior, 

justamente o pré-construído, intrinsecamente ligado aos processos de identificação imaginária 

do sujeito.  

Acontece que essa relação imaginária de identificação do sujeito com o objeto  não 

é senão o efeito ideológico “sujeito”, porque “a subjetividade aparece como fonte, origem, 

ponto de partida ou ponto de aplicação” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 121). Daí a necessidade 

de uma abordagem não-subjetivista, que retire o sujeito do centro do sentido; daí a necessidade 

de uma teoria não-subjetivista da subjetividade, “como teoria das condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção”, fundamentada na tese althusseriana de 

que “a ideologia interpela os indivíduos em sujeitos” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 123-124).  

Eis a estrutura do desconhecimento: a ilusão subjetiva, da ordem do inconsciente, 

como condição para o assujeitamento ideológico ao sujeito absoluto e universal (S -  o “Outro” 

de Lacan). A metáfora, então, vista pela linguística e pela lógica como processo de encaixe e 

articulação, passa a ser vista como processo sócio-histórico “não-subjetivo” em que “o sujeito 

se constitui” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p.120-123), numa “teoria (materialista) dos processos 

discursivos” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 125). 

Assim, o “aquele que”80 vazio, imperfeito da lógica, é o lugar em que, pela 

interpelação ideológica, se produz o sujeito, nas suas relações de identificação, de representação 

                                                 

 

80 Nessa explicação, Pêcheux usa, como “preenchimento” do “aquele que”, o “aquele que causar um dano”, da 

ordem jurídica. No Código Penal brasileiro (Decreto-lei 2.848/40), o “vazio” “aquele que” aparece em cinco 

situações jurídicas: quanto aos crimes contra a honra (art. 138 a art. 145); quanto ao estelionato e outras formas de 

fraude (art. 171 a art. 179); quanto ao lenocídio e tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição ou outra 

forma de exploração sexual (art. 227 a art. 232); e, por fim,  quanto aos crimes contra o casamento (art. 235 a art. 

240). Apontamos como necessário e pertinente o estudo dessas formas de produzir o “sujeito de direito” no 

ordenamento jurídico-penal brasileiro em uma perspectiva materialista do discurso que considere as condições 

sócio-históricas de  produção e reprodução do discurso jurídico, nas suas diversas formas de divulgação jurídica, 

como vimos propondo chamar aqui os modos de manifestação do Direito sobre o Direito – lei, doutrina, 

jurisprudência –, que se diferencia da noção de fontes jurídicas dado a complexidade do nível jurídico na 
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imaginária dentro da estrutura político-jurídica da formação social. O preenchimento desse 

vazio dá-se como evidente para o sujeito, e esse mascaramento do caráter material do sentido é 

possível porque depende, constitutivamente, do “todo complexo das formações ideológicas”, 

as quais fornecem as “evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado ‘queiram 

dizer o que realmente dizem’” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 146).  

É desse raciocínio que emergem teses principais da semântica discursiva proposta 

por Pêcheux: as palavras não têm um único sentido, mas mudam seu sentido a depender das 

posições sustentadas por aqueles que as empregam, em referência, portanto, às formações 

ideológicas em que essas posições são inscritas. Essas formações ideológicas são representadas, 

na linguagem, pelas formações discursivas, que determinam, então, o que pode e deve ser dito. 

Assume Pêcheux que  

 

as mesmas palavras, expressões e proposições mudam de sentido ao passar de uma 

Formação Discursiva  a uma outra, é necessário também admitir que as palavras, 

expressões e proposições literalmente diferentes podem, no interior de uma 

Formação Discursiva dada, “ter o mesmo sentido”, o que [...] é condição para que 

essas palavras, expressões e proposições sejam dotados de sentido na Formação 

Discursiva. (Pêcheux, [1975] 2010, p. 148, o negrito é nosso) 

 

 

Dessa afirmação de Pêcheux, destaco o que diz respeito àquilo que o filósofo, então, 

chama de processo discursivo: o sistema de relações de substituição, paráfrase, sinonímia entre 

significantes dentro de uma mesma Formação Discursiva. A Formação Discursiva é, portanto, 

o lugar de constituição de sentido, a “matriz” do sentido, no sentido de lugar onde algo nasce 

ou se cria. Acontece que, nesse jogo do sujeito com as possibilidades da Formação Discursiva, 

em que um significante pode ser substituído por outro sem penas, de forma transparente e 

unívoca, há o apagamento do fato de que a Formação Discursiva não é senão uma em um “todo 

complexo com dominante” de formações discursivas; uma região – entre as tantas outras – do 

interdiscurso, cuja objetividade material contraditória determina a constituição da Formação 

Discursiva.  

O efeito de pré-construído e a articulação, então, são dois tipos de discrepância, 

de efeitos determinados justamente por essa natureza contraditória do interdiscurso, entre o dito 

                                                 

 

superestrutura da formação social na entidade político-jurídica “Brasil” que mobiliza, como vimos defendendo, 

um todo complexo da aparelhagem do Estado – direito e mídia (pelo menos).  
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e o já-dito “antes, em outro lugar e independentemente”.  É pelo interdiscurso que os indivíduos 

são interpelados em sujeitos de seu discurso, quando a ideologia em geral aproveita que  

 

o EGO, isto é, o imaginário do sujeito (lá onde se constitui para o sujeito a relação 

imaginária com a realidade), não pode reconhecer sua subordinação, seu 

assujeitamento ao Outro, ou ao Sujeito, já que essa subordinação-assujeitamento se 

realiza precisamente no sujeito sob a forma da autonomia. (PÊCHEUX, [1975] 2010, 

p. 149, o negrito é nosso) 

 

 

É refletindo sobre essa contradição entre autonomia e subordinação – leia-se: 

autonomia para a subordinação – que Pêcheux alcança a discussão sobre as propriedades 

discursivas da forma-sujeito81, enquanto estrutura discursiva através da qual os elementos do 

interdiscurso (“pré-construído” e “processos de sustentação”/”articulações”) determinam o 

sujeito enquanto efeito do “Ego-imaginário” que cria o sujeito de discurso. Assim, o não-

reconhecimento, destacado no trecho acima, dá-se com o esquecimento, pelo sujeito, da sua 

causa, daquilo que o determina: que o sentido permitido ou negado pela Formação Discursiva 

não é senão efeito da forma-sujeito veiculada pela matriz de sentidos dominante.  

Para Pêcheux (para o Pêcheux de Semântica e Discurso, pelo menos), no todo 

complexo das Formações Discursivas, uma Formação Discursiva constitui o sujeito: é a 

Formação Discursiva que o domina e com a qual ele (o sujeito) se identifica. Por essa 

identificação com esta ou aquela Formação Discursiva, então, no discurso do sujeito, há a re-

inscrição dos traços que determinam, e essa re-inscrição se dá através dos elementos do 

interdiscurso – real exterior ou “exterior específico” da Formação Discursiva.  

A distinção entre “pré-construído” e “articulação” é textualizada por Pêcheux 

assim: 

o “pré-construído” corresponde ao “sempre-já-aí” da interpelação ideológica que 

fornece-impõe a “realidade” e seu “sentido” sob a forma da universalidade (“o mundo 

das coisas”), ao passo que a “articulação” constitui o sujeito em sua relação com o 

sentido, de modo que ela representa, no interdiscurso, aquilo que determina a 

dominação da forma-sujeito (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 151, o negrito é nosso) 

 

 

Pêcheux relaciona esse “sempre-já-aí” do pré-construído e a determinação da 

dominação da forma-sujeito da articulação aos processos discursivos que ocorrem no interior 

da Formação Discursiva, ou seja, à possibilidade de o significante, em uma Formação 

                                                 

 

81 Forma-sujeito é a forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente de práticas sociais (Althusser, 

Resposta a John Lewis, Posições I), que, para os idealistas, tinha funcionamento espontâneo, enquanto que, para 

o materialismo, é efeito da interpelação ideológica. 
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Discursiva dada, relacionar-se com outro significante pela operação de substituição, por 

exemplo, sem implicar, por isso, alteração na identificação com a forma-sujeito dessa 

formação-discursiva. Pêcheux distingue duas formas fundamentais de substituição82: 

equivalência e implicação.  

A substituição por equivalência é a forma de substituição simétrica em que dois 

elementos substituíveis A e B têm “o mesmo sentido” na FD em questão. Desse modo, se A é 

“triângulo com um ângulo reto” e B “triângulo retângulo”, a relação entre A e B é de identidade 

e não-orientada,  

Por outro lado,  a substituição por implicação tem uma relação “orientada” entre A 

e B, “tal que a relação de substituição A → B não seja a mesma que a relação de substituição 

B → A” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 152). 

A substituição que Pêcheux utiliza para explicar a implicação é a seguinte83 

(PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 152): 

                                                 

 

82 Equivalência e implicação são duas relações lógicas. Como explica Castrucci (1977), uma fórmula ou proposição 

A é equivalente a uma fórmula ou proposição B se e somente se A ↔ B (leia-se “A se e somente se B”) for 

tautológica, ou seja, se a bicondição entre A e B resultar em um valor-verdade verdadeiro. A relação de 

equivalência entre A e B é representada por A ⇔ B. Pêcheux se refere à “substituição simétrica” na relação de 

equivalência entre A e B. A propriedade simétrica é uma de três propriedades lógicas (juntamente com a reflexiva 

e a com a transitiva), segundo a qual “quaisquer que sejam A e B, se A ⇔ B, então, vale B ⇔ A” (CASTRUCCI, 

1977, p. 33). Leia-se: se A e B são equivalentes, substituir A por B tem o mesmo valor que substituir B por A. A 

tabela-verdade de A ↔ B é a mesma tabela-verdade de B ↔ A, por isso Pêcheux fala em identidade “não-

orientada”. Por outro lado,  também como explica Castrucci (1977), A e B estão em relação de implicação se e 

somente se A → B (leia-se “A se B”) for tautológica, isto é, se a condição entre A e B resultar em um valor-

verdade verdadeiro. A relação de implicação entre A e B é representada por A ⇒ B. Nesse caso, a tabela-verdade 

de A → B é diferente da tabela-verdade de B → A, razão por que Pêcheux utiliza o termo  “orientada” para se 

referir a essa relação de substituição.  
83 Para o entendimento desse exemplo trazido por Pêcheux, parece fundamental saber do que se trata um 

galvanômetro: é instrumento de medição de correntes alternadas ou forças eletromotivas, em que a produção de 

energia causa a mudança de posição (deflexão) das partes do sistema (WERNER, 1901). Disponível em 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/bulletin/06/nbsbulletinv6n3p347_A2b.pdf>. 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/bulletin/06/nbsbulletinv6n3p347_A2b.pdf
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A sequência Sy contém  a e b, que são os “substituíveis” da relação de implicação, 

e “atravessa perpendicularmente a sequência Sx”: é o seu discurso transverso. Trata-se de dois 

eixos: o vertical, Sy, que atravessa o horizontal, Sx.  Ao eixo horizontal, Pêcheux dá o nome de 

intradiscurso.   

Pela interpretação da configuração proposta por Pêcheux, entende-se que, se 

constatamos a passagem de corrente elétrica (a), é porque constatamos a deflexão do 

galvanômetro (b), porque a deflexão do galvanômetro é implicada pela/causada pela passagem 

de corrente elétrica. É da observação desse funcionamento metonímico, de possibilidade de 

substituição da causa (passagem de corrente elétrica) pelo efeito (deflexão do galvanômetro), 

que Pêcheux se permite retomar a discussão cerne de Semântica e Discurso, sobre o 

funcionamento das relativas. As relativas explicativas, então,  nas quais há a “articulação” (ou 

“processo de sustentação”), têm funcionamento de discurso-transverso, “uma vez que se pode 

dizer que a articulação (o efeito de incidência “explicativa” que a ele corresponde) provém da 

linearização (ou sintagmatização)” desse atravessamento (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 152, p. 

153).  

No intradiscurso, então, atravessam os saberes do interdiscurso, na forma de 

discurso transverso, e é esse atravessamento que permite que se teça o fio do discurso como 

sendo de um sujeito. Trata-se, quanto às explicativas pelo menos, então, de caso em que  

 

o interdiscurso enquanto discurso transverso atravessa e põe em conexão entre si os 

elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-construído, que 
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fornece, por assim dizer, a matéria-prima na qual o sujeito se constitui como “sujeito-

falante”, com a Formação Discursiva que o assujeita. (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 

154, o negrito é nosso).. 

  

Está negritado nesse trecho de Pêcheux aquilo que justifica uma preocupação ainda 

não resolvida – por muitos analistas do discurso e também por quem escreve – sobre a suposta 

opacidade que cerca a diferença entre pré-construído e discurso transverso. Quando Pêcheux 

diz que o interdiscurso enquanto pré-construído constitui elementos discursivos postos em 

conexão pelo interdiscurso enquanto discurso transverso, autoriza a entender o discurso 

transverso como efeito do pré-construído, daí que “o intradiscurso, enquanto ‘fio do discurso’ 

do sujeito, é, a rigor, um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma ‘interioridade’ 

inteiramente determinada como tal ‘do exterior’. É daí que nos juntamos àqueles para os quais 

“tudo é pré-construído”: o discurso transverso é um efeito do interdiscurso no intradiscurso, e 

esses elementos que o constituem são dados como sempre-já lá, como pré-construídos. No 

discurso transverso, porém (e portanto), há um apagamento do já-dito enquanto interdiscurso, 

pela saturação no dito. 

Ocorre aí o esquecimento do interdiscurso no intradiscurso, o esquecimento do real 

exterior à língua, e esse esquecimento está a cargo da forma-sujeito da Formação Discursiva 

dominante que constitui o sujeito do discurso e com a qual ele se identifica. Nesse contexto, 

Pêcheux ilustra dizendo que  

 

autocomentário pelo qual o discurso do sujeito se desenvolve e se sustenta sobre si 

mesmo [...] é um caso particular dos fenômenos de paráfrase e de reformulação (como 

forma geral de relação entre substituíveis) constitutivos de uma Formação Discursiva 

dada, na qual os sujeitos por ela dominados se reconhecem entre si como espelhos uns 

dos outros (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 155, o negrito é nosso). 

  

A forma-sujeito da Formação Discursiva em que são permitidas substituições de A 

por B aparece para o sujeito como evidência, como que se A e B fossem substituíveis porque 

sempre-já foram; a causa dessa permissão é apagada para e pelo sujeito. O sujeito  desconhece 

o real (sujeito principal) que constitui o fio do seu discurso; desconhece que aquilo que o fio do 

seu discurso apresenta como seu discurso não é senão o discurso do Outro; não é senão efeito 

do discurso do Outro. 

Assim, os atos de tomada de palavra traduzem esse desconhecimento, pelo sujeito, 

de que o seu discurso é determinado. A tomada de palavra, na enunciação, é  “efeito, na forma-

sujeito, da determinação do interdiscurso como discurso-transverso, isto é, é o efeito da 

‘exterioridade’ do real ideológico-discursivo, na medida em que ela ‘se volta sobre si mesma’ 
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para se atravessar” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 160). Desse modo, quando o sujeito 

“desdobra” o seu dizer marcando o que, do seu discurso, é seu objeto ou do outro – “‘tomada 

de consciência dos seus ‘objetos’”, nas palavras de Pêcheux – está fortalecendo a identificação 

com a forma-sujeito da Formação-Discursiva. 

A Formação Discursiva, então, é o “espaço de reformulação-paráfrase onde se 

constitui a ilusão necessária de uma ‘interssubjetividade falante’” em que o “discurso de cada 

um reproduz o discurso do outro (uma vez que cada um é espelho dos outros)” (PÊCHEUX, 

[1975] 2010, p. 152 , p. 161). Pêcheux, assim, define que está em “relação de paráfrase” “um 

enunciado, forma ou sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que 

poderia reformulá-lo na Formação Discursiva considerada” (PÊCHEUX, [1975] 2010, p. 

161). 

Pêcheux propõe, então, que essas “estratégias” de seleção, de “escolha” no 

paradigma em relação de paráfrase da Formação Discursiva se dão pelo esquecimento n°2,  que 

cria no sujeito a ilusão de ser dono do seu dizer, cujo funcionamento faz com que seja apagado 

o real exterior que constitui o sujeito, de um lado, e o seu discurso – cujo esquecimento 

caracteriza o esquecimento n° 1, numa intrincada articulação teórica entre a Linguística, a 

Psicanálise e o Materialismo Histórico.  As possibilidades de substituição, nesse sentido, são 

dadas para o sujeito como evidentes, e não como efeito de um sistema de identificação com a 

forma-sujeito do discurso que produz esse espaço “demarcado” de reformulação-paráfrase das 

práticas discursivas.  

Influenciado pelas teses de Paul Henry sobre o funcionamento discursivo da 

pressuposição, Pêcheux vai inserir, nesse mecanismo duplo da interpelação-identificação, o 

desdobramento do sujeito do discurso em sujeito da enunciação e sujeito universal; trata-se de 

“duas práticas” na forma-sujeito. Nesse momento de Semântica e Discurso, a relação do sujeito 

da enunciação com o sujeito universal  pode se estabelecer por três modalidades discursivas: 

(i) por identificação; (ii) por contra-identificação; ou (iii) por desidentificação.  

O “bom sujeito”, que (ainda mais) livremente consente as determinações do 

interdiscurso sobre a Formação Discursiva que o constitui, estabelece com a forma-sujeito do 

seu discurso uma relação de identificação.  Por outro lado, se for “mau sujeito”, duvidando, 

contestando aquilo “que o ‘sujeito universal’ lhe “dá a pensar”, o sujeito da enunciação está 

se contra-identificando com as determinações do interdiscurso sobre a Formação Discursiva 

que o domina.  Ainda, Pêcheux prevê uma terceira modalidade de relação entre o sujeito da 

enunciação e o sujeito universal da forma-sujeito. A desidentificação ocorre quando as práticas 
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discursivas do sujeito da enunciação não encontram sentido dentro da Formação Discursiva. 

Nesse caso, sobre a forma-sujeito, há um trabalho de transformação-deslocamento em 

processos de “‘desarranjo-rearranjo’ do complexo das formações ideológicas e das formações 

discursivas que lhes representam na linguagem”. 

Pergunta-se, então, Pêcheux, que  

 

o funcionamento dos elementos lógico-linguísticos de um enunciado depende das 

formações discursivas no interior das quais cada um desses elementos pode tomar um 

“sentido”, de modo que, em última instância, será a configuração das formações 

discursivas no interior das quais se inscreve uma subjetividade dada que determinará 

o “sentido” que esse enunciado tomará com o caráter necessário ou contingente, 

disjunto ou integrado etc., dos objetos e propriedades que nele se manifestam? 

(PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 207). 

 

Em Semântica e Discurso, Pêcheux (PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 215) ainda se 

permite considerar que os Aparelhos Ideológicos de Estado têm uma estrutura de representação 

sustentada pelo agenciamento de três “lugares” :  auditório, cena e bastidores. É na relação 

entre esses três lugares que os efeitos ideológicos elementares encontram lugar para se realizar: 

é onde o sujeito se identifica com a forma-sujeito da Formação Discursiva e é interpelado em 

sujeito do seu discurso; é onde o sujeito (se) imputa responsabilidade pelo que é dito e não-dito; 

e é onde o sentido se distribui; é onde o sujeito é produzido como sua própria causa, “como 

causa de si”. 

Pêcheux, então, conclui sua proposta de consideração da Semântica discursiva 

oferecendo elementos para a análise científica dos processos discursivos que, “no materialismo 

histórico”, articula “o estudo das superestruturas ideológicas, a teoria psicanalítica e a pesquisa 

linguística”.  É defendida a tese da existência do real como “necessária” ao “pensamento”; 

necessidade-real que determina as formas contraditórias de existência dos “pensamentos” 

através de modalidades histórico-materiais constituídas pelo interdiscurso (complexo com 

dominante das formações discursivas), as quais, por sua  vez, está no conjunto das formações 

ideológicas caracterizadores da formação social.  

A estrutura de representações que caracteriza os aparelhos de Estado possibilita 

que o sujeito se produza como sujeito de discurso, quando, a tais representações, são impostos 

sentidos; non-sens de representações às quais se impõem sentidos, parafraseando Pêcheux 

([1975] 2010, p. 238). Mas, afinal, representação de quê? “Do sujeito para um outro 

significante” ([1975] 2010, p. 239), o que se desdobra em duas consequências interligadas: (i) 
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o primado do significante sobre o signo e o sentido; (ii) a representação do sujeito por um 

significante para outro significante. 

Influenciado pela teoria lacaniana84 dos significantes, Pêcheux, ao contrário de 

reduzir o sentido à literalidade do significante, ao signo, considera que ele é efeito da relação 

entre significantes; da relação metafórica – nos termos de Lacan. É justamente a partir dessa 

concepção de “metáfora” que Pêcheux assume ter formulado a célebre citação de que “uma 

palavra, uma expressão ou uma proposição não tem um sentido que lhes seja próprio, preso a 

sua literalidade (PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 239). A isso, acrescenta o autor que  

 

o sentido é sempre uma palavra, uma expressão ou  uma proposição por uma outra 

palavra, uma outra expressão ou uma outra proposição; e esse relacionamento, essa 

superposição, essa transferência (meta-phora), pela qual elementos significantes 

passam a se confrontar, de modo que ‘se revestem de um sentido’, não poderia ser 

predeterminada por propriedades da língua (por exemplo, ligações ‘linguísticas’ 

entre sintaxe e léxico); isso seria justamente admitir que os elementos significantes 

já estão, enquanto tais, dotados de sentido, que têm primeiramente sentido ou sentidos, 

antes de ter um sentido. (PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 239-240, o negrito é nosso). 

 

No trecho extraído acima, especialmente na porção negritada,  Pêcheux retoma um 

dos objetivos de Semântica e Discurso: discutir a relação entre base linguística e processos 

discursivos. A assunção do primado do significante sobre o signo e o sentido vem como 

resultado dessa discussão. Sendo assim, não é a base linguística que dá forma aos processos 

discursivos; os elementos do interdiscurso – efeito de pré-construído e efeito de discurso 

transverso – não são fenômenos linguísticos; são formas da discursividade.   

A noção de metáfora é fundamental à Análise de Discurso e sobre ela Pêcheux fala 

desde a AAD69, sob a expressão “efeito metafórico”. Como constitutiva do sentido, é 

determinada pela Formação Discursiva com a qual o sujeito se identifica; daí por que não é a 

base linguística determinante dos processos discursivos, mas, sim, efeito do atravessamento do 

Outro no discurso; efeito do interdiscurso, cujos elementos de discrepância constituem o fio 

discursivo.  

Essa identificação-interpelação com/pela formações discursivas ocorre, como disse 

anteriormente referindo Pêcheux (2010, p. 215), na relação entre o auditório, a cena e os 

bastidores que constituem os Aparelhos de Estado.  É esse o ponto, justamente, que o próprio 

Pêcheux retifica no famoso Anexo 3 de Semântica e Discurso. Em Só há causa daquilo que 

                                                 

 

84 Lacan nos Escritos.  
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falha ou o inverno político francês: início para uma retificação, Pêcheux se propõe retificar “a 

ilusão de um ego-sujeito-pleno em que nada falha”, em que nada falha nos processos de 

subjetivação que se dão pela relação com a forma-sujeito. A questão que parece fundamental 

aqui é a seguinte: não é que Pêcheux esteja negando a tese da ilusão subjetiva; o que ele 

acrescenta a essa ideia é que o deslizamento sem origem do significante  que produz “o sentido” 

no “non sens” não acontece sem falhas, e essas falhas deixam “traços no sujeito-ego da ‘forma 

sujeito’” (PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 277). 

Assim, a importante retificação que Pêcheux faz é na direção do reconhecimento 

de que o ritual de identificação-interpelação é um ritual com falhas. Daí o ponto que muito 

interessa a este Terceiro Momento da presente pesquisa: 

 

‘uma palavra por outra’ é a definição de metáfora, mas também é o ponto em que o 

ritual se estilhaça no lapso (e o mínimo que se pode dizer é que os exemplos são 

abundantes, seja na cerimônia religiosa, no processo jurídico, na lição pedagógica ou 

no discurso político...) (PÊCHEUX, [1975], 2010, p. 277) 

 

É nesse sentido que, neste momento, a preocupação deste estudo está nas relações 

de reformulações, substituições entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito 

(Y) em enunciados em que há Representação do Discurso Outro (RDA) nos dizeres Ministro-

Relator no “Mensalão”, na leitura do Relatório da Ação Penal 470 no julgamento da causa no 

Supremo Tribunal Federal. O que interessa, então, são as discrepâncias, as disjunções entre X 

e Y, porque defendemos que a análise da relação entre pr(escrito) e oral(izado), nesse discurso 

que temos chamando de divulgação jurídica, oferece matéria de reflexão sobre as formas de 

contradição e de resistência na superestrutura ideológica-jurídica. 

Por isso que, a seguir, tratamos mais especificamente sobre a paráfrase na Análise 

de Discurso. 

 

8.3 A paráfrase discursiva e o espaço para a polissemia 

  

Em Leitura e Memória: projeto de pesquisa, Pêcheux ([1982], 2011, p. 143) 

distingue os universos discursivos logicamente estabilizados dos não-estabilizados. A Análise 

de Discurso, segundo ele, trata de discursividade no escopo de universos discursivos não-

estabilizados logicamente, entre os quais estão o discurso político, por exemplo.  

Como esta pesquisa pretende fidelidade à Análise de Discurso, não é sua intenção 

tratar a informação “vinculada” pelos enunciados lidos pelo Ministro-Relator; isso seria tratar, 

a ele e a nós mesmos, como sujeitos da ciência, psicológicos, donos de si e mestres da sua 
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morada, com uma concepção cognitivista de memória. Ao contrário, assumimos que a memória 

é um conjunto complexo, preexistente e exterior ao organismo, constituído por séries de tecidos 

de índices legíveis, constituindo um corpus sócio-histórico de traços (PÊCHEUX, [1982] 2011, 

p. 142). Assim, seguindo as instruções de Pêcheux, interessa a esta pesquisa realizar um gesto 

de leitura e escuta que considere a existência fundamental de um “corpo sócio-histórico de 

traços discursivos que constitui o espaço de memória da sequência”, existência essencial à 

produção e à interpretação dos enunciados.  

No texto sobre leitura e memória, então, Pêcheux põe em funcionamento a noção 

de interdiscurso, que, justamente, “caracteriza esse corpo de traços como materialidade 

discursiva, exterior e anterior à existência de uma sequência dada, na medida em que esta 

materialidade intervém para constituir tal sequência” (PÊCHEUX, [1982] 2011, p. 142). Daí 

por que, segundo Pêcheux, novamente retomando o cerne de Semântica e Discurso, as noções 

de pré-construído e de discurso transverso, que temos visto aqui como elementos do 

interdiscurso, se distinguem da pressuposição e da implicação, respectivamente: essas “noções 

discursivas”, que remetem ao não-dito na sequência, não dizem respeito ao recuperável por 

cálculos lógicos, mas, sim, pelo já-dito antes, em outro lugar e independentemente.  

Esses dois movimentos, de descrição linguística da sequência e de interpretação dos 

fios que constituem o tecido do discurso, não podem, de acordo com Pêcheux, ser dissociados 

(PÊCHEUX ([1982], 2011, p. 146). Esse princípio-procedimento máximo em Análise de 

Discurso, que por “hábito” remetemos a Discurso: Estrutura ou Acontecimento, já está aí 

indicado por Pêcheux. Também é naquele texto que Pêcheux é claro quanto à sua concepção de 

língua e o objeto da Análise de Discurso: a língua é “espaço privilegiado de inscrição de traços 

linguageiros discursivos, que formam uma memória sócio-histórica” e “é esse corpo de traços 

que a análise de discurso se dá como objeto” (PÊCHEUX, [1982] 2011, p. 142). 

A leitura discursiva, então, deve considerar “a interação entre os diferentes níveis 

sintáticos, lexicais, enunciativos e discursivos” que está em jogo no espaço discursivo 

analisado. No entanto, ressalta Pêcheux, o traço distintivo da sua perspectiva é que, para ele, a 

prática de análise de discurso combina “efetivamente o imperativo de construção de corpus 

com a análise linguística das sequências” (PÊCHEUX, [1982] 2011, p. 147). É que, para a 

Análise de Discurso, a descrição linguística-enunciativa dos enunciados e a descrição das 

condições sócio-históricas de produção do discurso não têm hierarquia entre si: ambas são 

fundamentais à “apreensão do interdiscurso como corpo de traços que formam a memória”. 
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Quando lemos em Pêcheux “corpo de ‘traços’”, devemos remeter aos efeitos do 

interdiscurso. Até aqui, lemos, em Semântica e Discurso, que tais efeitos seriam o de pré-

construído e de discurso transverso. Nesse seu trabalho posterior, sobre Leitura e Memória, 

Pêcheux aponta o discurso relatado como efeito interdiscursivo, e isso nos interessa 

particularmente. Diz Pêcheux: “a incidência dos efeitos interdiscursivos apresenta 

evidentemente grandes variações, ligadas às modalidades da presença do discurso outro como 

discurso de um outro e/ou discurso do Outro” (Pêcheux ([1982], 2011, p. 148)85.   

Novamente inspirado por Henry (1977), Pêcheux critica a solução lógico-

linguística dada por Ducrot para a questão do não-dito e propõe que, para a análise de “Pedro 

está lá, mas João não o verá”86 , por exemplo, o caminho do analista do discurso seja o de 

reconstrução de elementos do interdiscurso, e não simplesmente seguir instruções de 

decodificação. Partindo da relação da sequência analisada com o corpus do qual foi extraída, o 

analista de discurso deve se perguntar quais elementos interdiscursivos que permitem que 

“João” seja pré-construído à presença de “Pedro”, ou seja, qual a relação entre os nomes 

próprios “João” e “Pedro” na rede de memória discursiva, bem como o que do interdiscurso 

possibilita o efeito transverso entre “estar lá” e “ser invisível”. 

É nesse contexto que ganha importância outro texto do autor – Metáfora e 

Interdiscurso (PÊCHEUX, [1984] 2011). Nesse texto, Pêcheux coloca em funcionamento a 

noção de materialidade discursiva “enquanto nível de existência sócio-histórica [...] das 

condições verbais de existência dos objetos (científicos, estéticos, ideológicos...) em um 

conjuntura histórica dada. Também tendo Semântica e Discurso como memória constitutiva do 

seu dizer, Pêcheux trata de aspectos teóricos da “produção discursiva do sentido de um 

enunciado”, bem como suas implicações para a articulação da teoria sintática com as noções de 

semântica e pragmática. Mais uma vez negando o “sujeito como ponto de partida evidente”, 

“ponto zero empírico ou racionalista” (Pêcheux, [1984] 2011), o autor salienta que mesmo 

teorias científicas e as suas práticas de contar/descrever/argumentar não escapam do efeito 

metafórico.  

                                                 

 

85 Nesse momento, Pêcheux parece estar fortemente influenciado pelo colóquio Matérialités discursives, que 

ocorreu em 1981. Sobre isso, o autor chega a fazer inclusive uma nota sobre “as modalidades discursivas da 

presença do outro”: “se, dentro do ‘outro’ discursivo se encontra por sua vez assumida a existência de um outro 

(interlocutor, locutor de uma fala relatada, etc) e a de um Outro (no sentido da fórmula lacaniana ‘O inconsciente 

é o discurso do Outro’), é porque ‘o aparelho da linguagem’ supõe estruturalmente a existência do outro” (Pêcheux 

([1982], 2011, p. 146). 
86 Exemplo analisado por Ducrot para tratar do funcionamento do “mas” e do “então”, em As palavras do Discurso, 

de 1980 (DUCROT, 1987). A informação é de Pêcheux ([1982], 2011, p. 148), na nota de rodapé n° 11. 
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Assim, o sujeito da ciência, tido como fonte de sentido, não é senão efeito-sujeito 

do assujeitamento discursivo a que é submetido. Daí, Pêcheux alcança novamente a noção de 

Formação Discursiva, porque esse “discursivo” que determina o assujeitamento “é uma 

materialidade histórica sempre já dada, na qual os sujeitos são interpelados e produzidos como 

‘produtores livres’ de seus discursos”; a forma da existência histórica da discursividade é 

justamente a Formação Discursiva, determinada pelo interdiscurso cujos efeitos não estão em 

relação de integração, mas de contradição. 

Para ilustrar sua reflexão, Pêcheux alude que “objetos” como “balão”, “estrada de 

ferro” e “toupeira” são objetos ideológicos, o que significa  que assumem a forma discursiva na 

Formação Discursiva em que são enunciados: “a referência discursiva do objeto já é construída 

em formações discursivas (técnicas, morais, políticas...) que combinam seus efeitos em efeitos 

de interdiscurso” (Pêcheux, [1984] 2011, p. 156). O interdiscurso é, assim, princípio de 

funcionamento da discursividade, de modo que  

 

é porque os elementos da sequência textual, funcionando em uma Formação 

Discursiva dada, podem ser importados (meta-forizados) de uma sequência 

pertencente a uma outra Formação Discursiva que as referências discursivas podem 

se construir e se deslocar historicamente (Pêcheux, [1984] 2011, p. 158). 

 

 

Para ilustrar o primado do interdiscurso, que resume o trecho acima, Pêcheux 

explora as diferentes representações que anarquistas e marxistas têm quanto à destruição do 

Estado. O autor analisa duas sequências discursivas, S1 e S2. No Quadro 13, apresento uma 

tentativa de juntar à análise de Pêcheux algumas observações quanto à descrição linguística-

enunciativa.  

 

Quadro 13 - Descrição linguística de sequências discursivas com o verbo “destruir” analisadas 

por Pêcheux em Metáfora e Interdiscurso ([1984], 2011) 

Sequência Discursiva 

S1 S2 

discurso cotidiano urbano do século 

XIX 
discurso político revolucionário clássico 

“As lojas X/o banco y/o prédio 

administrativo Z/... foram destruídos 

pelo incêndio.” 

“É preciso destruir o Estado burguês pela 

Revolução” 

Quanto ao período Período Simples Período composto por subordinação 
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Oração subordinada substantiva subjetiva 

reduzida de infinitivo: “destruir o Estado 

burguês pela revolução” 

Núcleo verbal Destruir Destruir* 

Paciente Lojas, bancos, prédios Estado burguês 

Agente  Incêndio Revolução 

  

Discurso 

Revolucionário 

Anarquista 

Discurso 

Revolucionário 

Marxista 

  

“o incêndio da 

revolução destruirá o 

Estado burguês;  “Viva 

o incêndio do Estado 

burguês”.  

“O Estado burguês 

protege as lojas, os 

bancos, os prédios”; 

“ele está 

organicamente 

ligado a essas 

instituições” 

  Metáfora 

Metonimização da 

metáfora 

*da oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo 

 

Pela análise da quinta linha do Quadro 13, pode-se dizer – e Pêcheux diz – que 

“incêndio” está para “revolução” na relação entre S1 e S2, o que é capaz de produzir um “curto 

circuito metafórico”. Se, sintaticamente, é assim, é possível que, por um efeito metafórico, 

“incêndio” possa ser importado do interdiscurso – do discurso cotidiano urbano do século XIX, 

especificamente – para o discurso político revolucionário clássico. Essa importação, segundo 

Pêcheux, pode ter dois efeitos na cadeia sintática: inserção, em “o incêndio da revolução 

destruirá o Estado burguês”; e substituição, em “Viva o incêndio do Estado burguês”. No caso 

de haver inserção, “revolução” deixa de ser o núcleo do sintagma nominal para ser determinante 

(adjunto adnominal) do novo núcleo, “incêndio”; no caso de haver substituição, há o 

“completo” apagamento de “revolução” na cadeia sintática. 

Ainda fazendo funcionar a relação entre S1 e S2, Pêcheux sugere que, “como um 

fio de trama”, se insira uma outra sequência discursiva, S3, ligando “lojas, bancos, prédios” a 

“Estado burguês” que, como mostrou o Quadro 13, estão um para o outro sintaticamente, sob 

efeito metafórico, assim como Incêndio/Revolução. O autor sugere, então, que um fio seja 

tecido transversalmente, verticalmente, atravessando o eixo horizontal, onde estão S1 e S287.  

 

                                                 

 

87 Pêcheux escreve “lojas/bancos/’administração’”. Preferimos manter “prédios” na busca de qualquer efeito 

facilitador da nossa compreensão. 
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Figura 8 - Ilustração de Pêcheux para explicação sobre Efeito Metafórico em Metáfora e 

Interdiscurso ([1984], 2011) 

 

Assim, sendo S3, por exemplo, “O Estado burguês protege as lojas, os bancos, os 

prédios”, “O Estado burguês” e “as lojas, os bancos, os prédios” constituem dois sintagmas 

nominais distintos na cadeia – um sujeito (SN) e outro objeto direto (SN) –, numa relação 

metonímica, diferentemente da metafórica, em que os constituintes permanecem no mesmo 

sintagma – SN + det, no caso de inserção (“incêndio da revolução”), ou  SN, no caso de 

substituição (“incêndio do Estado burguês).  

De acordo com Pêcheux, “o incêndio da revolução destruirá o Estado burguês” e 

“Viva o incêndio do Estado burguês” são resultado do efeito metafórico no discurso 

revolucionário anarquista: há uma “perturbação” que, nesse caso, tomou a forma do efeito 

poético, mas poderia assumir, ainda, as feições do lapso, do ato falho, do Witz (chiste) ou do 

enigma (PÊCHEUX, [1984], 2011, p. 160). Assim, em “O Estado burguês protege as lojas, os 

bancos, os prédios”, há uma um certo “tratamento” dessa “perturbação”, que Pêcheux chama 

de “metonimização” da metáfora (Pêcheux, [1984], 2011, p. 160), que caracteriza, por sua vez, 

o discurso revolucionário marxista.  

Desse modo, metáfora e metonímia aparecem para Pêcheux como duas 

possibilidades de efeito discursivo de uma “sequência pré-construída  importada” de outro 

lugar. Aqui, a nosso ver, Pêcheux traz uma importante nota à questão da diferença entre pré-

construído e discurso transverso: os fios do tear de S3 mostraram que o pré-construído pode 

funcionar como discurso transverso; que “um efeito de interdiscurso pode se transformar 

historicamente”, como disse Pêcheux (Pêcheux, [1984], 2011, p. 160). 

É para melhor compreender o Quadro 13 que o texto Análise sintática e paráfrase 

discursiva (LÉON; PÊCHEUX, [1980] 2011) é de fundamental importância para a análise de 

discurso que se pretende nesta pesquisa.  É nesse texto que Pêcheux estabelece “três condições 

cruciais para a Análise de Discurso” (p. 165): (i) considerar as possibilidades de substituição, 

reformulação e paráfrase para “cercar” o sentido da sequência analisada; (ii) construir o corpus 
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para análise da materialidade discursiva, o que pressupõe a estruturação dos arquivos sob 

análise; e (iii) considerar a análise sintática das sequências discursivas indispensável, com 

fundamento na tese (sustentada desde Semântica e Discurso, pelo menos), de que existe um real 

exterior à língua que determina o intradiscurso.  

Como diz Pêcheux, linguisticamente, a paráfrase sintática acontece quando duas 

sequências são postas em relação e, entre elas, há identidade lexical e variação na estrutura 

sintática; são as “paráfrases sintáticas de composição lexical idênticas”. Para o autor, ao 

contrário do que diria a Linguística, duas sentenças com tal relação de paráfrase sintática não 

são semanticamente equivalentes, mas, sim, têm uma diferença “ínfima” de sentido causada 

pela variação no nível sintático, e a essa diferença é dado o nome de “espelhamento” (LÉON; 

PÊCHEUX, [1980] 2011, p. 170). Os autores destacam outras duas possibilidades no que diz 

respeito à existência ou não de variação no nível lexical e/ou sintático entre duas sequências: 

nenhuma variação lexical e nenhuma variação sintática, o que implica identidade de duas 

formas; e variação no nível lexical e não-variação no nível sintático, o que implica a 

subsistência da estrutura sintática em uma sequência e em outra.  

Supondo uma estrutura sintática qualquer F ou H, e uma constituição lexical 

qualquer G ou I, o Quadro 14 é uma tentativa de contribuir para o entedimento dos três tipos de 

paráfrase apresentados por Léon; Pêcheux ([1980], 2011), bem como sobre a possibilidade de 

identidade tanto sintática como lexical entre dois enunciados. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 14 - Representação dos três tipos de paráfrase, segundo Léon; Pêcheux ([1980] 2011) 

Relação entre S1 

e S2 

S1 S2 

Observação Estrutura 

Sintática 

Constituição 

Lexical 

Estrutura 

Sintática 

Constituição 

Lexical 

Primeiro tipo de 

paráfrase 
F G H G 

Espelhamento 

(Paráfrase sintática) 

Segundo tipo  de 

paráfrase 
F G F I Deriva 

Terceiro tipo  de 

paráfrase 
F G H I 

Espelhamento e 

Deriva 
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Repetição do 

mesmo 
F G F G Estabilidade lógica 

 

Pêcheux e Léon propõem um escalonamento para a variação lexical em dois níveis: 

nível n, em que há completa identidade lexical entre as duas sequências; e 0, em que não há 

coincidência alguma entre os itens lexicais das sequências. A letra “n”, nesse caso, representa 

o número de itens lexicais da sentença, por isso que representa a identidade lexical máxima, 

uma vez que, se uma sequência tem, por exemplo, 100 itens lexicais, e os 100 são coincidentes 

com os itens de uma outra sequência, “n” é igual a 100.  

Em uma análise crítica do procedimento empregado pela AAD69, os autores, então, 

propõem que, na busca de compreender “a partir de qual nível de variação lexical pode-se dizer 

que duas sequências têm o mesmo sentido ou não?” (LÉON; PÊCHEUX, [1980] 2011, p. 170). 

Tome-se, para análise discursiva, exatamente o resultado negativo da análise quanto à 

constituição lexical das sequências, ou seja, aquilo é diferente entre uma sequência e outra, que 

não é igual. Assim, se aquilo que não era “parecido” entre duas sequências era descartado pelo 

algoritmo da análise automática, agora, essa diferença é objeto da análise de discurso, que a 

considera como índice da “deriva” de sentido. 

A relação entre identidade/alteração, mesmo/outro na produção discursiva do 

sentido é vista como “problema crucial da discursividade” (p. 172) e situada entre dois polos 

opostos: o da identidade de sentidos e o da alteridade de sentidos, esta causada pelos efeitos de 

espelhamento e de deriva na relação sintática e lexical que se estabelece entre sequências.  

Nesse sentido, do analista de discurso, é exigida uma postura que busque tratar “das formas 

materiais discursivas de contradição ligadas à alteração e à deriva”, em gestos analíticos que 

compreendam a discursividade  

 

 

na tensão contraditória entre a relação paradigmática de substituição que tende em 

direção à estabilização da forma lógica e a existência de deriva e de alteração entre 

sequências que podem, ao mesmo tempo, conectarem-se por sintagmatização ou 

substituírem-se sob a base das ligações evocadas (LÉON; PÊCHEUX, [1980] 2011, 

p. 170). 

 

Essa observação dos autores vem ao encontro do interesse deste momento da 

presente pesquisa,  que tem interesse nas relações parafrásticas (ou não) entre os textos escrito-

a-ser-lido (X) e lido-a-ser-transcrito (Y) produzidos pelo Ministro-Relator no julgamento do 

“Mensalão”.  Esse interesse está inegavelmente em diálogo com o que escreveu Pêcheux sobre 
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efeito metafórico e paráfrase desde a AAD69 até os mais tardios escritos do autor, já fortemente 

influenciados pela alteridade constitutiva dos enunciados.  

Nesse contexto, algumas consequências brasileiras dos estudos de Pêcheux, 

interessam particularmente a este trabalho de Análise de Discurso. Particularmente, destacarei, 

nesta fundamentação teórica, alguns trabalhos de Eni Orlandi.  

Orlandi ([1983], 2011) teorizou sobre a paráfrase (e não só) em Linguagem e seu 

funcionamento: as formas do discurso. A autora compactua com Pêcheux (1969)  sobre a ideia 

de que discurso é efeito de sentidos entre interlocutores, sentidos estes constituídos pelas 

condições de produção (condições sócio-históricas, situação, interlocutores) e produzidos na 

articulação de dois processos: a paráfrase e a polissemia.  O processo parafrástico diz respeito 

“a um retorno constante a um mesmo dizer sedimentado”; o processo polissêmico, a “uma 

tensão que aponta para o rompimento” (p. 27). 

Interessada pelo discurso pedagógico88 e com base nas condições de produção dos 

processos discursivos, Orlandi ([1983], 2011, p. 15) propõe89 a distinção entre três tipos de 

discurso, em seu funcionamento: o discurso lúdico, o discurso polêmico e o discurso autoritário. 

Tal distinção é feita em função dos eixos parafrástico e polissêmico, como pretendemos ilustrar 

ao propormos a Figura 9: 

                                                 

 

88 Definido como “um discurso circular, isto é, um dizer institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, 

garantindo a instituição em que se origina e para a qual tende: a escola.” (ORLANDI [1983], 2011, p. 28). 

Preocupada com o processo de escolarização, sobretudo nas posições ocupadas pelo professor e pelo aluno, a 

autora defende que o discurso escolar é eminentemente autoritário, mas que, nesse autoritarismo, tanto professor 

como aluno podem instaurar o polêmico.  
89 Segundo a própria autora, tal proposta já havia sido exposta em outro texto: O Discurso Pedagógico: a 

Circularidade”, de 1978 (Orlandi, [1983], 2011, p. 29). 
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Figura 9 - Tipos de discurso em função dos eixos parafrástico e polissêmico 

  

 Conforme ilustra a Figura 9, o discurso autoritário é aquele em que há a 

“contenção da polissemia”, o apagamento do diferente e a manutenção do mesmo, do garantido 

e do sedimentado; tem o grau mínimo no eixo polissêmico. No discurso polêmico, a polissemia 

é controlada; no discurso lúdico, por fim, a polissemia é expandida. Assim, segundo Orlandi, 

todo dizer do falante tem uma “fisionomia” representante de um funcionamento discursivo, no 

sentido de uma “atividade estruturante de um discurso determinado, por um falante 

determinado, para um interlocutor determinado, com finalidades específicas”(ORLANDI, 

[1983](2011), p. 61, grifos do autor).  

Se a autora se ocupa do funcionamento discursivo do texto didático no discurso 

escolar, neste nosso gesto de leitura das práticas discursivas do Ministro-Relator no julgamento 

do Mensalão, estamos, pelo menos em princípio, diante do discurso jurídico. Em princípio, 

também – porque o discurso é jurídico –, aparece a tendência de tratá-lo como discurso 

autoritário: aquele em que a paráfrase é máxima e a polissemia é mínima, como ilustrou a Figura 

9.  

A partir disso que reconheço como tendência e da consideração que à “fisionomia” 

do discurso apenas se chega pela análise do seu funcionamento, com base nas condições sócio-

históricas da constituição da forma-sujeito jurídica, interessa sair do campo dessa evidência e 

investigar o funcionamento discursivo da prática de leitura, pelo Ministro-Relator, do Relatório 

constante no Acórdão do julgamento do “Mensalão”. As perguntas que se colocam são as 

seguintes: a partir da análise do funcionamento dos processos de reformulações, substituições 
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e paráfrases no discurso do Ministro-Relator, é possível pensar sobre o discurso jurídico como 

autoritário, polêmico ou lúdico?  

Destaco dois textos de Pêcheux que contribuem pontualmente para este momento: 

A Língua Inatingível e Delimitações, Inversões e Deslocamentos. O primeiro deles foi escrito 

por Pêcheux e Françoise Gadet em 1981; traduzido e publicado no Brasil, em primeira edição, 

em 2004. O segundo foi originalmente publicado em 1982 e traduzido posteriormente no Brasil 

em 1990. Tais textos têm um fio que os liga: a preocupação com o real da língua e com o real 

da história e, mais especificamente, com a questão da ordem da/na língua em uma “posição 

materialista em linguística”, pensando, sobretudo, no processo de formação das línguas 

(PÊCHEUX; GADET [1981], 2004, p. 32). 

Em A língua Inatingível, então, Pêcheux e Gadet ([1981], 2004), em diálogo – nem 

sempre concordante – com o trabalho de Milner em O Amor da Língua, assentam que a “questão 

da língua” é uma “questão de Estado”.  O poder estatal burguês (da formação dos Estados 

Nacionais), na visão dos autores, funciona de acordo com a ideologia do Direito e com a 

ideologia da Vida, cuja finalidade é o apagamento do real constitutivo da história e da língua. 

Daí o nascimento de “tribunais linguísticos” que legitimam a validade das expressões, os quais 

reforçam “o fantasma de uma língua universalmente apropriada a seu objeto” (PÊCHEUX; 

GADET [1981], 2004, p. 42).   

O amor da/pela língua (do linguista, por exemplo) nasce, justamente, da relação 

inconsciente entre simbólico, real e imaginário. Do amor pela mãe, pelo corpo da mãe, nasce o 

amor “feminino” pelo fluxo oral das palavras, a “logofilia”; a língua ideal, por outro lado, é a 

do significante ausente, o “pai”. Sobre isso, com base em Milner, Pêcheux e Gadet explicam: 

 

A posição logofílica da língua materna aparece, retrospectivamente, como a figuração 

mais direta da alíngua; quanto à posição da língua ideal, ela parece remeter àquilo 

pelo qual “nem tudo da alíngua” venha a se projetar em um tudo que pretenda 

representá-la. O “real da língua é, portanto, o impossível que lhe é próprio 

(PÊCHEUX; GADET [1981], 2004, p. 52). 

 

A essa noção de alíngua (lalangue) como “impossível da língua”, de Milner, 

Pêcheux acrescenta a sua contribuição a partir da inclusão do real da história como constitutivo 

desse impossível.  O real da língua, portanto, “é cortado por falhas”, que, como já foi dito, 

podem se manifestar pelo chiste, pelo lapso, pelo ato falho, inscritos nesse real.  

Ocorre que a língua do Direito, porém, tenta evitar essas falhas e, por isso, nega 

toda forma de aparecimento do político. É que “a língua do direito é uma língua de madeira”, 

como ensinam Pêcheux e Gadet ([1981], 2004), p. 24). “De madeira” maciça, eu acrescentaria, 
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porque rígida, sem poros ou fendas. A língua do Direito90 “representa, assim, na língua, a 

maneira política de denegar a política: espaço de artificio da dupla linguagem, linguagem de 

classe dotada de senha e na qual para ‘bom entendedor’ meia palavra basta” Pêcheux e Gadet 

([1981] 2004), p. 2491). A língua da ideologia jurídica é, então, um “espaço de artimanha” que 

simula a transparência, a homogeneidade, a paz das instituições – e a língua é uma instituição, 

como disse Saussure. 

À língua de madeira do Direito, Pêcheux e Gadet agregam a “língua de vento”: 

trata-se da língua da propaganda e da publicidade. Esse ponto interessa particularmente à 

presente análise de discurso, sobretudo para desenvolver com mais cuidado o que vimos 

chamando de “divulgação jurídica”. Nesse sentido, circundando o nosso objeto, algumas 

constatações sobre a constituição do arquivo merecem ser retomadas: (1) os dados para as 

análises prosódico-fonéticas foram extraídos de vídeos divulgados no canal próprio do Supremo 

Tribunal Federal no YouTube em espaço específico para a Ação Penal 470; (2) os vídeos 

constantes nesse canal foram feitos da transmissão ao vivo, pela TV Justiça, do julgamento da 

Ação Penal 470; (3) o Brasil foi o primeiro país do mundo a ter um canal de televisão e de 

internet para a transmissão ao vivo de sessões de julgamento do Plenário da Suprema Corte.  

No Primeiro Momento deste trabalho já foi dito sobre as intenções dessa TV Justiça: 

“conscientizar a sociedade brasileira em favor da independência do Judiciário, da justiça, da 

ética, da democracia e do desenvolvimento social e proporcionar às pessoas o conhecimento 

sobre seus direitos e deveres”. Trata-se de uma medida para tornar eficiente e eficaz o princípio 

constitucional do Estado de Direito. É o momento em que a língua de madeira e a língua de 

vento se encontram na imbricação do aparelho jurídico com o aparelho midiático, 

materializando em uma “fraseologia democrática”92.   

                                                 

 

90 Sobre isso, cabe dizer que não é objetivo deste trabalho, nem neste momento nem nos outros dois que o 

antecederam, o estudo da “linguagem jurídica”. O que interessa a esta pesquisa, e a repetição se justifica, é o estudo 

do funcionamento discursivo da prática discursiva do Ministro-Relator na leitura do Relatório no julgamento do 

“Mensalão”.  
91 Citação semelhante é encontrada em Delimitações, Inversões e Deslocamentos: “[...] a dominação da ideologia 

jurídica introduz, assim, por meio de seu universalismo, uma barreira política invisível, que se entrelaça sutilmente 

com as fronteiras econômicas visíveis engendradas pela exploração capitalista.[...] O importante aqui é que esta 

nova barreira, invisível, não separa “dois mundos”; ela atravessa a sociedade como uma linha móvel, sensível às 

relações de força, resistente e elástica, sendo que, de um e outro de seus lados, as mesmas palavras, expressões e 

enunciados de uma mesma língua, não têm o mesmo “sentido”: esta estratégia da diferença sob a unidade formal 

culmina no discurso do Direito, que constitui assim a nova língua de madeira da época moderna, na medida em 

que ela representa, no interior da língua, a maneira política de negar a política”(PÊCHEUX, 1982[1990], p. 11). 

 
92 “Fraseologia” de Marx e Engels, em Uma crítica ao programa de Gotha ([1875] 2012) , e de Pêcheux, em 

Delimitações, Inversões e Deslocamentos. 
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Neste trabalho, o estudo discursivo sobre o Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do “Mensalão” convida a responder à pergunta: como funcionam os mecanismos de 

repetição que estabelecem e mantêm a ordem no jurídico? Mais, ainda: quem é o responsável 

pela manutenção dessa ordem no STF, no julgamento dessa Ação Penal? Tem espaço para 

resistência nesse colegiado jurídico? Em caso afirmativo, que efeitos de sentido essa 

resistência produziria em tal “Estado de Direito”? 

Pode-se refletir, agora, sobre a possibilidade de se cogitar a hipótese de ser o 

Ministro-Relator da Ação Penal o porta-voz que fala em nome do colegiado STF, assumindo a 

responsabilidade de gestar os sentidos para a manutenção dos efeitos de transparência e 

homogeneidade do Direito; no caso, da Corte constitucional suprema do país. A figura do 

“porta-voz” também foi tratada nos textos fundadores da AD, por Pêcheux. Segundo o autor, o 

porta-voz é 

 

ao mesmo tempo ator visível e testemunha ocular do acontecimento: o efeito que ele 

exerce falando “em nome de” é antes de tudo um efeito visual, que determina esta 

conversão do olhar pela qual o invisível do acontecimento se deixa enfim ser visto: o 

porta-voz se expõe ao olhar do poder que ele afronta, falando em nome daqueles que 

ele representa, e sob o seu olhar. Dupla visibilidade (ele fala diante dos seus e 

parlamenta com o adversário) que o coloca em posição de negociador potencial, no 

centro visível de um “nós” em formação e também em contato imediato com o 

adversário exterior (PÊCHEUX, 1982, p. 17, grifos nossos). 

 

No Primeiro Momento deste texto,  a visibilidade da atuação desse suposto porta-

voz Ministro-Relator na Suprema Corte foi ilustrada, inclusive, com uma imagem da cena 

enunciativa do julgamento (Figura 3, exatamente). Lá está ele, sob os olhares dos pares de 

colegiado, do Procurador-Geral da República, responsável pela acusação, dos advogados dos 

réus, dos representantes do público; dos telespectadores da TV Justiça. Falamos em “suposto” 

porta-voz porque o lugar institucional de Ministro-Relator –  e a posição enunciativa de relator, 

consequentemente – não são suficientes para sustentar que o discurso desse relator funciona 

discursivamente como porta-voz, em nome de.  

É na análise materialista do seu discurso, em face das condições de produção sócio-

históricas que o constituem, que encontramos espaço para refletir sobre isto: o Ministro-Relator 

pode ser considerado porta-voz do STF no julgamento da Ação Penal? Ele fala “em nome” do 

Tribunal ou isso é apenas um efeito, além de visual, auditivo, protocolar, discursivo, de 

homogeneidade do aparelho jurídico? No caso do STF, pode-se falar de “adversário 

‘exterior’” ou o gesto de interpretação permite falar no adversário interior, no jogo das 

formações discursivas contraditórias e que simultaneamente interpelam o discurso da Corte e 
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do Ministro-Relator? Considerando o fenômeno do ativismo-judicialização, quais seriam os 

polos enunciativos mediados pelo lugar enunciativo de porta-voz ocupado, na nossa hipótese, 

pelo Ministro-Relator?  E como fica isso no Relatório, em que ele fala em nome de X e com as 

palavras da acusação, da defesa? 

No desenvolvimento dessas perguntas sobre a figura do porta-voz, que serão 

respondidas ao longo deste Terceiro Momento, o trabalho de Zoppi-Fontana (1997), que já 

contribuiu sobremaneira com este estudo nas reflexões do Primeiro Momento, sobre 

acontecimento discursivo, é de referência fundamental. Na sua análise discursiva dos discursos 

sobre a modernização na retomada democrática pós-ditaduras na América Latina, 

especificamente nos discursos de transição, a autora dedica especial atenção ao funcionamento 

discursivo da figura enunciativa do porta-voz. Também inspirada em Delimitações, Inversões 

e Deslocamentos, Zoppi-Fontana considera que o porta-voz carrega uma contradição 

constitutiva:  

 

Por um lado, processos discursivos de identificação, que reúnem porta-voz e 

representados sob a ilusão do mesmo; por outro lado, processos discursivos de 

diferenciação, que distinguem e destacam o porta-voz do grupo que ele representa, 

definindo-o no espaço semântico do diferente. (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 22) 

 

Essa citação extraída de Zoppi-Fontana parece a ocasião oportuna para recuperar a 

distinção, feita por Pêcheux em Semântica e Discurso, entre sujeito da enunciação e sujeito 

universal. Não exatamente para tratar da distinção per se, mas para abordar a questão da 

enunciação na Análise de Discurso, que move este Capítulo. Entendo que o estudo dos 

mecanismos de identificação do sujeito do discurso com a forma-sujeito da Formação 

Discursiva que o determina pressupõe o estudo dos mecanismos do desconhecimento 

ideológico do desdobramento do sujeito entre sujeito da enunciação e sujeito universal, 

premissas da tese da “ilusão subjetiva” que permite cogitar o sujeito e o sentido no centro dos 

processos de significação.  

Nesse sentido, também pode contribuir novamente com as nossas reflexões o 

trabalho de Courtine. Em um dos seus trabalhos dedicados ao discurso político, em particular 

ao discurso comunista endereçado aos cristãos93, Courtine ([1982], 1999) propõe dois níveis de 

descrição para que se considere o assujeitamento do sujeito falante na ordem do discurso: nível 

                                                 

 

93  Em dois trabalhos do autor: Análise do discurso político: o discurso comunista endereçado aos cristãos ([1981], 

2009); O chapéu de Clementis ([1982], 1999). 
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da enunciação e nível do enunciado. No nível da enunciação, tem-se a descrição do eu-aqui-

agora da situação de enunciação feita por um sujeito enunciador. No nível do enunciado, têm-

se séries de formulações que se articulam em formas linguísticas determinadas, em relação de 

citação, repetição, paráfrase, oposição e transformação (COURTINE, [1982] 1999, p. 18). É na 

articulação entre esses dois níveis de descrição que Courtine encontra espaço para dizer que o 

enunciável é, portanto, exterior ao sujeito enunciador, fazendo parte do “domínio de memória”, 

do “espaço interdiscursivo” “vertical, estratificado e desnivelado dos discursos”. 

Seguindo seu raciocínio, é exatamente neste ponto que este Terceiro Momento da 

pesquisa encontra Courtine: “como um espaço de repetição inscreve-se num conjunto 

desnivelado de discurso?”, pergunta-se o autor (COURTINE, ([1981] 1999, p. 19). Para 

responder a sua pergunta, Courtine se ocupa das formas de discurso relatado, considerando-o 

como espaço em que a repetição se inscreve na ordem do discurso. Pelos interesses deste 

trabalho, às noções de “enunciado”, “formulação” e de “repetição” dar-se-á um pouco mais de 

atenção.   

Preocupado com a questão da repetição na determinação empírica das Formações 

Discursivas, Courtine, inspirado por Foulcault (1969), propõe que, no nível do enunciado (que 

se dinstingue, como se viu, do nível da enunciação), se cuidem da relação entre enunciado e 

formulação.  As Formações Discursivas, segundo Courtine (1981, p. 99), têm domínios de saber 

que lhe são próprios, funcionando como princípio que aceita ou não esta ou aquela formulação.  

O domínio de saber de uma Formação Discursiva qualquer delimita a Formação Discursiva, 

mas, como aponta Courtine, a linha que delimita o que é permitido ou não na Formação 

Discursiva é instável. Assim, o autor propõe o enunciado, grafado [E], “como uma forma ou 

um esquema geral que governa a repetibilidade no seio de uma rede de formulações (grafado 

R[e])” (COURTINE, 1981, p. 100, grifos do autor). Dessa rede, vêm as formulações possíveis 

de [E], que são grafadas [e], constituindo o processo discursivo da Formação Discursiva.  A 

formulação, então, é conceituada pelo autor como  

 

uma sequência linguística (de dimensão sintagmática inferior, igual ou superior a uma 

frase) que é uma reformulação possível de [E] no seio de R[e] e que vem marcar a 

presença de [E] no intradiscurso de uma sequência discursiva dominada por uma FD, 

na qual [E] é um elemento do saber. (COURTINE, 1981, p. 101). 

 

Os enunciados [E], como elementos do saber de uma FD, sequencializam-se no 

intradiscurso da sequência discursiva, em formulações [e]. Essa sequencialização das 

formalizações, de acordo com Courtine (1981), realiza-se “sob a dependência do processo 
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discursivo da FD que a domina” (COURTINE, 1981, p. 109). A Formação Discursiva que 

domina a sequencialização recebe o nome de Formação Discursiva de Referência (FDR). A 

FDR obedece a condições interdiscursivas de formação, que devem ser, ao mesmo tempo, 

dissociadas e articuladas às condições de produção (CP) das sequências discursivas de 

referência (SDR).  

Deve o analista de discurso, então, “delimitar um ‘pluralidade contraditória’ de 

sequências discursivas”, definida “pela variação sistemática das cp das sequências discursivas 

no plano de caracterização das CF (variação de sujeito de enunciação, de situação de 

enunciação, de relações de lugares, de conjuntura... no interior da FDR ao mesmo tempo que 

em outras FD)” (COURTINE, 1981, p.110).  Essa pluralidade contraditória de sequências 

discursivas, percebida pela operação de dissociação, é organizada, então, por associação, “em 

forma de corpus, à maneira de um conjunto de pontos sistematicamente dispersos ou 

distribuídos em torno de um ponto de referência” (COURTINE, 1981, p. 110).   

Nessas operações de dissociação e associação, do que seja, então, contraditório ou 

“ao redor” da sequência discursiva, a Formação Discursiva de Referência caracteriza-se em três 

domínios94: o domínio da memória, o domínio da atualidade e o domínio da antecipação. Sobre 

os domínios do discurso, Courtine (1981) faz dois alertas: não se trata de domínios 

estabelecidos a priori pelo analista de discurso, nem tampouco onde se deve buscar qualquer 

cronologia, “mas sim, de nele caracterizar as repetições, as rupturas, os limites e as 

transformações de um tempo processual” (COURTINE, 1981, p. 111). 

Pelo domínio da memória, o analista de discurso pode trabalhar sobre o 

funcionamento do pré-construído e do discurso transverso, já que são, justamente, os elementos 

do interdiscurso. Assim, o domínio da memória “representa, num plano de organização de 

corpus discursivo, o interdiscurso” (COURTINE, 1981, p. 112). É no domínio de memória que, 

segundo Courtine, o analista pode delimitar um domínio de formulações-origem, “lugar onde 

se pode determinar, no desenvolvimento do processo discursivo, o surgimento de enunciados 

que figuram como elementos do saber próprio a uma FD” (COURTINE, 1981, p. 112). 

Já o domínio de atualidade é formado por um conjunto de sequências discursivas 

“que se inscrevem na instância do acontecimento”, que não são senão efeitos de atualidade 

                                                 

 

94 Courtine (1981, p. 111) admite a inspiração nos termos “domínio de memória”, “domínio de atualidade” e 

“campo de antecipação” apresentados por Foucault ([1969] 2000); informa, porém, que o valor que atribui a esses 

termos é “sensivelmente diferente”. 
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implicados “pelos efeitos de memória que a irrupção do acontecimento, no interior de uma 

conjuntura, reatualiza” (COURTINE, 1981, p. 113). O domínio da antecipação, por sua vez, 

corresponde ao sempre-ainda do discurso, também efeito das representações que constituem o 

discurso. Esses domínios nos quais se insere todo discurso compõem, então, as condições de 

formação da Formação Discursiva de referência, como lugar em que o enunciado [E] da forma-

sujeito, pelas formulações [e], pode ser repetido.  

Esse percurso teórico sobre a repetição torna necessário voltar às contribuições de 

Eni Orlandi. A autora (1996, p. 70) propõe distinção entre três tipos de repetição: repetição 

empírica (ou mnemônica), repetição formal e repetição histórica. Nas repetições de tipo 

mnemônica e formal, o sujeito não se historiciza e não trabalha na memória e sua repetição não 

produz deslizamentos, deriva de sentido; na repetição histórica, por outro lado, o sujeito se 

inscreve no interdiscurso, espaço da saturação de sentidos onde a língua significa.  Como 

explica Orlandi ([1983] 2011), é na repetição do tipo histórica que o sujeito encontra espaço 

para a interpretação, o que abre a possibilidade de que outros sentidos sejam produzidos mesmo 

à revelia do sujeito. 

Nesse sentido, volto a questionar se/como no Direito se abre espaço para essa 

interpretação. Interroga-se se as faltas, excessos e estranhamentos da relação entre o que estava 

escrito-a-ser-lido (X) e o que foi lido-a-ser-transcrito (Y) no Relatório da Ação Penal 470 dizem 

sobre a possibilidade de o jurídico se historicizar e sair do espaço de repetição mnemônica ou 

formal homogeneizante. Tem-se, por hipótese, que  

 

através destas quebras de rituais, destas transgressões de fronteiras, o frágil 

questionamento de uma ordem, a partir da qual o lapso pode tornar-se discurso de 

rebelião, o ato falho, de motim e de insurreição: o momento imprevisível em que uma 

série heterogênea de efeitos individuais entre em ressonância e produz um 

acontecimento histórico, rompendo o círculo de repetição.  (PÊCHEUX, 1983, p. 17) 

  

Nesse contexto, retoma importância a conceituação de Courtine sobre Enunciado 

Dividido. Ao estudar a categoria marxista de “contradição”, Courtine ([1981] 2009, p. 65) 

sugere que todo discurso seja considerado uma “unidade dividida”, ou seja, heterogêneo em 

relação a si mesmo, e essa contradição não é de formas, mas diz respeito à divisão ideológica 

do discurso. Ao analista cabe, segundo o autor, ao estudar o funcionamento do discurso, 

identificar elementos desse discurso que viriam do seu exterior.  

Inspirado no que Pêcheux já havia dito sobre paráfrase, Courtine ([1981] 2009, p. 

65) propõe-se o estudo da paráfrase discursiva, e parte da discussão da sua definição: 

 



 

 

196 

 

A concepção de paráfrase discursiva desenvolvida por Pêcheux liga paráfrase, 

substitutibilidade e sinonímia: a possível substituição de elementos em um contexto 

discursivo determinado funda uma relação de sinonímia entre esses elementos (ser 

substituível = ter o mesmo sentido no processo discursivo considerado). O vínculo de 

paráfrase entre duas formulações, interpretado em termo de sinonímia, baseia, assim, 

a noção de paráfrase discursiva na identidade semântica de duas formulações 

(...”repetição do idêntico...mesmo sistema de representações...PÊCHEUX, 1969, p. 

320). COURTINE ([1981] 2009, p. 188) 

 

Avançando na sua elaboração teórica sobre paráfrase discursiva, Courtine propõe 

que a estrutura parafrástica P= 
𝑋

𝑌
  seja entendida de modo que, entre X e Y, haja não 

comutabilidade, no sentido de “materializar a fronteira dos domínios de saber próprios a FD 

antagônicas” (COURTINE, [1981] 2009, p. 192). Assim, nesse caso, X e Y não são 

substituíveis, e indicam o que está na ordem do não-formulável em processos discursivos de 

uma Formação Discursiva determinada.  

É a essa condição de enunciado que Courtine dá o nome de “Enunciado Dividido”, 

em que elementos de saber de Formações Discursivas antagônicas aparecem na estrutura 

linguística, caracterizando o que o autor identificou como “funcionamento polêmico” do 

discurso, que opera sob a forma da contradição cujas formas materiais de existência são a 

refutação por denegação e a refutação por inversão, de modo que “os elementos a refutar 

impõem-se [...] devido às posições ideológicas hegemônicas a partir das quais são produzidos” 

(COURTINE, [1981] 2009, p. 208-209). No Enunciado Dividido, o interdiscurso pode figurar 

tanto como pré-construído, “sob a forma de evidências”, quanto como discurso transverso, 

quando “cruza e conecta entre si os elementos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-

construído”, no caso da linearização dos elementos X e Y, articulados na cadeia e coexistentes 

com uma “zona de repetibilidade” (COURTINE ([1981] 2009, p. 192). 

Neste pesquisa, apontei que o repetível é considerado em duas dimensões. A 

primeira dimensão do repetível é a da repetição (ou não) do discurso do outro no discurso do 

um, sobre o que dizem os modos de Representação do Discurso Outro no discurso no Ministro-

Relator.  Trata-se, aqui, da relação de repetição do discurso do Ministro julgador com discursos 

vindos de outros lugares – da acusação e da defesa. A segunda dimensão  do repetível é a da 

repetição (ou não), no lido-a-ser-transcrito (Y), do escrito-a-ser-lido (X). Trata-se, aqui, da 

relação de repetição do discurso do Ministro julgador com o próprio discurso, do seu discurso 

consigo mesmo. A Figura 10 apresenta um esboço dessa bidimensionalidade: 
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Figura 10 - Duas dimensões do repetível na análise discursiva da voz do Ministro-Relator do 

“Mensalão”, no campo enunciativo da Representação do Discurso Outro na relação entre o 

texto escrito-a-ser-lido (X) e o texto lido-a-ser-transcrito (Y) 

  

  

Considerando, portanto, a bidimensionalidade da repetição em face do arquivo 

sobre que se debruça, esta pesquisa, posicionada científica e ideologicamente na Análise de 

Discurso, impôs-se o objetivo de analisar um discurso jurídico específico para um exercício de 

descrição e interpretação dessas “quebras de rituais” no julgamento, pelo Supremo Tribunal 

Federal, do “Caso Mensalão”. Mais especificamente, busca-se compreender as quebras, falhas, 

equívocos do Mininistro-relator na representação do discurso outro no seu discurso, 

trabalhando sobre os sentidos produzidos pela voz desse que porta a voz da Corte, que relata o 

processor por ela e em nome dela. Daí por que a análise da voz é fundante nesta pesquisa. 

Então, antes de começar propriamente os gestos de descrição e análise deste 

Terceiro Momento, é interessante retornar àquela conjectura inicial sobre quais seriam as 

Formações Discursivas em jogo no discurso do Ministro-Relator. Por isso, é interessante que 
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se retorne à hipótese de configuração de Formação(ões) Discursiva(s) em que se inscrevem os 

dizeres do julgador. 

 

(RE)CONFIGURANDO A HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DA(S) 

FORMAÇÃO(ÕES) DISCURSIVA(S): DE VOLTA AOS PRIMEIRO E SEGUNDO 

MOMENTOS 

 

Até o final do Segundo Momento desta pesquisa, uma tensão constitutiva do 

discurso do Ministro-Relator fora observada: estavam em jogo, ali, elementos de uma 

discursividade de acusação e elementos de uma discursividade de defesa. No Primeiro 

Momento da pesquisa, pelo “resultado” da análise da criação e da circulação da palavra 

“Mensalão” percebeu-se o seguinte: de uma lado, há os sentidos de “Mensalão” quando o 

locutor era o representante do Ministério Público Federal (MPF); de outro, há os sentidos 

quando o locutor era aquele que viria a ser um dos réus da Ação Penal. Lançando mão de 

pressupostos teóricos da Semântica do Acontecimento (GUIMARÃES, 2007), a análise dos 

processos de reescrituração da palavra mostraram diferentes domínios semânticos de 

determinação num e noutro casos.  

No Segundo Momento, os estudos piloto 1 e 2 levaram ao reforço dessa tensão 

inicialmente idenficada. No estudo piloto 1, observou-se experimentalmente a capacidade de 

os falantes de Português diferenciarem, em testes de percepção, enunciados com e sem Discurso 

Relatado. No estudo piloto 2, observou-se, pela descrição e análise fonético-prosódica, que os 

enunciados (E) com Discurso Relatado tinham diferenças fonéticas a depender de quem fosse 

o locutor (l) do enunciado relatado (e).   

Chegou-se ao final desses dois momentos com a seguinte necessidade teórico-

analítica:  discutir a noção de Formação Discursiva, especialmente a heterogeneidade que lhe é 

constitutiva, ou seja, a existência de diferentes posições-sujeito que se relacionam com a forma-

sujeito, nos processos de subjetivação que dizem sobre o modo como o sujeito histórico (in)siste 

e/ou (re)siste nas/às sobretederminação ideológica, aos efeitos da presença de um outro – do 

Outro  –, além daquele marcado na enunciação. 

Agora, com base em toda a exposição que se fez até aqui, proponho que se 

(re)configure a hipótese sobre a configuração da(s) Formação(ões) Discursiva(s) que estariam 

em jogo no processo de constituição dos sentidos do discurso do Ministro-Relator no 

julgamento do “Mensalão”. Considerando os gestos já realizados de leitura e escuta do arquivo, 

proponho que, por hipótese, considerando a Formação Ideológica jurídica, se considerem a 
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Formação Discursiva Julgadora (FDJ), a Formação Discursiva Inquistória (FDI) e a Formação 

Discursiva Garantista  (FDG).  

A primeira observação que se deve fazer é que a essa configuração só se chegou 

devido à espiral de descrição e interpretação que já vem se desenvolvendo desde o Primeiro 

Momento desta Tese. Não é, portanto, a situação enunciativa, de existência fática, empírica, de 

um juiz (julgador), de réus (defesa) e do Ministério Público Federal (acusação) que levam à 

configuração. É a ideologia do Direito que interpela o sujeito julgador a ocupar uma posição de 

suposta objetividade e neutralidade.  

A memória que constitui a Formação Discursiva Julgadora (FDJ) recorta o 

interdiscurso e diz: “seja neutro”; “seja imparcial”; “seja objetivo”; “defenda os princípios do 

Estado Democrático de Direito”. Trata-se de uma Formação  Discursiva sócio-historicamente 

determinada por saberes do interdiscurso que projetam na materialidade linguística a existência 

de um Estado garantidor dos direitos mais fundamentais do indivíduo: de ter acesso à ampla 

defesa e ao contraditório; de ser julgado por um juiz natural e ter, para se defender, as mesmas 

armas que são utilizadas para lhe atacar.  

Sabe-se, porém, pelo menos desde Courtine (1981) e Pêcheux (1983), que o modo 

como o sujeito se comporta na Formação Discursiva que o domina não é sempre pacífico; há, 

como várias vezes já dito aqui, falhas no ritual de interpelação; o sujeito nem sempre se 

identifica plenamente com a Formação Discursiva que lhe determina o que pode e deve ser dito. 

Essas falhas dizem sobre a natureza constitutivamente heterogênea e contraditória de toda 

Formação Discursiva: ela é constituída por saberes de outras FDs. Ocorre que, hipoteticamente, 

segundo determina o Direito, seriam rígidas as fronteiras da FD julgadora; qualquer violação 

do sujeito à forma-sujeito dessa FD seria fatal à manutenção da ordem no processo penal e no 

Estado de Direito.  

Assim, outros domínios de saber do complexo de Formações Discursivas da 

ideologia jurídico-penal, pelo que ordena o Direito, seriam impenetráveis na FD Julgadora. De 

um lado, a Formação Discursiva Inquisitória, que diz que o indivíduo é, por presunção, culpado, 

a FD da inquisição, constituída por uma memória que, do interdiscurso, recorta o saber de que 

o Estado é inimigo do indivíduo, não pode penetrar na Formação Discursiva julgadora. O 

mesmo, hipoteticamente, aconteceria com os saberes da Formação Discursiva Garantista, 

segundo a qual o Estado deve sempre e a qualquer custo proteger o indivíduo, que, 

presumidamente, está do lado do Estado de Direito e é inocente.   
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Na ideologia jurídico-penal, para o bom funcionamento da superestrutura 

ideológica, política e jurídica da formação social, a Formação Discursiva Julgadora é e deve ser 

uma Formação Discursiva de uma posição-sujeito só; não há, por hipótese, como quer o 

aparelho, contradição, resistência, heterogeneidade e diferença; não há onde o sujeito julgador 

se posicionar senão na cadeira ideológica da neutralidade e da objetividade. 

É essa configuração discursiva que a ideologia do Direito permite que possa e deva 

ser feita considerando o discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” no julgamento da Ação 

pelo STF. Para analisar esse discurso, nesta Tese, tem-se dois documentos recortados de um 

arquivo imenso: de um lado, o texto escrito-a-ser-lido (que vimos chamando de X) do Relatório 

previamente preparado para leitura em plenário, texto ao qual se tem acesso pelo Acórdão 

divulgado pelo Supremo Tribunal Federal no seu site próprio; de outro lado, o texto lido-a-ser-

transcrito (que vimos chamando de Y), ao qual se tem acesso pelos vídeos divulgados pelo 

Supremo Tribunal Federal no seu canal próprio no YouTube. Trata-se, X e Y, de dois 

documentos de divulgação jurídica – do Direito, pelo Direito, para o direito do indivíduo de 

dele conhecer.  

A descrição e a interpretação que seguem, fortementemente influenciadas pela 

constituição sonora do sentido, repousa justamente na relação entre esses dois documentos – o 

escrito (X) e o lido (Y) – têm esta pergunta em consideração: no discurso do Ministro-Relator 

do “Mensalão”, especificamente na relação entre escrito (X) e lido (Y) nos enunciados em que, 

enunciativamente, o discurso da acusação e o discurso da defesa são representados, há 

preservação da pretensa homogeneidade da suposta Formação Discursiva Julgadora? 

Aos gestos de descrição e interpretação, passa-se a seguir.  

 

 

 

 

 

9 DESCRIÇÃO: DAS REGULARIDADES ENUNCIATIVAS ÀS REGULARIDADES 

FONÉTICO-PROSÓDICAS 

 

A preocupação desta descrição e análise está concentrada no funcionamento 

discursivo da Representação do Discurso outro no discurso do Ministro-Relator do “Caso 

Mensalão”, considerando as discrepâncias entre o texto escrito e preparado para ser lido (X), 

como de fato foi lido/dito pelo juiz no julgamento (Y), que resultaram na transcrição-
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comparação (XY). A descrição que segue, então, tem a pretensão de trabalhar o funcionamento 

da  repetição nas duas dimensões que propomos, considerando o arquivo de estudo: a primeira 

dimensão, da repetição, no discurso do Ministro-Relator, dos dizeres da acusação e dos dizeres 

da defesa; e a segunda dimensão, da repetição, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), no que foi 

preparado no texto escrito-a-ser-lido (Y). 

A partir dos exercícios de recorte, de ida e vinda no arquivo e na teoria, de 

refinamento teórico e metodológico, definimos que estudaríamos, em uma articulação entre 

enunciação e prosódica, o funcionamento discursivo da Representação do Discurso Outro nos 

enunciados que constituíram o Relatório feito pelo Ministro-Relator do “Mensalão” no 

julgamento dessa Ação Penal, pelo Supremo Tribunal Federal. No Relatório, consta exposição 

sobre a Denúncia (feita pelo Ministério Público), o Recebimento da Denúncia (feito pelo 

Supremo Tribunal Federal), a Instrução Probatória (defesa apresentada pelos réus) e, por fim, 

a Conclusão.  Considerando o interesse da pesquisa e os caminhos traçados ao longo dos 

gestos de descrição, desde o início sobre a criação e a circulação da palavra “mensalão” aos 

estudos pilotos 1 e 2, que fizeram refletir sobre a oposição da presença do outro “acusação” e 

do outro “defesa” no discurso no Ministro-Relator, delimitou-se que, do Relório, descrever-se-

iam os enunciados com Representação do Discurso Outro dos momentos em que o Ministro 

relata sobre a “Denúncia” e sobre a “Instrução Probatória”, ou seja, em que o locutor do 

enunciado representado era a acusação e a defesa, respectivamente. Aqui, um e outro momentos 

serão identificados por “Relatório-’Denúncia’” e “Relatório-’Instrução Probatória’”. 

No total, são 37 enunciados com RDA: 30 da “Denúncia” e 7 da “Instrução 

Probatória”. Em outras palavras, 30 enunciados com o discurso da acusação representado e 7 

enunciados com o discurso da defesa representando.  

Os enunciados vêm sendo lidos, ouvidos e transcritos desde os primeiros gestos de 

leitura e escuta do arquivo. Em relação aos procedimentos que vêm sendo adotados até aqui, 

no que diz respeito à transcrição, para a descrição realizada neste Momento, a transcrição-

comparação (XY) aponta, além das discrepâncias em vermelho, que marca inserções, 

apagamentos, substituições e hesitações, também as pausas silenciosas com  mais de 130ms, 

seguindo orientações de Gonçalves (2013). O objetivo dessa anotação é dar ao leitor a forma 

do fraseamento prosódico da fala do Ministro, ou seja, para mostrar como a fala dele está 

dividida prosodicamente. Sistematicamente, a metodologia para a transcrição-comparação foi 

esta, então: 
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- está em vermelho tachado (assim: vermelho tachado)o que estava escrito-a-ser-

lido mas não foi lido pelo Ministro-Relator;  

- está apenas em vermelho (assim: vermelho) o que não estava escrito-a-ser-lido 

mas foi falado pelo Ministro-Relator; 

- os números, quando lidos, foram transcritos por extenso (assim: 2004 (X) – 

dois mil e quatro (Y); 

- as pausas silenciosas estão identificadas em azul por “(PX)”, onde P é de 

“pausa” e X é o algarismo que identifica a ordem de aparecimento dela no 

enunciado (assim: (P1)); foram transcritas apenas as pausas com mais de 130 

ms; quando a pausa silenciosa antecede uma palavra iniciada por consoante 

plosiva(assim: (P1)b); 

- as pausas preenchidas com “ah”, “eh”, “uh”, por exemplo, foram identificadas 

por  “(ahX)”, onde X “ah” indica a hesitação e X é o algarismo que identifica a 

ordem de aparecimento no enunciado (assim: (ah1); 

- os dois pontos indicam o alongamento do som – vocálico ou consonantal 

(assim: f:). 

 

O exemplo a seguir demonstra a transcrição-comparação. Desta vez, está-se 

utilizando do código EnMxDX, onde En é “Enunciado”, “x” identifica o Momento da pesquisa 

– portanto, M3, de Terceiro Momento –, D é de “Relatório-Denúncia” e X é o algarismo 

identificador do enunciado. Quando se tratar de enunciado do “Relatório-Instrução Probatória”, 

o “D” é substituído por IP. 

 

EnM3D7 

Com esta: com essa suposta au suposta autorização (P1)d do:s principais integrantes 

da cúpula do Partido dos Trabalhadores (P2) e do Governo Federal (P3), os réus 

MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ (P4), 

ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE: VASCONCELOS (P5), GEIZA DIAS, KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, e VINÍCIUS  SA SAMARANE (P6) e: 

AYANNA TENÓRIO (P7)t teriam dado início, segundo o Procurador-Geral da 

República (P8), às práticas que conduziriam conduziram à lavagem de dinheiro 

desviado dos cofres públicos. 

 

O leitor poderá acompanhar esta descrição a partir da leitura da transcrição-

comparação de todos os enunciados sob análise e/ou da escuta dos respectivos áudios. Os 

arquivos estão disponíveis neste link: 

https://www.dropbox.com/sh/3zmuvzebuv991kz/AAAdFStewSiB_z495SzzV5Nca?dl=0. 

Como se pode observar, há enunciados deste Terceiro Momento que também estavam 

analisados dos estudos pilotos 1 e 2. As diferenças de transcrição que se verificam não dizem 

senão do batimento entre a descrição e a interpretação; entre o olhar-escutar para a base 

linguística e a preocupação com a materialidade. 

https://www.dropbox.com/sh/3zmuvzebuv991kz/AAAdFStewSiB_z495SzzV5Nca?dl=0
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Essas não-coincidências se explicam por duas razões – uma relacionada ao efeito 

do recorte (agora, a descrição se ocupa apenas do Relatório, na parte da “Denúncia” e da 

“Instrução Probatória”); e a outra, à alteração da segmentação. Sobre a segmentação, que  diz 

respeito justamente àquela distinção entre segmentação e recorte, com que a inquietação sobre 

a exaustividade do corpus contribuiu, é preciso que se relacionem dois domínios: o domínio 

enunciativo da segmentação e o domínio prosódico da segmentação. Lanço mão de exemplos 

para, em seguida, passar à explicação.  

 

   EnM3D10 

Segundo a acusação, aspas “todos os graves delitos que serão imputados aos 

denunciados ao longo da presente peça têm início com a vitória eleitoral de 2002 do 

Partido dos Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal, no que 

concerne ao núcleo núcleo integrado por JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, 

SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ Ze GENOÍNO, garantir a continuidade do projeto de 

poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros 

Partidos Políticos e do financiamento futuro e pretérito (pagamento de dívidas) das 

suas próprias campanhas eleitorais. Nesse ponto, e com objetivo unicamente pan 

patrimonial, o atão.. o até então obscuro empresário MARCOS VALÉRIO aproxima-

se do núcleo central da organização criminosa ahn (JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO 

SOARES, SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ GENOÍNO) para oferecer os préstimos da sua 

própria quadrilha, que seria composta por  RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO 

DE MELLO PAZ, ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA 

DOS SANTOS DIAS DIAS DOS SANTOS em troca de vantagens patrimoniais no 

Governo Federal” (fls. 5621/5622) 

 

  

Em termos vindos da Fonologia Prosódica (ver Segundo Momento), tem-se que as 

Frases Entoacionais (I) se organizam para constituir o Enunciado Fonológico (U), este o 

constituinte mais alto na hierarquia prosódia (NESPOR; VOGEL, 1986). Com base nisso, em 

EnM310, pode-se especular a existência de dois Enunciados Fonológicos: [segundo a 

acusação...campanhas eleitorais]U[nesse ponto...Governo Federal] U, e a porção autonímica, 

entre aspas, que começa em [todos os graves delitos], ocupa os dois Enunciados Fonológicos. 

A decisão que se tomou em relação a essa segmentação foi a de considerar para a descrição, em 

exemplos como esse, o primeiro Enunciado Fonológico como domínio prosódico. É que parto 

do princípio de que os dois Us estão sobre o mesmo domínio enunciativo, marcado por 

“Segundo a acusação”, da zona da Modalização da Asserção como Segunda (MAS).  

O mesmo critério se aplica ao exemplo a seguir: 

 

EnM3D24 

O Parquet esclarece que, durante as eleições de 2002, o réu JOSÉ 

DIRCEU era o Presidente do Partido dos Trabalhadores e, também, 

Coordenador da Campanha de seu partido à Presidência da República. O Secretário 

de Finanças do Partido, ou Tesoureiro, era o réu DELÚBIO SOARES, subordinado 

ao réu JOSÉ DIRCEU. 
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No exemplo acima, também há, por hipótese, dois Enunciados Fonológicos (U): [O 

Parquet esclarece que... à Presidência da República] U e [O secretário de Finanças ... José 

Dirceu] U. Nesse caso, diferentemente do outro exemplo, considero que o segundo U está sob o 

domínio enunciativo do Discurso Indireto (DI) marcado pela oração principal [O Parquet 

esclarece que], que subordinaria Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta que segue a 

conjunção integrante <que>. O EnM3D24 poderia ser parafraseando sintaticamente assim: 

 

 EnM3D24a 

[O Parquet esclarece que, durante as eleições de 2002], [o réu JOSÉ 

DIRCEU era o Presidente do Partido dos Trabalhadores e, também, 

Coordenador da Campanha de seu partido à Presidência da República] 

 

EnM3D24b 

[O Parquet esclarece que, durante as eleições de 2002], [O Secretário de Finanças do 

Partido, ou Tesoureiro, era o réu DELÚBIO SOARES, subordinado ao réu JOSÉ 

DIRCEU]. 

 

Na segmentação para a descrição deste Momento, então, apenas EM3D24a, o 

primeiro Enunciado Fonológico (U), foi considerado.  

Esse critério não foi aplicado em EnM3D18/D23: 

De acordo com a denúncia recebida por esta Corte, o esquema teria sido arquitetado 

durante as eleições de dois mil e dois e passou a ser executado em dois mil e três. Já 

em dezembro de dois mil e dois, os réus do denominado “núcleo poli” “núcleo 

publicitário” da quadrilha – especialmente os réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH – já haviam sido apresentados aos 

para os réus do denominado “núcleo central” – formado pelos réus JOSÉ DIRCEU, 

JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA -, com o fim de pôr em 

prática o plano de corrupção de parlamentares da então frágil base aliada, com intuito 

de aspas “negociar apoio político, pagar dívidas pretéritas do Partido e também custear 

gastos de campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados” fecha aspas (fls. 5621) 

 

Em EnM3D18/D23 também existem dois Enunciados Fonológicos (U): [De acordo 

com a denúnica...em dois mil e três]U e [Já em dezembro de dois mil e dois...seus aliados]U. No 

entanto, considera-se que eles estão sob o domínimo de duas zonas de Representação do 

Discurso Outro distintas: o primeiro, sob o domínio da Modalização da Asserção como Segunda 

(MAS), marcada por “de acordo com”, e o segundo sob o domínio de Modalizações 

Autonímicas de Empréstimo (MAEs). Por isso, esses dois Enunciados Fonológicos 

constituíram enunciados distintintos – EnM3D18 e EnM3D23. 

Com base em tais decisões de segmentação, alcançaram-se os “37 enunciados com 

RDA” que serão descritos e analisados a partir daqui. Na primeira seção, dedico-me à descrição 

enunciativa dos enunciados, no campo da Representação do Discurso Outro. Nas seções que 
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seguem, com base nas regularidades enunciativas que se observarem, sigo à descrição e à 

análise fonético-prosódica, ou seja, do som enquanto materialidade linguística.  

  

9.1 Evidências do olhar: as zonas da Representação do Discurso Outro na disjunção entre 

(X) e (Y) 

 

Nesta seção, apresentamos um inventário das zonas de Representação do Discurso 

Outro encontradas no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”. A base para esta descrição 

é a relação entre o texto escrito-a-ser-lido (X) e o texto lido-a-ser-transcrito (Y), no que diz 

respeito àquilo que resta evidente na transcrição-comparação (XY). É fundamental, portanto, 

que se considerem o Quadro esboçado para as zonas de RDA propostas por Authier-Revuz e as 

possibilidade de combinação entre as zonas, prevista pela autora (Quadros 9, 10 e 11). 

Também, deve-se considerar que o modo “generalizante” da descrição que segue é 

assim considerado porque não é a intenção deste gesto descrever em detalhe e unicamente as 

estruturas sintáticas e enunciativas de cada enunciado; o interesse é pela identificação da zona 

de RDA visando o estudo do funcionamento discursivo da representação do discurso outro no 

discurso do Ministro-Relator  na passagem entre X e Y. Como já foi dito, um dos recortes 

realizados no arquivo implicou que se “restringisse” a análise deste Momento do trabalho à 

leitura, pelo Ministro-Relator, do Relatório do “Mensalão”.  Do Relatório, a leitura da 

“Denúncia” e da “Instrução Probatória” – um relato da atuação da acusação e da defesa, 

respectivamente – restaram à análise, dado o interesse da pesquisa em trabalhar justamente o 

funcionamento da divulgação jurídica na preservação (ou não) de princípios consagradores da 

equidade entre o Estado-acusador (Ministério Público Federal) e os jurisdicionados (réus). 

Trato primeiramente da descrição referente à “Denúncia”, isto é, à Representação 

do Discurso Outro em que o locutor do enunciado representado (e) ocupa a posição enunciativa 

(l) de acusação, do lugar de onde se acusa no processo. Em seguida, são apresentadas 

observações em relação à “Instrução Probatória”, ou seja, ao momento do Relatório em que o 

outro representado é a defesa. 

   

9.1.1 O lugar do outro na “Denúncia”: acusação 

   

A Modalização da Asserção como Segunda (MAS) é a forma predominante (22/30) 

de Representação do Discurso Outro no Relatório-Denúncia. Como se sabe, da teorização de 
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Authier-Revuz, a MAS é a forma de RDA que tem estatuto semântico de fonte do dizer – o 

discurso do Ministro-Relator fala segundo o discurso da acusação, é modalizado pelo discurso 

da acusação; também, o estatuto semiótico da MAS é sem autonimização – o discurso do 

Ministro-Relator parafraseia o discurso da acusação, e faz das suas palavras uso e não 

mostração ou menção; a ancoragem sintática é do tipo unificada no ato de enunciação do 

discurso do Ministro-Relator (A). Essa, porém, é a forma simples da MAS. Ocorre que a forma 

de Modalização da Asserção como Segunda Simples (MASS) não foi a mais frequente (8/22): 

a Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) é que se apresentou como 

predominante (14/22) no discurso do Ministro-Relator no Relatório-denúncia.  

A Modalização da Asserção como Segunda Simples (MASS) caracteriza-se pela 

inexistência, no enunciado, de marca de outra forma de representar o discurso outro. No corpus 

desta pesquisa, esse domínio de RDA se manifestou de três formas. A primeira forma, menos 

frequente (1/8), foi marcada apenas com uma marca morfossintática, como no enunciado 

EnM3D1.   

 

Relatório - Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples (MASS) - sintagma modalizador (1/8) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D1 Nos termos da acusação, a empresa DNA 

Propaganda foi contemplada, ainda no 

primeiro ano de governo, com a 

renovação de seu contrato publicitário 

com o Banco do Brasil, contrato esse que 

vinha sendo mantido desde o ano 2000.  

Nos termos da acusação, a empresa DNA 

Propaganda (P1) foi contemplada, ainda no 

primeiro ano de governo (P2)k, com a 

renovação de seu contrato publicitário com o 

Banco do Brasil (P3)k, contrato esse que 

vinha sendo mantido desde o ano de dois mil. 

 

 

Em EnM3D1, a Modalização da Asserção como Segunda (MAS) acontece por 

atuação do sintagma modalizador “nos termos da acusação”. Aqui, o Ministro-Relator fala a 

partir das palavras da acusação, mesmo que, para isso, não precise fazer mostração das palavras 

do discurso outro, nem duplamente marcar que o outro é fonte do seu dizer.  

Os enunciados a seguir, também  no domínio da Modalização da Asserção como 

Segunda Simples, diferenciam-se porque têm mais de uma marca de modalização – o sintagma 

modalizador e o tempo verbal. 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal 

(5/8) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 
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EnM3D2 Com a renovação do contrato, em 22 de 

março de 2003, no valor de R$ 

152.833.475,00, pelo prazo de 6 meses 

(Apenso 83, v. 1, fls. 43/44), o então Diretor 

de Marketing do Banco do Brasil, o réu 

HENRIQUE PIZZOLATO, teria 

viabilizado, segundo a denúncia, desvios 

volumosos de recursos, recebendo, em 

contrapartida, em seu apartamento 

localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, 

mais de trezentos mil reais em espécie.  

Com a renovação do contrato (P1), em vinte 

e dois de março de dois mil e três (P2), no 

valor de cento e cinquenta e dois milhões 

oitocentos e trinta e  três três mil (P3)k 

quatrocentos e setenta e cinco reais (P4)p 

pelo prazo de seis meses (P5) (Apenso 83, 

v. 1, fls. 43/44), ah1 o então Diretor de 

Marketing do Banco do Brasil (P6), o réu 

HENRIQUE PIZZOLATO (P7)t, teria vili 

viabilizado, segundo a denúncia (P8), ah2 

desvi:os ah3 desvios volumosos de recursos 

(P9), recebendo, em contrapartida (P10), 

em seu apartamento localizado em no bairro 

de Copacabana, Rio de Janeiro (P11), mais 

de trezentos mil reais em espécie. 

EnM3D3 Além disso, nos termos da denúncia 

recebida por esta Corte, recursos de 

publicidade pertencentes ao Banco do 

Brasil, fornecidos pela Visanet, teriam sido 

desviados através de antecipações 

solicitadas pelo réu HENRIQUE 

PIZZOLATO, em benefício da empresa dos 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 

PAZ e RAMON HOLLERBACH.  

Além disso (P1), nos termos da denúncia 

recebida por esta Corte (P2), recursos de 

publicidade pertencentes ao Banco do 

Brasil (P3), fornecidos pela Visanet (P4)t, 

teriam sido desviados através de 

antecipações solicitadas (ou determinadas) 

pelo réu (P5) HENRIQUE (P6)p  

PIZZOLATO PIZZOLATI TU (P7) em 

benefício da empresa dos réus MARCOS 

VALÉRIO (P8)k, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH. 

EnM3D4 Os réus ENIVALDO QUADRADO e 

BRENO FISCHBERG, donos da empresa 

BÔNUS BANVAL, e CARLOS 

ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR, teriam sido, segundo a 

denúncia, responsáveis pela lavagem de 

dinheiro para os réus do Partido 

Progressista, desvinculando os recursos 

recebidos pela prática de crime de 

corrupção passiva da origem criminosa, 

organizando-se, de modo estável, em 

quadrilha, com aqueles réus.  

Os ré:us ENIVALDO QUADRADO e 

BRENO FISCHBERG, donos da empresa 

das empresas    (P1)b BÔNUS BAVb (P2)b 

BAVAL (P3)b BANVAL (P4), e CARLOS 

ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR (P5)t, teriam sido (P6), 

segundo a denúncia, responsáveis pela 

lavagem de dinheiro para os réus do Partido 

Progressista (P7)d, desvinculando    

desviando os recursos recebidos pela 

prática de crime de corrupção passiva (P8) 

ah1 (P9)d da origem criminosa (P10), 

organizando-se, de móvel de modo está:vel 

(P11), em quadrilha, com aqueles réus. 

EnM3D5 Por sua vez, os Senhores LÚCIO 

BOLONHA FUNARO e JOSÉ CARLOS 

BATISTA - beneficiados por acordo de 

delação premiada em trâmite na ação penal 

instaurada no primeiro grau de jurisdição -, 

seriam os responsáveis, através da empresa 

GUARANHUNS, pela lavagem de dinheiro 

para o réu VALDEMAR COSTA NETO, 

associando- se, segundo a denúncia, ao 

então Presidente do PL e aos dois 

funcionários do partido, em quadrilha.  

Por sua vez (P1), os Senhores LÚCIO Bolo 

BOLONHA FUNARO (P2) e JOSÉ 

CARLOS BATISTA (P3)k – que foram 

beneficiados por acordo de delação 

premiada (P4) em trâmite na ação penal 

instaurada no em primeiro grau de 

jurisdição –(P5), seriam os responsáveis, 

através da empresa GUARANHUNS (P6)p, 

pela lavagem de dinheiro para o réu 

VALDEMAR COSTA NETO (P7), 

associando-se, segundo a denúncia, ao tão 

ao então Presidente do PL (P8) e aos dois 

funcionários do partido (P9), em quadrilha. 
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EnM3D6 Já os crimes de corrupção ativa teriam sido 

praticados, sempre nos termos da denúncia 

recebida por essa Corte, pelos réus JOSÉ 

DIRCEU,  

DELÚBIO SOARES, MARCOS 

VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, 

CRISTIANO PAZ, SIMONE 

VASCONCELOS, GEIZA DIAS, em todos 

os casos antes mencionados.  

Já os crimes de corrupção ativa teriam sido 

praticados (P1), sempre nos termos da 

denúncia (P2)p recebida por essa Corte, 

pelos réus (P3) JOSÉ DIRCEU (P4)d, 

DELÚBIO SOARES, MARCOS 

VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH 

(P5)k, CRISTIANO PAZ, SIMONE 

VASCONCELOS (P6) e GEIZA DIAS 

(P7), em todos os casos antes mencionados. 

 

 Em EnM3D2, além de a Modalização da Asserção como Segunda estar marcada 

pelo modalizador “segundo a denúncia”, é também  marcado pelo tempo verbal no futuro do 

pretérito composto do indicativo – “teria vili viabilizado”. O mesmo acontece com EnM3D3, 

em que a MAS é marcada por “nos termos da denúncia recebida por esta Corte” e pelo tempo 

verbal em “teriam sido desviados”; da mesma forma, em EnM3D495. Em EnM3D5, igualmente, 

há modalização pelo tempo verbal – em “seriam os responsáveis” – e também pelo sintagma 

modalizador “segundo a denúncia”. 

Além disso, houve enunciados dominados pela Modalização da Asserção como 

Segunda marcados triplamente: pelo sintagma modalizador, pelo tempo verbal e por algum item 

lexical. Os enunciados aparecem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal + 

item lexical (2/8) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

                                                 

 

95 Nesse enunciado, há, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), o apagamento justamente do sintagma modalizador 

“segundo a denúncia”. Discrepâncias como essa e as tantas outras que aparecem entre as colunas X e Y serão 

tratadas em seção específica para esse fim.  
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EnM3D7 Com essa suposta autorização dos principais 

integrantes da cúpula do Partido dos 

Trabalhadores e do Governo Federal, os réus 

MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE 

VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA 

TENÓRIO teriam dado início, segundo o 

Procurador-Geral da República, às práticas 

que conduziriam à lavagem de dinheiro 

desviado dos cofres públicos.  

Com esta: com essa suposta au suposta 

autorização (P1)d do:s principais integrantes da 

cúpula do Partido dos Trabalhadores (P2) e do 

Governo Federal (P3), os réus MARCOS 

VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, 

CRISTIANO PAZ (P4), ROGÉRIO 

TOLENTINO, SIMONE: VASCONCELOS 

(P5), GEIZA DIAS, KÁTIA RABELLO, JOSÉ 

ROBERTO SALGADO, e VINÍCIUS  SA 

SAMARANE (P6) e: AYANNA TENÓRIO 

(P7)t teriam dado início, segundo o Procurador-

Geral da República (P8), às práticas que 

conduziriam conduziram à lavagem de dinheiro 

desviado dos cofres públicos. 

EnM3D8 O contrato em questão, firmado inicialmente 

no valor de R$ 9 milhões, foi assinado ao 

apagar das luzes, em 31 de dezembro de 

2003, e também teria sido fonte de recursos 

utilizados pela quadrilha para a suposta 

compra de apoio político, segundo o 

Procurador-Geral da República.  

O contrato em questão, firmado inicialmente no 

valor de nove milhões (P1) foi nove milhões de 

reais (P2), foi assinado (P3) ao apagar das 

luzes, em trinta e um de dezembro de dois mil 

e três (P4), e também teria sido fonte de 

recursos utilizados pela quadrilha (P5)p para a 

suposta compra de apoio político, segundo  

(P6) o Procurador-Geral da República 

 

 

Em EnM3D7, a Modalização da Asserção é feita pelo tempo verbal em “teriam dado 

início”, pelo sintagma modalizador “segundo o Procurador-Geral da República” e, também, 

pelo item lexical “suposta”, em “Com esta com essa suposta au suposta autorização”. O 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa96 traz as seguinte definições para o adjetivo 

“suposto”: 1 admitido antes do real estabelecimento da verdade; considerado por suposição, por 

conjectura; hipotético; 2 inverídico, imaginado ou fantasiado, mas dado como real 3 fictício, 

falso 4 B N.E. postiço (diz-se de dente). É então que se entende que “Com esta com essa suposta 

au suposta autorização” pode ser entendido como “Com esta com essa autorização suposta [pelo 

Procurador-Geral da República]” ou como “Segundo suposição feita pelo Procurador-geral da 

República [ou “pela/na denúncia”]. É o mesmo que acontece em EnM3D8, em que, igualmente, 

há tripla marcação da modalização: além de “suposta [pelo Procurador-geral da República] 

compra de apoio político”, há o tempo verbal no futuro do pretérito composto do indicativo de 

“teria sido fonte” e o sintagma modalizador “segundo o Procurador-Geral da República”.

 Esses enunciados de Modalização da Asserção como Segunda Simples (MASS) (8/22) 

juntam-se àqueles de Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) (14/22).  

                                                 

 

96 Disponível em http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=suposto. Acesso em: abril, 2016.  
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Estes enunciados caracterizam-se por serem dominados pela modalização, mas, também, por 

apresentarem, no domínio dessa modalização, um empréstimo do discurso do outro. Mais 

especificamente, o Ministro-Relator fala a partir das palavras da acusação, mas tem ilhotas do 

seu discurso que são tomadas emprestadas do discurso da acusação. Esse empréstimo pode ser 

textual, local, marcado ou não-marcado. Para o entendimento do porquê, nesta descrição, alguns 

empréstimos estarem sendo considerados como “não-marcados”, é necessário que, primeiro, se 

vejam os empréstimos considerados marcados.  

Os enunciados  em que a Modalização da Asserção como Segunda é complexa por 

empréstimo textual marcado (3/14) são apresentados a seguir. 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo textual 

marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D9 Segundo a denúncia, o falecido Vice-

Presidente do Banco Rural, Sr. José 

Augusto Dumont, “assumiu a 

responsabilidade de ser a face visível dos 

ilícitos praticados pelos dirigentes dessa 

instituição financeira, que sempre tiveram 

plena consciência de que a lucratividade do 

banco advém de incontáveis transações 

financeiras realizadas à margem da 

legislação” (fls. 5705).  

 

Segundo a denúncia, o falecido Vice-

Presidente do Banco Rural, Senhor José 

Augusto Dumont, (P1) aspas (P2) 

“assumiu a responsabilidade de ser a face 

visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira 

(P4)k, que sempre tiveram plena 

consciência de que a lucratividade do 

banco (P5) advém de incontá:veis 

transações financeiras (P6) realizadas   

relalizadas à  margem da legislação”  (fls. 

5705) f:echa aspas 

EnM3D10 Segundo a acusação, “todos os graves 

delitos que serão imputados aos 

denunciados ao longo da presente peça têm 

início com a vitória eleitoral de 2002 do 

Partido dos Trabalhadores no plano 

nacional e tiveram por objetivo principal, 

no que concerne ao núcleo integrado por 

JOSÉ DIRCEU, DELÚBIO SOARES, 

SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ GENOÍNO, 

garantir a continuidade do projeto de poder 

do Partido dos Trabalhadores, mediante a 

compra de suporte político de outros 

Partidos Políticos e do financiamento 

futuro e pretérito (pagamento de dívidas) 

das suas próprias campanhas eleitorais.  

 

Segundo a acusação (P1), aspas (P2)t 

“todos os graves delitos que serão 

imputados aos denunciados ao longo da 

presente peça (P3)t têm início com a 

vitória eleitoral de dois mil e dois do 

Partido dos Trabalhadores no plano 

nacional (P4) e tiveram por objetivo 

principal(P5), no que concerne ao núcleo 

(P6) núcleo integrado por JOSÉ 

DIRCEU(P7)d, DELÚBIO SOARES, 

SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ Ze 

GENOÍNO(P8)g, garantir a continuidade 

do projeto de poder do Partido dos 

Trabalhadores (P9), mediante a compra 

de suporte político de outros Partidos 

Políticos (P10) e do financiamento futuro 

e pretérito(P11)p (pagamento de 

dívidas)(P12)d das suas próprias 

campanhas eleitorais. (...)” (fls. 

5621/5622). 
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EnM3D11 Segundo afirmou o Procurador-Geral da 

República na denúncia recebida por essa 

Corte, “Os denunciados operacionalizaram 

desvio de recursos públicos, concessões de 

benefícios indevidos a particulares, em 

troca de dinheiro e compra de apoio 

político” (fls. 5625, v. 27).  

Segundo afirmou ainda o Procurador-

Geral da República na denúncia recebida 

por essa esta Corte (P1) aspas “as Os 

denunciados operacionalizaram desvio de 

recursos públicos (P2)k, concessões de 

benefícios indevidos a particulares (P3), 

em troca de dinheiro e compra de apoio 

político” (fls. 5625, v. 27). 

 

Em EnM3D9, tem-se um enunciado dominado pela Modalização da Asserção como 

Segunda (MAS), o que é marcado pelo sintagma modalizador “Segundo a denúncia”, e, a essa 

modalização, está subordinado um empréstimo textual marcado: “assumiu a responsabilidade 

... legislação”. Repare-se que essa marcação tem duas características: é tipográfica em (X) e 

anunciada em (Y). A marcação tipográfica pode ser observada  em (X) pela presença das aspas 

e do itálico; a marcação anunciada pode ser observada a transcrição-comparação em (Y). Em 

EnM3D9, esse anúncio foi de abertura – “aspas”, antes do empréstimo – e de fechamento –  

“fecha aspas”, no final do empréstimo.  

A mesma estrutura acontece em EnM3D10. A Modalização da Asserção como 

Segunda ocorre pela ação do sintagma modalizador “segundo a acusação”. Há, sob o domínio 

dessa modalização, o empréstimo textual de “todos os graves delitos” a “das suas próprias 

campanhas eleitorais (...)”. Esse empréstimo tem marcação tipográfica (em X) – pelas aspas e 

pelo itálico – e é anunciado (em Y), sendo que essa anunciação é de abertura e de fechamento.  

Já o empréstimo textual de EnM3D11, dominado pela modalização de “Segundo 

afirmou ainda o Procurador-Geral da República na denúncia recebida por essa esta Corte”, é 

marcado tipograficamente em (X) e é anunciado em (Y), mas esse anúncio, ao contrário do que 

aconteceu em EnM3D9 e em EnM3D10, é apenas de abertura, já que não tem anunciação de 

fechamento. 

Os empréstimos que dão complexidade aos enunciados dominados pela 

Modalização da Asserção como Segunda no discurso do Ministro-Relator que representa o 

discurso da acusação não são apenas textuais. Há empréstimo locais, como os apresentados a 

seguir: 

 

 

 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local marcado 

(3/14) 
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Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D12 Eles, juntamente com o Secretário Nacional 

do Partido, o réu SÍLVIO PEREIRA – cuja 

conduta não será analisada neste julgamento -

, e com o réu JOSÉ GENOÍNO, que assumiu 

a Presidência do Partido dos Trabalhadores a 

partir de 2003, teriam formado o que o 

Procurador-Geral da República denominou 

de núcleo central da quadrilha (denúncia, vol. 

27).  

Eles (P1), juntamente com o Secretário 

Nacional do Partido, o réu SÍLVIO PEREIRA 

(P2)k – cuja conduta não será analisada (P3) 

neste julgamento (P4) -, e com o réu JOSÉ 

GENOÍNO (P5)k, que assumiu a Presidência 

do Partido dos Trabalhadores a partir de em 

dois mil e três (P6)t, teriam formado o que o 

Procurador-Geral da República denominou de 

núcleo central da quadrilha (denúncia, vol. 27) 

EnM3D13 Os réus do chamado núcleo central – JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO 

SOARES -, segundo a denúncia recebida por 

este Plenário, teriam sido os responsáveis por 

organizar a quadrilha voltada para a compra 

de apoio político, através dos votos dos 

parlamentares.  

Os réus do chamado núcleo central (P1) – 

JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e 

DELÚBIO SOARES (P2) -, segundo a 

denúncia recebida por este Plenário (P3)t, 

teriam sido os responsáveis por organizar a 

quadrilha voltada para a compra de apoio 

político (P4), através dos votos dos 

parlamentares. 

EnM3D14 Ainda nos termos da acusação que deu início 

a esta ação penal, os crimes de corrupção 

passiva teriam sido praticados por 

parlamentares da chamada “base aliada”, cujo 

apoio a projetos do Governo Federal se 

consolidou em troca do que veio a ser 

chamado de “mensalão”, ou “mesada” a 

parlamentares, dirigentes e funcionários dos 

Partidos Progressista, Partido Liberal (que 

mudou o nome para Partido da 

República – PR, em 24 de outubro de 2006, 

depois da eclosão do escândalo), PTB e um 

parlamentar do PMDB. 

Ainda nos termos da acusação que deu início a 

esta ação penal (P1), os crimes de corrupção 

passiva teriam sido praticados por 

parlamentares da chamada (P2)b “base aliada” 

(P3)k, cujo apoio a projetos do Governo 

Federal se consolidou (P4) em troca do que 

veio a ser chamado de “mensalão” (P5)  ou seja 

(P6) “mesada” a parlamentares, dirigentes e 

funcionários dos Partidos  (P7)p Progressista, 

Partido Liberal (P8)k (que mudou o nome para 

Partido da República (P9) – PR, em 24 de 

outubro de em dois mil e seis (P10)p, depois da 

eclosão do escândalo), para membros do PTB 

(P11) e um parlamentar do PMDB. 

 

Em EnM3D12, entende-se haver Modalização da Asserção como Segunda pela 

presença do tempo verbal futuro do pretérito composto do indicativo – “teriam formado”. Ao 

domínio dessa modalização, está subordinado o empréstimo local “núcleo central da quadrilha”. 

Esse empréstimo não é tipografado com aspas, mas, sim, morfossintaticamente pelo verbo 

“denominou”.  A mesma estrutura aparece em EnM3D13. Nesse caso, em que pese o domínio 

pela Modalização causada por “segundo a denúncia recebida por este Plenário” e, ainda, pelo 

verbo no tempo futuro do pretérito composto em “teriam sido”, há o empréstimo local de 

“núcleo central”, marcado morfossintaaticamente por “chamado”, sem a tipografia das aspas.  

Em EnM3D14, a Modalização da Asserção como Segunda é causada pela ação do 

sintagma modalizador “ainda nos termos da acusação que deu início a esta ação penal”. Há, 

porém, mostração de palavras em três empréstimos locais: “base aliada”, “mensalão” e 

“mesada”. Os empréstimos “base aliada” e “mensalão” são duplamente marcados: além da 

marcação tipográfica das aspas, são marcados morfossintaticamente pelos particípios 

“chamada” e “chamado”, respectivamente. O empréstimo “mesada” aparece como um 
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desdobramento de “mensalão”, num exemplo do que Authier-Revuz chamaria de não-

coincidência da palavra com as coisas, que obedece a estrutura “X ou Y”.  

Diferentemente, há enunciados no “Relatório-Denúncia” que, também dominados 

pela Modalização da Asserção como Segunda, têm, além de empréstimos textuais ou locais 

marcados, empréstimos locais não-marcados. Esse tipo de Modalização da Asserção como 

Segunda Complexa aparece nos enunciados a seguir. 

  

Relatório – Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo marcado e não-

marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D15 Citando documentos apreendidos em 

dependências do Banco Rural e nas agências de 

publicidade dos réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, 

teriam sido beneficiários do esquema, segundo 

afirmado pelo Procurador-Geral da República na 

denúncia, os réus JOSÉ JANENE, PEDRO 

CORRÊA, PEDRO HENRY (todos, à época, 

Deputados Federais pelo Partido Progressista) e 

JOÃO CLÁUDIO GENU (“homem de confiança 

da cúpula do PP, trabalhando com o Deputado 

Federal JOSÉ JANENE desde julho de 2003”, 

fls. 5709), pelo Partido Progressista; 

Citando documentos apreendidos em 

dependências do Banco Rural (P1) e nas 

agências de publicidade dos réus 

MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ 

e RAMON (P2)t HOLLERBACH, teriam 

sido beneficiários do esquema (P3), 

segundo afirmado pelo Procurador-Geral 

da República na denúncia (P4), os réus (P5) 

JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA, 

PEDRO HENRY (P6)t (todos, à época, 

Deputados Federais pelo Partido 

Progressista) (P7) e JOÃO CLÁUDIO 

GENU (P8)k que era, aspas, (P9)  (“homem 

de confiança da cúpula do PP (P10)t, 

trabalhando com o Deputado Federal 

JOSÉ JANENE desde julho de dois mil e 

três”, fls. 5709) pelo Partido Progressista 

fecha aspas; 
EnM3D16 Os recursos públicos obtidos pelas agências 

DNA Propaganda e SMP&B através dos 

contratos com a Câmara dos Deputados e o 

Banco do Brasil – recursos esses repassados às 

agências dos réus de modo antecipado e/ou sem 

a correspondente prestação integral dos serviços 

-, teriam sido “esquentados” com recursos de 

empréstimos que o Procurador-Geral da 

República afirma serem fraudulentos 

(ideologicamente falsos).  

Os res recursos públicos obtidos pelas 

agências DNA (P1) Propaganda e SMP&B 

(P2) através dos já mencionados contratos 

com a Câmara dos Deputados e com o 

Banco do Brasil (P3) – recursos esses 

repassados às agências (P4) dos réus de 

modo antecipado (P5) e/ou sem a 

correspondente prestação integral dos 

serviços (P6)t-, teriam sido (P7) aspas (P8) 

“esquentados” com recursos de (P9) 

empréstimos que o Procurador-Geral (P10) 

da República afirma serem fraudulentos 

(P11) ou seja (P12) (ideologicamente 

falsos). 

EnM3D17 Para viabilizar seu intento, teriam se aproximado 

dos réus dos núcleos publicitário e financeiro, 

supostamente dando-lhes “carta branca” para 

agir da forma que fosse necessário para atingir o 

objetivo de abastecer a quadrilha com recursos 

que permitiriam a prática dos crimes de 

corrupção.  

Para viabilizar o seu intento (P1)t, teriam se 

aproximado dos réus do núcleo dos núcleos 

publicitário e financeiro (P2), 

supostamente dando-lhes “carta branca” 

para agir da forma que fosse necessário 

(P3)p para atingir o objetivo de abastecer a 

quadrilha com recursos (P4)k que 

permitiriam a prática dos crimes de 

corrupção. 
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No enunciado EnM3D15, entende-se que o tempo verbal em “teriam sido”, no 

futuro do pretérito composto do indicativo, modaliza a asserção como segunda, assim como o 

faz o sintagma modalizador “segundo afirmado pelo Procurador-Geral da República”. Há, 

também, empréstimo com mostração de palavras em “homem de confiança da cúpula do PP 

(P10)t, trabalhando com o Deputado Federal JOSÉ JANENE desde julho de dois mil e três”. 

Esse empréstimo tem marca tipográfica – é marcado por aspas e itálico no texto (X)  – e, no 

texto (Y), tem anunciação de abertura – quando o Ministro-Relator diz “aspas” – e de 

fechamento – quando o Ministro-Relator diz “fecha aspas”. De modo dinstinto, entende-se que 

há um empréstimo local não-marcado em “esquema”, no trecho “teriam sido beneficiados do 

esquema”. Como a análise dos enunciados EnM15 e EnM16 no Primeiro Momento mostrou,  

“esquema” é palavra utilizada nos processos de reescrituração de “mensalão” em enunciados 

proferidos pelo representante do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República.  

Seria o caso, como ensina Authier-Revuz, de grau zero de marcação da Representação do 

Discurso Outro. 

Em EnM3D16, o enunciado está sob o domínio da Modalização da Asserção como 

Segunda, pela atuação do tempo verbal em “teriam sido”.  Esse modalizador, no entanto, 

introduz o empréstimo marcado de “esquentados”. Esse empréstimo está marcado 

tipograficamente com as  aspas no texto (X) e, quando oralizado, no texto (Y), teve anunciação 

por aspas de abertura, quando o Ministro-Relator disse “aspas”. Em seguida, o enunciado tem 

uma construção que exige atenção.  Nesse mesmo enunciado dominado pela Modalização da 

Asserção como Segunda,  há um empréstimo não-marcado em “fraudulentos”.  

“Fraudulento” é adjetivo derivado do substantivo “fraude97“, de que o Código Penal 

brasileiro98 se utiliza para caracterizar diversos atos ilícitos penalizados pelo Direito. Assim, foi 

o adjetivo utilizado pelo Ministério Público Federal para se referir aos crimes supostamente 

praticados pelos réus do “Mensalão”, especificamente aos empréstimos que foram praticados 

no contexto do Caso: “o crime consistiu: a) na concessão e renovação de empréstimos fictícios 

que serviram para financiar o esquema ilícito de compra de votos; e b) na adoção de artifícios 

                                                 

 

97 “1. Qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir 

determinado dever” (HOUAISS, 2013). Disponível em http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=fraude. Acesso 

em Abril, 2016. 
98 Destacam-se especialmente os artigos dos Títulos II e XI – “Dos crimes contra o patrimônio” e “Dos crimes 

contra a Administração Pública”, respectivamente.  
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fraudulentos para impedir que os fatos fossem descobertos” (Ação Penal 470, Inteiro Teor do 

Acórdão, p. 1876). 

Esse empréstimo aparece EnM3D16 na oração subordinada adjetiva restritiva que 

tem como referente “empréstimos”. Nessa oração, tem-se a estrutura de uma Representação do 

Discurso Outro por paráfrase: “[...] empréstimos que o Procurador-Geral (P10) da República 

afirma serem fraudulentos (P11) ou seja (P12) (ideologicamente falsos).” Nesse caso, tem-se a 

configuração do Discurso Indireto em que o verbo dicendi “afirmar” não aparece na sua forma 

clássica, mas na forma verbal com infinitivo “afirma serem”. 

Em EnM3D17, a Modalização da Asserção como Segunda (MAS) é indicada pelo 

tempo verbal no futuro do pretérito em “teriam se aproximado” e “permitiriam” e, também, 

pelo advérbio “supostamente”. Nesse domínio, há o empréstimo em “carta branca” em “dando-

lhes ‘carta branca’”, que é marcado, no texto escrito-a-ser-lido (X), com aspas; no texto lido-a-

ser-transcrito (Y), não há qualquer anunciação de abertura do tipo “abre aspas” ou de 

fechamento do tipo “fecha aspas”. Há de se observar, ainda sob o domínio dessa MAS, os 

empréstimos locais em “núcleos publicitário e financeiro” e “carta branca”. A consideração de 

“núcleos publicitário e financeiro” como empréstimos locais se explica porque a designação 

“núcleo públicitário”, “núcleo financeiro” e “núcleo central” ou “núcleo político” foi a 

empregada pelo Procurador-Geral da República, na Denúncia da Ação Penal 470, para se referir 

aos três setores de atuação das condutas criminosas no âmbito do “Mensalão”. Em EnM3D17, 

não há nem marca tipográfica (aspas ou itálico) nem qualquer marca sintagmática (como em 

“denominado ‘X’), por exemplo.  

Se  EnM3D17  há, no enunciado sob o domínio da MAS, a mistura de empréstimos 

marcados com empréstimos não-marcados, nos enunciados a seguir, também sob o domínio da 

mesma forma de RDA, há apenas empréstimos na forma não-marcada. 

 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local não-marcado (5/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D18 De acordo com a denúncia recebida por esta Corte, 

o esquema teria sido arquitetado durante as eleições 

de 2002 e passou a ser executado em 2003.  

De acordo com a denúncia recebida por esta 

Corte (P1), o esquema teria sido arquitetado 

durante as eleições de dois mil e dois (P2) e 

passou a ser executado: (P3) em dois mil e três. 
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EnM3D19 Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA 

TENÓRIO, os quais, no comando das atividades do 

Banco Rural, juntamente com o Sr. José Augusto 

Dumont, falecido em abril de 2004, teriam criado as 

condições necessárias para a circulação clandestina 

de recursos financeiros entre o núcleo político e o 

núcleo publicitário, através de mecanismos de 

lavagem de dinheiro, que permitiriam a tais réus o 

pagamento de propina, sem que o dinheiro 

transitasse por suas contas. 

Além disso, teria sido necessário contar com os 

réus (P1)k KÁTIA RABELLO (P2), JOSÉ 

ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS 

SAMARANE (P3) e AYANNA TENÓRIO 

(P4), os quais, no comando das atividades do 

Banco Rural (P5), juntamente com o Senhor 

José Augusto Dumont (P6), falecido em abril 

de dois mil e quatu (P7)k quatro (P8)t, teriam 

criado as condições necessárias para a 

circulação clandestina de recursos financeiros 

(P9) entre o núcleo político e o núcleo (P10) 

núcleo (P11)p publicitário (P12), através de 

mecanismos de lavagem de dinheiro (P13)k, 

que permitiriam permiti:ram a tais réus (P14) o 

pagamento de propina (P15), sem que o 

dinheiro transitasse por suas contas. 

EnM3D20 Segundo a acusação, os réus do núcleo político ou 

central, com intuito de permanecerem por longos 

anos no Poder, teriam optado por utilizar 

mecanismos criminosos oferecidos pelos réus dos 

núcleos publicitário e financeiro, os quais, segundo 

o Procurador-Geral da República, já vinham sendo 

praticados no Estado de Minas Gerais, 

especialmente a partir do Governo do atual Senador 

EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO, do 

PSDB, cuja conduta está em análise na AP 536.  

Segundo  De acordo com a ac acusação, os réus 

do núcleo político ou central (P1)k, com intuito 

de permanecerem por longos anos no Poder 

(P2)t, teriam optado por utilizar mecanismos 

criminosos (P3) oferecidos pelos réus dos 

núcleos publicitário (P4) e financeiro (P5), os 

quais (P6), segundo o Parquet (P7), o 

Procurador-Geral da República, já vinham 

sendo praticados no Estado de Minas Gerais 

(P8), especialmente a partir do Governo (P9)d 

do atual Deputado Federal (P10) Senador 

EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO 

(P11)d, do PSDB (P12)k, cuja conduta está 

(P13) em análise sendo analisada na Ação 

Penal número quinhentos e: trinta e seis. 

EnM3D21 Assim, nos termos da denúncia, os réus do núcleo 

central teriam utilizado os serviços de outros 

integrantes da quadrilha para a distribuição do 

dinheiro, viabilizando a compra do apoio político e, 

ainda, a remuneração de membros da suposta 

quadrilha. 

Assim (P1), nos termos da denúncia, os réus do 

núcleo central (P2)t teriam utilizado os 

serviços de outros integrantes da quadrilha para 

a distribuição do dinheiro (P3), viabilizando a 

compra do apoio político (P4) e, ainda (P5), a 

remuneração de membros da suposta 

quadrilha. 

EnM3D22 Para isso, os réus do núcleo publicitário, em 

concurso com os réus do núcleo financeiro, teriam 

praticado crimes de lavagem de dinheiro, tendentes 

a viabilizar o uso dos recursos públicos desviados 

através das agências SMP&B e DNA.  

Para isso, os réus do núcleo publicitário (P1) , 

em concurso com os réus do núcleo financeiro 

(P2)t, teriam praticado crimes de lavagem de 

dinh dinheiro, tendentes a viabilizar o uso o uso 

dos recursos públicos desviados (P3) através 

da da agência das agências DSMP&B e DNA. 

 

 

Em EnM3D18, o enunciado é dominado pela Modalização da Asserção como 

Segunda (MAS) implicada pelo sintagma modalizador “de acordo com a denúncia recebida por 

esta Corte”, fortalecida pelo tempo verbal no futuro do pretérito composto em “teria sido”99. 

                                                 

 

99 Nesse enunciado, mesmo no texto escrito-a-ser-lido (X), há uma inconsistência nos tempos verbais das duas 

orações que constituem o período: uma tem o verbo no futuro do pretérito composto do indicativo, “teria sido”, e 

a outra tem o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Como a discrepância é interna ao texto (X), não dizendo 
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Como já foi dito para EnM3D15, o substantivo “esquema” foi o utilizado pelo Procurador-Geral 

da República, na condição de acusador, para se referir ao “Mensalão”. No entanto, nesse 

enunciado, a exemplo do anterior, não há qualquer marca na linearidade da escrita, sejam as 

aspas ou sintagmas do tipo “denominado X” ou “chamado X”. 

O mesmo acontece com EnM3D19, em que as expressões “núcleo político” e 

“núcleo publicitário” não aparecem entre aspas. O enunciado, modalizado com asserção 

segunda pelo tempo verbal em “teria sido”, “teriam criado”, e “que permitiriam permiti:ram”, 

apresenta duas expressões que são tomadas de empréstimo do discurso do outro, da acusação: 

“núcleo político” e “núcleo publicitário”, como se pode ver no EnM3D23, mais adiante. Esses 

dois empréstimos, porém, não são marcados no texto escrito-a-ser-lido (X) nem 

tipograficamente nem com qualquer sintagma. 

Em EnM3D20, o enunciado é modalizado pelo sintagma modalizador “Segundo  De 

acordo com a ac acusação”,  antes da oração princial iniciada por “os réus do núcleo político...”, 

e pelo sintagma “segundo o Parquet (P7), o Procurador-Geral da República” antes do núcleo 

verbal da oração subordinada adjetiva explicativa introduzida por “os quais”.  Assim como em 

EnM3D10, o enunciado apresenta, também, empréstimos não-marcados em “núcleo político ou 

central” e “núcleos publicitário e financeiro”, expressões vindas do discurso da acusação.  

No enunciado EnM321, a modalização da asserção causada por “nos termos da 

denúncia” é reforçada pelo tempo verbal em “teriam utilizado” e pelo sintagma “suposta”. Sob 

o domínio dessa modalização, há empréstimo não-marcado em “quadrilha” e “núcleo central”. 

Apesar de terem sido localmente tomadas de empréstimo do discurso da acusação, tais palavras 

e expressões não aparecem com qualquer marca no texto escrito-a-ser-lido (X).  

Igualmente, no enunciado EnM3D22, há a modalização da asserção como segunda 

causada pelo tempo verbal de “teriam praticado”. Nesse enunciado em que o discurso outro é 

representado no domínio da MAS, há duas expressões emprestadas do discurso da acusação e 

não marcadas no discurso do Ministro-Relator: “núcleo publicitário” e “núcleo financeiro”, a 

exemplo do que aconteceu em EnM320, EnM319 e EnM317.  Como foi dito, “núcleo político” 

ou “núcleo central”, “núcleo publicitário” e “núcleo financeiro” foram expressões empregadas 

pelo Procurador-Geral da República para, ao formular sua acusação, na Denúncia, referir-se às 

diferentes áreas de atuação dos supostos criminosos.  

                                                 

 

respeito à relação com o texto lido-a-ser-transcrito (Y), foge do escopo da descrição que se empreende nesta 

pesquisa.  
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A explicitação de que tais expressões são tomadas de empréstimo do discurso da 

acusação fica com o argumento evidente no enunciado a seguir, que está sob o domínio da 

Modalização Autonímica de Empréstimo (MAE), a qual apresentou apenas uma ocorrência 

entre os enunciados do Relatório-Denúncia (1/30). 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização Autonínimca de Empréstimo  (MAE) (1/30) 

 Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D23 Já em dezembro de 2002, os réus do denominado 

“núcleo publicitário” da quadrilha – 

especialmente os réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH 

– já haviam sido apresentados para os réus do 

denominado “núcleo central” – formado pelos 

réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, 

DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA -, 

com o fim de pôr em prática o plano de 

corrupção de parlamentares da então frágil base 

aliada, com intuito de “negociar apoio político, 

pagar dívidas pretéritas do Partido e também 

custear gastos de campanha e outras despesas 

do PT e dos seus aliados” (fls. 5621).  

Já em dezembro de dois mil e dois (P1), os réus 

do denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo 

publicitário” da quadrilha (P3) – especialmente os 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH (P4) – já haviam sido 

apresentados (P5) aos para os réus do denominado 

“núcleo central” (P6) – formado pelos réus JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO 

SOARES e SÍLVIO PEREIRA (P7)k -, com o fim 

(P8) de pôr em prática o plano de corrupção de 

parlamentares (P9)d da então frágil base aliada 

(P10)k, com intuito de aspas (P11) “negociar 

apoio político (P12), pagar dívidas pretéritas do 

Partido (P13) e também custear gastos de 

campanha e outras despesas do PT (P14) e dos 

seus aliados” (fls. 5621) fecha aspas 

 

Em EnM3D23, não há qualquer indício de modalização da asserção como segunda, 

que se vem encontrando até aqui no corpus linguístico, como tempo verbal, palavras como 

“suposto”, “supostamente” ou mesmo as formas clássicas de sintagma modalizador como “de 

acordo com X” ou “segundo X”, por exemplo. Há no enunciado, porém, Representação do 

Discurso Outro com a mostração de palavras (autonímia) acumulada com o uso das palavras, 

configurando a Modalização Autonímica de Empréstimo (MAE), que aparece como domínio 

de apenas um enunciado no corpus linguístico. Vale lembrar que, segundo Authier-Revuz (no 

prelo), a Modalização Autonímica de Empréstimo caracteriza-se por ter estatuto semântico de 

fonte do dizer – o Locutor do enunciado (E) diz a partir do enunciado (e). O estatuto semiótico 

da MAE, como dito, é complexo: há mostração das palavras, menção, e, ao mesmo tempo, há 

uso da palavra. A ancoragem enunciativa é dita “unificada” porque, afinal, o ato de enunciação 

representado (a) se integra ao ato de enunciação se fazendo (A). 

No enunciado em questão, há empréstimos do discurso da acusação marcados locais 

e textuais. Há empréstimo local de “núcleo publicitário” e “núcleo central”, ambos marcados, 

no texto escrito-a-ser-lido (X), pela marca tipográfica das aspas; no texto lido-a-ser-transcrito 

(Y), nem um nem outro foram anunciados no início ou no fim, com as inserções de “aspas” e 
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“fecha aspas”, por exemplo. Por outro lado, o empréstimo textual “negociar apoio político [...] 

dos seus aliados”, marcado pelas aspas em (X), foi anunciado em (Y), com anunciação de 

abertura – “com intuito de aspas” – e anunciação de fechamento – “ ‘dos seus aliados’ fecha 

aspas”.  

Esse enunciado EnM3D23 (MAE) junta-se aos enunciados de EnM3D1 a EnM3D22 

(MAS) para formar o conjunto dos enunciados em que a representação do discurso outro se 

caracteriza pelo domínio da modalização – autonímica de empréstimo e da asserção como 

segunda, respectivamente. Como se pôde saber a partir dos estudos de Authier-Revuz, a 

representação do discurso outro por modalização tem um estatuto semântico que a distingue da 

representação por predicação: nesta, o discurso outro é o discurso do qual se fala (objeto do 

dizer); naquela, o discurso outro é o discurso a partir do qual se fala (fonte do dizer).  

Já a representação do discurso outro por predicação, especificamente, pode 

acontecer por Discurso Direto ou Discurso Indireto.  O Discurso Direto, pelo menos no texto-

escrito-a-ser-lido (X), não apresentou nenhuma ocorrência entre os trinta enunciados do 

Relatório-Denúncia.  Por outro lado, representações do discurso outro por Discurso Indireto 

(7/30) foram encontradas no corpus linguístico, ainda que em menor quantidade que os 

enunciados com modalização (distribuídos entre MAS – 22/20 – e MAE – 01/30). 

Os enunciados com Discurso Indireto como domínio da Representação do Discurso 

Outro, no Relatório-Denúncia, assim como aconteceu com a Modalização da Asserção como 

Segunda, apresentaram a forma simples e a forma complexa. Uma e outra serão trazidas 

separadamente nesta descrição, a começar pela primeira.  

 

 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Discurso Indireto Simples (DIS) (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D24 O Parquet esclarece que, durante as eleições 

de 2002, o réu JOSÉ DIRCEU era o 

Presidente do Partido dos Trabalhadores e, 

também, Coordenador da Campanha de seu 

partido à Presidência da República.  

O Parquet esclarece que (P1)d, durante as 

eleições de dois mil e dois (P2), o réu JOSÉ 

DIRCEU era o Presidente do Partido dos 

Trabalhadores (P3) e, também, Coordenador da 

Campanha de seu partido à Presidência da 

República.  

EnM3D25 Quanto a esses recursos, o Procurador-Geral 

da República apontou quatro repasses 

principais, que somam quase R$ 74 milhões 

de reais, sem que houvesse sido prestado 

qualquer serviço e sem garantia de 

contrapartida.  

Quanto a esses recursos (P1), o Procurador-Geral 

da República apontou quatro repasses principais 

(P2)k, que somam quase setenta e quatro milhões 

de reais (P3), sem que houvesse sido prestado 

qualquer serviço (P4) e sem garantia de 

contrapartida. 
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Em EnM3D24, o enunciado é dominado pelo Discurso Indireto, marcado pelo 

sintagma oracional “O Parquet esclarece” seguida da conjunção integrante “que”, forma 

clássica desse modo de Representação do Discurso Outro. Não há indício de qualquer 

empréstimo – marcado ou não-marcado – do discurso da acusação.  No enunciado EnM325, o 

Discurso Indireto é marcado pelo sintagma “o Procurador-Geral da República apontou”, que 

introduz  a descrição do conteúdo do discurso outro, da acusação – “quatro repasses 

principais...”.  

Nesses dois enunciados, como dito, não se encontra possibilidade de interpretação 

de outra forma de Representação do Discurso Outro, que faria com que a representação fosse 

então considerada como complexa. De modo diferente, apresentam-se os enunciados a seguir. 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireito Complexo (DIC) por MAS (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D26 A denúncia destacou o fato de que o 

contrato da DNA com o Banco do Brasil 

não abrangia as verbas de publicidade 

fornecidas ao Banco do Brasil pela Visanet 

que, assim, teriam sido repassadas, 

repassadas irregular e graciosamente, à 

empresa dos réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH.  

A denúncia destacou o fato de que o contrato 

da DNA com o Banco do Brasil (P1) não 

abrangia as verbas de publicidade fornecidas ao 

Banco do Brasil pela Visanet (P2)k que, assim, 

(P3)t teriam sido repassadas, (P4) repassadas 

irregular e graciosamente, à empresa dos réus 

(P5) MARCOS VALÉRIO (P6)k, 

CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH. 

EnM3D27 A denúncia salientou, ainda, que os 

recursos desviados através dos contratos 

publicitários também teriam sido 

utilizados, por meio de mecanismos de 

lavagem de dinheiro, para pagamento da 

dívida do Partido dos Trabalhadores com 

o publicitário DUDA MENDONÇA e sua 

sócia, ZILMAR FERNANDES, que 

fizeram o marketing da campanha eleitoral 

do Partido dos Trabalhadores à Presidência 

da República em 2002, bem como de 

dívidas de diretórios regionais do partido e 

de aliados, por meio de repasses de 

dinheiro em espécie aos réus PAULO 

ROCHA, ANITA LEOCÁDIA, JOÃO 

MAGNO, LUIZ CARLOS DA SILVA 

(PROFESSOR LUIZINHO), bem como ao 

ex-Ministro dos Transportes ANDERSON 

ADAUTO, e seu secretário, JOSÉ LUIZ 

ALVES, com o suposto emprego da 

mesma engrenagem de lavagem de capitais 

(capítulos VII e VIII da denúncia).  

A denúncia salientou, ainda, que os recursos 

desviados através dos contratos publicitários 

(P1)t também teriam sido utilizados, por meio 

de mecanismos de lavagem (P2)p de dinheiro, 

para pagamento da dívida do Partido dos 

Trabalhadores com o publicitário DUDA 

MENDONÇA (P3) e a sua sócia (P4), GIL 

ZILMAR FERNANDES (P5)k, que fizeram o 

marketing da campanha eleitoral do Partido dos 

Trabalhadores à Presidência da República (P6) 

em dois mil e dois (P7)b, bem como de dívidas 

de diretórios regionais do partido e de aliados 

(P8)p, por meio de repasses de dinheiro em 

espécie aos réus (P9)p PAULO ROCHA (P10), 

ANITA LEOCÁDIA, JOÃO MAGNO (P11), 

LUIZ CARLOS DA SILVA o (PROFESSOR 

LUIZINHO) (P12)b, bem como ao ex-Ministro 

dos Transportes (P13) ANDERSON ADAUTO 

(P14), e o seu secretário, JOSÉ LUIZ ALVES 

(P15)k, com o suposto emprego da mesma 

engrenagem de lavagem de capitais (P16) 

é...descrita nos (capítulos sete e oito da 

denúncia). 
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Em EnM3D26, o verbo “destacou” indica o discurso indireto pela representação do 

ato ilocutório do enunciado representado (e), e também apresenta a descrição do conteúdo de 

(e). Ocorre que, nesse mesmo enunciado, na oração subordinada adjetiva restritiva iniciada em 

“que, assim, (P3)t teriam sido repassadas (P4)” o tempo verbal indica a modalização da asserção 

em segunda. Por isso, entende-se que se trata de um enunciado dominado pelo Discurso 

Indireto, mas que tem constituição complexa, pela modalização que incide na sua construção.  

Estrutura semelhante aparece em EnM327. O domínio da representação do discurso 

outro na zona do Discurso Indireto é indicado pela forma clássica verbo dicendi + que – “A 

denúncia salientou, ainda, que” .  Imediatamente,  porém,  o tempo verbal em “teriam sido 

utilizados” modaliza a asserção em segunda, o que dá natureza complexa à representação do 

outro.  

A complexidade da representação do discurso outro nos enunciados EnM326 e 

EnM327 tem um aspecto ainda não descrito até aqui, no campo da RDA. Como ensina Authier-

Revuz, a combinação típica entre formas de RDA se dá entre as formas Discurso Indireto e 

Modalização da Asserção como Segunda e a Modalização Autonímica de Empréstimo. Nos 

enunciados acima, porém, viu-se que,  sob o domínio do Discurso Indireto, há, pelo tempo 

verbal, a modalização da asserção em segunda. Trata-se da coexistência de índices de duas 

formas de RDA que se assemelham  no que diz respeito ao estatuto semiótico e à ancoragem 

enunciativa. Quanto ao estatuto semiótico, ambas não têm autonimização – mostração das 

palavras do discurso outro  – e são formas parafrásticas de representar o discurso. Quanto à 

ancoragem enunciativa, em uma e outra forma de RDA os atos de enunciação representado (a) 

e se fazendo (A) são unificados em (A), que oferece ancoragem para as marcas de pessoa, tempo 

e espaço do enunciado.  Quanto ao estatuto semântico, porém, o Discurso Indireto e a 

Modalização da Asserção como Segunda distinguem-se, uma vez que, se, no primeiro, o 

discurso outro é aquele do qual se fala (objeto do dizer), no segundo, o discurso outro é aquele 

a partir do qual se fala (fonte do dizer).  

Também há divergência quanto ao estatuto semântico da representação do discurso 

outro quando o enunciado é dominado pelo Discurso Indireto e, ainda, apresenta empréstimo 

que, além de ser mostrado, é usado no discurso se fazendo. Esse acúmulo, típico da modalização 

autonímica de empréstimo, aparece nos enunciados a seguir que, dominandos pelo Discurso 

Indireto, apresentam empréstimos textuais do discurso da acusação. 

 

Relatório – Denúncia 
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Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto Complexo (DIC)  (7/9) por Empréstimo Textual Marcado (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D28 O Procurador-Geral da República narrou, 

na denúncia, uma 

“sofisticada organização criminosa, 

dividida em setores de atuação, que se 

estruturou profissionalmente para a prática 

de crimes como peculato, lavagem de 

dinheiro, corrupção ativa, gestão 

fraudulenta, além das mais diversas formas 

de fraude” (fls. 5621). 

O Procurador-Geral da República narrou, na 

denúncia (P1), uma (P2) aspa 

(P3)”sofisticada organização criminosa, 

dividida em setores de atuação (P4)k, que se 

estruturou profissionalmente para a prática de 

crimes como peculato(P5), lavagem de 

dinheiro, corrupção ativa(P6), gestão 

fraudulenta (P7), além das mais diversas 

formas de fraude” (fls. 5621). 

EnM3D29 Assim, a denúncia afirmou que “a análise 

das movimentações financeiras dos 

investigados e das operações realizadas 

pelas instituições financeiras envolvidas no 

esquema demonstra que estes, fazendo 

tabula rasa da legislação vigente, 

mantinham um intenso mecanismo de 

lavagem de dinheiro com a omissão dos 

órgãos de controle, uma vez que possuíam 

o apoio político, administrativo e 

operacional de JOSÉ DIRCEU, que 

integrava o Governo e a cúpula do Partido 

dos Trabalhadores”.  

Assim (P1), a denúncia afirmou que (P2) 

aspas (P3) “a análise das movimentações 

financeiras dos investigados(P4) e das 

operações realizadas pelas instituições 

financeiras(P5) envolvidas no esquema (P6)d 

demonstra demonstram (P7)d demonstram 

que (P8)d demonstram que estes (P9), 

fazendo tabula rasa da legislação vigente 

(P10), mantinham um intenso mecanismo de 

lavagem de dinheiro (P11)k com a omissão 

dos ga dos órgãos de controle (P12), uma vez 

que possuíam o apoio político, administrativo 

e operacional de JOSÉ DIRCEU (P13)k, que 

integrava o Governo (P14) e a cúpula do 

Partido dos Trabalhadores” fecha aspas. 

  

Em EnM3D28, o sintagma “O Procurador-Geral da República narrou” introduz, 

pela forma do Discurso Indireto, a representação mostrada do discurso da acusação, que 

acontece com  mostração das palavras em “‘sofisticada organização criminosa [...] formas de 

fraude’”,  tipografada no texto escrito-a-ser-lido (X) pelas aspas e pelo itálico. No texto lido-a-

ser-transcrito (Y), há a anunciação de abertura do empréstimo, através da inserção de “aspa”.  

No enunciado EnM3D29, a forma clássica de introdução à representação do 

discurso outro – “a denúncia afirmou que” – é também seguida pela mostração das palavras em 

“a análise das movimentações financeiras dos investigados [...] cúpula do Partido dos 

Trabalhadores”. Essa mostração é marcada tipograficamente, no texto (X), pelas aspas e pelo 

itálico e, no texto (Y), é anunciada na abertura, por “aspas”, e no fechamento, por “fecha aspas”.  

Esses dois enunciados, assim como os enunciados EnM3D26 e EnM3D27, foram 

descrito como formas complexas de Representação porque, sob o domínio do Discurso Indireto, 

há índices de outras formas de RDA; os empréstimos textuais, mostrados e usados pelo discurso 

do Ministro-Relator, configuram a Modalização Autonímica de Empréstimo, enquanto que o 

tempo verbal, futuro do pretérito, indica a Modalização da Asserção como Segunda.  

No enunciado EnM3D30, porém, aparece, sob o domínio do Discurso Indireto, a 

coocorrência de índice de modalização da asserção em segunda e de empréstimo. 
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Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto Complexo (DIC) por MAS e Empréstimo local não-marcado (1/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D30 Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da 

República que os réus do núcleo financeiro 

– KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e 

AYANNA TENÓRIO – teriam se utilizado 

de suas posições no Banco Rural para, com 

o fim de aumentar os lucros do banco e de 

obterem vantagens do Governo Federal – 

especialmente com a redução ou ausência 

de fiscalização do Banco Central -, praticar 

inúmeras fraudes caracterizadoras de 

crimes de gestão fraudulenta de instituição 

financeira, dentre as quais a classificação 

irregular do risco de empréstimos (inclusive 

daqueles concedidos ao Partido dos 

Trabalhadores e a empresas dos réus do 

núcleo publicitário). 

Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da 

República que os réus do núcleo financeiro 

(P1)k – KÁTIA RABELLO, JOSÉ 

ROBERTO SALGADO, VINÍCIUS 

SAMARANE e AYANNA (P2)t TENÓRIO 

(P3)t – teriam se utilizado de suas posições no 

Banco Rural para (P4)k, com o fim de 

aumentar os lucros do banco (P5) e de 

obterem vantagens do Governo Federal  (P6) 

– especialmente com a redução ou a au 

ausência de fiscalização do Banco Central 

(P7)p -, para, como eu disse (P8)p, praticar 

inúmeras fraudes caracterizadoras de crimes 

de gestão fraudule fraudulenta (P9) de 

instituição financeira (P10)d, dentre as quais 

a classificação irregular do risco de 

empréstimos (P11) ah1 (P12) (inclusive 

daqueles aqueles concedidos ao Partido dos 

Trabalhadores e a empresas dos réus (P13)d 

do núcleo publicitário). 

 

Em EnM3D30, o enunciado é dominado pela forma clássica de Discurso Indireto – 

“Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da República que”. Como se viu nas descrições anteriores, 

“núcleo financeiro” é uma expressão tomada de empréstimo, pelo Ministro-Relator, do discurso 

da acusação. Esse empréstimo foi marcado tipograficamente no Relatório-Denúncia apenas em 

um enunciado, EnM3D23. No enunciado EnM3D30, no entanto, tal expressão aparece 

novamente não-marcada e, ainda, é seguida por uma locução verbal – “teriam se utilizado” – 

cujo tempo verbal indica a modalização da asserção em segunda.  

A descrição dessas trinta ocorrências da Representação do Discurso Outro no 

discurso do Ministro-Relator no Relatório-Denúncia é resumida a números no Quadro 15.  

 

Quadro 15 - Inventário das formas de RDA no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” no 

Relatório-Denúncia. 

Zona da RDA Constituição Modo de constituição Denúncia 
 

Totais 

Discurso Direto (DD)   0 0 

Discurso Indireto (DI) 

Simples   2 

 

7 Complexa 

Por MAS  2 

Por MAS e por Empréstimo Local Não-

marcado 
1 

Por Empréstimo Local Não-marcado 2 
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Modalização da Asserção 

como Segunda (MAS) 

Simples   8 

 

22 Complexa 

Por Empréstimo Textual Marcado 3 

Por Empréstimo Local Marcado 3 

Por Empréstimo Marcado e Não-

marcado  
3 

Por Empréstimo Local Não-marcado 5 

Modalização Autonímica de 

Empréstimo (MAE) 
 Empréstimo Marcado e Não-marcado 1 1 

Total 30 30 

 

Pela observação do Quadro 15, um aspecto que chama bastante a atenção na quanto 

às Zonas da Representação do Discurso Outro propostas por Authier-Revuz, no texto escrito-

a-ser-lido (X) pelo Ministro-Relator no “Relatório-Denúncia”, é que inexiste, a princípio, 

enunciado dominado pelo Discurso Direto (0/30). Este, como se sabe, correponde à zona da 

RDA em que o discurso outro representado aparece, no discurso se fazendo, como predicação, 

objeto do dizer, e com estatuto semiótico de autonimização, e ancoragem sintática disjunta do 

sintagma introdutor.  Como se viu da teorização sobre o campo do Discurso Relatado e sobre a 

Representação do Discurso Outro, o Discurso Direto é a forma de heterogeneidade mostrada 

marcada em que, por excelência, o distanciamento entre o Locutor e o discurso outro é máxima. 

A discussão sobre essa falta ganhará espaço neste trabalho. 

Esses trinta enunciados de Representação do Discurso Outro no discurso do 

Ministro-Relator no Relatório-Denúncia se unem aos sete enunciados do Relatório-Instrução 

Probatória, em que o discurso outro representado é o discurso da defesa. À descrição desses 

enunciados se dedica a seção a seguir. 

 

9.1.2 O lugar do outro na “Instrução Probatória”: defesa 

 

A única forma de Representação do Discurso Outro encontrada no discurso do 

Ministro-Relator no Relatório-Instrução Probatória foi o Discurso Indireto. Dos sete 

enunciados, entende-se haver cinco na forma simples – sem indício de outra forma de RDA – 

e apenas dois enunciados na forma complexa – com indício de outra forma de representar o 

discurso outro.  

Na sequência, apresentam-se os enunciados com Discurso Indireto Simples. Na 

coluna referente à identificação do enunciado, o número entre parênteses indica que o 

enunciado diz respeito ao Relatório-Instrução Probatória. 
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Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto Simples (DIS) (4/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP31 

Todos os réus negaram, em seus 

interrogatórios, a prática dos crimes 

que lhes foram imputados. 

Todos os réus negaram, em seus 

interrogatórios, a prática dos crimes que lhe 

fo lhes foram imputados.   

EnM3IP32 

Os gestores do Banco Rural alegaram, por 

sua vez, que todo o procedimento foi feito 

com observância das normas do Banco 

Central. 

Os gestores do Banco Rural alegaram, por 

sua vez, que todo o 

procedimento foi feito com observância das 

normas do Banco Central. 

EnM3IP33 

O réu DELÚBIO SOARES admite a prática 

de caixa dois de campanha, conduta que 

preenche o tipo penal do art. 350 do Código 

Eleitoral, cuja pena é de até 5 anos de 

reclusão  

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a 

prática de caixa dois de campanha (P1)k, 

conduta que preenche o tipo penal do artigo 

trezentos e cinquenta do Código Eleitoral 

(P2)k, cuja pena é de apenas é de até cinco 

anos de reclusão. 

EnM3IP34 

Os réus DUDA MENDONÇA e ZILMAR 

FERNANDES alegaram que tiveram de se 

submeter à sistemática de pagamento 

imposta pelos réus DELÚBIO SOARES e 

MARCOS VALÉRIO e que só por essa 

razão receberam recursos em espécie e em 

contas abertas no exterior.  

Os réus DUDA MENDONÇA e ZILMAR 

FERNANDES alegaram que tiveram de se 

submeter (P1) à sistemática de pagamento 

imposta  (P2)p pelos réus DELÚBIO 

SOARES e MARCOS VALÉRIO (P3) e que 

só por essa razão receberam recursos (P4) em 

espécie (P5) e em contas abertas no exterior. 

 

 

Em EnM3IP31, o discurso da acusação é representado no discurso do Ministro-

Relator por Discurso Indireto, que aparece pelo verbo “negaram”, o qual, além de representar 

o ato ilocutório do discurso representado, introduz o conteúdo do discurso outro. O enunciado 

EnM3IP32, diferentemente, apresenta a forma clássica do Discurso Indireto – verbo + que –, e 

assim como o enunciado anterior não apresenta indício de outra forma de representar o discurso 

da denúncia. Em EnM3IP33, o verbo admitir indica a representação do discurso outro por 

Discurso Indireto, com a apresentação do conteúdo do discurso outro, em substituição à forma 

clássica com a conjunção integrante, assim como em EnM3IP31.   

O enunciado EnM3IP34 tem a mesma constituição que EnM3IP32, com o verbo 

“alegar” e a conjunção integrante “que”, inclusive nas duas orações subordinadas substantivas 

que comportam o discurso da acusação: “tiveram que se submeter [...] MARCOS VALÉRIO” 

e “só por essa razão [...] no exterior”. Em todos esses quatro enunciados dominados pelo 

Discurso Indireto, não há nada que indique a existência de outra forma de representar o discurso 

da acusação se não esta do Discurso Indireto, em que o discurso outro tem estatuto semântico 

de fonte do dizer, é representado sem autonimização e ancorado enunciativamente no ato de 

enunciação A, do Ministro-Relator.  

De modo contrário, apresentam-se os seguintes enunciados: 
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Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto Complexo (DIC) por MAS (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP35 

Os réus encarregados da entrega do 

dinheiro aos intermediários dos 

beneficiários finais alegaram que os 

recursos haviam sido adquiridos 

licitamente, por empréstimos bancários, 

não tendo, por isso, origem criminosa, o 

que afastaria a incidência do tipo penal de 

lavagem de dinheiro.  

Os réus encarregados da entrega do 

dinheiro aos intermediários dos 

beneficiários finais (P1) alegaram que os 

recursos haviam sido adquiridos 

licitamente (P2)p, por empréstimos 

bancários (P3), não tendo, por isso, origem 

criminosa, (P4) o que afastaria a incidência 

do tipo penal de lavagem de dinheiro.  

EnM3IP36 

Os acusados de peculato negaram a posse 

ou disponibilidade sobre os recursos em 

tese desviados e afirmaram que os 

contratos publicitários mantidos pelos 

órgãos públicos envolvidos com as 

empresas SMP&B e DNA Propaganda 

eram lícitos e foram cumpridos.  

Os acusados de peculato negaram a posse 

ou a disponibilidade sobre os recursos (P1) 

em tese desviados (P2) e afirmaram que os 

contratos publicitários mantidos pelos 

órgãos públicos envolvidos (ou seja Banco 

Central  (P3)b Banco do Brasil (P4) e 

(P5)k Câmara dos Deputados) (P6) com as 

empresas SMP&B e DNA Propaganda 

eram lícitos e foram cumpridos. 

 

O enunciado EnM3IP35 é dominado pelo Discurso Indireto em sua forma clássica 

verbo + que e, ainda, apresenta, pelo tempo verbal do verbo “afastaria”, no futuro do pretérito, 

um índice de que a asserção é  modalizada em segunda. Nesse caso, é interessante que se 

descreva a natureza dessa possível modalização. Em um exercício de paráfrase, poder-se-ia 

chegar à reformulação: Os réus alegaram X e alegaram Y  e, [se o que eles alegaram fosse 

verdade], afastaria a incidência do tipo penal de lavagem de dinheiro. Então, nesse caso, há de 

se considerar a possibilidade de a mensagem da oração “o que afastaria […] lavagem de 

dinheiro” não necessariamente fazer parte do enunciado representado (e) do ato de enunciação 

(a) da acusação.  

O enunciado EnM3IP36, por sua vez, é constituído por um período composto pela 

coordenação estabelecida pela conjunção de adição “e”, e as duas orações são dominadas pelo 

Discurso Indireto. Na primeira oração, essa forma de RDA é indicada pelo verbo “negar” e 

apresenta, ainda, um adjunto adverbial “em tese” que pode ser considerado como modalizador 

da asserção em segunda. Nesse caso, porém, não é o discurso da defesa que modaliza, mas o 

discurso da acusação, uma vez que a “tese” segundo a qual houve recursos desviados era a 

defendida pelo acusador, não pela defesa. Na segunda oração, não há qualquer indício de 

modalização, sendo a Representação do Discurso Outro por Discurso Indireto indicada pela 

forma clássica “afirmaram que”.  

Como se pode constatar em todos os enunciados do “Relatório-Instrução 

Probatória” descritos quanto a forma de RDA até o  momento, não se verificou a ocorrência de 
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mostração das palavras do discurso da defesa, que aconteceria no caso de haver tomada de 

empréstimos marcados desse discurso. A descrição do enunciado a seguir, no entanto, implica 

considerar a possibilidade de haver empréstimo não-marcado.  

 

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

 

Discurso Indireto Complexo (DIC) – Empréstimo local não-marcado (1 /7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP37 

Os réus que receberam os recursos por meio 

dos intermediários do esquema alegaram 

que se tratava de ajuda financeira repassada 

pelo Tesoureiro do Partido dos 

Trabalhadores, destinada ao pagamento de 

fornecedores de campanhas. 

Os réus que receberam os recursos por meio 

dos intermediários do esquema (P1) alegaram 

que se tratava de ajuda financeira repassada 

pelo Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores 

(P2)d, destinada ao pagamento de 

fornecedores de campanhas campanha. 

 

Em EnM3IP37, a forma clássica do Discurso Indireto é preservada na construção 

“alegaram que”. No entanto, ainda no sintagma nominal “Os réus que receberam os recursos 

por meio dos intermediários do esquema”, a palavra “esquema” pode ser interpretada como 

tendo sido tomada de empréstimo do discurso da acusação, como se observou também na 

descrição dos enunciados EnM3D15, EnM3D18 e EnM3D29.  

O enunciado EnM3IP37 junta-se aos outros seis enunciados para compor o conjunto 

que dos enunciados com Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator no 

Relatório-Instrução Probatória. O Quadro 16 resume a números a descrição realizada. 

 

Quadro 16 - Inventário das formas de RDA no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” no 

Relatório-Instrução Probatória 

 

 

 

 

  

 

 

 

Na seção seguinte, as observações feitas até este momento sobre as formas de RDA 

no Relatório-Denúncia e o Relatório-Instrução Probatória são relacionadas. É importante 

destacar que esta descrição enunciativa, no quadro da representação do outro, faz parte do 

Zona da RDA Constituição 
Modo de 

constituição 

Instrução 

Probatória 
Total 

Discurso Indireto 

(DI) 

Simples   4 4 

Complexa 

Por MAS  2 

3 Por Empréstimo 

Local Não-marcado 
1 

Total 7 7 
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percurso de construção do dispositivo metodológico para a análise fonético-prosódica do 

discurso do Ministro-Relator. Este gesto descritivo permite que se observem as regularidades 

do que excede, do que falta e do que é estranho no dizer do Ministro, na relação entre o escrito-

a-ser-lido (X) e o lido-a-ser-transcrito (Y), entre a divulgação jurídica escrita e a divulgação 

jurídica oralizada, especificamente nos modos de o sujeito-julgador representar a acusação e a 

defesa, em uma e outra materialidade.  

  

9.1.3 O lugar do outro em regularidades: “Denúncia” vs. “Instrução Probatória” 

 

O Quadro 17 resume, com base nas descrições realizadas nas duas seções 

precedentes, as formas de Representação do Discurso Outro observadas no Relatório-Denúncia 

e no Relatório-Instrução Probatória.  

 

 

 

 

Quadro 17 - Inventário das formas de RDA no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”: 

Relatório-Denúncia vs. Relatório-Instrução Probatória* 

Zona da RDA Constituição 
Modo de 

constituição 
Denúncia 

Instrução 

Probatória 
Total 

Indicação do 

Enunciado 

RDA bivocal (Discurso Indireto 

Livre; Discurso Direto Livre) 
     

Discurso Direto (DD)   0 0 0   

Discurso 

Indireto (DI) 

Simples   2 4 6 
24, 25 (31), 

(32), (33), (34) 

Complexa 

Por MAS  2 2 4 
26, 27, (35), 

(36) 

Por MAS e por 

Empréstimo Local 

Não-marcado 

1 _ 1 30 

Por Empréstimo 

Textual Marcado 
2 _ 2 28, 29 

Por Empréstimo 

Local Não-

marcado 

- 1 1  (37) 

Modalização da 

Asserção como 

Segunda (MAS) 

Simples   8 _ 8 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

Complexa 

Por Empréstimo 

Textual Marcado 
3 _ 

14 

9, 10. 11 

Por Empréstimo 

Local Marcado 
3 _ 12, 13, 14 
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Por Empréstimo 

Local Não-

marcado 

5 _ 18, 19, 20, 21 

Por Empréstimo 

Marcado e Não-

marcado 

3 _ 15, 16, 17 

Modalização Autonímica de 

Empréstimo (MAE) 

Empréstimo local 

marcado  
1 _ 1 23 

Total 30 7 37   

*Os enunciados do Relatório-Instrução Probatória estão indicados entre (  ), para fins de 

distinção. 

 

Em relação ao Quadro 17, especificamente quanto aos enunciados do Relatório-

Denúncia, podem-se realizar as seguintes observações, sistematizadas no Quadro 18: 

         

 

 

 

 

 

 

Quadro 18 - Observações no campo da Representação do Discurso Outro no discurso do 

Ministro-Relator do “Mensalão” 

Observações no campo da Representação do Discurso Outro no Discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

Relatório-Denúncia Relatório-Instrução Probatória 

(1) inexiste enunciado com Discurso Direto (0/30); 

(2) a forma predominante de domínio da 

Representação do Discurso Outro é a 

Modalização da Asserção como Segunda (22/30), 

seguida pelo Discurso Indireto (7/30) e pela 

Modalização Autonímica de Empréstimo (1/30). 

(3) entre os enunciados dominados pela Modalização 

da Asserção como Segunda, a constituição 

complexa (14/22) predomina sobre a constituição 

simples (8/22); 

(4) a modalização dos enunciados é indicada pelo 

tempo verbal (futuro do pretério, simples ou 

composto), por algum item lexical (“em tese”, 

“suposto”, por exemplo) e/ou pelo sintagma 

modalizador (“segundo X”, “de acordo com X”); 

(5) predominam enunciados com RDA na forma 

complexa (20/30); 

(6) predominam enunciados com empréstimos 

(18/30), sejam nas formas de RDA complexas 

(3/5 no Discurso Indireto Complexo e 14/14 na 

Modalização da Asserção como Segunda 

Complexa) seja no enunciado dominado 

simplesmente pela Modalização Autonímica de 

Empréstimo (1/3) 

(1) a Representação do Discurso  Outro ocorre 

unicamente no domínio do Discurso Indireto 

(7/7); 

(2) predomina o Discurso Indireto de constituição 

simples (4/7) sobre o Discurso Indireto de 

constituição complexa (3/7); 

(3) inexiste enunciado com empréstimo marcado; 

(4) o único empréstimo observado (1/7) é 

interpretado como empréstimo-não marcado. 
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As observações sistematizadas no Quadro 18 revelam o estranhamento entre o 

Relatório-Denúncia e o Relatório-Instrução Probatória, no que diz respeito à Representação do 

Discurso Outro: o que emerge como excesso no Relatório-Denúncia é o que falta no Relatório-

Instrução Probatória.  No Relatorio-Denúncia, há excesso de empréstimos do discurso da 

acusação, enquanto que falta Discurso Direto – única entre quatro formas de RDA analisadas 

que não se observa no discurso do Ministro-Relator. No Relatório-Instrução Probatória, faltam 

empréstimos do discurso da defesa e o Discurso Indireto é a forma de RDA predominante. 

 Além disso, considerando a relação entre esses dois momentos do Relatório e o excesso 

de Discurso Indireto e ausência de empréstimo no Relatório-Instrução Probatória, há um 

estranhamento numérico entre um e outro, uma vez que se identificam 30 enunciados com  RDA 

no Relatório-Denúncia e apenas 7 enunciados com RDA no Relatório-Instrução Probatória, o 

que permite considerar que, no julgamento, o tempo dedicado à leitura de um foi distinto do 

tempo dedicado à leitura do outro. 

Tais considerações sobre o excesso, a falta e o estranhamento no discurso do 

Ministro-Relator, quanto às formas da Representação do Discurso Outro, são sistematizadas no 

Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Quadro-resumo das regularidades em falta, excesso e estranhamento na 

Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator 

                                 

             Relatório 

Categorias 

analíticas 

Relatório-Denúncia Relatório-Instrução 

Probatória 

(1) Excesso - Empréstimo - Discurso Indireto 

(2) Falta - Discurso Direto - Outras formas de RDA além 

do Discurso Indireto 

- Empréstimos 

(3) Estranhamento Excesso da representação do outro acusação (30/37) e falta da 

representação do outro defesa (7/37)  

 

O Quadro 19, juntamente com o Quadro 18, conduz às regularidades que orientam 

os aspectos linguísticos aos quais se dará atenção nas descrições fonético-prosódicas que se 

realizarão na sequência da pesquisa. A partir deste momento, então, busca-se atender aos 

seguintes objetivos: 

- caracterizar foneticamente os empréstimos no discurso do 

Ministro-Relator do Mensalão, considerando o excesso em (1); 



 

 

231 

 

- discutir, com base em dados fonético-prosódicos, a ausência do 

Discurso Direto no discurso do Ministro-Relator do Mensalão, 

considerando a falta em (2); 

- refletir, a partir da análise fonético-prosódica, especialmente do 

ritmo, sobre o estranhamento numérico apontado em (3). 

Esses objetivos são consequência de questionamentos que emergiram a partir da 

descrição realizada nesta seção, que tratou das evidências que o texto (X) e o texto (Y) 

apresentavam no que diz respeito ao que está escrito e transcrito, respectivamente. Tratou-se, 

até aqui, portanto, das evidências do olhar. A partir deste momento, com base nessas 

evidências, trata-se das evidências da escuta, que serão descritas e analisadas com alguns 

procedimentos disponibilizados pela ciência fonética dos quais, na medida das possibilidades, 

pretendemos nos aproximar. 

  

 

 

 

 

 

9.2 Evidências da escuta: descrição e análise fonético-prosódica no campo da 

Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

  

Esta seção  está divida em três itens, paralelos aos objetivos apresentados no final 

da seção anterior. O primeiro item dedica-se à descrição e à análise fonético-prosódica dos 

empréstimos no discurso do Ministro-Relator. O segundo item presta-se a descrever e a analisar 

foneticamente, em especial prosodicamente, a evidência de que o Discurso Direto é ausente no 

discurso do Ministro e  no terceiro item, por fim, descrevem-se e analisam-se foneticamente os 

enunciados considerando a evidência de excesso numérico de representação do discurso da 

acusação e falta numérica de representação do discurso da defesa.  

Para a descrição e análise fonético-prosódica empreendidas ao longo desta seção 

foram realizados procedimentos da ciência fonética, assim como se procedeu nos estudos 

pilotos 1 e 2, que constituíram o Segundo Momento do trabalho100. Naquela oportunidade, em 

                                                 

 

100 No Segundo Momento, inclusive, os presuspostos teóricos da ciência fonética foram expostos, de modo a  

oferecer os subsídios necessários ao entendimento da revisão de literatura e sobretudo dos gestos de descrição 

fonético-prosódica empreendidos nos dois “pilotos”. Então, remeto o leitor àquele momento, para fins de 
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sede de fundamentação teórica, foi dito que as análises fonético-prosódicas podem se 

concentrar em aspectos relacionados à qualidade de voz, à entoação e ao ritmo. No estudo piloto 

1, os 27 enunciados foram descritos e analisados quantitativamente quanto à qualidade vocal, 

com preocupação na relação entre produção e percepção da fala.  Os enunciados foram 

extraídos aleatoriamente do discurso do Ministro-Relator, inclusive de momentos em que o juiz 

se manifestava quanto ao julgamento do mérito da causa. No estudo piloto 2, diferentemente, a 

produção de 93 enunciados foi objeto de descrição e análise quantitativa, cujo foco foi a 

entoação. Os enunciados, nesse caso, foram extraídos dos momentos do julgamento que 

antecederam o início da análise do mérito da ação, ou seja, foram extraídos dos momentos entre 

o início do julgamento e a decisão quanto às Preliminares.  

Os recortes operados em função dos resultados dessas análises e das condições 

sócio-histórias de produção do discurso do Ministro-Relator conduziram à consideração, neste 

Terceiro Momento, apenas do Relatório e, especificamente, do Relatório-Denúncia e do 

Relatório-Instrução Probatória.  Nesta exposição, serão priorizados os enunciados que 

representam as regularidades fonético-prosódicas encontradas no corpus, em relação a 

parâmetros acústicos relacionados à qualidade de voz, à entoação ou ao ritmo, desde que 

interessem à análise pretendida. 

  

9.2.3 Descrição fonético-prosódica de empréstimos no discurso do Ministro-Relator do 

“Mensalão” 

 

Esta subseção dedica-se à caracterização fonética dos empréstimos no discurso do 

Ministro-Relator do “Mensalão”. Como apontado anteriormente, a Representação do Discurso 

Outro do Relatório-Denúncia tem, como regularidade na materialidade linguística, o excesso 

de empréstimos dos dizeres da acusação em comparação à falta de empréstimos da defesa, 

conforme sustentado pelos Quadros 18, 19 e 20 na seção anterior. Considerando o interesse 

desta pesquisa pela materialidade sonora da língua, ou seja, pela produção sonora desses 

empréstimos, as seguintes perguntas emergem: 

  

- qual é a extensão dos empréstimos no discurso do Ministro-Relator? 

                                                 

 

fundamentação teórica, uma vez que nesta seção se tratará especificamente da metodologia para as análises 

fonéticas que se realizarão nesta etapa do trabalho. 
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- como são marcados os empréstimos no texto escrito-a-ser-lido (X) e no texto lido-a-

ser-transcrito (Y)? 

- há marcas fonético-prosódicas que caracterizam e/ou distingam os empréstimos? 

- há diferenças na caracterização dos empréstimos no Relatório-Denúncia e no 

Relatório-Instrução Probatória? 

 

Da descrição geral que se fez na seção anterior, no campo da RDA, considerando 

tais questionamentos, puderam-se observar empréstimos que se caracterizam por três aspectos: 

(i) extensão; (ii) marcação; (iii) anunciação.  Quanto à extensão, observaram-se empréstimos 

textuais e locais. Quanto à marcação, foram observados empréstimos marcados e não marcados.  

A marcação, no caso dos empréstimos marcados, deu-se através de duas maneiras: por marcas 

tipográficas – aspas e/ou itálico –  ou por marcas morfossintáticas – com itens lexicais do tipo 

“chamado”, “denominado”. Por fim, quanto à anunciação, empréstimos anunciados e não-

anunciados foram observados. A anunciação do empréstimo aparece como um desdobramento 

do modo de marcação, uma vez que os empréstimos anunciados foram verificados quando 

marcados tipograficamente.  

Dessas observações, extrai-se o esquema de aspectos que caracterizam os 

empréstimos do discurso outro no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, apresentado na 

Figura 11. 

 

Figura 11 - Aspectos caracterizadores de empréstimos do discurso outro 
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Em face desse esquema proposto, o Quadro 20 indica, dos enunciados que 

constituem o corpus linguístico da presente pesquisa, aqueles que têm empréstimos, e aponta o 

valor que assume para os aspectos extensão, marcação e anunciação101.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 20 - Inventário de empréstimos no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

                                                 

 

101 No Quadro 20, a coluna “Observação” destina-se a indicar, no caso de empréstimos locais, o que exatamente 

do discurso outro tenha sido tomado emprestado. Destaque-se que a descrição enunciativa desses empréstimos 

fora realizada em seção anterior deste texto. 
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Esse inventário de empréstimos no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” diz 

respeito especificamente ao Relatório-Denúncia e ao Relatório-Instrução Probatória, etapas do 

julgamento e, em especial, do Relatório, que constituem o corpus linguístico da pesquisa, a 

partir deste Terceiro Momento.  Além disso, o Quadro 20 foi construído estritamente 

Enunciado Extensão Marcação Anunciação Observação 

EnM3D9 Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3D10 Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3D11 Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3D12 Local Morfossintática Não-anunciado Núcleo central  

EnM3D13 Local Morfossintática Não-anunciado Núcleo central 

EnM3D14 

Local Tipográfica (Aspas) e Morfossintática Não-anunciado Base aliada 

Local Tipográfica (Aspas) e Morfossintática Não-anunciado Mensalão 

Local Tipográfica (Aspas)  e Morfossintática Não-anunciado Mesada 

EnM3D15 

Local Não-marcado Não-anunciado Esquema 

Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3D16 

Local Tipográfica (Aspas) Anunciado Esquentados 

Local Não-marcado Não-anunciado Fraudulentos 

EnM3D17 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleos publicitário  

Local Não-marcado Não-anunciado Financeiro 

Local Tipográfica (Aspas) Não-anunciado Carta branca 

EnM3D18 Local Não-marcado Não-anunciado Esquema 

EnM3D19 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo político 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo publicitário 

EnM3D20 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo político  

Local Não-marcado Não-anunciado  Central 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleos publicitário  

Local Não-marcado Não-anunciado Financeiro 

EnM3D21 Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo central 

EnM3D22 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo publicitário 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo financeiro 

EnM3D23 

Local Tipográfica (Aspas) e Morfossintática Não-anunciado Núcleo publicitário 

Local Tipográfica (Aspas)  e Morfossintática Não-anunciado Núcleo central 

Local Não-marcado Não-anunciado Base aliada 

Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3D28 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo financeiro 

Local Não-marcado Não-anunciado Núcleo publicitário 

EnM3D29 Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3D30 Textual Tipográfica (Aspas e Itálico) Anunciado *** 

EnM3IP37 Local Não-marcado Não-anunciado Esquema 
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considerando observações específicas da linearidade segmental, ou seja, ainda sem o alcance 

da análise fonético-prosódica e unicamente considerando a materialidade da transcrição-

comparação, da relação entre o escrito-a-ser-lido (X) e o lido-a-ser-transcrito (Y).  O Quadro 

20 permite verificar a existência de 18 enunciados com empréstimos no Relatório-Denúncia 

(18/30) e 1 enunciado com empréstimo no Relatório-Instrução Probatória (1/7).  Dos 18 

enunciados com empréstimo do Relatório-Denúncia, 5/18 têm empréstimos apenas textuais, 

2/18 têm empréstimos textuais e locais e 11/18 têm empréstimos apenas locais, que se junta ao 

único empréstimo verificado no Relatório-Instrução-Probatória para compor o conjunto dos 12 

enunciados com empréstimos locais no corpus. Essa distribuição pode ser representada no 

diagrama da Figura 12.  

 

 

 

Figura 12 - Diagrama da distribuição de empréstimos textuais, locais e textuais e locais no 

corpus 

 

Com base nessas observações apontadas, a descrição e a análise fonético-prosódica 

que seguem serão realizadas a partir de um primeiro filtro que separa os empréstimos pela 

“extensão”, isto é, entre textuais e locais. Primeiramente, descrever-se-ão os enunciados com 

empréstimos textuais para, em seguida, descreverem-se os enunciados com empréstimos locais. 

Os empréstimos textuais de enunciados que também têm empréstimos locais (EnM3D15 e 

EnM3D23) serão descritos por último, justamente para que imediatamente se dê início à 

descrição fonético-prosódica dos empréstimos locais. Os aspectos “marcação” e “anunciação” 

serão tratados incidentalmente na descrição dos enunciados, como se verá a seguir. 
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9.2.3.1 Caracterização fonético-prosódica dos empréstimos textuais 

 

Como se pode entender do Quadro 20 e da Figura 12, foram observados 7 

empréstimos textuais no corpus. Em relação a tais empréstimos, destaca-se, primeiramente, que 

todos eles aconteceram unicamente no Relatório-Denúncia, ou seja, apenas houve empréstimos 

textuais do discurso da acusação. Em segundo lugar, observa-se que todos eles, considerando a 

transcrição-comparação (XY), foram marcados tipograficamente com aspas e itálico, no texto 

escrito-a-ser-lido (X), e anunciados no texto lido-a-ser-transcrito (Y). Dos 7 empréstimos 

textuais, 5 tiveram anunciação de abertura (“abre aspas” ou “aspas”) – EnM3D9, EnM3D10102, 

EnM3D15, EnM3D23 e EnM3D30 – e anunciação de fechamento (“fecha aspas”) e 2 tiveram 

apenas anunciação de abertura – EnM3D11 e EnM3D29. 

As perguntas que guiaram esta descrição fonético-prosódica foram as seguintes: 

 

- quais são as características fonético-prosódicas do enunciado representado nos  

empréstimos textuais no discurso do Ministro-Relator? Há diferenças fonéticas entre a 

sequência correspondente ao enunciado representado e a sequência correspondente ao 

discurso do Ministro se fazendo? 

- como se caracterizam foneticamente as inserções de anunciação – de abertura e de 

fechamento – nos empréstimos textuais? 

- há relação entre a anunciação dos empréstimos e a caracterização fonético-prosódica 

do enunciado representado? 

 

Tais questionamentos são motivados e sustentados na descrição enunciativa 

realizada na subseção 9.1 e representam desenvolvimento às perguntas que emergiram dessa 

descrição, de modo a sustentar a relevância de, no campo da Representação do Discurso Outro, 

sobretudo na determinação das zonas de representação, considerar as evidências da escrita 

juntamente às evidências da escuta no gesto de interpretação dos processos de constituição de 

sentidos no discurso. À análise da materialidade linguística – fonético-prosódica, 

                                                 

 

102 A anunciação de fechamento do enunciado EnM3D10 aconteceu no segundo enunciado fonológico que compõe 

todo o empréstimo, razão por que o segmento [fecha aspas], de fato, é produzido ao final desse segundo segmento 

e não do primeiro, que foi considerado para análise. Por isso, essa anunciação é considerada como existente no 

enunciado para caracterizar o modo de manifestação oral do empréstimo textual – se anunciado ou não –, mas não 

será analisada foneticamente porque não integra o constituinte segmentado para análise.  
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especificamente – que sustenta essa posição passa-se a seguir, a partir da descrição do 

enunciado EnM3D9103 104.  

 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo textual 

marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D9 Segundo a denúncia, o falecido Vice-

Presidente do Banco Rural, Sr. José 

Augusto Dumont, “assumiu a 

responsabilidade de ser a face visível dos 

ilícitos praticados pelos dirigentes dessa 

instituição financeira, que sempre tiveram 

plena consciência de que a lucratividade do 

banco advém de incontáveis transações 

financeiras realizadas à margem da 

legislação” (fls. 5705).  

Segundo a denúncia, o falecido Vice-

Presidente do Banco Rural, Senhor José 

Augusto Dumont, (P1) aspas (P2) 

“assumiu a responsabilidade de ser a face 

visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira 

(P4)k, que sempre tiveram plena 

consciência de que a lucratividade do 

banco (P5) advém de incontá:veis 

transações financeiras (P6) realizadas   

relalizadas à  margem da legislação" (fls. 

5705) f:echa aspas   

 

Para a sua descrição e análise fonética, considerando as perguntas norteadoras, 

foram utilizadas seis camadas de segmentação no software Praat. Tal segmentação é 

fundamental para a extração, através de script, das medidas dos parâmetros fonético-acústicos 

considerados para a análise. A ilustração dessa segmentação aparece na Figura 13. 

                                                 

 

103 Em razão de ser o primeiro enunciado a ser descrito nesta seção, aspectos metodológicos e descritivos serão 

expostos com mais detalhes, servindo de modelo às descrições dos demais enunciados.   
104 Como a descrição fonético-prosódica que se pretende nesta subseção não é horizontalmente exaustiva, no 

sentido de que não serão analisados todos os 37 enunciados do corpus a que se chega neste Terceiro Momento da 

pesquisa, dá-se lugar à exaustiva reapresentação dos enunciados eleitos para ilustrar a análise. Ao ceder a essa 

exaustividade, tem-se a intenção de aproximar o enunciado da sua referência no texto. Enunciados referidos e não 

reapresentados podem ser vistos tanto na seção 9.1 como no Anexo e no link 

https://www.dropbox.com/sh/3zmuvzebuv991kz/AAAdFStewSiB_z495SzzV5Nca?dl=0.  

https://www.dropbox.com/sh/3zmuvzebuv991kz/AAAdFStewSiB_z495SzzV5Nca?dl=0


 

 

239 

 

 

 

Figura 13 - Segmentação realizada no Praat para a descrição fonético-prosódica dos 

empréstimos textuais – exemplo com base em EnM3D9. 

 

A camada 6, etiquetada como “Enunciado”, tem apenas um intervalo preenchido, 

para a transcrição do enunciado inteiro. Na camada 5, de etiqueta “SM + A + a”, foram 

preenchidos intervalos distintos para a transcrição do Sintagma Modalizador, do enunciado do 
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ato de enunciação se fazendo (A) e do enunciado do ato de enunciação representado (a). Na 

camada 4, de nome “(SM + A) + a”, foram preenchidas duas camadas distintas: uma para a 

transcrição do Sintagma Modalizador e do enunciado do ato de enunciação se fazendo e outra 

para a transcrição do enunciado representado. Na camada 3, etiquetada como “Sintaxe”, os 

intervalos foram preenchidos conforme a constituição sintática do enunciado. Na camada 2, de 

etiqueta “Interpausas”, os intervalos foram preenchidos seguindo as pausas existentes no 

enunciado. Por fim, na camada 1, de nome “Pausas e Vermelhos”, os intervalos preenchidos 

correspondem às pausas e àquelas porções marcadas em vermelho na transcrição-comparação 

(XY), que marcam as diferenças entre o que estava escrito-a-ser-lido (X) e o que foi lido-a-ser-

transcrito (Y).  

Cada um dos intervalos preenchidos deu origem a um arquivo de áudio, que, por 

sua vez, foi submetido à rotina de script adaptado de Barbosa (2014). O script é capaz de extrair 

as seguintes medidas acústicas de cada intervalo: duração (dur); média de intensidade (intmed); 

mediana de intensidade (intqtl); valor mínimo de intensidade (intmin); valor máximo de 

intensidade (intmax); mediana de frequência fundamental (f0qtl); média de frequência 

fundamental (f0med); valor mínimo de frequência fundamental (f0min); valor máximo de 

frequência fundamental (f0max); amplitude (diferença entre máximo e mínimo de frequência 

fundamental) (f0ampl); desvio padrão de frequência fundamental (f0sd); inclinação do espectro 

de longo termo (sltas); e ênfase espectral. Essas medidas, relacionadas à duração, à intensidade 

e à frequência fundamental, são importantes parâmetros de análise fonético-prosódica, 

conforme exposto em momento anterior desta Tese105.  

Para responder aos questionamentos que guiam esta descrição, interessam 

fundamentalmente as características fonéticas de 7 segmentos de fala no enunciado EnM3D9:  

 

EnM3D9 

 

Segmento 1 -  segmento que contém todo o enunciado – [Segundo a denúncia [...] 

f:echa aspas];  

Segmento 2 – segmento que contém o sintagma modalizador da asserção e a porção 

do enunciado não marcada como pertencendo ao discurso do outro – [segundo a 

denúncia [...] Augusto Dumont”];  

Segmento 3 – segmento que contém apenas o sintagma modalizador – [Segundo a 

denúncia]; 

Segmento 4 – segmento que contém o discurso do Ministro-Relator no ato de 

enunciação se fazendo (A) – [o falecido [...] Dumont]; 

Segmento 5 – segmento que contém a anunciação de abertura – [aspas];  

                                                 

 

105 Capítulo 3, seção 3.2 - Fundamentos teóricos e instrumentais para a análise de fala empreendida nesta pesquisa. 
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Segmento 6 – segmento que contém o empréstimo textual do discurso outro – 

[assumiu [...] legislação];  

Segmento 7 – segmento que contém a anunciação de fechamento [f:echa aspas].  

 

Através da descrição fonética desses segmentos de fala, busca-se, nesta etapa do 

trabalho, realizar a caracterização fonética dos empréstimos textuais do discurso do outro no 

discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” e, assim, contribuir para a discussão que se 

pretende sobre a consideração da materialidade sonora como significante para a análise desse 

discurso, especificamente considerando o interesse pelo funcionamento discursivo da 

Representação do Discurso Outro. 

Os valores das medidas acústicas desses segmentos são apresentados na Tabela 7. 

  

Tabela 7 - Medidas acústicas para segmentos do enunciado EnM3D9; extração via script 

Seg. dur(s) Intmed 

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

intmin

(dB) 

intmax

(dB) 

f0qtl 

(Hz) 

f0med 

(Hz) 

f0min 

(Hz) 

f0max 

(Hz) 

f0ampl 

(Hz) 

f0SD sltas Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 26,391 61 63 41 67 144 153 80 285 205 33,727 -15,113 11 

2 4,763 63 64 52 66 143 154 113 242 129 30,89 -16,8579 12 

3 0,832 64 65 56 66 153 166 141 237 96 26,639 -16,4272 13 

4 3,931 63 63 52 66 140 152 114 241 127 31,009 -16,9716 12 

5 0,553 59 60 52 65 120 112 87 127 41 15,134 -10,6376 14 

6 19,508 61 63 41 67 146 153 83 285 202 34,13 -14,7903 11 

7 0,848 53 54 42 65 107 113 79 190 111 36,346 -13,4753 12 

   

Os dados da Tabela 7 serão reportados conforme as perguntas que guiam esta etapa: 

primeiramente, tratar-se-á da caracterização fonético-prosódica do enunciado representado nos 

empréstimos; em seguida, trata-se das características fonéticas das incisas de anunciação do 

empréstimo, de abertura e fechamento; por fim, discutem-se as possíveis relações entre os 

aspectos fonético-prosódicos da produção dessas marcas de anunciação e dos empréstimos 

textuais.  

Do que se pode observar da Tabela 7, destaca-se que, dos 26,391 segundos 

correspondentes à duração de todo o enunciado EnM3D9 (Segmento 1), 19,508 segundos 

(73,91%) do tempo são ocupados pelo empréstimo textual do discurso da acusação (segmento 

6). Essa razão explica por que o Segmento 1 e o Segmento 6 têm semelhança ou identidade nas 

medidas entoacionais analisadas relacionadas à frequência fundamental e à intensidade, uma 

vez que, por ocupar a maior parte do tempo do enunciado se fazendo (E), o enunciado 

emprestado tem suas características fonéticas dominantes no segmento maior de fala. Por outro 
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lado, a diferença verificada quanto à duração absoluta motiva investigação mais aprofundada 

no que diz respeito a aspectos rítmicos dos empréstimos textuais da acusação no discurso do 

Ministro-Relator. 

Conforme destacado em momento anterior desta Tese106, duas medidas relevantes 

para a caracterização do rimo da fala são Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação (TA).  

A Taxa de Elocução é calculada pela razão do número de unidades linguísticas do trecho de 

fala pela sua duração, em alguma unidade de tempo, computando, inclusive, pausas e hesitações 

na fala. A Taxa de Articulação é calculada pela razão do número de unidades linguísticas do 

trecho de fala pela sua duração, em alguma unidade de tempo, descontando as pausas e 

hesitações. Com base nisso, foram calculadas TE e TA de segmentos do enunciado EnM3D9, 

considerando as seguintes diretrizes107: 

-  unidade linguística da razão (numerador): sílabas ortográficas (S) das palavras 

produzidas sem hesitação no segmento de fala analisado e transcritas no texto lido-

a-ser-transcrito (Y)108; 

-  unidade de tempo da razão (denominador), para o cálculo de TE: duração total 

(DT), em segundos (s), do segmento de fala; 

- tamanho mínimo do segmento de fala: quatro unidades linguísticas (quatro 

sílabas) 

-  unidade de tempo da razão (denominador), para o cálculo de TA: duração relativa 

(DR), em segundos (s), do segmento de fala, descontando a duração total das pausas 

e hesitações 109 do segmento; 

- cálculo da Taxa de Elocução: TE = S/DT 

- cálculo da Taxa de Articulação: TA = S/DR 

 

                                                 

 

106 Capítulo 3, Seção 3.2 - Fundamentos teóricos e instrumentais para a análise de fala empreendida nesta pesquisa. 
107 Tais diretrizes foram obedecidas para o cálculo de TE e TA nos demais enunciados descritos nesta Tese.  
108 No enunciado EnM3D9, por exemplo, a palavra “aspas” não estava escrita-a-ser-lida no texto escrito-a-ser-lido 

(X), mas, no texto lido-a-ser-transcrito (X), aparece transcrita em vermelho, porque foi inserida pelo Ministro-

Relator no momento da leitura do Relatório. Essa inserção aconteceu sem hesitação, razão por que, no cálculo das 

medidas de ritmo, as sílabas da palavra “aspas” foram consideradas.  
109 Conforme já destacado, foram descontadas apenas as pausas silenciosas maiores que 130 ms. Quanto às 

hesitações, foram descontadas as seguintes manifestações: pausas preenchidas com preenchedores do tipo “ah”, 

“eh”; repetições; e falsos inícios. Não foram descontadas as medidas dos prolongamentos, apesar de estes estarem 

apontados na transcrição com a notação “a:”, por exemplo, no caso do alongamento da vogal [a].  
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As medidas de Taxa de Elocução e Taxa de Articulação dos segmentos do 

enunciado EnM3D9 são apresentadas nas Tabelas 8 e 9. A Tabela 8 contém os valores das 

medidas e a Tabela 9 contém os valores da duração das pausas e/ou hesitações considerados 

para os cálculos realizados. 

 

Tabela 8 - Medidas de Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação (TA) do enunciado 

EnM3D9. 

 

Seg S DT(s) DR(s) TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 

TA-TE Pausas e/ou 

Hesitações 

(s) 

1 135 26,391 23,989 5,115 5,628 0,512 2,402 

2 32 4,763 4,763 6,718 6,718 0,000 0,000 

3 7 0,832 0,832 8,413 8,413 0,000 0,000 

4 25 3,931 3,931 6,360 6,360 0,000 0,000 

5* - - - - - - - 

6 97 19,508 17,824 4,972 5,442 0,470 1,684 

7* - - - - - - - 

*Valores não calculados em razão do limiar utilizado quanto ao tamanho da unidade linguística. 

 

Tabela 9 - Medidas das durações das pausas e ou hesitações do enunciado EnM3D9. 

Seg Dur(ms) 

P1 360 

P2 358 

P3p 398 

P4k 508 

P5 311 

P6 467 

Total 2402 

 

A diferença entre Taxa de Articulação e Taxa de Elocução (TA – TE) permite 

verificar o quanto a quantidade de unidades linguísticas produzidas por segundo está afetada 

pela duração das pausas e hesitações no segmento de fala. Como a duração de pausas e 

hesitações, segundo os critérios adotados, é descontada para o cálculo da TA, o valor da duração 

utilizado no denominador para o cálculo S/DR, em enunciados que tenham pausas e hesitações, 

tende a ser menor, o que faz com que essa taxa seja maior. Assim, quanto maior a duração das 

pausas e hesitações, maior será a TA e maior será a diferença entre TA e TE. 
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Na Tabela 8, pode-se observar que o Segmento 2 do enunciado EnM3D9, 

correspondente ao trecho [Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Sr. 

José Augusto Dumont] não tem pausas nem hesitações nos 4,763 segundos que o constituem. 

Isso implica a inexistência de diferença entre TA (6,718) e TE (6,718). A análise dos dois 

segmentos que constituem o Segmento 2 – Segmento 3 ([Segundo a denúncia]) e Segmento 4 

([o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Sr. José Augusto Dumont] – mostra que, mesmo 

que não haja pausas ou hesitações nesses dois segmentos – o que faz com que TA e TE tenham 

o mesmo valor em cada segmento –, há diferença entre eles, já que as TA e TE são de 8,413 no 

Segmento 3 e de 6,360 no Segmento 4, ou seja, no Segmento 3 são produzidas mais sílabas por 

segundo que no Segmento 4. Isso significa dizer que a produção do sintagma modalizador 

[segundo a denúncia] foi realizada mais rapidamente que no segmento [o falecido Vice-

Presidente do Banco Rural, Sr. José Augusto Dumont], o qual antecede o segmento com a 

anunciação de abertura das aspas (Segmento 5) e o segmento que contém o empréstimo textual 

(Segmento 6).  

O Segmento 6 tem 19,508 segundos de duração, dos quais 1,684 são constituídos 

por pausas silenciosas (pausas de P3p a P6, conforme transcrição-comparação apresentada). A 

existência de pausas no segmento faz com que TE e TA sejam diferentes – 4,972 e 5,442, 

respectivamente. A observação desses valores permite verificar que tanto  a TA como a TE do 

empréstimo textual (Segmento 6) são menores que as TA e TE do sintagma modalizador 

(Segmento 3) e do segmento do enunciado que antecede o empréstimo (Segmento 4): TA = 

5,442 (Segmento 6); 8,413 (Segmento 3); 6,360   (Segmento 4); TE = 4,972 (Segmento 6); 

8,413 (Segmento 3); 6,360 (Segmento 4). Portanto, pela descrição e análise rítmica do 

enunciado EnM3D9, pode-se constatar que o empréstimo textual do discurso outro, 

especificamente do discurso da acusação, é produzido mais lentamente que os outros segmentos 

de fala do enunciado, no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”.  

Do ponto de vista fonético, essa diferença pode ser explicada pelo fato de o 

Segmento 6 ter mais unidades linguísticas (97 sílabas) produzidas que os Segmentos 2 (32 

sílabas), 3 (7 sílabas) e 4 (25 sílabas). Assim, por ter mais sílabas que os outros segmentos, o 

Segmento 6 é mais suscetível à duração de cada fone que o constitui, inclusive alongamentos, 

que não foram considerados para o cálculo da Taxa de Articulação, mas que podem ter110, como 

                                                 

 

110 No caso de prolongamentos que não sejam hesitativos. 
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efeito fonético-prosódico, a marcação de proeminências111. Então, a menor Taxa de Articulação 

verificada no Segmento 6, correspondente ao empréstimo textual, pode indicar que tal segmento 

foi produzido mais lentamente que os outros segmentos sob a análise. Essa diferença pode 

indicar que o segmento emprestado do discurso do outro, da acusação, foi afetado por 

alongamentos e proeminências, o que não aconteceu nos demais segmentos.  

Esse resultado alcançado pela análise duracional  implica, portanto, a construção de 

hipótese sobre existência de proeminências no segmento com empréstimo textual e inexistência 

de proeminências nos demais segmentos. A marcação dessas proeminências pode ser marcada 

tanto pela duração como pela frequência fundamental, dois parâmetros acústicos considerados 

relevantes para a análise de proeminências no Português Brasileiro, como apontam Barbosa e 

Madureira (2015, p. 206). 

Particularmente em relação à frequência fundamental, chama-se atenção para o 

valor de amplitude de frequência fundamental (f0ampl), calculada pela diferença entre 

frequência fundamental máxima (f0max) e frequência fundamental mínima (f0min). Como se 

pode observar na Tabela 7, enquanto que a f0ampl dos segmentos 3 e 4 é 96Hz e 127Hz, 

respectivamente, a f0ampl do Segmento 6, que contém o empréstimo textual, é de 202 Hz, 

resultado da diferença entre f0max e f0min. A análise mais detalhada do Segmento 6 permite 

identificar qual seja esse ponto de f0 máxima –  nas palavras “sempre” e “plena” do segmento 

“que sempre tiveram plena consciência da lucratividade do banco”, cujo contorno entoacional 

aparece na Figura 14, que mostra a frequência fundamental112, em Hz, em função do tempo, em 

segundos. As setas em vermelho indicam os picos do contorno. 

                                                 

 

111 A descrição fonético-prosódica das proeminências do enunciado, seja com base em parâmetros entoacionais, 

como frequência fundamental, seja com base em parâmetros rítmicos, como duração, exige a obediência de 

procedimentos metodológicos tanto no aspecto acústico (técnicas de normalização e suavização) como no aspecto 

perceptual (testes de percepção) (BARBOSA; MADUREIRA, 2015, p. 196-214). Nesta Tese, a possibilidade de 

proeminências nos enunciados, quando apontada, considera apenas a dimensão absoluta dos valores de duração e 

frequência fundamental e a percepção da pesquisadora, e não se sustenta, portanto, em resultados de testes de 

percepção correlacionados com análises acústicas. 
112 O Praat anota “pitch” para frequência fundamental no eixo y. Não é o termo adequado para esse gráfico, já que 

é pitch um correlato perceptual e, por isso, para ser reportado, requer avaliação de vários ouvintes, como destacam 

Barbosa e Madureira (2015, p. 208). 
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Figura 14 - Curva de frequência fundamental do segmento [que sempre tiveram plena 

consciência de que a lucratividade do banco], do empréstimo textual do enunciado EnM3D9.  

  

A Figura 14 mostra a proeminência implicada pelo aumento da frequência 

fundamental, que não necessariamente está relacionada a mudanças na duração. 

Diferentemente, em outro segmento de fala contido no Segmento 6, do empréstimo textual que 

o Ministro-Relator faz do discurso da acusação, destaca-se o alongamento da vogal [a] na 

produção da palavra “incontáveis”, em [advém de incontá:veis transações financeiras (P6) 

realizadas relalizadas à margem da legislação]. A metodologia utilizada para atestar que a vogal 

está alongada foi a comparação com outras vogais [a] no mesmo segmento de fala113. Os 

resultados das medições são apresentados na Tabela 10: 

 

                                                 

 

113 Idealmente, comparar-se-iam as durações normalizadas das vogais de interesse produzidas no mesmo contexto 

fonotático – mesmo contexto antecedente e precedente – e acentual – mesmo número de sílabas, posição de 

tonicidade e posição no enunciado. A natureza dos dados de fala analisado neste trabalho, porém, não permite esse 

controle e não oferece essa possibilidade. Portanto, buscou-se, no enunciado, para comparar à duração da vogal 

[a] tônica de “incontáveis”, palavras que também contivessem a vogal [a] em posição tônica não-final em palavras 

paroxítonas, daí por que da comparação com as vogais tônicas das palavras “lucratividade” e “realizadas”. As 

vogais de cada palavra foram segmentadas e tiveram a duração medida no Praat.  



 

 

247 

 

Tabela 10 - Duração do [a] tônico em três palavras do empréstimo textual (segmento 6) do 

EnM3D9. 

Palavra Duração [a] 

tônico (ms) 

lucratividade 126 

incontáveis 232 

relalizadas* 145 

  

* Em vermelho para obedecer à transcrição-comparação 

 

 A palavra “incontáveis”, portanto, pode ser percebida como proeminente em 

função do alongamento da sua vogal tônica, em média 72% mais longa que outras vogais da 

mesma qualidade em posição de tonicidade lexical idêntica (84% em relação ao [a] tônico de 

lucratividade e 60% em relação ao [a] tônico de “realizadas”.  

Então, no que responde a um dos questionamentos que guiam esta descrição, 

podem-se destacar algumas observações sobre as características fonéticas do empréstimo 

textual do EnM3D9. Pode-se verificar que: 

- há diferença entre TA e TE no Segmento 6, correspondente ao empréstimo textual 

do discurso da acusação, e tal diferença pode ser explicada pelo fato de esse 

segmento de fala conter 1,684 segundos de pausas medidos, valor que é descontado 

no cálculo da TA e não descontado no cálculo da TE; 

- o segmento 6 tem TE e TA menores que os segmentos 3 e 4, os quais contêm o 

sintagma modalizador e o discurso não marcado como emprestado na acusação, 

respectivamente; 

- a diferença de TA entre os segmentos pode ser explicada pela existência de 

proeminências no segmento emprestado textualmente do discurso da acusação, que 

podem ser efeito de picos de duração e/ou de frequência fundamental; 

- quanto a aspectos relacionados mais especificamente à frequência fundamental, a 

existência de proeminências causadas por picos de f0, no segmento do empréstimo 

textual, pode explicar a maior amplitude de variação entre mínimos e máximos 

desse parâmetro nesse segmento, em comparação aos demais.  

  

Em relação às medidas relacionadas ao parâmetro intensidade, é interessante 

observar, na Tabela 7, a proximidade dos valores do segmento com o empréstimo textual 

(Segmento 6) dos valores do Segmento 2. A exceção a essa observação acontece com a medida 
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de ênfase espectral especificamente em relação ao Segmento 5, que contém a anunciação de 

abertura [aspas]. 

Com essa constatação, introduz-se a caracterização fonético-prosódica da 

anunciação do empréstimo textual do enunciado EnM3D9, objetivo cujo alcance responde a 

uma das pergunta que guiam esta seção da Tese. Conforme explicado anteriormente114, a análise 

rítmica da elocução dos dois segmentos que contêm anunciação – Segmento 5, de abertura, e 

Segmento 7, de fechamento [f:echa aspas] – não foi realizada em função do limiar de unidades 

linguísticas adotado para o cálculo das taxas de elocução e articulação (4 unidades linguísticas, 

ou seja, 4 sílabas). Em contrapartida, outras observações relacionadas ao ritmo da fala merecem 

destaque quanto à produção da anunciação. Dar-se-á destaque, primeiramente, à anunciação de 

abertura, e, em seguida, à de fechamento.  

Como se verifica da leitura da transcrição-comparação do enunciado EnM3D9, a 

inserção de [aspas] dá-se entre duas pausas silenciosas – P1 e P2 – encerrando o segmento em 

um pequeno constituinte prosódico, configurando o que, com inspiração na terminologia de 

“ilhota textual” de Authier-Revuz, proponho chamar de “ilhota prosódica”. Não se trata de 

afirmar, ao menos no caso desse enunciado, que as pausas que encerram a anunciação de 

abertura têm características fonéticas que as distinguem das demais, uma vez que a observação 

da Tabela 9 indica que a duração de tais pausas (360 ms e 358 ms, respectivamente) não se 

distingue consideravelmente da duração média das pausas de todo o segmento (379 ms).  

Essa ilhota prosódica que se estabelece pela existência de pausa nas adjacências 

tem característica espectral que chama atenção em todo o enunciado. Como se pode observar 

na Tabela 7, a distribuição de energia no espectro na produção de [aspas], especificamente a 

medida relativa à diferença de intensidade entre bandas de frequências altas e baixas, aferida 

pelo cálculo da ênfase espectral (dB), é de 14 dB, enquanto que a ênfase espectral do segmento 

que contém todo o enunciado (Segmento 1) é 11dB, do segmento que contém o sintagma 

modalizador e o segmento do discurso do Ministro-Relator (Segmento 2) é 12dB e do segmento 

que corresponde ao empréstimo textual (Segmento 6) é 11dB. Esse resultado indica que a 

anunciação das aspas, introduzindo o empréstimo textual do discurso da acusação, é produzida 

com  maior esforço vocal, já que, quanto maior a ênfase espectral, maior o esforço vocal 

(BARBOSA; MADUREIRA, 2015, p. 185).  

                                                 

 

114 Ver nota à Tabela 9. 
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Desse modo, no que diz respeito à descrição fonético-prosódica da anunciação de 

abertura do empréstimo textual do enunciado EnM3D9, argumenta-se a favor da existência de 

uma ilhota prosódica com duas características fundamentais: é circundada por pausas e tem 

ênfase espectral maior que os segmentos adjacentes, ou seja, maior esforço vocal. Esse maior 

esforço vocal na produção de [aspas] induz à análise mais detalhada dos aspectos acústicos 

desse segmento, que podem indicar características fonatórias da fala do Ministro-Relator. A 

ilustração na Figura 14 contribui para a análise. 

 

 

Figura 15 - Espectrograma de banda larga (janela de 5 ms) e forma de onda da vogal tônica [a] 

da anunciação de [aspas] no enunciado EnM3D9. 

 

Na Figura 15, a seta indica que, no início da produção da vogal, é possível constatar, 

tanto pela observação do espectrograma (para onde aponta a seta vertical, em vermelho) como 

da forma de onda (onde está a linha horizontal, em vermelho), aspectos acústicos que 

caracterizam a existência de uma vogal laringalizada, típica de um tipo de fonação designado 

como “voz crepitante”. A linha horizontal em vermelho, na forma de onda, indica a diminuição 

da amplitude de onda e ausência de pulsos glotais. Os sons vocálicos caracterizam-se por ondas 

periódicas complexas, ou seja, mais de uma senóide que repete no tempo seu ciclo de vibração. 

A observação da forma de onda do início da vogal tônica de [aspas], porém, permite verificar 

a aperiodicidade daquele ponto do sinal de fala. A análise do espectrograma, por sua vez, 

permite observar a ausência de vibração das pregas vocais no início do fone. Como explicam 
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Keating et al (2015, p. 2), a irregularidade da frequência fundamental na voz crepitante é a 

causa da aperiodicidade da forma de onda e, também, do fato de o pitch (seu correlato 

perceptual) não aparecer no espectrograma, o que fica evidente, na Figura 15, pela inexistência 

da linha azul na porção relativa ao início da vogal tônica de [aspas] . 

Assim, quanto à caracterização fonética da anunciação de abertura do enunciado 

EnM3D9, contida no segmento de fala 5, pôde-se constatar acusticamente a produção com um 

tipo de fonação crepitante na vogal inicial e, também, com maior ênfase espectral, fatores que 

permitem identificar maior esforço vocal; quanto ao aspecto rítmico, esse segmento é encerrado 

entre duas pausas. Configura-se desse modo, então, a ilhota prosódica, destacada do restante da 

cadeia da fala tanto pelo silêncio das pausas que a circundam como pelo esforço vocal 

aumentado.   

A inserção de [aspas] introduz o empréstimo textual existente no enunciado 

(Segmento 6), que é fechado pela anunciação de fechamento constante no Segmento 7 – [f:echa 

aspas], cujas características fonético-prosódicas são apresentadas a seguir.  

Diferentemente do que ocorre com a anunciação de abertura, esse segmento não é 

antecedido por pausa nem apresenta ênfase espectral que o destaca entre os outros segmentos – 

12 dB contra 11 dB do enunciado inteiro (Segmento 1). A análise fonética mais detalhada desse 

segmento, porém, revela aspectos acústicos interessantes sobre essa anunciação.  

Quanto a aspectos duracionais, chama atenção o alongamento da fricativa 

labiodental [f] no onset inicial da palavra [f:]echa. Como não há, no enunciado EnM3D9, 

nenhum outro [f] em contexto linguístico idêntico, recorre-se à comparação com o [f] do 

segmento [fecha aspas] de outros enunciados do corpus que também têm anunciação de 

fechamento.  Os resultados estão expostos na Tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11 - Duração do [f] no segmento [fecha aspas] dos enunciados do corpus em que há 

anunciação de fechamento 

Enunciado Duração [f] 

(ms) 
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EnM3D9 262 

EnM3D10 - 

EnM3D15 60 

EnM3D23 50 

EnM3D30 67 

Média 109,75 

Mediana 63,5 

 

 

Como se observa na Tabela 11, a duração do [f] no segmento [f:echa aspas] do 

enunciado EnM3D9 se diferencia numericamente da tendência de duração do mesmo segmento 

em contexto semelhante nos outros enunciados. A duração do [f] nesse segmento, de 262 ms, 

se distancia em 63,5 ms da mediana de duração calculada em função de todas as durações, e 

explica por que esta medida se diferencia do valor da média – afetada pelo extremo do EnM3D9.  

A Figura 16 mostra a segmentação dessa consoante fricativa no Praat. 

 

 

 

Figura 16 - Forma de onda e espectrograma de banda larga (janela de 5ms) do segmento [f:echa 

aspas], com destaque para a duração da fricativa bilabial [f]  

 

Além do alongamento segmental verificado na produção do [f], ainda é possível 

observar, na Figura 15, a ausência da curva de pitch na produção do [a] tônico da palavra 

“aspas”. Isso remete à análise realizada anteriormente em função do Segmento 5, da anunciação 

de abertura [aspas]. Evidenciou-se, com dados acústicos, que a produção desse segmento tinha 

maior ênfase espectral e que, além disso, sua vogal tônica [a] era produzida com voz crepitante, 

marcada pela aperiocidade e pela baixa intensidade.  Essa aparente semelhança entre o [a] 

tônico do segmento da anunciação de abertura [aspas] e o [a] tônico da palavra “aspas” no 
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segmento da anunciação de fechamento [fecha aspas], no enunciado EnM3D9, conduz à 

comparação entre segmentos com a mesma identidade em outros enunciados.  

Importa investigar, então, com base nos achados sobre o enunciado EnM3D9, se há 

algum padrão fonético-prosódico na anunciação dos empréstimos textuais no discurso do 

Ministro-Relator do “Mensalão”. Para realizar tal investigação, é necessário que se descrevam 

fonético-acusticamente os outros enunciados do corpus que contêm empréstimos textuais com 

anunciação. Assim, a análise dos enunciados EnM3D10, EnM3D11, EnM3D15, EnM3D23, 

EnM3D29 e EnM3D30  foi realizada de acordo com os procedimentos metodológicos seguidos 

para a análise do enunciado EnM3D9: segmentação e etiquetação no software Praat e posterior 

extração de medidas acústicas mediante script.  

Dos resultados obtidos, seguindo o achado em relação ao enunciado EnM3D9, 

chama a atenção o parâmentro acústico ênfase espectral dos segmentos de fala correspondentes 

à anunciação dos empréstimos textuais. A Tabela 12 apresenta os valores de Ênfase Espectral 

para quatro segmentos analisados. A coluna “enunciado” identifica o enunciado do corpus115; 

a coluna “Sintagma modalizador ou Sintagma Introdutor” apresenta os valores de ênfase 

espectral para o que antecede a anunciação; a coluna “Anunciação de Abertura” traz os valores 

do parâmetro no segmento que anuncia o empréstimo; a coluna “Empréstimo Textual” recebe 

os valores de ênfase espectral referentes ao segmento de fala tomado emprestado do discurso 

do outro; e a coluna “Anunciação de Fechamento” mostra os valores do parâmetro no segmento 

que anuncia o fechamento do empréstimo.  

 

 

 

 

 

Tabela 12 - Medidas de Ênfase Espectral (dB) dos segmentos de fala dos enunciados com 

empréstimo textual 

Enunciado 

 

Ênfase Espectral (dB) 

Sintagma 

Modalizador ou 

Sintagma 

Introdutor 

Anunciação de 

Abertura (“abre 

aspas”; “aspas”) 

Empréstimo 

Textual 

Anunciação de 

Fechamento 

“fecha aspas” 

                                                 

 

115 O leitor pode acessar os enunciados por três vias: pela descrição enunciativa que se fez na seção 9.1; no Anexo 

deste texto ou no link em que foram disponibilizados os áudios e suas transcrições.  
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EnM3D9 12 14 11 12 

EnM3D10 10 12 12  -* 

EnM3D11 12 13 12  -* 

EnM3D15 13 14 13 15 

EnM3D23 13 18 13 13 

EnM3D29 12 12 11  -* 

EnM3D30 10 14 12 14 

*Enunciado sem anunciação de fechamento. 

 

A Tabela 12 permite observar que, nos 7 enunciados que contêm anunciação dos 

empréstimos textuais, os valores de ênfase espectral são maiores nos segmentos de fala em que 

é anunciado o empréstimo textual, seja para abri-lo, seja para fechá-lo. No segmento de 

anunciação de abertura, em que é dito “aspas”, há um pico de ênfase espectral, no valor que 

representa a diferença de intensidade entre regiões de frequência distintas. Esse pico fica 

evidente no gráfico apresentado na Figura 17.  

  

 

 

Figura 17 - Comportamento do parâmetro acústico ênfase espectral ao longo dos enunciados 

com empréstimo textual 
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Na Figura 17, cada linha colorida representa um dos 7 enunciados com anunciação 

dos empréstimos. Como se pode verificar no contorno, à exceção do EnM3D29, representado 

pela linha avermelhada, todos os outros enunciados apresentam aumento de ênfase espectral no 

segmento que anuncia o início do empréstimo textual. Também, 3 dos 4 enunciados que têm 

anunciação de fechamento apresentam uma suba de ênfase espectral em relação ao segmento 

que o antecede. Assim, os pontos máximos do contorno de ênfase espectral dos enunciados 

coincidem com os segmentos de fala em que está a anunciação do empréstimo; são os pontos 

de máximo esforço vocal no enunciado.  

Tal achado, que desta vez considera todos os enunciados com empréstimo textual 

do corpus linguístico, reforça o resultado obtido na análise feita para o enunciado EnM3D9, de 

que o segmento de fala correspondente à anunciação configurava-se, por suas características 

fonético-prosódicas, como uma ilhota prosódica, que se destaca suprassegmentalmente dos 

segmentos de fala que lhes são adjacentes. Também como se verificou no enunciado EnM3D9, 

nos demais enunciados analisados, essa ilhota prosódica, produzida com maior esforço vocal, 

é cercada por pausas silenciosas.  

A Tabela 13 apresenta os valores das durações das pausas adjacentes aos segmentos 

de fala com anunciação nos sete enunciados. 

 

Tabela 13 - Duração, em segundos (s), das pausas antecedentes (PA) e subsequentes (PS) aos 

segmentos da anuncição de abertura (a) e de fechamento (f) e média e mediana de duração, em 

segundos (s) das pausas internas aos segmentos com empréstimos textuais e do enunciado 

inteiro 

Enunciado Anunciação de 

Abertura 

Empréstimo Enunciado Anunciação de 

Fechamento 

PA(a) PS(a) Média Mediana Média Mediana PA(f) PS(f) 

EnM3D9 0,36 0,358 0,421 0,433 0,4 0,379 0,00  -* 

EnM3D10 0,796 0,141 0,407 0,419 0,418 0,419  -  - 

EnM3D11 0,534 0,00 0,387 0,3865 0,436 0,443  -  - 

EnM3D15 0,00 0,133 0,272 0,272 0,337 0,314 0,00  - 

EnM3D23 0,00 0,163 0,243 0,222 0,335 0,364 0,00  - 

EnM3D29 0,196 0,195 0,379 0,401 0,319 0,319  -  - 

EnM3D30 0,461 0,314 0,41 0,335 0,402 0,356 0,00  - 

*Enunciado sem a produção da anunciação de fechamento. 

  

Quanto à anunciação de abertura, a Tabela 13 permite verificar que 5 dos 7 

enunciados com empréstimos textuais têm a anunciação de abertura desse empréstimo 
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antecedida e sucedia por pausas silenciosas – PA(a) e PS(a) –, conforme foi apontado pela 

análise do enunciado EnM3D9. As exeções são os enunciados EnM3D15 e EnM3D23, nos 

quais a PA(a) é igual a zero. Essa exceção conduz ao estudo mais detalhado desses dois 

enunciados, razão por que eles são novamente apresentado a seguir. 

Os empréstimos textuais dos enunciados EnM3D15 e EnM3D23 distinguem-se dos 

empréstimos textuais dos outros cinco enunciados quanto às suas características no campo da 

Representação do Discurso Outro, confome descrição apresentada na seção 9.1.  Para retomar 

tal distinção, os dois enunciados são novamente apresentados a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo marcado e não-

marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D15 Citando documentos apreendidos em 

dependências do Banco Rural e nas agências de 

publicidade dos réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, 

teriam sido beneficiários do esquema, segundo 

afirmado pelo Procurador-Geral da República na 

denúncia, os réus JOSÉ JANENE, PEDRO 

CORRÊA, PEDRO HENRY (todos, à época, 

Deputados Federais pelo Partido Progressista) e 

JOÃO CLÁUDIO GENU (“homem de confiança 

da cúpula do PP, trabalhando com o Deputado 

Federal JOSÉ JANENE desde julho de 2003”, 

fls. 5709), pelo Partido Progressista; 

Citando documentos apreendidos em 

dependências do Banco Rural (P1) e nas 

agências de publicidade dos réus MARCOS 

VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON 

(P2)t HOLLERBACH, teriam sido 

beneficiários do esquema (P3), segundo 

afirmado pelo Procurador-Geral da República 

na denúncia (P4), os réus (P5) JOSÉ JANENE, 

PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY (P6)t 

(todos, à época, Deputados Federais pelo 

Partido Progressista) (P7) e JOÃO CLÁUDIO 

GENU (P8)k que era, aspas, (P9)  (“homem de 

confiança da cúpula do PP (P10)t, trabalhando 

com o Deputado Federal JOSÉ JANENE desde 

julho de dois mil e três”, fls. 5709) fecha aspas 

, pelo Partido Progressista; 

Relatório – Denúncia 

Identificação 

 do Enunciado 

Modalização Autonímica de Empréstimo  (MAE) (1/30) 

 Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 
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EnM3D23 Já em dezembro de 2002, os réus do denominado 

“núcleo publicitário” da quadrilha – 

especialmente os réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH 

– já haviam sido apresentados para os réus do 

denominado “núcleo central” – formado pelos 

réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, 

DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA -, 

com o fim de pôr em prática o plano de 

corrupção de parlamentares da então frágil base 

aliada, com intuito de “negociar apoio político, 

pagar dívidas pretéritas do Partido e também 

custear gastos de campanha e outras despesas 

do PT e dos seus aliados” (fls. 5621).  

Já em dezembro de dois mil e dois (P1), os réus 

do denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo 

publicitário” da quadrilha (P3) – especialmente os 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH (P4) – já haviam sido 

apresentados (P5) aos para os réus do denominado 

“núcleo central” (P6) – formado pelos réus JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO 

SOARES e SÍLVIO PEREIRA (P7)k -, com o fim 

(P8) de pôr em prática o plano de corrupção de 

parlamentares (P9)d da então frágil base aliada 

(P10)k, com intuito de aspas (P11) “negociar 

apoio político (P12)p, pagar dívidas pretéritas do 

Partido (P13) e também custear gastos de 

campanha e outras despesas do PT (P14) e dos 

seus aliados” fecha aspas (fls. 5621) 

 

Como  se pode observar, os empréstimos textuais dos enunciados EnM3D15 e 

EnM3D23 não ocupam a totalidade do enunciado, seguindo um sintagma modalizador (no caso 

da Modalização da Asserção como Segunda Complexa, dos enunciados EnM3D9, EnM3D10, 

EnM3D11) ou um sintagma introdutor (no caso do Discurso Indireto, dos enunciados 

EnM3D29 e EnM3D30).  

Em EnM3D15, a inserção da anunciação de abertura [aspas] é antecedida por uma 

outra inserção, da construção relativa [que era], a qual altera a função sintática do empréstimo 

[“homem de confiança... julho de dois mil e três”]: a glosa sai da condição de aposto, intercalado 

por parênteses, para uma oração subordinada relativa explicativa. A ausência de pausa antes do 

segmento que anuncia o empréstimo permite considerar que há, nesse enunciado, uma 

integração do empréstimo que, além de sintática e enunciativa, é, também, fonético-prosódica. 

Essa integração corrobora a classificação dada ao enunciado no campo da Representação do 

Discurso Outro, que o considerou como pertencente ao domínio da Modalização da Asserção 

como Segunda, marcado pelo sintagma modalizador “segundo afirmado pelo Procurador-Geral 

da República na denúncia”, e lhe conferiu complexidade porque, sob o domínio dessa 

modalização, há segmentos tomados por empréstimo do discurso do outro –  no caso, da 

acusação.  

No enunciado EnM3D23, o empréstimo textual [“negociar apoio político...dos seus 

alidados”], complemento nominal de “intuito”, também é antecedido pela anunciação de 

abertura [aspas] antes da qual inexiste pausa silenciosa.  Entende-se que essa inexistência vai 

ao encontro da classificação proposta para o enunciado no campo da Representação do Discurso 

Outro, que o considerou como dominado pela Modalização Autonímica de Empréstimo. A 

integração sintática e enunciativa é reafirmada pela integração prosódica do segmento que 
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anuncia o empréstimo, de modo a fortalecê-lo como discurso outro não apenas em menção, mas 

também em uso no enunciado. 

Com bases nessas considerações, entende-se que a inexistência de pausa antes da 

anunciaão de abertura nos empréstimos textuais dos enunciados EnM3D15 e EnM3D23 confere 

a esses empréstimos integração prosódica distinta da verificada nos casos em que a anunciação 

[aspas] constitui aquilo que se está chamando de “ilhota prosódica”, verificada nos enunciados 

EnM3D9, EnM3D10, EnM3D11, EnM3D29 e EnM3D30.  

Essa constatação introduz o retorno às perguntas que guiaram esta seção. Quanto 

às características fonético-prosódicas dos segmentos de fala correspondentes a empréstimos 

textuais, constatou-se que tais segmentos diferenciam-se de outros segmentos do enunciado 

quanto ao ritmo – maior diferença entre taxa de articulação e taxa de elocução –  e à maior 

amplitude de frequência fundamental, o que pode ser atribuído, respectivamente, à existência 

de pausas silenciosas e hesitações e à existência de proeminências. 

Quanto às características fonéticas das inserções de anunciação, de abertura – 

[aspas] – e de fechamento – [fecha aspas], verificou-se que tais segmentos de fala apresentam 

maiores valores de ênfase espectral, parâmetro acústico estreitamente relacionado ao esforço 

vocal. No que diz respeito ao aspecto rítmico, os segmentos de fala correspondentes à 

anunciação de abertura caracterizam-se por serem intercalados por pausas silenciosas, e essa 

constatação, aliada ao maior esforço vocal verificado na produção desses segmentos, permite 

que se argumente a favor da existência de uma ilhota prosódica na anunciação de abertura dos 

empréstimos textuais. Como mostraram os dados da Tabela 12, essa intercalação por pausas 

não acontece nos segmentos correspondentes à anunciação de fechamento, que, por sua vez, 

não ocorre em todos os enunciados em que o empréstimo textual é anunciado no seu início.  

A verificação da existência de uma ilhota prosódica nos segmentos de fala que 

anunciam o início do empréstimo textual conduz à resposta ao questionamento sobre a relação 

entre a anunciação do empréstimo textual e sua caracterização fonético-prosódica. Defende-se 

que a força prosódica da anunciação do empréstimo textual, empreendida tanto pelo maior 

esforço vocal quanto pela suspensão da fala implicada pelas pausas que a encerram, alteram a 

configuração enunciativa do enunciado, de modo que se estabeleça um maior distanciamento 

entre o enunciado representando – o empréstimo textual em si – e o enunciado do ato de 

enunciação se fazendo.  

Em outras palavras, argumenta-se que, nesses casos em que o empréstimo textual, 

marcado no texto escrito-a-ser-lido (X) pelas aspas e pelo itálico, é, no texto lido-a-ser-
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transcrito (Y), anunciado com maior esforço vocal por parte do Locutor, há maior 

distanciamento entre o ato de enunciação representado – de que provém o enunciado em que 

há a representação do discurso outro – e o ato de enunciação se fazendo. Isso acontece nos 

enunciados EnM3D9, EnM3D10, EnM3D11, EnM3D29, EnM3D30, todos, como se sabe, 

casos de representação do discurso da acusação, uma vez que foram extraídos do Relatório-

Denúncia, momento em que o Ministro-Relator do “Mensalão” lê em voz alta, no Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, a parte do Relatório em que relata a participação da acusação, na 

figura do Ministério Público Federal, no processo.  

Assim, isso que se está chamando de “anunciação” do empréstimo textual, que é a 

marca, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), da presença de aspas no texto escrito-a-ser-lido (X), 

faz refletir sobre aquela evidência da escrita a que a leitura dos Quadros 17, 18 e 19 conduziu, 

ainda na Subseção 9: sobre a  suposta inexistência, no discurso do Ministro-Relator do 

julgamento do “Mensalão”, de Representação do Discurso Outro como Discurso Direto. Como 

foi ressaltado imediatamente antes da apresentação dos Quadro 17 e 18, o inventário que este 

apresenta diz respeito ao que se pode apreender da leitura de (X). O que a materialidade sonora 

que pode ser lida em (Y) indica, porém, segundo a descrição fonético-prosódica empreendida 

até aqui, vai no sentido contrário – ou muda o sentido – daquela evidência do olhar.  

Nesse sentido, defendo que a anunciação das aspas, na leitura oralizada, pela sua 

caracterização fonético-prosódica, altera a zona da Representação do Discurso Outro do 

enunciado e cria uma configuração semântica, semiótica e enunciativa de Discurso Direto. As 

evidências para essa posição são encontradas na análise mais detalhada do som, não apenas no 

fato de ter sido inserido um segmento não previso para ser lido, que se observa meramente pela 

leitura da transcrição-comparação.  

Assim, a anunciação das aspas em (Y) implicou uma ruptura que não é apenas da 

ordem morfossintática, da inserção de uma palavra na linearidade linguística. O anúncio de 

abertura das aspas implica uma ruptura suprassegmental: a expressão “abre aspas” e a palavra 

“aspas” criam uma ilhota que não é apenas textual, como diria Authier-Revuz (1996), mas uma 

ilhota prosódica. O anúncio de abertura fica encerrado entre duas pausas silenciosas, marcando 

fortemente o distanciamento entre o modalizador da asserção, no caso de Modalização da 

Asserção como Segunda – enunciados EnM3D9, EnM3D10 e EnM3D11 – e o sintagma 

introdutor, no caso de Discurso Indireto – enunciados EnM3D29 e EnM3D30.  

Entende-se, portanto, que fonético-prosodicamente os empréstimos textuais desses 

enunciados são marcados de tal modo a alterar o domínio enunciativo – da Modalização da 
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Asserção e do Discurso Indireto para o Discurso Direto. Isso evidencia que o estudo da 

materialidade sonora dos empréstimos textuais no discurso do Minstro-relator produz matéria 

de análise discursiva, uma vez que se tem a observação de que enunciados vindos de outros 

lugares de dizer – especificamente, da acusação –, por características aferíveis do modo de sua 

emissão sonora, alteram a distância com que o Locutor se relaciona com aquele discurso que 

está representando.  

Desse modo, a análise fonético-prosódica dos enunciados do corpus com 

empréstimo textual  mostrou que a anunciação com maior esforço vocal e suspensão rítmica, 

verificada nos segmentos de abertura dos empréstimos dos enunciados EnM3D9, EnM3D10, 

EnM3D11, EnM3D29 e EnM3D30, cria uma ilhota prosódica que não é verificada nos 

enunciados EnM315 e EnM323. Esses dois enunciados também diferenciam-se dos outros 

cinco enunciados porque, além do empréstimo textual marcado tipograficamente pelas aspas e 

pelo itálico, têm empréstimos locais do discurso do outro. No enunciado EnM3D15, esse 

empréstimo local é não-marcado, na palavra “esquema”; no enuncido EnM3D23, o empréstimo 

local tem marcação tipográfica e morfossintática, na expressão “denominado ‘núcleo 

publicitário’“. 

Essa constatação em relação à caracterização fonética dos empréstimos textuais é 

fundamental à análise discursiva a que esta pesquisa se direciona. À descrição dos empréstimos 

locais no discurso do Mininstro-relator do “Mensalão”, dedica-se a subseção seguinte. 

 

9.2.3.2 Caracterização fonético-prosódica dos empréstimos locais  

 

O Quadro 20 da Subseção 9.2.1, que apresentou o inventário dos enunciados em 

que há empréstimos no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, na leitura do Relatório da 

Ação Penal, permite observar que há empréstimos locais em 14 dos 37 enunciados do corpus, 

mais exatamente em 13 enunciados do Relatório-Denúncia e em 1 enunciado do Relatório-

Instrução Probatória, sendo que cada enunciado pode apresentar 1 ou mais empréstimos locais.  

Tais empréstimos, como também apresentou o Quadro 20, diferenciam-se quanto à 

marcação e quanto à anunciação. Se, conforme a descrição exposta na subseção anterior, os 

empréstimos textuais, em sua totalidade, foram marcados tipograficamente com aspas e itálico, 

no texto escrito-a-ser-lido (X), e anunciados no texto lido-a-ser-transcrito (Y), os empréstimos 

locais, diferentemente, são diversificados quanto à marcação: podem ter marcação tipográfica 

– através das aspas –; marcação morfossintática – através de itens lexicais como “denominado 
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X”, “chamado X”; e podem não apresentar qualquer um desses dois tipos de marcação, o que 

se está chamando de “empréstimo não-marcado”.  

O diagrama da Figura 18 organiza tais infomações. Cada número indica o 

enunciado, e, quando o número aparece mais de uma vez, indica que, no mesmo enunciado, há 

mais de um empréstimo local. Isso acontece, por exemplo, com o número 16, referente ao 

enunciado EnM3D16, que aparece no conjunto dos empréstimos locais sem marcação e no 

conjunto dos empréstimos locais com marcação morfossintática. Os empréstimos locais que 

foram anunciados no texto lido-a-ser-transcrito (Y) foram circulados, o que apenas aconteceu 

no enunciado EnM3D16.  

 

 

Figura 18 - Diagrama da distribuição dos empréstimos locais do corpus, quanto à marcação 

 

A partir da observação do diagrama apresentado na Figura 18, pode-se constatar a 

existência de 27 empréstimos locais no discurso do Ministro-Relator, distribuídos em 14 

diferentes enunciados – 13 do Relatório-Denúncia (13/30) e 1 do Relatório-Instrução Probatória 

(1/7). Dos 27 empréstimos locais, 2 têm apenas marcação morfossintática, 2 têm apenas 

marcação tipográfica, 5 têm marcação morfossintática e tipográfica, e 18 empréstimos locais 

não apresentam marcação. Os conjuntos do diagrama da Figura 18 foram construídos 

exclusivamente com base no texto escrito-a-ser-lido (X), ou seja, na materialidade escrita. Isso 
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significa dizer que, quando digo “não apresentam  marcação”, quero dizer que essa falta de 

marcação é no que há de segmental; a existência de marcação suprassegmental, prosódica, só 

pode ser observada com a descrição fonético-prosódica que segue. Interessa a esta pesquisa, 

portanto, como o que estava preparado para ser lido foi oralizado pelo Ministro-Relator, no 

texto lido-a-ser-transcrito (Y). Nesse sentido, em relação à caracterização fonético-prosódica 

dos empréstimos locais no discurso do Ministro-Relator, têm-se os seguintes questionamentos: 

 

-  os empréstimos locais marcados morfossintaticamente ou tipograficamente, no texto 

escrito-a-ser-lido (X), são marcados fonético-prosodicamente no texto lido-a-ser-

transcrito (Y)? 

 

-   nos empréstimos locais considerados não-marcados, no texto escrito-a-ser-lido (X), 

há alguma marcação de natureza fonético-prosódica no texto lido-a-ser-transcrito (Y)? 

 

Em resposta a tais questionamentos, a seguir, apresenta-se a descrição fonético-

prosódica dos empréstimos locais do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”.  

A apresentação desta descrição não se dará linearmente por enunciados ou por tipo 

de marcação – se marcado tipograficamente ou morfossintaticamente. Sustentada no diagrama 

da Figura 18 e no inventário dos empréstimos apresentado no inventário do Quadro 20, essa 

decisão tem duas motivações. Em primeiro lugar, porque há empréstimos locais que se repetem 

em mais de um enunciado – “núcleo central”, por exemplo, que aparece, com diferentes tipos 

de marcação, em EnM3D12, EnM3D13, EnM3D20, EnM3D21 e EnM3D23. Em segundo 

lugar, porque há enunciados que têm mais de um empréstimo local, inclusive diferentes quanto 

à marcação – o enunciado EnM3D16, por exemplo, em que há o empréstimo local de 

“esquentados”, tipograficamente marcado pelas aspas (que têm, inclusive, anunciação de 

abertura no texto lido-a-ser-transcrito(Y)) e também o empréstimo local não-marcado de 

“fraudulentos”.  O mesmo acontece com o enunciado EnM3D23, em que os empréstimos 

“núcleo publicitário” e “núcleo central” estão marcados tipograficamente pelas aspas, enquanto 

o empréstimo “base aliada”, marcado com aspas no enunciado EnM314, aparece sem qualquer 

marcação.   

Nesse contexto, cabe ressaltar que a exposição da descrição fonético-prosódica dos 

empréstimos locais no discurso do Ministro-Relator não se dará de forma exaustiva (na acepção 

horizontal), mas representativa. A exposição dos empréstimos “núcleo central”, “base aliada”, 
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“mensalão” e “mesada” representa, portanto, a regularidade verificada para os demais 

empréstimos locais encontrados no corpus. 

Conforme evidenciou o diagrama da Figura 18, os enunciados EnM3D12 e 

EnM3D13 são os únicos enunciados do corpus que apresentam unicamente empréstimos locais 

marcados morfossintaticamente. Igualmente, “núcleo central” foi o dizer do Procurador-Geral 

da República tomado emprestado pelo Ministro-Relator. Como referido, esse empréstimo 

aparece em outros três enunciados: marcado com aspas no enunciado EnM3D23 e não-marcado 

nos enunciados EnM3D20 e EnM3D21.  

A seguir, apresenta-se a descrição do empréstimo local de “núcleo central” no 

enunciado EnM3D12, para, então, passar-se à descrição dos demais enunciados.  

 

Relatório – Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local 

marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D12 Eles, juntamente com o Secretário 

Nacional do Partido, o réu SÍLVIO 

PEREIRA – cuja conduta não será 

analisada neste julgamento -, e com o réu 

JOSÉ GENOÍNO, que assumiu a 

Presidência do Partido dos Trabalhadores a 

partir de 2003, teriam formado o que o 

Procurador-Geral da República denominou 

de núcleo central da quadrilha (denúncia, 

vol. 27).  

Eles (P1), juntamente com o Secretário 

Nacional do Partido, o réu SÍLVIO PEREIRA 

(P2)k – cuja conduta não será analisada (P3) 

neste julgamento (P4) -, e com o réu JOSÉ 

GENOÍNO (P5)k, que assumiu a Presidência do 

Partido dos Trabalhadores a partir de em dois 

mil e três (P6)t, teriam formado o que o 

Procurador-Geral da República denominou de 

núcleo central da quadrilha (denúncia, vol. 27) 

 

  

O enunciado EnM3D12, dominado pela modalização da asserção como segunda 

marcada pelo tempo-modo verbal modalizador “teria formado”, marca morfossintaticamente o 

empréstimo local de “núcleo central”, rementendo à enunciação do Procurador-Geral da 

República, representante da acusação feita pelo Ministério Público Federal (MPF). Como se 

pode observar já na transcrição-comparação em (Y), que textualiza como o Ministro-Relator 

oralizou, pela leitura em Plenário, o que estava escrito-a-ser-lido (X), o segmento de fala 

“núcleo central” não é antecedido por pausa. A observação da oralização transcrita, linearizada, 

é, portanto, insuficiente para a descrição fonético-prosódica desse empréstimo, o que justifica 

a importância de uma análise fonética mais detalhada.  

Do enunciado EnM3D12, foram considerados para análise quatro segmentos de 

fala: 

 

EnM3D12 
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Segmento 1 –  segmento que contém todo o enunciado – [Eles [...] núcleo central da 

quadrilha ((denúncia, vol. 27)];  

Segmento 2 – segmento [teriam formado […] denominou de núcleo central da 

quadrilha] 

Segmento 3 – segmento que contém o empréstimo local [núcleo central] 

Segmento 4 – segmento [núcleo central da quadrilha] 

Segmento 5 – segmento [da quadrilha] 

 

 

Após a transcrição, segmentação e extração automática de parâmetros acústicos no 

software Praat116, a mediana de frequência fundamental (f0qtl) e as Taxas de Elocução (TE) e 

de Articulação (TA) destacaram-se como informações fonético-prosódicas relevantes. Os 

valores estão apresentados na Tabela 14117. 

 

Tabela 14 - Valores de mediana de frequência fundamental (f0), em Hz, e Taxa de Elocução 

(TE) e Taxa de Articulação (TA) no enunciado EnM3D12, com empréstimo local “núcleo 

central” (Segmento 3) marcado morfossintaticamente 

Seg f0qtl 

(Hz) 

S DT(s) DR(s) TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 

TA-TE Pausas e/ou 

Hesitações 

(s) 

1 152 112 23,875 20,526 4,691 5,456 0,765 3,349 

2 169 33 3,842 3,842 8,589 8,589 0,00 0,00 

3 195 4 1,246 1,246 3,210 3,210 0,00 0,00 

4 151 8 2,06 2,06 3,883 3,883 0,00 0,00 

5 121 4 0,814 0,814 4,914 4,914 0,00 0,00 

Média 158    5,058 5,211   

Mediana 152    5,131 5,162   

 

 

A Tabela 14 permite verificar que os valores de mediana de frequência fundamental 

e de Taxa de Elocução e Articulação do segmento de fala 3, correspondente ao empréstimo 

local “núcleo central”, são consideravelmente diferentes daqueles extraídos dos outros 

segmentos. Enquanto a média e a mediana das medianas de f0 dos cinco segmentos sob análise 

são 158 Hz e 152 Hz, respectivamente, a mediana de f0 de [núcleo central] é 195 Hz. Quanto 

                                                 

 

116 Os procedimentos para a extração das medidas fonéticas reportadas seguiram os princípios adotados para a 

descrição apresentada na subseção anterior, sobre os empréstimos textuais. 
117 Porque os valores de média e mediana apresentaram-se como descritores estatísticos relevantes para a análise 

do enunciado EnM3D12, foram expostos na Tabela 14 e reportados. Assim, quando importarem às análises de 

outros enunciados, tais descritores estatísticos terão seus valores expostos em tabela e reportados. A omissão 

desses valores em tabelas de dados, portanto, indica que tais descritores estatísticos não foram fundamentais à 

análise. 
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ao aspecto rítmico, enquanto a média e a mediana das Taxas de Elocução e Articulação dos 

cinco segmentos analisados são 5,211 sílabas/segundo e 5,162 sílabas/segundo, 

respectivamente, o Segmento 3, do empréstimo local, tem TE e TA de 3,210118.  

Com base nesses achados, pode-se afirmar que,  no enunciado EnM3D12, quando 

o Ministro-Relator oraliza o empréstimo local marcado morfossintaticamente “núcleo central”, 

imprime características prosódicas diferentes, em se comparando com os segmentos de fala que 

lhe são adjacentes: quanto à entoação, a mediana de f0 mais elevada indica proeminência, que 

pode indicar foco ou ênfase119; quanto ao ritmo, a diminuição das Taxas de Elocução e 

Articulação indicam que o segmento foi falado mais lentamente, ou seja, com menos unidades 

linguísticas ocupando o tempo de fala.  

O aspecto rítmico do empréstimo local “núcleo central” também chama atenção  no 

enunciado EnM3D13, em que também há o empréstimo local de “núcleo central”, igualmente 

marcado morfossintaticamente. Tal enunciado é retomado a seguir: 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local marcado 

(3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D13 Os réus do chamado núcleo central – JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO 

SOARES -, segundo a denúncia recebida 

por este Plenário, teriam sido os 

responsáveis por organizar a quadrilha 

voltada para a compra de apoio político, 

através dos votos dos parlamentares.  

Os réus do chamado núcleo central (P1) – JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO 

SOARES (P2) -, segundo a denúncia recebida 

por este Plenário (P3)t, teriam sido os 

responsáveis por organizar a quadrilha voltada 

para a compra de apoio político (P4), através 

dos votos dos parlamentares. 

 

                                                 

 

118 TA e TE são idênticas em razão da ausência de pausa ou hesitação no segmento de fala, o que faz do 

denominador da razão sílaba/duração ser o mesmo nos dois cálculos.  
119 Barbosa e Madureira (2015) destacam a falta de unanimidade, na literatura sobre prosódia, quanto à definição 

dos termos “foco” e “ênfase”. Ainda assim, afirmam que  ambos “desempenham uma função de proeminência”: 

enquanto “foco” tem uma acepção mais abstrata e discreta, no sentido em que opõe um constituinte “focado” a um 

constituinte “não-focado”, ”ênfase” seria a “realização fonética desse foco na cadeia da fala pela implementação 

de uma saliência acústica com fim de imprimir proeminência a uma unidade linguística com função de insistência 

ou para chamar a atenção para uma informação crucial para o funcionamento comunicativo, entre outras 

funções”(BARBOSA, 2015, p. 208-209). Não é objetivo desta pesquisa a investigação da focalização do discurso 

do Ministro-Relator do “Mensalão”, porque se entende que esse interesse demandaria fundamentação teórica 

detalhada sobre os escopos da focalização – largo e estreito – e os tipos de foco, que, inclusive, têm inventário 

particular em cada sistema linguístico. Para a descrição que ora se apresenta, então, é suficiente indicar a existência 

de marcas de proeminência na fala sob análise, sem distinção sobre qual seja o escopo e o tipo do foco. Os trabalhos 

de Fernandes (2007), sobre o PB,trata com especificidade do assunto.  
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A leitura da transcrição-comparação em (Y) deixa evidente que não há, além do 

item lexical “chamado”, outra marca do empréstimo local “núcleo central”, como a presença 

de alguma pausa silenciosa ou de alguma  hesitação antecedente, por exemplo.  Por outro lado, 

a escuta da evidência fonética permite constatar que, assim como foi observado no enunciado 

EnM3D13, há aspectos rítmicos que merecem ser destacados, aos quais apenas se tem acesso 

pela descrição fonético-prosódica. Tal descrição foi realizada com base nos seguintes 

segmentos de fala: 

 

EnM3D13 

 

Segmento 1 –  segmento que contém todo o enunciado – [Os réus do chamado núcleo 

central[…]        votos dos parlamentares ];  

Segmento 2 – segmento [os réus do chamado núcleo central] 

Segmento 3 – segmento [os réus do chamado] 

Segmento 4 – segmento que contém o empréstimo local [núcleo central] 

 

  

A extração automática dos valores dos parâmetros acústicos permitiu o cálculo dos 

valores das Taxas de Elocução e de Articulação de cada segmento de fala. Tais valores estão 

expostos na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Valores de Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação (TA) no enunciado 

EnM3D13, com empréstimo local “núcleo central” (Segmento 4) marcado 

morfossintaticamente 

Seg S DT(s) DR(s) TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 

TA-TE Pausas e/ou 

Hesitações 

(s) 

1 91 18,184 16,024 5,004 5,679 0,675 2,16 

2 10 2,492 2,492 4,013 4,013 0 0 

3 6 1,163 1,163 5,159 5,159 0 0 

4 4 1,33 1,33 3,008 3,008 0 0 

Média    4,296 4,468   

Mediana    4,509 4,586   

 

Como se pode observar na Tabela 15, o valor das Taxas de Elocução e de 

Articulação do Segmento 4, 1,163 sílabas/segundo, correspondente ao empréstimo local, é 

menor que a média e a mediana das Taxas de Elocução (4,296 e 4,509) e Articulação (4,468 e 

4,586) dos quatro segmentos de fala sob análise. Isso conduz à constatação de que, a exemplo 

do que se verificara no empréstimo local do enunciado EnM3D12, o empréstimo “núcleo 
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central”, quando oralizado pelo Ministro-Relator, é feito de modo mais lento, ocupando o tempo 

com menos unidades linguísticas.  

Já no enunciado EnM3D23, o empréstimo local de “núcleo central” é duplamente 

marcado no texto escrito-a-ser-lido (X), tanto morfossintaticamente, pelo item lexical 

“denominado”, como tipograficamente, pelas aspas. O enunciado é retomado a seguir. 

 

Identificação 

do Enunciado 

MODALIZAÇÃO AUTONÍMICA DE EMPRÉSTIMO (MAE) (1/30) 

  Texto Escrito-a-ser-lido (X) Texto lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D23 Já em dezembro de 2002, os réus do 

denominado “núcleo publicitário” da 

quadrilha – especialmente os réus 

MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ 

e RAMON HOLLERBACH – já haviam 

sido apresentados para os réus do 

denominado “núcleo central” – formado 

pelos réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ 

GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e 

SÍLVIO PEREIRA -, com o fim de pôr em 

prática o plano de corrupção de 

parlamentares da então frágil base aliada, 

com intuito de “negociar apoio político, 

pagar dívidas pretéritas do Partido e 

também custear gastos de campanha e 

outras despesas do PT e dos seus aliados” 

(fls. 5621).  

Já em dezembro de dois mil e dois (P1), os réus 

do denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo 

publicitário” da quadrilha (P3) – especialmente 

os réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 

PAZ e RAMON HOLLERBACH (P4) – já 

haviam sido apresentados (P5) para os aos réus 

do denominado “núcleo central” (P6) – formado 

pelos réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, 

DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA 

(P7)k -, com o fim (P8) de pôr em prática o 

plano de corrupção de parlamentares (P9)d da 

então frágil base aliada (P10)k, com intuito de 

aspas (P11) “negociar apoio político (P12), 

pagar dívidas pretéritas do Partido (P13) e 

também custear gastos de campanha e outras 

despesas do PT (P14) e dos seus aliados” (fls. 

5621) fecha aspas 

 

Para a descrição fonético-prosódica do empréstimo “núcleo central” em EnM3D23, 

foram considerados os seguintes segmentos: 

 

EnM3D23 

Segmento 1 –  segmento que contém todo o enunciado – [Já em dezembro [...]  “... 

outras despesas do PT (P14) e dos seus aliados” fecha aspas (fls. 5621)] 

Segmento 2 – segmento [já haviam sido apresentados (P5) para os aos réus do 

denominado “núcleo central”] 

Segmento 3 – segmento [para os aos réus do denominado “núcleo central”] 

Segmento 4 – segmento que contém o empréstimo local [núcleo central] 

 

 

Tabela 16 - Valores de Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação (TA) no enunciado 

EnM3D23, com empréstimo local “núcleo central” (Segmento 4) marcado 

morfossintaticamente e tipograficamente 

Seg S DT(s) DR(s) TE (S/DT) TA (S/DR) TA-TE 
Pausas e/ou 

Hesitações (s) 

1 198 45,493 39,777 4,352 4,978 0,625 5,716 

2 23 5,654 5,253 4,068 4,378 0,311 0,401 
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2 12 2,725 2,725 4,407 4,404 0,00 0,00 

4 4 1,278 1,278 3,130 3,130 0,00 0,00 

Média    3,988 4,222   

Mediana       4,210 4,391     

 

A Tabela 16 permite verificar que o Segmento 4, correspondente ao empréstimo 

local “núcleo central”, tem Taxa de Elocução e de Articulação de 3,130 sílabas/segundo, menor 

que a média e a mediana de TE (3,988 e 4,210) e TA (4,222 e 4,391) de todos os segmentos 

considerados. Novamente, então, tem-se que o empréstimo local foi falado mais lentamente que 

outros segmentos de fala do enunciado, assim como se verificou nos enunciados EnM3D12 e 

EnM3D13. 

Até o presente momento, os empréstimos locais de “núcleo central” analisados 

foram marcados no texto escrito-a-ser-lido (X) morfossintaticamente e/ou tipograficamente. No 

texto lido-a-ser-transcrito (Y), ou seja, na leitura em voz alta, pelo Ministro-Relator, do texto 

(X), essa marcação do empréstimo se realizou com marcas fonético-prosódicas, afetando a 

frequência fundamental e/ou o ritmo. Interessa saber, também, como se dá essa relação entre 

(X) e (Y) no caso dos empréstimos locais em que não há qualquer marcação do empréstimo no 

texto escrito, o que acontece nos enunciados EnM3D20 e EnM3D21, retomados a seguir. 

  

Relatório - Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local não-

marcado (5/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D20 Segundo a acusação, os réus do núcleo 

político ou central, com intuito de 

permanecerem por longos anos no Poder, 

teriam optado por utilizar mecanismos 

criminosos oferecidos pelos réus dos 

núcleos publicitário e financeiro, os quais, 

segundo o Procurador-Geral da República, 

já vinham sendo praticados no Estado de 

Minas Gerais, especialmente a partir do 

Governo do atual Senador EDUARDO 

BRANDÃO DE AZEREDO, do PSDB, 

cuja conduta está em análise na AP 536.  

Segundo  De acordo com a ac acusação, os réus 

do núcleo político ou central (P1)k, com intuito 

de permanecerem por longos anos no Poder 

(P2)t, teriam optado por utilizar mecanismos 

criminosos (P3) oferecidos pelos réus dos 

núcleos publicitário (P4) e financeiro (P5), os 

quais (P6), segundo o Parquet (P7), o 

Procurador-Geral da República, já vinham 

sendo praticados no Estado de Minas Gerais 

(P8), especialmente a partir do Governo (P9)d 

do atual Deputado Federal (P10) Senador 

EDUARDO BRANDÃO DE AZEREDO 

(P11)d, do PSDB (P12)k, cuja conduta está 

(P13) sendo analisada em análise na Ação Penal 

número quinhentos e trinta e seis. 
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EnM3D21 Assim, nos termos da denúncia, os réus do 

núcleo central teriam utilizado os serviços 

de outros integrantes da quadrilha para a 

distribuição do dinheiro, viabilizando a 

compra do apoio político e, ainda, a 

remuneração de membros da suposta 

quadrilha. 

Assim (P1), nos termos da denúncia, os réus do 

núcleo central (P2)t teriam utilizado os serviços 

de outros integrantes da quadrilha para a 

distribuição do dinheiro (P3), viabilizando a 

compra do apoio político (P4) e, ainda (P5), a 

remuneração de membros da suposta quadrilha. 

 

Em (Y), tanto no enunciado EnM3D20 como no enunciado  EnM3D21, não se pode 

ler qualquer marcação no empréstimo de “central” ou de “núcleo central”, respectivamente. 

Como se observou nas análises anteriores, porém, esse empréstimo é marcadamente remetido 

aos dizeres do Procurador-geral da República, conforme se pôde ver nos enunciados EnM3D11, 

EnM3D12, EnM3D23 – marcação que aconteceu pela via da escrita e pela via da prosódia. 

Ocorre que o empréstimo local de “núcleo central” em EnM3D20 e EnM3D21, 

mesmo não tendo sido marcados na escrita com qualquer item lexical ou marca tipográfica, tem 

característica prosódica que o destaca de outros segmentos de fala do mesmo enunciado. Os 

resultados da análise rítmica de  EnM3D21 sustenta essa afirmação. Foram analisados os 

seguintes segmentos de fala desse enunciado: 

 

EnM3D21 

Segmento 1 –  segmento que contém todo o enunciado – [Assim [...] quadrilha] 

Segmento 2 – segmento [nos termos da denúncia] 

Segmento 3 – segmento [os réus do núcleo central] 

Segmento 4 – segmento que contém o empréstimo local não marcado [núcleo central] 

 

Na Tabela 17, apresentam-se os resultados da análise que conduziu a observações 

quanto ao ritmo. 

  

Tabela 17 - Valores de Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação (TA) no enunciado 

EnM3D21, com empréstimo local “núcleo central” não marcado no texto escrito-a-ser-lido (X) 

Seg S DT(s) DR(s) TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 

TA-TE Pausas e/ou 

Hesitações (s) 

1 85 17,033 15,355 4,990 5,536 0,545 1,68 

2 7 0,924 0,924 7,576 7,576 0,545 0,00 

3 7 1,867 1,867 3,749 3,749 0,00 0,00 

4 4 1,169 1,169 3,422 3,422 0,00 0,00 

Média    4,934 5,071   

Mediana    4,370 4,642   

 

A Tabela 17 permite constatar que o Segmento 4 do enuncado EnM321 é falado 

mais lentamente que os outros segmentos de fala sob análise. Essa afirmação se sustenta no 
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valor das Taxas de Elocução e Articulação do segmento – 3,422 sílabas por segundo – menor 

que a média e a mediana da Taxa de Elocução (4,934 e 4,370) e de Articulação (5,071 e 4,642) 

dos quatro segmentos analisados.  

Tal resultado conduz à elaboração da seguinte hipótese: os empréstimos locais não-

marcados no texto escrito-a-ser-lido (X), quando oralizados pelo Mnistro-relator do 

“Mensalão”, são marcados fonético-prosodicamente no texto lido-a-ser-transcrito (Y).  

Para desenvolver essa hipótese, procede-se à análise do empréstimo local “base 

aliada”, que aparece em dois enunciados distintos – no enunciado EnM3D14 e no enunciado 

EnM3D23. O enunciado EnM3D14 é retomado a seguir120.  

 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local marcado (3/14) 

 Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D14 Ainda nos termos da acusação que deu início a 

esta ação penal, os crimes de corrupção passiva 

teriam sido praticados por parlamentares da 

chamada “base aliada”, cujo apoio a projetos do 

Governo Federal se consolidou em troca do que 

veio a ser chamado de “mensalão”, ou “mesada” 

a parlamentares, dirigentes e funcionários dos 

Partidos Progressista, Partido Liberal (que 

mudou o nome para Partido da República – PR, 

em 24 de outubro de 2006, depois da eclosão do 

escândalo), PTB e um parlamentar do PMDB.  

 

Ainda nos termos da acusação que deu início a esta 

ação penal (P1), os crimes de corrupção passiva 

teriam sido praticados por parlamentares da 

chamada (P2)b “base aliada” (P3)k, cujo apoio a 

projetos do Governo Federal se consolidou (P4) em 

troca do que veio a ser chamado de “mensalão” (P5)  

ou seja (P6) “mesada” a parlamentares, dirigentes e 

funcionários dos Partidos  (P7)p Progressista, 

Partido Liberal (P8)k (que mudou o nome para 

Partido da República (P9) – PR, em 24 de outubro 

de em 2006 (P10)p, depois da eclosão do 

escândalo), para membros do PTB (P11) e um 

parlamentar do PMDB. 

 

 

A leitura da transcrição-comparação em (Y) permite verificar que, no enunciado 

EnM3D14, o empréstimo “base aliada”, marcado morfossintaticamente e tipograficamente no 

texto escrito-a-ser-lido (X), quando lido pelo Ministro-Relator, é encerrado por duas pausas. 

Essa evidência da escrita já oferece indícios de que há aspectos fonético-prosódicos que 

merecem ser investigados no empréstimo em questão. Então, para a descrição fonético-

prosódica do empréstimo local “base aliada” no enunciado EnM3D14, foram considerados os 

seguintes segmentos de fala: 

 

EnM3D14 – “base aliada” – marcado morfossintaticamente e tipograficamente 

 

Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado [Ainda nos termos [...] um 

parlamentar do PMDB] 

                                                 

 

120 O enunciado EnM3D23 já foi retomado nesta subseção, quando da análise do empréstimo “núcleo central”.  
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Segmento 2 – segmento [Ainda nos termos da acusação que deu início a esta ação 

penal] 

Segmento 3 – segmento [os crimes de corrupção passiva teriam sido praticados por 

parlamentares da chamada (P2)b “base aliada”] 

Segmento 4 – segmento [os crimes de corrupção passiva teriam sido praticados por 

parlamentares da chamada] 

Segmento 5 – segmento que contém o empréstimo local marcado [“base aliada”] 

 

A análise fonético-prosódica desses segmentos de fala conduzem a três medidas 

que chamam a atenção: Taxa de Elocução, Taxa de Articulação e Ênfase Espectral. Tais valores 

são apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores de Ênfase Espectral, em dB, e Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação 

(TA) no enunciado EnM3D14, com empréstimo local “base aliada” (Segmento 5) marcado 

morfossintaticamente 

Seg 

Ênfase 

Espectral 

(dB) 

S DT(s) DR(s) 
TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 
TA-TE 

Pausas e/ou 

Hesitações (s) 

1 13 170 37,343 32,665 4,552 5,204 0,652 4,678 

2 13 23 3,563 3,563 6,455 6,455 0,00 0,00 

3 12 34 6,106 5,834 5,568 5,828 0,260 0,272 

4 12 28 4,46 4,46 6,278 6,278 0,00 0,00 

5 14 6 1,374 1,374 4,367 4,367 0,00 0,00 

Média     5,444 5,626   

Mediana     5,568 5,828   

 

Como se observa na Tabela 18, o segmento de fala que contém o empréstimo local 

marcado pelas aspas “base aliada”, correspondente ao Segmento 5, destaca-se fonético-

prosodicamente dos segmentos de fala sob análise, especialmente do Segmento 4, que lhe é 

adjacente.  O Segmento 4, [os crimes de corrupção passiva teriam sido praticados por 

parlamentares da chamada], que imediatamente antecede o empréstimo, tem ênfase espectral 

de 12 dB e Taxas Elocução e de Articulação de 6.278 sílabas por segundo. Já o Segmento 5, 

que contém unicamente o empréstimo, tem ênfase espectral de 14dB e Taxas de Elocução e de 

Articulação de 4,367 sílabas por segundo. Pode-se verificar, então, que o segmento de fala do 

empréstimo local “base aliada” é, no enunciado EnM3D14, produzido com mais esforço vocal 

e mais lentamente.   

No enunciado EnM3D23, em que “base aliada” aparece sem qualquer marcação no 

texto escrito-a-ser-lido (X), importa saber, então, como que esse empréstimo não-marcado foi 

oralizado no texto lido-a-ser-transcrito (Y) quando lido pelo Ministro-Relator. Para realizar essa 

descrição fonético-prosódica, foram considerados os seguintes segmentos de fala: 
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EnM3D23 – “base aliada” – não-marcado 

 

Segmento 1 -  segmento que contém todo o enunciado – [Já em dezembro [...]  “... 

outras despesas do PT (P14) e dos seus aliados” fecha aspas (fls. 5621)] 

Segmento 2 – segmento [com o fim de pôr em prática o plano de corrupção de 

parlamentares (P9)d da então frágil base aliada] 

Segmento 3 – segmento [da então frágil base aliada] 

Segmento 4 – segmento que contém o segmento [da então frágil] 

Segmento 5 – segmento que contém o empréstimo local não-marcado [base aliada] 

 

A observação dos valores dos parâmetros acústicos extraídos de tais segmentos de 

fala indicou que Ênfase Espectral e Taxas de Elocução e de Articulação são três medidas 

relevantes para a caracterização fonético-prosódica do empréstimo local não-marcado “base 

aliada” no enunciado EnM3D23. Os resultados estão expostos na Tabela 19.  

 

Tabela 19 - Valores de Ênfase Espectral, em dB, e Taxa de Elocução (TE) e Taxa de Articulação 

(TA) no enunciado EnM3D23, com empréstimo local “base aliada” (Segmento 5) não-marcado 

no texto escrito-a-ser-lido (X) 

Seg 

Ênfase 

Espectral 

(dB) 

S DT(s) DR(s) 
TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 
TA-TE 

Pausas e/ou 

Hesitações (s) 

1 13 198 45,493 39,777 4,352 4,978 0,625 5,716 

2 13 33 7,706 7,178 4,282 4,597 0,315 0,528 

3 15 11 2,778 2,778 3,960 3,960 0,00 0,00 

4 14 5 1,466 1,466 3,411 3,411 0,00 0,00 

5 15 6 1,312 1,312 4,573 4,573 0,00 0,00 

Média 14    4,116 4,304   

Mediana 14    4,282 4,573   

 

Segundo se verifica na Tabela 19, a medida de ênfase espectral dos segmentos de 

fala que contêm o empréstimo local (Segmento 3 e Segmento 5) se destacam das medidas 

encontradas para os outros segmentos de fala. O valor da ênfase espectral do enunciado inteiro 

é 13dB, enquanto que dos Segmentos 3 e 5 é 15dB. O Segmento 4, que é o Segmento 3 sem o 

segmento [base aliada], tem 14dB de ênfase espectral, o que sugere que esse empréstimo local 
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não-marcado contribui para o aumento da ênfase espectral do segmento, o que, portanto, indica 

contribuição com o aumento do esforço vocal.  

Quanto às medidas relacioanadas ao ritmo, vê-se que as Taxas de Elocução e 

Articulação do segmento de fala correspondente ao empréstimo local (4,573 sílabas por 

segundo) são, inclusive, maiores que as médias (4,116 e 4,304 sílabas por segundo) e as 

medianas (4,282 e 4,573 sílabas por segundo) respectivas. Esse resultado vai na direção 

daqueles que vêm sendo encontrados na investigação de empréstimos locais, marcados e não-

marcados, uma vez que se verificou que, fonético-prosodicamente, tais segmentos de fala são 

produzidos mais lentamente que segmentos adjacentes.  

No entanto, nesse enunciado EnM3D23, a observação dos resultados obtidos para 

o Segmento 4, [da então frágil], imediatamente anterior ao segmento com empréstimo 

(Segmento 5), [base aliada], oferece informações relevantes. As Taxas de Elocução e 

Articulação do Segmento 4 medem 3,411 sílabas por segundo, valor menor do que a média e a 

mediana entre todos os segmentos. O segmento de fala que antecede o empréstimo, portanto, é 

produzido mais lentamente que, inclusive, o próprio empréstimo. Nessa relação rítmica entre 

os Segmentos 3 e 4,    chama atenção o fato de que as Taxas de Elocução e Articulação variam 

de 3,411 sílabas por segundo (Segmento 3) para 4,573 sílabas por segundo (Segmento 5), 

indicando uma alteração na ocupação do tempo, mesmo que entre esses dois segmentos não 

houvesse qualquer separação por pausa – o que fica evidente já não transcrição-comparação do 

texto lido-a-ser-transcrito (Y).  

O segmento [base aliada] do enunciado EnM3D14, em que o empréstimo aparece 

marcado com as aspas e com o item lexical “chamada”, tem Taxas de Elocução e Articulação 

de 4.367 sílabas por segundo. No segmento [base aliada] do enunciado EnM3D23, sem 

marcação, o valor dessas taxas é 4,573. Não há, portanto, diferença relevante entre esses dois 

segmentos dos dois enunciados, o que indica, considerando o enunciado EnM3D23,  que, no 

lugar de se considerar que o empréstimo local não-marcado foi produzido mais rapidamente, 

deve-se observar a suspensão temporal criada pelo segmento de fala que antecede o 

empréstimo. Ainda assim, portanto, tem-se, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), uma marcação 

de natureza fonético-prosódica, mesmo que, no texto escrito-a-ser-lido (X), não houvesse 

qualquer indício dessa marcação.  

O enunciado EnM3D14, como fica evidente no diagrama representado na Figura 

18, é, entre os 14 enunciados com empréstimo local, o único em que todos os empréstimos 

encontrados são duplamente marcados – morfossintaticamente e tipograficamente. Trata-se dos 
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empréstimos “base aliada” – já descrito fonético-prosodicamente nesta subseção –, “mensalão” 

e “mesada”. Como vem se demonstrando no decorrer desta descrição, os empréstimos locais, 

sejam eles marcados ou não-marcados no texto escrito-a-ser-lido (X), manifestam-se na fala, 

ou seja, no que constitui o texto lido-a-ser-transcrito (Y), com alguma marcação no nível 

fonético-prosódico de análise linguística. É o que se espera, portanto, na descrição fonético-

prosódica dos segmentos de fala “mensalão” e “mesada”. 

Para realizar tal descrição, do enunciado EnM3D14, consideraram-se os seguintes 

segmentos de fala: 

  

EnM3D14 – “mensalão” e “mesada” 

Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado [Ainda nos termos [...] um parlamentar 

do PMDB] 

Segmento 2 – segmento [cujo apoio a projetos do Governo Federal se consolidou (P4) em troca 

do que veio a ser chamado de “mensalão” (P5)  ou seja (P6) “mesada” a parlamentares, 

dirigentes e funcionários dos Partidos  (P7)p Progressista, Partido Liberal (P8)k (que mudou o 

nome para Partido da República (P9) – PR, em 24 de outubro de em 2006  depois da eclosão do 

escândalo) (P10)p,, para membros do PTB (P11) e um parlamentar do PMDB.] 

Segmento 3 – segmento [cujo apoio a projetos do Governo Federal se consolidou (P4) em troca 

do que veio a ser chamado de “mensalão”] 

Segmento 4 -  segmento [cujo apoio a projetos do Governo Federal se consolidou] 

Segmento 5 – segmento [em troca do que veio a ser chamado de “mensalão”] 

Segmento 6 - segmento [em troca do que veio a ser chamado de] 

Segmento 7 – segmento  que contém o empréstimo local [mensalão] 

Segmento 8 – segmento [“mensalão” (P5)  ou seja (P6) “mesada”] 

Segmento 9 – segmento [ou seja (P6) “mesada” a parlamentares, dirigentes e funcionários dos 

Partidos  (P7)p Progressista, Partido Liberal (P8)k (que mudou o nome para Partido da 

República (P9) – PR, em 24 de outubro de em 2006  depois da eclosão do escândalo) (P10)p,, 

para membros do PTB (P11) e um parlamentar do PMDB.] 

Segmento 10 – [ou seja]  

Segmento 11 – segmento [“mesada” a parlamentares, dirigentes e funcionários dos Partidos  

(P7)p Progressista, Partido Liberal (P8)k (que mudou o nome para Partido da República (P9) – 

PR, em 24 de outubro de em 2006  depois da eclosão do escândalo) (P10)p,, para membros do 

PTB (P11) e um parlamentar do PMDB.] 

Segmento 12 – segmento que contém o empréstimo local [mesada] 

Segmento 13 – segmento [a parlamentares, dirigentes e funcionários dos Partidos  (P7)p 

Progressista, Partido Liberal (P8)k (que mudou o nome para Partido da República (P9) – PR, 

em 24 de outubro de em 2006  depois da eclosão do escândalo) (P10)p,, para membros do PTB 

(P11) e um parlamentar do PMDB.] 

Segmento 14 – (que mudou o nome para Partido da República (P9) – PR, em 24 de outubro de 

em 2006 depois da eclosão do escândalo),] 

 

 

Conforme dispõe a segmentação acima, diferentemente do procedimento 

empregado na análise dos outros empréstimos locais, “mensalão” e “mesada” estão analisados 

juntamente . A razão por que esse procedimento foi adotado é de natureza sintática e 

enunciativa: entende-se que “mensalão” e “mesada” estão no mesmo nível sintático, em 

complementação a “chamado de”. No texto escrito-a-ser-lido (X), “mensalão” e “mesada” estão 
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em relação de sinonímia, implicada pela conjunção alternativa “ou”. Essa estrutura é vista, 

conforme já se adiantou na refinamento teórico deste Terceiro Momento (Capítulo 5, Quadro 

7), no quadro enunciativo de Authier-Revuz (1998), como uma manifestação linguística da não-

coincidência enunciativa entre as palavras e as coisas, como se o enunciador pretendesse reparar 

o referente de x, “mensalão”,  empregando y, “mesada”.   

Nesse sentido, a análise fonético-prosódica dos empréstimos locais  “mensalão” e 

“mesada” demonstra que tais segmentos compartilham, também, de informações acústicas. As 

informações fonéticas obtidas em relação aos 14 segmentos de fala analisados são expostas na 

Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Valores de parâmetros acústicos de segmentos de fala do enunciado EnM3D14, 

para análise dos empréstimos locais “mensalão” e “mesada” 

Seg dur(s) 
intmed

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

intmin

(dB) 

intmax

(dB) 

f0qtl

(Hz) 

f0med

(Hz) 

f0min

(Hz) 

f0max

(Hz) 

f0ampl

(Hz) 
f0SD sltas 

Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 37,343 59 62 38 66 138 146 86 280 193 34,553 -15,1508 13 

2 27,12 59 61 38 66 139 146 89 270 181 33,177 -15,4626 13 

3 7,554 61 63 42 66 150 157 98 250 152 31,294 -14,9187 11 

4 4,01 62 63 42 66 147 155 97 236 139 33,961 -15,3726 12 

5 3,196 62 64 51 66 154 160 98 226 128 26,515 -14,4219 11 

6 2,139 62 63 53 66 165 167 125 226 100 26,528 -13,8241 11 

7 1,057 63 64 51 66 145 143 98 176 78 17,874 -15,8856 11 

8 4,359 56 61 41 66 145 150 98 219 122 27,843 -15,1588 11 

9 19,342 58 60 38 66 131 141 89 280 191 32,858 -15,7976 13 

10 0,844 62 63 52 66 147 163 119 220 101 37,564 -16,1209 11 

11 17,183 59 61 38 66 130 139 89 280 191 31,896 -15,818 13 

12 0,892 62 62 47 66 148 146 116 168 52 16,797 -14,0587 11 

13 16,291 59 61 38 66 129 138 89 276 187 32,411 -15,956 13 

14 3,996 60 61 43 66 124 135 94 242 148 35,515 -18,1328 14 

 

Na Tabela 20, as linhas do Segmento 7 e do Segmento 12 correspondem aos 

empréstimos locais “mensalão” e “mesada”, respectivamente. Diferentemente do que vem 

sendo encontrado nas análises de outros empréstimos locais realizadas até o presente momento, 

a análise dos valores de ênfase espectral dos segmentos com empréstimos locais “mensalão” e 

“mesada”, marcados no texto escrito-a-ser-lido (X) com aspas e introduzidos pelo item lexical 

“chamado de”, demostra que o valor da ênfase espectral é 11 dB, menor que a ênfase espectral 

de todo o enunciado (Segmento 1). Por esse resultado, tem-se a indicação de que, no enunciado 
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EnM3D14, os empréstimos locais “mensalão” e “mesada” teriam sido produzidos com menos 

esforço vocal que outros segmentos de fala do mesmo enunciado.  

No entanto, no caso do segmento de fala [mensalão], a análise mais detalhada 

apenas do ditongo nasal da sílaba tônica [lão] permite verificar que a ênfase êspectral desse 

ditongo é 13 dB, o que signifca um aumento de esforço vocal em relação à palavra inteira, cujo 

valor de ênfase espectral é 11dB.  Também, é possível observar que a duração desse ditongo é 

maior que em outras palavras em que a mesma estrutura ocorre no mesmo enunciado, como nas 

palavras “acusação” e “corrupção”121. Os valores encontrados na comparação realizada são 

expostos na Tabela 21.  

 

Tabela 21 - Duração, em milissegundos (ms), do ditongo nasal [ão] em palavras do enunciado 

EnM3D14, em comparação ao empréstimo local marcado “mensalão” 

Palavra 

Duração do 

ditongo [ão] 

(ms) 

acusação 108 

corrupção 78 

mensalão 437 

média 207,667 

mediana 108 

 

 

Como se obseva na Tabela 21, a duração do ditongo [ão] no segmento [mensalão] 

é 437 ms, aproximadamente 4 vezes maior que a mediana da duração calculada em função dos 

três ditongos analisados. Esse resultado conduz à constatação de que a duração do empréstimo 

local “mensalão” tem características duracionais que a destacam e que indicam que a ocupação 

do tempo é um aspecto a ser considerado na sua descrição. No entanto, o fato de a palavra 

“mensalão” ter três sílabas impede que se calculem as Taxas de Elocução e Articulação que se 

vêm calculando para a caracterização rítmica dos empréstimos, uma vez que o limiar mínimo 

de unidades linguísticas necessárias para o cálculo é quatro unidades linguísticas, ou seja, 

                                                 

 

121 As palavras “acusação” e “corrupção” não ocupam a mesma posição sintática que a palavra “mensalão”, o que 

pode afetar a caracterização prosódica, sobretudo porque o segmento de fala [mensalão] está na borda direita do 

constituinte. A opção à comparação com essas duas palavras seria buscar, no corpus, outros itens lexicais 

gualmente trissílabos e terminados em [ão], o que, por outro lado, poderia trazer implicações relacionandas à 

comparatibilidade entre enunciados produzidos em contextos enunciativos diferentes. Nesse contexto, a 

preferência foi dada à palavras do mesmo enunciado.  
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quatro sílabas. O resultado da análise rítmica para os demais segmentos considerados do 

enunciado EnM3D14 são apresentados na Tabela 22.  

 

Tabela 22 - Duração, em segundos (s), e Taxas de Elocução e Articulação de segmentos de fala 

do enunciado EnM3D14, com empréstimos locais “mensalão” (Segmento 7) e “mesada” 

(Segmento 12) 

Seg S DT(s) DR(s) 
TE 

(S/DT) 

TA 

(S/DR) 
TA-TE 

Pausas e/ou 

Hesitações (s) 

1 170 37,343 32,665 4,552 5,204 0,652 4,678 

2 113 27,120 23,240 4,167 4,862 0,696 3,880 

3 37 7,554 7,206 4,898 5,135 0,237 0,348 

4 21 4,010 4,010 5,237 5,237 0,00 0,00 

5 16 3,196 3,196 5,006 5,006 0,00 0,00 

6 13 2,139 2,139 6,078 6,078 0,00 0,00 

7 3 1,057 1,057 - - - 0,00 

8 9 4,359 2,792 2,065 3,223 1,159 1,567 

9 76 19,342 16,191 3,929 4,694 0,765 3,151 

10 3 0,844 0,844 - - - 0,00 

11 73 17,183 15,218 4,248 4,797 0,549 1,965 

12 3 0,892 0,892 - - - 0,00 

13 70 16,291 14,326 4,297 4,886 0,589 1,965 

14 21 3,996 3,790 5,255 5,541 0,286 0,206 

Média    4,249 4,601   

Mediana    4,273 4,874   

 

A Tabela 22 permite constatar que, entre os segmentos de fala analisados, o 

Segmento 8, [“mensalão” (P5)  ou seja (P6) “mesada”], é o que tem menores Taxas de Elocução 

e Articulação – 2,065 e 3,233 por segundo, respectivamente. A diferença entre TA e TE, nesse 

segmento, é causada pela existência das pausas (P5) e (P6), que encerra a expressão denotativa 

“ou seja” e contribui para a separação entre os dois empréstimos locais. Em se considerando 

apenas a Taxa de Articulação, cujo cálculo exclui a duração das pausas silenciosas, verifica-se 

que o Segmento 8 tem TA consideravelmente inferior à media e à mediana dos 14 segmentos – 

3,233 sílabas por segundo contra 4,601 e 4,874, respectivamente. Além disso, chama a atenção 

a diferença ainda maior para a TA do Segmento 7, [em troca do que veio a ser chamado de], 

imediatamente  anterior ao Segmento 8, que tem Taxa de Articulação de 6,078 sílabas por 

segundo. 

Desse modo,  pode-se concluir que, no enunciado EnM3D14, os três empréstimos 

locais marcados no texto escrito-a-ser-lido (X) tipograficamente, pelas aspas, e também 
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morfossintaticamente – “base aliada”, “mensalão” e “mesada” – são marcados também no texto 

lido-a-ser-transcrito (Y), com particularidades nos valores de ênfase espectral e, 

principalmente, nos valores das medidas relacionadas ao ritmo da fala.  

Além disso, a comparação fonético-prosódica do empréstimo “base aliada” em duas 

condições quanto à marcação – marcado no texto (X), no enunciado EnM3D14, e não marcado 

no texto (X), no enunciado EnM3D23 – permitiu observar que o empréstimo local, mesmo 

quando não marcado no texto escrito-a-ser-lido (X), é marcado fonético-prosodicamente no 

texto lido-a-ser-transcrito (Y), indo ao encontro do achado referente ao empréstimo “núcleo 

central” – marcado em (X) nos enunciados EnM3D12, EnM3D13 e EnM3D23 e não-marcado 

em (X) nos enunciados EnM3D20 e EnM3D21. 

Tais observações conduzem à resposta aos questionamentos que guiaram esta 

subseção: constata-se os empréstimos locais, sejam eles, no texto escrito-a-ser-lido (X) 

marcados morfossintaticamente e/ou tipograficamente ou não marcados, são marcados 

fonético-prosodicamente no texto lido-a-ser-transcrito (Y), sobretudo no que diz respeito à 

ênfase espectral e à duração. A esses segmentos, pode-se atribuir maior esforço vocal, 

implicado pelo aumento verificado de ênfase espectral, e maior duração, implicado pelo 

aumento na quantidade de tempo necessário para a produção das unidades linguísticas.  

Além disso, há de se considerar relevante constatação feita em razão da observação 

do funcionamento de três empréstimos especfícos e recorrentes no corpus: “núcleo central”, 

“núcleo publicitário” e “núcleo financeiro”, que extrapolam os limites da descrição-fonético 

prosódica proposta e empreendida até este momento. Conforme se destacou na descrição feita 

na seção 9.2 deste Capítulo, no plano enunciativo da Representação do Discurso Outro, “núcleo 

central” ou “núcleo político”, “núcleo publicitário” e “núcleo financeiro” são expressões 

empregadas pelo Procurador-Geral da República, na peça acusatória, para qualificar o modo 

como os réus do “Mensalão” se organizaram na distribuição das tarefas supostamente 

criminosas que envolveram o Caso. No Relatório-Denúncia, ao menos entre os 37 enunciados 

que constituem o corpus linguístico deste Terceiro Momento da pesquisa, tais expressões 

aparecem, no texto escrito-a-ser-lido (X) pelo Ministro-Relator, marcadas como tomadas de 

empréstimo da acusação, morfossintaticamente e/ou pelas aspas, e não-marcadas. A análise do 

empréstimo “núcleo central” mostrou que essa não-marcação, na escrita, não impede que, 

quando oralizado, esse segmento de fala fosse realizado fonético-prosodicamente diferente que 

outros segmentos do enunciado. 
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No caso do empréstimo “núcleo publicitário”, marcado, no enunciado EnM3D23, 

tanto pelas aspas como pelo item lexical “denominado”, como se pode observar no segmento 

de fala [os réus do denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo publicitário” da quadrilha], o que 

chama a atenção é o fato de que, em enunciados em que não está marcado no texto (X), esse 

empréstimo é cercado por alguma transcrição em vermelho, o que ilustra, como se vem 

referindo, uma discrepância entre o que foi escrito-a-ser-lido (X) e o que foi de fato lido-a-ser-

transcrito (Y) pelo Ministro-Relator na leitura do Relatório. Isso acontece nos segmentos de 

fala a seguir, que dizem respeito aos empréstimos “núcleo publicitário” e “núcleo financeiro”. 

 

EnM3D17 – [Para viabilizar o seu intento (P1)t, teriam se aproximado dos réus do núcleo dos núcleos 

publicitário e financeiro (P2)] 

 

EnM3D19 – [teriam criado as condições necessárias para a circulação clandestina de recursos financeiros 

(P9) entre o núcleo político e o núcleo (P10) núcleo (P11)p publicitário (P12)] 

 

EnM3D23 - [os réus do denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo publicitário” da quadrilha] 

  

Os segmentos de fala transcritos acima evidenciam, na transcrição-comparação, a 

diferença, marcada em vermelho, entre o texto escrito-a-ser-lido (X) e o texto lido-a-ser-

transcrito (Y) no que diz respeito à realização dos empréstimos “núcleo publicitário” e “núcleo 

financeiro”. Nesses enunciados, o que se verifica, lançando mão do que se fundamentou sobre 

ritmo e disfluência, ainda no Segundo Momento desta Tese, é a marca de alguma “disfluência”, 

no sentido de “falta de fluência”, por parte do Ministro-Relator, ao ler tais expressões. Como 

se vem ilustrando com a retomada dos enunciados, sob a justificativa da descrição fonético-

prosódica, tais discrepâncias são regularidade no discurso do Ministro-Relator na repetição, 

oralizada, em (Y), do que fora preparado, escrito, em (X), para ser lido, no domínio enunciativo 

da Representação do Discurso Outro – neste caso, na repetição, pelo Ministro-Relator, no 

Relatório-Denúncia e no Relatório-Instrução Probatória, das palavras da acusação e da defesa, 

respectivamente. 

Nesse contexto, sendo o interesse desta pesquisa a consideração da materialidade 

sonora da Representação do Discurso Outro e, sendo tais discrepâncias sua regularidade, com 

tais observações, introduz-se, então, a seção seguinte, que se propõe descrever fonético-

prosodicamente discrepâncias entre o escrito-a-ser-lido (X) e o lido-a-ser-transcrito (Y) na 

Representação do Discurso Outro pelo Ministro-Relator do “Mensalão”. 
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9.2.2 Descrição fonético-prosódica de discrepâncias entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto 

lido-a-ser-transcrito (Y) 

 

Ao longo deste Terceiro Momento, através da exposição da transcrição-comparação 

dos 37 enunciados em que se identificaram zonas da Representação do Discurso Outro no 

discurso do Ministro-Relator, é possível perceber, pelo aspecto visual, em vermelho da 

transcrição que há diferenças entre o que estava preparado para ser lido e o que, de fato, foi lido 

pelo Ministro-Relator do “Mensalão”. Esta seção, então, dedica-se à descrição fonético-

prosódica de discrepâncias entre o texto escrito-a-ser-lido (X) e o texto lido-a-ser-transcrito (Y) 

na leitura, pelo Ministro, do Relatório-Denúncia e do Relatório-Instrução Probatória. Pretende-

se, com esta seção, fornecener subsídios linguísticos – fonético-prosódicos, especificamente –, 

para a análise da repetição, pelo Ministro-Relator, dos dizeres da acusação e da defesa (primeira 

dimensão do repetível), e para a repetição, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), do que houvera 

sido preparado no texto escrito-a-ser-lido (X) (segunda dimensão do repetível).  

Para esta descrição, os estudos prosódicos sobre (dis)fluência na fala, especialmente 

os de Scarpa (1995; 2015) e Merlo (2006, 2012), apresentados com mais detalhe no Segundo 

Momento desta Tese, são de contribuição fundamental. Naquela ocasião, foi exposto como tais 

estudos argumentam a favor da consideração de que, na fala, ao invés de se estabelecer uma 

relação dicotômica entre fluência e disfluência, se permita verificar que há um continuum de 

fluência na fala e que, ao contrário de se considerarem as hesitações e as repetições erros do 

falante, admita-se a existência de organização desses elementos na cadeia da fala.  

Deslocando essa concepção para a natureza do corpus da presente pesquisa, cujos 

enunciados são lidos, esta seção pretende-se como uma contribuição para a discussão dessa 

oposição entre “fluência” e “disfluência” na leitura do Ministro-Relator. Para tanto, propõe-se 

a observação de cinco enunciados, dos 37 que compõem o corpus da pesquisa neste Terceiro 

Momento. Esses enunciados foram “escolhidos” porque representam a regularidade do discurso 

do Minstro-relator, que será trabalhada discursivamente ao longo deste Momento.. A descrição 

fonético-prosódica, portanto, é representativa e não exaustiva.  
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Enunciado Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

Relatório-Denúncia 

EnM3D3 Além disso, nos termos da denúncia recebida por esta 

Corte, recursos de publicidade pertencentes ao Banco 

do Brasil, fornecidos pela Visanet, teriam sido 

desviados através de antecipações solicitadas pelo réu 

HENRIQUE PIZZOLATO, em benefício da empresa 

dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH.  

Além disso (P1), nos termos da denúncia recebida por 

esta Corte (P2), recursos de publicidade pertencentes 

ao Banco do Brasil (P3), fornecidos pela Visanet 

(P4)t, teriam sido desviados através de antecipações 

solicitadas (ou determinadas) pelo réu (P5) 

HENRIQUE (P6)p PIZZOLATO PIZZOLATI TU 

(P7) em benefício da empresa dos réus MARCOS 

VALÉRIO (P8)k, CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH. 

EnM3D4 Os réus ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, donos da empresa BÔNUS BANVAL, 

e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR, teriam sido, segundo a denúncia, 

responsáveis pela lavagem de dinheiro para os réus do 

Partido Progressista, desvinculando os recursos 

recebidos pela prática de crime de corrupçaõ passiva 

da origem criminosa, organizando-se, de modo estável, 

em quadrilha, com aqueles réus.  

Os ré:us ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, donos da empresa das empresas  (P1)b 

BÔNUS BAV (P2)b BAVAL (P3)b BANVAL (P4), e 

CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR (P5)t, teriam sido (P6), segundo a 

denúncia, responsáveis pela lavagem de dinheiro para 

os réus do Partido Progressista (P7)d, desvinculando 

desviando os recursos recebidos pela prática de crime 

de corrupção passiva (P8) ah1 (P9)d da origem 

criminosa (P10), organizando-se, de móvel de modo 

está:vel (P11), em quadrilha, com aqueles réus. 

EnM3D7 Com essa suposta autorização dos principais 

integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores e 

do Governo Federal, os réus MARCOS VALÉRIO, 

RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE 

VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO 

teriam dado início, segundo o Procurador-Geral da 

República, às práticas que conduziriam à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos.  

Com esta: com essa suposta au suposta autorização 

(P1)d do:s principais integrantes da cúpula do Partido 

dos Trabalhadores (P2) e do Governo Federal (P3), os 

réus MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ (P4), ROGÉRIO 

TOLENTINO, SIMONE: VASCONCELOS (P5), 

GEIZA DIAS, KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, e VINÍCIUS  SA SAMARANE (P6) e: 

AYANNA TENÓRIO (P7)t teriam dado início, 

segundo o Procurador-Geral da República (P8), às 

práticas que conduziriam conduziram à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos. 

EnM3D19 Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO, os 

quais, no comando das atividades do Banco Rural, 

juntamente com o Sr. José Augusto Dumont, falecido 

em abril de 2004, teriam criado as condições 

necessárias para a circulaçaõ clandestina de recursos 

financeiros entre o núcleo político e o núcleo 

publicitário, através de mecanismos de lavagem de 

dinheiro, que permitiriam a tais réus o pagamento de 

propina, sem que o dinheiro transitasse por suas contas. 

Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

(P1)k KÁTIA RABELLO (P2), JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE (P3) e 

AYANNA TENÓRIO (P4), os quais, no comando das 

atividades do Banco Rural (P5), juntamente com o 

Senhor José Augusto Dumont (P6), falecido em abril 

de dois mil e quatu (P7)k quatro (P8)t, teriam criado 

as condições necessárias para a circulação clandestina 

de recursos financeiros (P9) entre o núcleo político e 

o núcleo (P10) núcleo (P11)p publicitário (P12), 

através de mecanismos de lavagem de dinheiro 

(P13)k, que permitiriam permitiram a tais réus (P14) 

o pagamento de propina (P15), sem que o dinheiro 

transitasse por suas contas 

Relatório-Instrução Probatória 

EnM3IP33 O réu DELÚBIO SOARES admite a prática de caixa 

dois de campanha, conduta que preenche o tipo penal 

do art. 350 do Código Eleitoral, cuja pena é de até 5 

anos de reclusaõ  

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de 

caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche 

o tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código 

Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas é de até cinco 

anos de reclusão. 

 

 

A observação da transcrição-comparação acima faz emergir os questionamentos 

apresentados a seguir: 
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- no texto lido-a-ser-transcrito (Y), as diferenças inscritas em vermelho manifestam 

inserção, apagamento ou substituição (apagamento seguido de inserção) em relação  

ao texto escrito-a-ser-lido (X)? 

- as diferenças entre (X) e (Y) causam alguma interrupção de ordem sintática ou 

fonética, implicando falta de “fluência” na leitura de (X)?  

- no caso de haver diferenças entre (X) e (Y) que não implicam interrupção sintática 

e/ou falta de “fluência” na leitura de (X), como se caracterizam foneticamente os 

segmentos envolvidos na discrepância? 

 

Em resposta a tais questionamentos em face da transcrição-comparação, pode-se, a 

princípio, pela leitura da transcrição em (Y) dos cinco enunciados expostos nesta Seção, supor 

que as inscrições em vermelho se classificam segundo dois aspectos: (1) quanto ao efeito na 

linearidade e (2) quanto à “fluência”122. No que diz respeito ao efeito na linearidade, as 

inscrições em vermelho podem implicar, em relação ao texto escrito-a-ser-lido (X), três efeitos: 

apagamento; inserção; e apagamento-inserção (substituição).  

No inventário das formas de hesitação feito por Merlo (2006), foram destacadas as 

seguintes: pausas silenciosas; pausas preenchidas; prolongamentos; repetições; e falsos inícios. 

Com base nessas formas observadas feitas por Merlo (2006) no campo da hesitação na fala, 

Quadro 21 expressa o mapeamento das discrepâncias, marcadas em vermelho, entre texto 

escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito nos cinco enunciados sob análise.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

122 Na presente descrição, a “fluência” está escrita entre aspas porque, justamente, até o presente momento, a 

fluência está sendo tratada pelas evidências que a transcrição-comparação e as inscrições em vermelho permitem 

alcançar. Pretende-se, ao final desta Seção, justamente discutir a noção de “fluência” quando considerada a 

natureza desta investigação, que se preocupa com a relação entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-

transcrito (Y). 
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Quadro 21 - Inventário das diferenças entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-

transncrito (Y) nos enunciados EnM3D3, EnM3D4, EnM3D7, EnM3D19 e EnM3IP33 

 

Considerando que, na relação entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-

transcrito (Y), os dois aspectos que foram tomados para observação são efeitos na linearidade 

(terceira coluna no Quadro 21) e existência de não-fluência (quarta coluna no Quadro 21),  

podem-se verificar, na combinação entre esses dois aspectos, as seguintes ocorrências, a partir 

do Quadro 21: inserção “fluente”; apagamento “fluente”; apagamento-inserção (substituição) 

“fluente”; inserção “não-fluente”; e apagamento-inserção “não-fluente”. 

Enunciado Discrepância Efeito Fluência Manifestação da 

não-fluência 

EnM3D3 através de antecipações solicitadas 

(ou determinadas) pelo réu 
Inserção Fluente  

- 

EnM3D3 pelo réu (P5) HENRIQUE (P6)p 

PIZZOLATO PIZZOLATI TU 
Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Não-fluente Repetição com 

reformulação 

EnM3D4 donos da empresa das empresas  Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente - 

EnM3D4 donos da empresa das empresas  

(P1)b BÔNUS BAVb (P2) BAVAL 

(P3)b BANVAL 

Inserção Não-fluente Repetição com 

reformulação 

EnM3D4 teriam sido (P6), segundo a 

denúncia, responsáveis pela 

lavagem de dinheiro para os réus 

do Partido Progressista 

Apagamento Fluente - 

EnM3D4 desvinculando desviando os recursos 

recebidos pela prática de crime de 

corrupção passiva 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente - 

EnM3D4 os recursos recebidos pela prática de 

crime de corrupção passiva (P8) ah1 

(P9)d da origem criminosa 

Inserção Não-fluente Pausa hesitativa 

EnM3D4 organizando-se, de móvel de modo 

está:vel 
Inserção Não-fluente Repetição com 

reformulação 

EnM3D7 Com esta: com essa suposta au 

suposta autorização 
Inserção Não-fluente Falso início 

corrigido 

EnM3D7 e VINÍCIUS  SA SAMARANE Inserção Fluente  

EnM3D7 VINÍCIUS  SA SAMARANE Inserção Não-fluente Repetição 

hesitativa 

EnM3D7 segundo o Procurador-Geral da 

República 
Apagamento Fluente - 

EnM3D7 às práticas que conduziriam 

conduziram à lavagem de dinheiro 

desviado dos cofres públicos. 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente - 

EnM3D19 entre o núcleo político e o núcleo 

(P10) núcleo (P11) publicitário 
Inserção Não-fluente Repetição fluente 

EnM3D19 através de mecanismos de lavagem 

de dinheiro (P13), que permitiriam 

permitiram a tais réus (P14) o 

pagamento de propina 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente  

- 

EnM3IP33 O réu DELÚBIO SORA SOARES Inserção Não-fluente Repetição 

hesitativa 

EnM3IP33 cuja pena é de apenas é de até cinco 

anos de reclusão. 
Inserção Não-fluente Repetição 

reformuladora 
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A inserção “fluente” acontece no segmento [através de antecipações solicitadas (ou 

determinadas) pelo réu], no enunciado EnM3D3, e no segmento [e VINÍCIUS  SA 

SAMARANE], no enunciado EnM3D7. No enunciado EnM3D3, o segmento de fala [através 

de antecipações solicitadas (ou determinadas) pelo réu] tem a inserção do determinante no 

segmento [(ou determinadas)], que não implicou interrupção sintática ou – pela evidência da 

transcrição-comparação, pelo menos – na produção fonética. No enunciado EnM3D7, o 

segmento [e VINÍCIUS  SA SAMARANE ] tem  a inserção “fluente” da conjunção aditiva “e”, 

que não implica interrupção sintática ou de ordem fonética.  

O apagamento “fluente” acontece nos enunciados EnM3D4 e EnM3D7. No 

enunciado EnM3D4, no segmento [teriam sido (P6), segundo a denúncia, responsáveis pela 

lavagem de dinheiro para os réus do Partido Progressista], o sintagma modalizador “segundo a 

denúncia”, escrito-a-ser-lido no texto (X), é apagado no texto lido-a-ser-transcrito (Y), e no seu 

lugar não há a inserção de nenhuma expressão ou item lexical. Do mesmo modo, no enunciado 

EnM3D7, o segmento [segundo o Procurador-Geral da República] apresenta o apagamento do 

adjunto adnominal “da República” no sintagma modalizador, e no lugar desse determinante não 

há qualquer inserção.  

Nos casos de apagamento-inserção “fluente”, diferentemente, a expressão ou item 

lexical escrito-a-ser-lido no texto (X), é apagado no texto lido-a-ser-transcrito (Y) e, em seu 

lugar, há a inserção de outra expressão ou item lexical, que o substitui. Tal configuração está 

sendo tratada neste texto como “apagamento-inserção (substituição) 'fluente'”. Isso acontece 

nos enunciados EnM3D4, EnM3D7 e EnM3D19.   

No enunciado EnM3D4, há dois segmentos com apagamento-inserção 

(substituição) “fluente”. No segmento [donos da empresa das empresas], o complemento 

nominal “da empresa”, no singular no texto (X), é apagado no texto (Y) e, em seu lugar, é 

inserido o complemento “das empresas”, no plural, implicando sua substituição. No segmento 

[desvinculando desviando os recursos recebidos pela prática de crime de corrupção passiva], o 

verbo no gerúndio “desvinculando”, previsto em (X) para ser lido, foi apagado em (Y) e, em 

seu lugar, foi inserido o verbo “desviando”.   

No enunciado EnM3D7, no segmento [às práticas que conduziriam conduziram à 

lavagem de dinheiro desviado dos cofres públicos], o verbo “conduziriam” é apagado e, em seu 

lugar, é inserido o verbo “conduziram”, sem qualquer ruptura sintática ou na fala, implicando 

a substituição do verbo apagado pelo verbo inserido. O mesmo acontece com o verbo 

“permitiriam” no enunciado EnM3D19, que, no segmento [através de mecanismos de lavagem 
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de dinheiro (P13), que permitiriam permitiram a tais réus (P14) o pagamento de propina] foi 

apagado e, em seu lugar, foi inserido o verbo “permitiram”, configurando a substituição.  

No que diz respeito às não-fluências na relação entre texto escrito-a-ser-lido (X) e 

texto lido-a-ser-transcrito (Y), ou seja, às diferenças entre (X) e (Y) que implicaram, na 

oralização, alguma ruptura na cadeira da fala, há observações a serem feitas nos cinco 

enunciados tomados como representativos. A inserção “não-fluente” acontece nos enunciados 

EnM3D4, EnM3D7, EnM3D19 e EnM3IP33. Já o apagamento-inserção “não-fluente” acontece 

no enunciado EnM3D3.  

No enunciado EnM3D3, no segmento [pelo réu (P5) HENRIQUE (P6)p 

PIZZOLATO PIZZOLATI TU], o nome próprio “Pizzolatu”, escrito-a-ser-lido em (X), é 

apagado no texto lido-a-ser-transcrito (Y) e, em seu lugar, é inserido o nome “Pizzolati”, com 

a repetição com reformulação da sílaba “tu”. No enunciado EnM3D4, no segmento [donos da 

empresa das empresas  (P1)b BÔNUS BAV(P2)b BAVAL (P3)b BANVAL], o nome próprio 

“Banval” é antecedido por repetição com hesitação, com a inserção “não-fluente” de “bav” e 

“baval”. Também no enunciado EnM3D4, há inserção “não-fluente” na pausa preenchida e com 

hesitação “ah”, no segmento [os recursos recebidos pela prática de crime de corrupção passiva 

(P8) ah1 (P9)d da origem criminosa].  Ainda nesse enunciado, no segmento [organizando-se, 

de móvel de modo está:vel], há a inserção de “de móvel” que, em seguido, é passível de 

repetição reformuladora, que o corrige.  

No enunciado EnM3D5, no segmento [Com esta: com essa suposta au suposta 

autorização], há a inserção “não-fluente” e, em seguida, há a repetição com reformulação 

“suposta autorização”.  No segmento [e VINÍCIUS  SA SAMARANE], há a inserção “não- 

fluente” de “as”, em repetição com hesitação da primeira sílaba do nome próprio “Samarane”. 

No enunciado EnM3D19, no segmento [entre o núcleo político e o núcleo (P10) núcleo (P11) 

publicitário], o substantivo “núcleo” é inserido e, em seguida, repetido com reformulação, para 

ser lido conforme previra o texto escrito-a-ser-lido (X).  

No enunciado EnM3IP33, único, dos cinco enunciados apresentados, do Relatório-

Instrução Probatória, tem inserção “não-fluente” no segmento [O réu DELÚBIO SORA 

SOARES], em que o nome é “Soares” é antecedido por “sora”, e no segmento [cuja pena é de 

apenas é de até cinco anos de reclusão], em que “é de apenas” é inserido e, depois, repetido e 

reformulado por “é de até”, conforme estava previsto no texto escrito-a-ser-lido (X), daí por 

que considerado “repetição reformuladora”. 
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Diante dessa configuração observada no Quadro 21, nesta descrição fonético-

prosódica, o interesse está voltado àqueles segmentos de fala que têm o que se tem chamado 

nesta subseção de inserção “fluente” ou apagamento-inserção “fluente”. Ainda, mesmo que não 

seja o caso do enunciado EnM3IP33, a inserção “não-fluente” de “é de apenas” será analisada, 

por ser o único enunciado que representa a representação do discurso da defesa, no Relatório-

Instrução Probatória.  

Sendo assim, os enunciados cujas diferenças entre texto escrito-a-ser-lido (X) e 

texto lido-a-ser-transcrito (Y) serão analisadas serão os seguintes: EnM3D3, que tem inserção 

“fluente”; EnM3D4, EnM3D7 e EnM3D19, que têm apagamento-inserção (substituição) 

“fluente”; e EnM3IP33, que tem inserção “não-fluente”.  De cada um desses enunciados, o foco 

da descrição e da análise fonética recai sobre as discrepâncias destacadas no Quadro 22. 

 

Quadro 22 - Discrepâncias objeto da descrição fonético-prosódica 

 

A cada um dos três diferentes grupos que aparecem da combinação entre as colunas 

“Efeito” e “Fluência”, no Quadro 22, dá-se destaque nas subseções que seguem. 

 

 

 

 

 

9.2.2.1 Inserção “fluente”: solicitadas (ou determinadas) 

 

O enunciado EnM3D3, do Relatório-Denúncia, foi descrito enunciativamente como 

pertencente à zona da Modalização da Asserção como Segunda (MAS), no campo da 

Enunciado Discrepância Efeito Fluência Manifestação da 

não-fluência 

EnM3D3 através de antecipações solicitadas 

(ou determinadas) pelo réu 
Inserção Fluente  

- 

EnM3D4 desvinculando desviando os recursos 

recebidos pela prática de crime de 

corrupção passiva 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente - 

EnM3D7 às práticas que conduziriam 

conduziram à lavagem de dinheiro 

desviado dos cofres públicos. 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente - 

EnM3D19 através de mecanismos de lavagem 

de dinheiro (P13)k, que permitiriam 

permitiram a tais réus (P14) o 

pagamento de propina 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

Fluente  

- 

EnM3IP33 cuja pena é de apenas é de até cinco 

anos de reclusão. 
Inserção Não-fluente Repetição 

reformuladora 
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Representação do Discurso Outro (RDA), conforme a proposta de Authier-Revuz (2004; no 

prelo). Quando se argumentou a favor dessa classificação, na Seção 9.1 deste Capítulo, 

considerou-se que o sintagma modalizador “nos termos da denúncia recebida por esta Corte” 

indica a modalização da asserção, que é, ainda, reforçada pelo tempo verbal no futuro do 

pretério composto em “teriam sido desviados”.  

Através dessa modalização da asserção, o Locutor (Minstro-relator) modaliza o seu 

discurso e o representa como pertencente ao outro (denúncia, Procurador-Geral da República). 

Com essa modalização, o discurso do Procurador-Geral da República, ou seja, da peça 

acusatória constituída pela denúncia, aparece, no discurso do Ministro-Relator, como discurso 

a partir do qual este fala, com estatuto semântico de fonte do dizer. As palavras da acusação, 

nesse caso, não são mostradas, com autonimização; são, diferentemente, parafraseadas pelo 

Locutor.  

Em relação a esses indicadores da Modalização da Asserção como Segunda no 

enunciado EnM3D3, a saber, o sintagma modalizador e o tempo verbal composto, não se 

observa,  na comparação entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y), 

qualquer discrepância. Em outras palavras, não há, nesses segmentos de fala, qualquer inscrição 

em vermelho que indicasse que o Ministro-Relator leu em voz alta algo diferente do que estava 

previsto para ser lido. No entanto, como já apontado, no segmento [teriam sido desviados 

através de antecipações solicitadas (ou determinadas) pelo réu (P5) HENRIQUE (P6)p 

PIZZOLATO PIZZOLATI TU], o determinante “ou determinadas”, não previsto para ser lido, 

é inserido pelo locutor.  

Como se pode observar na transcrição-comparação, não há, nessa inserção, 

qualquer índice de hesitação. Inclusive, não há qualquer pausa antes ou depois de “ou 

determinadas”, que se integra ao segmento “solicitadas”. Há, inclusive, a aplicação do 

fenômeno que a fonologia denomina de “sândi”, quando a coda final de “solicitada[s]”, 

preenchida, na subjacência, pela fricativa alveolar surda /S/, é produzida como a sonora [z], em 

função da ressilabação com a sílaba de [ou], resultando em “solicitada[zou]”. Nesse contexto, 

então, uma análise fonético-prosódica mais detalhada faz-se relevante. Para tanto, foram 

considerados para análise os seguintes segmentos de fala. 

EnM3D3 

  Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado; 

Segmento 2 – segmento [teriam sido desviados através de antecipações solicitadas (ou 

determinadas) pelo réu (P5) HENRIQUE (P6)p PIZZOLATO PIZZOLATI TU]; 

Segmento 3 – segmento [teriam sido desviados através de antecipações solicitadas (ou 

determinadas)]; 

Segmento 4 – segmento [teriam sido desviados através antecipações solicitadas] 
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Segmento 5 – segmento [teriam sido desviados através de antecipações] 

Segmento 6 – segmento [solicitadas (ou determinadas)]; 

Segmento 7 – segmento [solicitadas] 

Segmento 8 – segmento [(ou determinadas)]  

Segmento 9 – segmento [ou] 

  Segmento 10  – segmento [(determinadas)] 

 

Tabela 23 - Valores de parâmetros acústicos de segmentos de fala do enunciado EnM3D3, para 

análise da inserção “fluente” “ou determinadas” (“solicitadas” ou “determinadas”) 

Seg dur(s) intmed

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

intmin

(dB) 

intmax

(dB) 

f0qtl

(Hz) 

f0med

(Hz) 

f0min

(Hz) 

f0max

(Hz) 

f0ampl

(Hz) 

f0SD sltas Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 25.305 59 62 39 67 148 152 82 266 184 34,399 -16,0385 12 

2 8.402 60 62 39 67 152 155 82 266 184 35,554 -15,3372 11 

3 5.363 62 63 49 67 159 160 82 266 184 36,561 -15,1046 11 

4 4.271 62 63 49 67 168 169 82 266 184 34,521 -14,8728 10 

5 3.199 63 64 53 67 173 176 125 266 141 29,635 -14,8723 10 

6 2.164 61 62 49 66 125 133 82 216 134 31,063 -15,5650 13 

7 1.072 61 61 49 66 141 146 82 216 134 40,502 -14,8753 11 

8 1.092 62 62 52 66 119 123 103 149 46 13,469 -16,1911 14 

9 0.165 65 65 64 66 140 138 122 150 28 10,443 -19,0864 16 

10 0.927 61 62 52 66 116 119 103 149 46 12,145 -15,4510 13 

 

A Tabela 23 permite que se destaquem os valores dos parâmetros acústicos dos 

segmentos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O valor de ênfase espectral do Segmento 6, [solicitadas (ou 

determinadas)], é de 13 dB, maior que o Segmento 5, [teriam sido desviados através de 

antecipações], que lhe é adjacente, cujo valor de ênfase espectral é 10 dB. Isso indica que o 

segmento que contém os determinantes “solicitadas” e “determinadas” é produzido com mais 

esforço vocal. Esse resultado conduz à descrição mais detalhada do Segmento 6.  

O Segmento 7, que contém apenas o determinante “solicitadas”, tem ênfase 

espectral de 11 dB, contra 14 dB do Segmento 8, que contém a inserção “fluente” [(ou 

determinadas)]. Isso induz à constatação de que o determinante inserido, “determinadas”, que 

não estava escrito-a-ser-lido, foi produzido com mais esforço vocal. A observação do valor de 

ênfase espectral do conectivo “ou”, de 16 dB, correspondente ao Segmento 9, porém, permite 

verificar que é este o segmento responsável pela subida de ênfase espectral no Segmento 8.  

Nesse sentido, a análise dos valores de ênfase espectral das vogais tônicas dos segmentos 

[solicitadas] e [determinadas] faz-se adequada. Tal análise possibilita verificar que a vogal 

tônica [a] do segmento [solicitadas] tem 13 dB de ênfase espectral, contra 11 dB da vogal tônica 
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[a] do segmento [determinadas], ou seja, a vogal tônica do segmento escrito-a-ser-lido foi 

produzida com maior esforço vocal que a vogal tônica do segmento inserido.  

Para corroborar essa afirmação, foram calculados os valores de shimmer,  outro 

parâmentro acústico relacionado ao esforço vocal e à energia do espectro, já considerado para 

a investigação realizada no estudo piloto 1. O valor de shimmer apq3 para a vogal tônica de 

[solicitadas] é de 6,306 %, enquanto que de [determinadas] é de 3.50 %, indicando, assim como 

a ênfase espectral, maior esforço vocal do primeiro determinante.  No entando, pela análise 

segmentada dos valores de ênfase espectral dos segmentos [solicitadas], [ou] e [determinadas], 

pôde-se constatar que o conectivo alternativo é produzido com mais esforço vocal.  

Então, se, sob o aspecto rítmico, não há ruptura entre o que estava escrito-a-ser-lido 

(X) – “solicitadas” – e o que foi inserido no texto lido-a-ser-transcrito (Y) – “ou determinadas” 

–, sob o aspectro espectral, pode-se constatar a existência de um pico de esforço vocal no 

segmento não preparado. E esse pico de energia não acontece propriamente no determinante, 

núcleo do sintagma, mas no contectivo que o introduz.  

Veja-se, a seguir, o que ocorre nos casos em que a discrepância entre (X) e (Y) 

implica apagamento-inserção (substituição) do que estava previsto para ser lido.  

 

9.2.2.2 Apagamento-inserção (substituição) “fluente”: desvinculando vs. desviando; 

permitiriam vs. permitiram; conduziram vs. conduziram 

 

Na relação entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y), o que 

se está chamando de “apagamento-inserção (substituição)”, pelas razões já expostas, acontece 

nos enunciados EnM3D4, EnM3D7 e EnM3D19. Resumidamente, tem-se o seguinte: no 

enunciado EnM3D4,   a palavra “desvinculando”, prevista em (X), é apagada e substituída por 

“desviando”, em (Y); no enunciado EnM3D7, a palavra “conduziriam”, prevista em (X), 

apagada e substituída por “conduziram”, em (Y); e no enunciado EnM3D19, a palavra 

“permitiriam”, prevista em (X), apagada e substituída por “permitiram”. 

Desses enunciados, para esta descrição, interessam as características fonético-

prosódicas das inserções e/ou substituições em (Y). Em relação ao enunciado EnM3D4, os 

gerúndios “desviando” e “desvinculando” vêm dos verbos “desviar” e “desvincular”, 

respectivamente. Ambos os verbos compartilham características morfossintáticas, na medida 

em que têm transitividade que exige um complemento verbal não preposicionado (objeto direto) 

e têm a negação lexical causada pelo mesmo prefixo do morfema de negação -des. Interessa a 

esta pesquisa investigar como essa substituição é produzida fonético-prosodicamente.  
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Para a descrição fonético-prosódica do par desvinculando/desviando, do enunciado 

EnM3D4, então, consideram-se quatro segmentos de fala: 

 

EnM3D4 – desvinculando vs desviando 

 

Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado; 

Segmento 2 – segmento [teriam sido (P6), segundo a denúncia, responsáveis pela 

lavagem de dinheiro para os réus do Partido Progressista (P7)d, desvinculando 

desviando os recursos recebidos pela prática de crime de corrupção passiva (P8) ah1 

(P9)d da origem criminosa (P10), organizando-se, de móvel de modo está:vel (P11), 

em quadrilha, com aqueles réus] 

Segmento 3 – segmento [desvinculando desviando os recursos recebidos pela prática 

de crime de corrupção passiva] 

Segmento 4 – segmento [desvinculando desviando] 

 

A Tabela 24 apresenta os valores obtidos para os parâmetros acústicos 

considerados, após extração automática no Praat.  

 

Tabela 24 - Valores de parâmetros acústicos de segmentos de fala do enunciado EnM3D4, para 

análise do apagamento-inserção (substituição) “fluente” “desviando” (desvinculando vs. 

desviando) 

Seg dur(s) Intmed 

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

intmin

(dB) 

intmax

(dB) 

f0qtl 

(Hz) 

f0med

(Hz) 

f0min

(Hz) 

f0max

(Hz) 

f0ampl

(Hz) 

f0SD sltas Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 34,153 59 62 38 66 143 148 77 279 202 34,495 -16,8465 12 

2 21,843 59 62 38 66 145 150 77 279 202 32,875 -16,7814 12 

3 5,18 60 61 43 66 137 140 85 222 137 29,402 -16,8257 13 

4 0,828 64 64 60 66 178 174 129 202 74 20,243 -14,8489 12 

 

Na Tabela 24, é possível verificar que o valor de frequência fundamental (f0) do 

Segmento 5, correspondente à inserção “desviando”, que substituiu “desvinculando”, tem 

média (174 Hz) e mediana (178 Hz) maiores que as médias e medianas dos outros segmentos 

de fala do mesmo enunciado. A análise da curva entoacional do Segmento 3 permite observar 

que tal palavra carrega um pico de frequência fundamental do segmento. 
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Figura 19 - Curva de frequência fundamental do segmento [desvinculando desviando os 

recursos recebidos pela prática de crime de corrupção passiva], com discrepância entre 

(X) e (Y) por apagamento-inserção (substituição) “fluente”, no enunciado EnM3D4 

(desvinculando vs. desviando) 

 

Os valores de média e mediana de frequência fundamental da palavra “desviando”, 

expostos na Tabela 24 e ilustrados na curva entoacional da Figura 19, conduzem, então, a 

constatar que essa palavra, que substitui a palavra “desvinculando”, prevista para ser lida,  é 

proeminente no segmento de fala a que pertence, recebendo ênfase na sua produção.    

No enunciado EnM3D7, o verbo “conduziram”, que substitui, no texto lido-a-ser-

transcrito (X), o verbo “conduziriam”, no texto escrito-a-ser-lido (Y), também apresenta 

proeminência. Essa afirmação se sustenta na análise fonético-prosódica realizada nos seguintes 

segmentos de fala desse enunciado: 

  

EnM3D7 – conduziram  vs. conduziriam 

Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado; 

Segmento 2 – segmento [teriam dado início, segundo o Procurador-Geral da 

República (P8), às práticas que conduziriam conduziram à lavagem de dinheiro 

desviado dos cofres públicos] 

Segmento 3 – segmento [às práticas que conduziriam conduziram à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos] 

Segmento 4 – segmento [às práticas que] 

Segmento 5 – segmento [conduziriam conduziram] 

Segmento 6 – segmento [à lavagem de dinheiro desviado dos cofres públicos] 

 

 

A Tabela 25 traz os valores de parâmetros acústicos para cada segmento. 
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Tabela 25 - Valores de parâmetros acústicos de segmentos de fala do enunciado EnM3D7, para 

análise do apagamento-inserção (substituição) “fluente” “conduziram” (conduziriam vs. 

conduziram) 

Seg dur(s) intmed

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

Intmin 

(dB) 

intmax

(dB) 

f0qtl

(Hz) 

f0med

(Hz) 

f0min 

(Hz) 

f0max 

(Hz) 

f0ampl

(Hz) 

f0SD sltas Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 32.947 60 62 39 66 147 152 85 280 195 34,126 -16,0410 13 

2 8.264 60 62 41 66 141 148 89 240 151 32,889 -15,6907 12 

3 5.095 60 62 41 66 135 138 89 235 146 25,511 -15,4939 13 

4 0.952 59 61 47 65 164 165 122 234 113 36,595 -11,9854 12 

5 0.799 63 64 52 66 161 164 123 195 72 19,806 -19,5159 11 

6 3.344 59 61 41 66 130 129 89 158 69 17,045 -15,5154 13 

 

Diferentemente do que aconteceu com a  substituição de “desvinculando” por 

“desviando”, os valores de frequência fundamental do Segmento 5, que contém exatamente a 

palavra não prevista para ser lida no texto escrito-a-ser-lido (X), não se destacam dos valores 

do mesmo parâmetro em segmentos adjacentes. O parâmetro Ênfase Espectral, que tem sido 

destacado nesta descrição-fonético prosódica como relevante no domínio enunciativo da 

Representação do Discurso Outro, também não se destaca por ter maior valor, o que conduziria 

à constatação de que a palavra inserida teria maior esforço vocal.  

No entanto, a análise fonético-prosódica mais detalhada de medidas de ritmo – de 

duração, especificamente –  e de qualidade de voz – de shimmer, especificamente – permitem 

verificar quais as pistas fonéticas que contribuem para a sensação de proeminência que se tem 

ao escutar o segmento de fala. Para realizar essa análise, foi empreendida a comparação da 

vogal [i] tônica de “conduziram” com as vogais [i] tônicas de outras duas palavras do enunciado 

EnM3D7 - “teriam” e “início”. A Tabela 26 expõe os valores: 

 

Tabela 26 - Valores de duração (ms) e shimmer dos [i] tônicos das palavras “teriam”, “início” 

e “conduziram”, do enunciado EnM3D7 

Palavra Duração 

(ms) 

Shimmer 

(local %) 

Shimmer 

(local, dB) 

Shimmer 

(apq3 %) 

Shimmer 

(apq5 - %) 

Shimmer 

(apq11 %) 

Shimmer 

(dda %) 

ter[i]am 103 4,356 0,375 2,007 2,226 2,871 6,021 

in[i]cio 119 7,980 0,732 3,187 4,104 11,080 9,561 

conduz[i]ram 169 9,370 0,858 4,565 5,761 7,500 13,696 

 

De acordo com o que se observa na Tabela 26, os valores de duração e dos 

descritores de shimmer do [i] tônico de “conduziram” são maiores que a tônica de “teriam” e 
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de “início”.  Assim, pode-se inferir que a palavra inserida tem saliência causada pelo aumento 

da duração, parâmentro apontado na literatura como principal veiculador de proeminência no 

português, conforme já destacado anteriormente neste trabalho. Além disso, os maiores valores 

encontrados para Shimmer indicam maiores irregularidades na energia do espectro, indicando 

diferenças na qualidade da voz.   

A descrição fonético-prosódica do enunciado EnM3D19, que contém a 

discrepância entre “permitiriam”, escrito-a-ser-lido (X), e “permitiram”, lido-a-ser-transcrito 

(Y), percorreu percurso semelhante. Para a análise, foram considerados os seguintes segmentos 

de fala: 

 

EnM3D19 - “permitiriam” vs “permitiram” 

Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado; 

Segmento 2 – segmento [teriam criado as condições necessárias para a circulação 

clandestina de recursos financeiros (P9) entre o núcleo político e o núcleo (P10) 

núcleo (P11) publicitário (P12), através de mecanismos de lavagem de dinheiro (P13), 

que permitiriam permitiram a tais réus (P14) o pagamento de propina (P15), sem que 

o dinheiro transitasse por suas contas] 

Segmento 3 - segmento [teriam criado as condições necessárias para a circulação 

clandestina de recursos financeiros (P9) entre o núcleo político e o núcleo (P10) 

núcleo (P11) publicitário (P12), através de mecanismos de lavagem de dinheiro] 

Segmento 4 – segmento [que permitiriam permitiram a tais réus (P14) o pagamento 

de propina (P15), sem que o dinheiro transitasse por suas contas] 

Segmento 5 – segmento [permitiriam permitiram] 

Segmento 6 – segmento [a tais réus (P14) o pagamento de propina (P15), sem que o 

dinheiro transitasse por suas contas] 

 

 

A Tabela 27 apresenta os valores obtidos para os parâmetros acústicos sob análise. 
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Tabela 27 - Valores de parâmetros acústicos de segmentos de fala do enunciado EnM3D19, 

para análise do apagamento-inserção (substituição) “fluente” “permitiram” (permitiriam vs. 

permitiram) 

 

Como se pode observar nos resultados fonéticos da Tabela 27, o Segmento 5, que 

contém exatamente a palavra “permitiram”, não prevista no texto escrito-a-ser-lido (X), contém 

valores de mediana (f0qtl) (213 Hz) e média (f0med) (206 Hz) de frequência fundamental (f0) 

maiores inclusive que as médias e medianas calculadas entre todos os segmentos considerados 

– 172 Hz e 164 Hz, de mediana de f0 (f0qtl), respectivamente, e 172 Hz e 167 Hz, de média de  

f0 (f0med). Uma análise mais detalhada da vogal tônica da palavra permit[i]ram permite 

verificar que, além da frequência fundamental, a duração também é um parâmetro que 

contribuir para a sua proeminência. A comparação dos valores de duração do [i] tônico de 

“permitiram” com os [i] tônicos de outras palavras do mesmo enunciado EnM3D19 é 

apresentada na Tabela 28: 

 

Tabela 28 - Valores de duração (ms) e média (f0med) e mediana (f0qtl), em Hz, dos [i] tônicos 

de palavras  do enunciado EnM3D19 

Palavra dur(ms) f0qtl(Hz) f0med(Hz) 

Clandest[i]na 88 218 217 

Mecan[i]smo 105 200 200 

Permit[i]ram 191 241 236 

Pol[i]tico 153 207 205 

Prop[i]na 146 164 163 

Ter[i]am 93 213 213 

 

A Tabela 28 permite verificar que os valores de duração, em milissegundos, e de 

mediana (f0qtl) e média (f0med) de frequência fundamental, em Hz, do [i] tônico de 

Seg dur(s) Intmed 

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

Intmin 

(dB) 

Intmax 

(dB) 

f0qtl 

(Hz) 

f0med 

(Hz) 

f0min 

(Hz) 

f0max 

(Hz) 

f0ampl 

(Hz) 

f0SD sltas Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 42.393 59 62 40 67 160 162 83 265 182 32,841 -15,3557 11 

2 20.924 60 62 40 66 164 167 82 265 183 34,492 -15,8146 11 

3 13.709 60 63 40 66 164 166 84 262 178 34,257 -16,1230 12 

4 7.000 59 61 41 66 166 169 83 262 179 35,349 -15,1686 10 

5 0.946 62 64 51 66 213 206 142 251 108 27,909 -13,6980 5 

6 5.982 59 61 41 66 162 161 83 260 176 31,175 -15,5534 12 

Média      172 172       

Mediana      164 167       
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“permitiram” é consideravelmente maior que o das outras palavras com que está em 

comparação. Esse resultado conduz à afirmação de que a palavra “permitiram”, que substitui, 

no texto lido-a-ser-transcrito (Y), a palavra “permitiriam”, prevista para ser lida no texto 

escrito-a-ser-lido (X), é produzida com proeminência no enunciado, o que, como já foi referido, 

pode indicar ênfase e/ou foco prosódico.  

O contorno entoacional apresentado na Figura 20 ilustra essa afirmação. 

 

 

Figura 20 - Curva de frequência fundamental do segmento [que permitiriam permitiram a tais 

réus (P14) o pagamento de propina], com discrepância entre (X) e (Y) por apagamento-inserção 

(substituição) “fluente”, no enunciado EnM3D19 (“permitiram” vs. “permitiram”) 

  

Os enunciados analisados até o presente momento, nesta seção, dizem respeito 

àquilo que se tem considerado como “fluente” nos enunciados com inserção – como na inserção 

de “ou determinadas” (EnM3D3), analisada na primeira subseção – e com apagamento-inserção 

(substituição) – como nos pares conduziriam vs. conduziram (EnM3,  e permitiriam vs. 

permitiram, analisados nesta subseção. Nesses enunciados, o discurso outro representado no 

discurso do Ministro-Relator é o discurso da acusação, uma vez que se trata de enunciados 

extraídos do Relatório-Denúncia.  

Na subseção seguinte, analisa-se o enunciado EnM3IP33, onde há a representação, 

no discurso do Ministro-Relator, do discurso da defesa.  
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9.2.2.3 Inserção “não-fluente”: “é de até” vs. “é de apenas” 

 

Para aproximar esta descrição do enunciado a que ela diz respeito, retomo o 

enunciado EnM3IP33: 

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação 

do Enunciado 

Discurso Indireto  Simples (DIS) (4/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP33 O réu DELÚBIO SOARES admite a prática de 

caixa dois de campanha, conduta que preenche 

o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral, 

cuja pena é de até 5 anos de reclusão 

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a 

prática de caixa dois de campanha (P1)k, 

conduta que preenche o tipo penal do artigo 

trezentos e cinquenta do Código Eleitoral (P2)k, 

cuja pena é de apenas é de até cinco anos de 

reclusão. 

 

Como se observa na transcrição-comparação entre (X) e (Y) do enunciado 

EnM3IP33,  o Ministro-Relator, ao ler o que estava escrito-a-ser-lido em (X), inseriu o sintagma 

“é de apenas” antes de reparar com o previsto “é de até”.  

Como já indicado nos Quadros 21 e 22, essa oposição se instaura no que, com 

inspiração nos trabalhos sobre fluência na fala, se considera uma inserção “não-fluente” com 

repetição reformuladora.  Diferentemente das discrepâncias analisadas na subseção anterior, em 

que houve a substituição de uma palavra por outra (“conduziriam” por “conduziram”, 

“permitiriam” por “permitiram”), na discrepância entre “até”e “apenas”, não há apagamento da 

palavra prevista para ser lida. Pelo contrário, ela é retomada, na linearidade, como retificadora 

da palavra inserida, e essa retificação implica ruptura na cadeia sintática.   

Interessa a esta investigação, para além do que a leitura da transcrição já mostraria, 

como se produz, vocalmente, essa retificação. Para isso, é necessária a descrição fonético-

prosódica do enunciado, do qual foram considerados os seguintes segmentos de fala: 

 

EnM3IP33 

Segmento 1 – segmento que contém todo o enunciado; 

Segmento 2 – segmento [cuja pena é de apenas é de até cinco anos de 

reclusão] 

Segmento 3 – segmento [cuja pena é de apenas] 

Segmento 4 – segmento [é de apenas] 

Segmento 5 – segmento [é de até cinco anos de reclusão] 

Segmento 6 – segmento [é de até] 

Segmento 7 – segmento [cinco anos de reclusão] 

  

A Tabela 29 expõe os valores encontrados para os parâmetros acústicos sob análise.  
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Tabela 29 - Valores de parâmetros acústicos de segmentos de fala do enunciado EnM3IP33, 

para análise da inserção “não-fluente” “é de apenas” (“é de até” vs. “é de apenas”) 

Seg dur(s) Intmed 

(dB) 

Intqtl 

(dB) 

Intmin 

(dB) 

Intmax 

(dB) 

f0qtl

(Hz) 

f0med 

(Hz) 

f0min 

(Hz) 

f0max 

(Hz) 

f0ampl 

(Hz) 

f0SD sltas Ênfase 

Espectral 

(dB) 

1 3.853 61 62 44 66 126 129 92 169 77 13,682 -17,3673 14 

2 3.853 61 62 44 66 126 129 92 169 77 13,682 -17,3673 14 

3 1.933 61 63 44 66 132 135 118 169 51 12,419 -16,7908 15 

4 1.111 61 63 52 65 131 133 119 168 50 10,631 -17,1299 16 

5 1.919 60 61 51 66 121 124 97 146 49 12,273 -18,1488 13 

6 0.666 61 63 54 65 124 124 102 147 46 13,587 -16,6020 16 

7 1.268 60 61 51 66 121 124 97 146 49 11,342 -19,6126 12 

 

O que chama atenção na Tabela 29 é a igualdade ou proximidade dos valores dos 

parâmetros acústicos entre os Segmentos 4 e 6, [é de apenas] e [é de até], respectivamente. 

Ambos os segmentos têm 16 dB de ênfase espectral, o que indica que foram produzidos com o 

mesmo esforço vocal. No entanto, a curva entoacional do Segmento 2, o qual contém 

justamente esses dois segmentos, contribui para a observação de diferenças melódicas entre 

eles. É o que mostra a Figura 21.  
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Figura 21 -  Curva entoacional do Segmento 2 do enunciado EnM3IP33 (“é de até” vs “é de 

apenas”) 

 

Como pretendem apontar as setas na Figura 21, o Segmento 4, [é de apenas], 

apresenta um movimento descendente na curva de frequência fundamental (f0), enquanto que 

o Segmento 6, [é de até], apresenta uma curva descendente. Assim, podem-se fazer duas 

constatações quanto aos aspectos fonéticos em relação à discrepância “é de até” vs “é de 

apenas”: têm o mesmo valor de ênfase espectral, o que indica esforço vocal semelhante e menor 

dos segmentos que lhes são adjacentes; diferenciam-se quanto ao movimento da curva 

entacional – descendente em “é de apenas” e ascendente em “é de até”. Portanto, o sintagma “é 

de até”, previsto no texto escrito-a-ser-lido (X), aparece no enunciado EnM3IP33, já no texto 

lido-a-ser-transcrito (Y), como repetição reformuladora do segmento inesperado “é de apenas”, 

e essa repetição é produzida, foneticamente, com movimento melódico ascendente, que pode 

indicar a existência de foco ou ênfase nesse segmento reformulador.  

Desse modo, diferentemente das inserções e substituições “fluentes” analisadas nas 

duas subseções precedentes, a inserção “não-fluente” apresenta o reforço, na prosódia da língua, 

do significante do texto escrito-a-ser-lido (X), mesmo que ele tenha sido retomado por 

reformulação a um segmento inserido sem previsão, ou seja, sem preparação. 
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A subseção seguinte resume todos os resultados fonético-prosódicos encontrados 

nesta seção, quanto às discrepâncias entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-

transcrito (Y) analisadas até aqui. 

 

9.2.2.4 Sumário dos achados fonético-prosódicos nas discrepâncias entre texto escrito-a-ser-

lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y) 

 

Os achados fonético-prosódicos desta Seção 9.3 estão sumarizados no Quadro 23.  

 

Quadro 23 - Quadro-resumo dos achados fonético-prosódicos da descrição das discrepâncias 

entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y) 

Enunciado Discrepância Tipo Descrição Fonético-Prosódica 

EnM3D3 através de antecipações 

solicitadas (ou determinadas) 

pelo réu 

Inserção 

“Fluente” 

Maior ênfase espectral (esforço vocal) 

no segmento [ou determinadas], 

especialmente no contectivo “ou” 

EnM3D4 desvinculando desviando os 

recursos recebidos pela prática 

de crime de corrupção passiva 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

“Fluente” 

Média e mediana de frequência 

fundamental (f0) maiores no segmento 

inserido, em relação a segmentos 

adjacentes 

EnM3D7 às práticas que conduziriam 

conduziram à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres 

públicos 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

“Fluente” 

Maiores valores de duração e de 

shimmer na vogal tônica do elemento 

inserido, em comparação à mesma vogal 

de mesma tonicidade em outras palavras 

no enunciado, indicando foco ou ênfase 

e maior esforço vogal 

EnM3D19 através de mecanismos de 

lavagem de dinheiro (P13)k, 

que permitiriam permitiram a 

tais réus (P14) o pagamento de 

propina 

Apagamento-

Inserção 

(Substituição) 

“Fluente” 

Média e medianas de frequência 

fundamental (f0) maiores no segmento 

inserido, em relação a segmentos 

adjacentes. Duração e f0 da vogal tônica 

maior que a mesma vogal em outras 

palavras 

EnM3IP33 cuja pena é de apenas é de até 

cinco anos de reclusão. 

Inserção Não-

”fluente” 

Segmento “é de apenas” com curva 

descendente de f0 e segmento “é de até” 

com curva ascendente de f0 

 

Os resultados apresentados no Quadro 23 juntam-se àqueles obtidos nas Seções 9.1, 

sobre os empréstimos textuais, e 9.2, sobre os empréstimos locais, para constituir o conjunto de 

informações fonético-prosódicas que a descrição empreendida ao longo deste Capítulo 9 

permitiu obter. Tais informações são sumarizadas na subseção seguinte. 
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9.3 Sumário das observações fonético-prosódicas na Representação do Discurso Outro no 

discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

 

O Quadro 24 resume as constatações que a descrição fonético-prosódica realizada ao 

longo deste Capítulo 9 permitiu realizar. 

 

Quadro 24 - Quadro-resumo das constatações fonético-prosódicas no domínio da 

Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

Objeto da descrição 

fonético-prosódica 

Constatações Interpretação enunciativa 

Empréstimos Textuais Segmentos de fala da anunciação de abertura 

(“aspas”) e de fechamento (fecha aspas) se 

distinguem prosodicamente dos segmentos que 

lhes são adjacentes 

A ilhota prosódica da anunciação de 

abertura cria o contexto fonético-

prosódico para se considerar o 

enunciado como no domínio do 

Discurso Direto 

Empréstimos Locais Empréstimos locais marcados (tipograficamente 

e/ou morfossintaticamente) são também 

marcados no nível prosódico;  

Empréstimos locais não-marcados no texto 

escrito-a-ser-lido (X) são marcados, quando 

lidos, no nível prosódico 

O “grau zero” de marcação da 

Representação do Discurso Outro, 

que aparece, por exemplo, na alusão, 

necessita considerar, também, o 

nível prosódico do enunciado 

Discrepâncias (apagamentos, 

inserções e substituições) 

Os segmentos de fala não previstos no texto 

escrito-a-ser-lido (X), mas produzidos no texto 

lido-a-ser-transcrito (Y) são produzidos com 

diferenças no nível prosódico 

A dicotomia entre fluência e 

disfluência, na leitura em voz alta da 

Reprentação do Discurso Outro, 

pode ser relacionada à situação de 

enunciação do ato de enunciação 

representado – se o locutor (l) do 

enunciado representado (e) é a 

acusação ou a defesa 

 

No Quadro 24, então, tem-se a descrição da base linguística sobre a qual se realizam 

os processos discursivos no discurso do Ministro-Relator. Com base nessa descrição e nos 

questionamentos que guiaram os gestos de leitura e escuta do arquivo até o presente momento, 

tais questionamentos são retomados e discutidos na perspectiva materialista do discurso, fio 

teórico que tece todo o processo de construção do dispositivo metodológico para a análise 

discursiva da voz emprendida nesta pesquisa.  
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10.  DISCUSSÃO DAS EVIDÊNCIAS: ENTRE O OLHAR DE (X) E A ESCUTA DE 

(Y), A RESISTÊNCIA DO DIREITO 

 

O Capítulo 9 dedicou-se basicamente à descrição linguística - com base nos 

domínios enunciativo (Seção 9.1) e fonético-prosódico (Seção 9.2) - dos 37 enunciados que 

constituíram o corpus linguístico da pesquisa neste Terceiro Momento da investigação.  Essas 

duas seções do Capítulo 9 estão em relação de continuidade, uma vez que os aspectos de 

interesse da descrição fonético-prosódica, da Seção 9.2, emergiram da descrição enunciativa, 

sobre as zonas da Representação do Discurso Outro, realizada na Seção 9.1.  

Esse “narcisismo da estrutura”, como diz Pêcheux ([1983] 2008, p. 46), precisa 

ceder espaço à interpretação, haja vista a perspectiva discursiva à qual se filia este trabalho de 

análise do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, no julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal.  A descrição realizada até o presente momento, seja nos estudos piloto 1 e 2, do 

Segundo Momento, seja no Terceiro Momento, concentrou-se na base linguística sobre as quais 

acontecem os processos discursivos, e é esse jogo entre base e processo, entre descrição e 

interpretação, que joga a Análise de Discurso.  

Esse sentido aparente de divisão textual entre descrição (linguística) e interpretação 

(discursiva) não é senão efeito do exercício de construção do dispositivo metodológico em 

função da materialidade prosódica. Mas esse efeito não significa que a análise de discurso nesta 

pesquisa é residual, complementar ou acessória: pelo contrário, o problema que este estudo traz 

para discussão é discursivo, seu objeto é o discurso, na medida em que busca compreender o 

funcionamento do discurso jurídico, suas tensões e contradições. Foi já nesse esforço que, a 

partir das reflexões emergidas nos Primeiro e Segundo Momentos do trabalho, dos estudos 

piloto 1 e 2 e das considerações teóricas motivadas pelo balanço que se fez após esses dois 

momentos, foi proposta, imediatamente antes do início da descrição empreendida no Capítulo 

9, a reconfiguração da hipótese de configuração das Formações Discursivas em jogo na 

determinação das práticas discursivas do Ministro-Relator123.  

Na ocasião, propusemos que se considerassem três Formações Discursivas: a 

Formação Discursiva Julgadora (FDJ), a Formação Discursiva  Inquisitória (FDI) e a Formação 

Discursiva Garantista (FDG). Assim, sendo o Supremo Tribunal Federal uma instituição do 

                                                 

 

123 Neste texto, no Capítulo intitulado (RE) CONFIGURANDO A HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DA(S) 

FORMAÇÃO(ÕES) DISCURSIVA(S): DE VOLTA AOS PRIMEIRO E SEGUNDO MOMENTOS. 
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aparelho jurídico – ideológico e repressivo –, o discurso do Ministro-Relator está inscrito na 

prática discursiva ritualizada no Supremo Tribunal Federal como instituição do aparelho 

jurídico, que é ideológico e repressor na formação social em que se instaura o Estado de direito. 

É a reflexão sobre a possibilidade de o sujeito julgador estabelecer ou não novas relações com 

esses rituais que preside este Capítulo 10, de modo a entender, a partir do fio do discurso 

descrito através do dispositivo metodológico, se o discurso do Ministro-Relator, que materializa 

a ideologia jurídica, tem espaço para a tensão, para a contradição, para a resistência – ou seja, 

para a quebra de rituais.  

A descrição linguística – enunciativa e prosódica – empreendida até aqui permite 

afirmar que o discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, no Relatório-Denúncia e no 

Relatório Instrução Probatória, é um discurso heterogêneo. Tal heterogeneidade, mostrada e 

marcada, é previsível, uma vez que se trata de um documento em que, necessariamente, o 

Ministro-Relator, como o determinante já indica, relata o que foi feito e dito em dois momentos 

distintos do processo penal. Então, afirmar que o discurso do Ministro-Relator no Relatório é 

heterogêneo porque é marcado pela presença do outro é, ainda que uma etapa importante do 

gesto descritivo e analítico, insuficiente para os propósitos da Análise de Discurso, que se 

preocupa com o funcionamento do discurso, não (simplesmente) com a função deste ou daquele 

elemento que implica a classificação do enunciado numa ou noutra zona de representação do 

discurso outro.  

Assim, é fundamental que, conforme sugere Authier-Revuz ([1982] 2004, p. 11), 

se considere que essas zonas de representação, descritas enunciativa e prosodicamente, são 

formas de “negociação” do sujeito com a heterogeneidade que atravessa todo (o) seu discurso, 

a heterogeneidade constitutiva. Nesta pesquisa, essa “negociação” é estudada a partir da 

peculiaridade do arquivo, que permite a comparação entre o que estava escrito-a-ser-lido (X) e 

o que foi lido-a-ser-transcrito (Y). Essa relação entre dever e ser, tão cara ao Direito, aparece 

materializada no arquivo e, como já demonstrado, sustentada em discrepâncias que denunciam 

a sua contradição.  

As regularidades sobre as quais se vem trabalhando a descrição linguística – 

enunciativa e fonético-prosódica – ao longo da Tese, sobretudo neste Terceiro Momento, 

podem ser resumidas em dois grandes eixos, intrinsecamente ligados às duas dimensões do 

repetível que a pesquisa assume em relação ao arquivo (vide Figura 10, neste texto). No eixo 

vertical, está a primeira dimensão, em que há a repetição, no discurso do locutor Ministro-

Relator, das palavras da acusação (Relatório-Denúncia), que tem como locutor o Procurador-
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Geral da República, ou das palavras da defesa (Relatório-Instrução Probatória), que tem como 

locutor(es) os réus e/ou seus representantes legais.  No eixo horizontal, está a segunda 

dimensão, em que a repetição é interior aos dizeres do Ministro-Relator, enquanto locutor, no 

sentido de que se trata do texto escrito-a-ser-lido (X), cujo locutor é o próprio ministro, e sua 

repetição no texto lido-a-ser-transcrito (Y).  

Quanto à primeira dimensão, esta diz respeito mais propriamente às zonas de 

Representação do Discurso Outro. Nesta Tese, são tratadas na perspectiva teórica de Authier-

Revuz (2004).  As regularidades enunciativas e fonético-prosódicas, quanto às zonas da RDA 

no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, foram apresentadas no Capítulo 9, 

especialmente nas Seções 9.1 e 9.2.1. O Quadro-resumo 19 contribuiu para a sumarização dos 

achados referentes à base linguística e, na dimensão intradiscursiva observada a partir das 

noções de falta, excesso e estranhamento (ERNST, 2009), a falta de discurso direto e o excesso 

de empréstimos do discurso outro destacaram-se entre as regularidades apontadas.   

Esses empréstimos, em que há, portanto, a autonimização, ou seja, a mostração das 

palavras do outro, podem caracterizar a Modalização Autonímica de Empréstimo ou Discurso 

Direto, no que diz respeito ao estatuto semiótico da representação, segundo se apreendeu da 

teorização e descrição feitas por Authier-Revuz nos seus trabalhos sobre o tema. Tais trabalhos, 

a propósito, não levam em consideração, para análise, a comparação entre texto escrito-a-ser-

lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y), justamente a segunda dimensão, dimensão horizontal, 

da repetição no discurso sob análise.  

No caso da presente pesquisa, a relação entre (X) e (Y) configurou-se, ao longo da 

construção do corpus, como foco do estudo, razão por que se entende somente ser possível a 

localização do enunciado entre as zonas de Representação do Discurso Outro se observada, 

além dos estatutos semiótico, semântico e de ancoragem enunciativa, também o estatuto 

prosódico.  É por essa razão que, na ocasião da descrição enunciativa que se empreendeu na 

Seção 9.1 do Capítulo 9, tendo sido feita a ressalva de que aquelas considerações se baseavam 

unicamente no texto escrito-a-ser-lido (X), a mostração das palavras do outro foram meramente 

tratadas como “empréstimos”, que podiam ser textuais ou locais.  

Este gesto de interpretação tem efeito de início com um trabalho sobre os 

empréstimos textuais. Como resumiu o Quadro 24, a análise fonético-prosódica dos 

empréstimos textuais permitiu verificar que, em enunciados com essa configuração, a 

anunciação do empréstimo, seja anunciação de abertura e/ou de fechamento – “abre aspas”, 

“aspas” e “fecha aspas” –, tem caracterização fonético-prosódica que cria, prosodicamente, uma 
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ilhota prosódica que pode ser interpretada como índice de um distanciamento máximo entre o 

enunciado representado – o empréstimo textual propriamente dito – e o enunciado se fazendo.  

Trata-se, portanto, do índice de uma discrepância entre o texto escrito-a-ser-lido 

(X) e o texto lido-a-ser-transcrito (Y), desta vez relacionada ao enquadramento nas zonas de 

Representação do Discurso Outro: no texto escrito-a-ser-lido (X), tem-se caracterização 

enunciativa de Modalização da Asserção como Segunda (MAS) ou Discurso Indireto (DI); no 

texto lido-a-ser-transcrito (Y), a anunciação das aspas e a consequente emergência de uma 

ilhota prosódica permite que se interprete o empréstimo como pertencente a outra zona de 

representação. 

Para a compreensão disso, faça-se trabalhar o enunciado EnM3D9. 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo textual marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D9 Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do 

Banco Rural, Sr. José Augusto Dumont, “assumiu a 

responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos 

praticados pelos dirigentes dessa instituição 

financeira, que sempre tiveram plena consciência de 

que a lucratividade do banco advém de incontáveis 

transações financeiras realizadas à margem da 

legislação” (fls. 5705).  

Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do 

Banco Rural, Senhor José Augusto Dumont, (P1) aspas 

(P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível 

dos ilícitos (P3)p praticados pelos dirigentes dessa 

instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena 

consciência de que a lucratividade do banco (P5) 

advém de incontá:veis transações financeiras (P6) 

realizadas   relalizadas à  margem da legislação” (fls. 

5705) f:echa aspas   

 

A descrição fonético-prosódica de EnM3D9 foi realizada no Capítulo 9 desta Tese, 

especificamente na Subseção 9.2.1.1, que tratou da caracterização fonético-prosódica dos 

empréstimos textuais no discurso do Ministro-Relator. O empreendimento fonético realizado 

sobre o enunciado EnM3D9 permitiu identificar que a anunciação de abertura – provocada pela 

inserção “fluente” de [aspas] – e de fechamento – provocada pela inserção “não-fluente”124 de 

[f:echa aspas] –  sobretudo pelos valores relacionados ao esforço vocal – ênfase espectral, 

principalmente –  fazia configurar uma “ilhota prosódica”.  

Em EnM3D9, o fato de haver, já no texto escrito-a-ser-lido (X), a mostração de 

palavras no empréstimo textual fez com que, na descrição enunciatva, tal enunciado fosse 

caracterizado como pertencente ao domínio da Modalização da Asserção como Segunda 

Complexa, já que, ao representar o outro, mesmo dominado pela modalização, através do 

                                                 

 

124 O alongamento do segmento [f] implica a “não-fluência”, uma vez que é marca de hesitação.  
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modalizador “Segundo a denúncia”, o enunciado apresenta outra forma de representar o outro, 

no empréstimo textual “assumiu a responsabilidade [...] à margem da legislação”, desta vez 

com a mostração das palavras. Segundo a proposta de Authier-Revuz (2004, no prelo), quanto 

às zonas de Representação do Discurso Outro, as duas zonas de RDA em que há mostração de 

palavras, ou seja, autonímia, são a Modalização Autonímica de Empréstimo (MAE) e Discurso 

Direto (DD). 

Retomando a teorização e a descrição feitas pela autora, deve-se ressaltar que a 

Modalização da Asserção como Segunda e o Discurso Direto diferenciam-se substancialmente 

no que diz respeito ao estatuto semiótico, semântico e de ancoragem enunciativa. Enquanto a 

MAS tem estatuto semiótico ordinário, caracterizado pela inexistência de autonimização – ou 

seja, de mostração das palavras do outro representado –, o Discurso Direto, diferentemente, 

caracteriza-se justamente pela mostração das palavras.  Quanto ao estatuto semântico, se a MAS 

confere ao discurso outro o status de fonte do dizer, o Discurso Direto, por sua vez, dá-lhe o 

status de objeto do dizer. Quanto à ancoragem enunciativa entre os atos de enunciação A e a, 

enquanto na MAS a ancoragem é unificada no ato de enunciação A, no Discurso Direto há 

ancoragens distintas em A e em a.  

Já Modalização Autonímica de Empréstimo e Modalização da Asserção como 

Segunda diferenciam-se unicamente pela autonimização – presente na primeira e ausente na 

segunda. O discurso outro com estatuto semântico de fonte do dizer e a ancoragem enunciativa 

integrada no ato de enunciação A são características compartilhadas pelas zonas.   

A questão que parece interessante, aqui, é a comparação entre Discurso Direto e 

Modalização Autonímia de Empréstimo, duas formas de representar o discurso do outro em que 

há a mostração de palavras. Essa identidade semiótica entre MAE e DD – em ambas as zonas 

há autonimização – não se mantém no estatuto semântico e na ancoragem enunciativa, uma vez 

que, na MAE, o discurso outro é representado como fonte do dizer, e a ancoragem enunciativa 

é unificada em A.  

Com essas observações, considerando a particularidade do arquivo de que o corpus 

discursivo desta pesquisa foi construído – com um documento escrito-a-ser-lido e um 

documento lido-a-ser-transcrito –, defendemos, então, que a localização da complexidade da 

representação, ou seja, que a caracterização dessa mostração como Modalização Autonímica 

de Empréstimo ou como Discurso Direto se dê a partir da consideração da materialidade 

prosódica da língua.  
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Em EnM3D9, a oralização de (X), já no texto lido-a-ser-transcrito (Y), acontece de 

modo que a anunciação de abertura e fechamento do empréstimo isola o discurso outro na 

cadeia da fala, inclusive prosodicamente. Interessa, então, a partir de EnM3D9, entender o 

funcionamento discursivo desse isolamento enunciativo-prosódico, no exercício proposto por 

esta pesquisa, de compreender o funcionamento discursivo da prosódia da Representação do 

Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”.   

O modo como a Análise de Discurso coloca os enunciados a trabalhar na rede de 

formulações possíveis de uma certa Formação Discursiva, como já se expôs anteriormente, é 

através dos exercícios parafrásticos.  Considerando a particularidade do arquivo, que tem um 

documento escrito-a-ser-lido (X) e um documento lido-a-ser-transcrito (X), a realização desse 

exercício tem especificidades causadas pelo fato de se estar trabalhando sobre a materialidade 

prosódica e que coloca em encontro as duas dimensões do repetível que atravessam os processos 

discursivos da Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator. 

Quanto à primeira dimensão – repetição, pelo Ministro-Relator, no texto escrito-a-

ser-lido (X), do que o outro disse –, EnM3D9 poderia ter sido escrito de diferentes modos, e 

cada diferente modo implicaria a localização em uma ou outra zona de Representação. Quanto 

à segunda dimensão – repetição, pelo Ministro-Relator, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), do 

que estava escrito-a-ser-lido (X) –, cada possibilidade de reescritura de (X) teria muitas outras 

possibilidades de leitura de (X), em (Y). Considerando que a materialidade prosódica é a que 

mobiliza o dispositivo metodológico-analítico que se vem construindo nesta pesquisa,  a prática 

analítica do discurso que se empreende tem como preocupação as possibilidades de (re)leitura 

de X, ou seja, os diferentes modos de oralizar o que estava escrito-a-ser-lido.  

Assim, em um exercício de paráfrase prosódica-discursiva125, fazemos trabalhar o 

enunciado EnM3D9 e algumas das muitas possibilidades de inserção, apagamento-inserção 

(substituição), apagamento, sejam “fluentes” ou “não-fluentes”, considerando a relação entre o 

                                                 

 

125 A expressão “Paráfrase Prosódica” foi cunhada com inspiração na expressão “paráfrase discursiva”. Nasceu 

das discussões em sala de aula com a Professora Aracy Ernst, em 2012, sobre o texto “Análise Sintática e Paráfrase 

Discursiva” (LÉON; PÊCHEUX, 1980). Resultou no trabalho “A prosódia como materialidade linguística no 

estudo dos processos discursivos: uma primeira reflexão a partir da noção de paráfrase sintática” (SIGALES-

GONÇALVES; ERNST, 2013), aceito para apresentação no Congresso da Associação Latinoamericana de 

Estudos do Discurso (ALED) de 2013. A inquietação era se, além da paráfrase destacada por Pêcheux, adstrita à 

linearidade da língua, seja por procedimentos de alteração morfossintática e/ou de alteração lexical, comumente 

adotados pelos analistas de discurso na construção das “famílias parafrásticas”, poder-se-ia considerar uma 

paráfrase no nível suprassegmental, prosódico, que diria respeito, então, aos diferentes modos de entoar o 

enunciado considerando a filiação a esta e/ou àquela formação discursiva, no que, então, chamaremos de paráfrase 

prosódica-discursiva ou, abreviadamente, de paráfrase prosódica. 
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dever ser, de (X), e o ser, de (Y), e o que tais elementos de discrepância entre (X) e (Y) trazem 

como efeitos de sentido ao enunciado.  Das inúmeras possibilidades de seleção e combinação 

que conduzem à Representação do Discurso Outro, neste exercício de paráfrase prosódica a 

base linguística sobre a qual se realizarão as paráfrases é duplamente constituída pelo (X) e pelo 

(Y) do enunciado.  

Isso significa dizer que, em relação a (X), não se proporão paráfrases que alterem o 

domínio da Modalização da Asserção, alterando, por exemplo, o modalizador “Segundo a 

denúncia” por um sintagma de discurso indireto do tipo “A denúncia disse que...”. A base para 

a paráfrase é a materialidade de (X) tal qual foi escrito-para-ser-lido pelo Ministro-Relator. 

Em relação a (Y), a língua permite várias configurações prosódicas na leitura do 

que estava escrito-a-ser-lido, e parâmetros que vêm sendo relevantes para a descrição do corpus 

até aqui, como frequência fundamental, duração, ênfase espectral, podem adquirir valores que 

alteram a curva entacional, rítmica e o esforço vocal.  Então, neste exercício de paráfrase 

prosódica, a materialidade de Y, tal como foi lido-a-ser-transcrito pelo Ministro-Relator, é a 

base linguística sobre a qual se constroem as paráfrases.  

As paráfrases prosódicas são os diferentes modos de dizer, pela fala, o enunciado; 

em um sentido mais estrito, considerando a natureza da relação entre escrito-a-ser-lido (X) e 

lido-a-ser-transcrito (Y), as paráfrases prosódicas são os diferentes modos de ler, em (Y), (X). 

As paráfrases prosódicas trabalham, portanto, sobre as possibilidades de (Y) para o (X) que foi 

escrito, preservando o interesse na relação (XY). Como o que nos interessa em EnM3D9 é a 

prosodização do empréstimo textual, as paráfrases prosódicas propostas debruçam-se sobre os 

elementos relacionados à oralização que se destacaram na descrição fonético-prosódica e 

enunciativa, como, por exemplo, as inserções que implicaram a anunciação de abertura e de 

fechamento e a consequente emergência da ilhota prosódica em (Y).  

Importante enfatizar que se trata, aqui, de possibilidade: cada paráfrase prosódica 

não foi relida e regravada, ainda que se considere que tal exercício de pesquisa seja bastante 

interessante e contributivo se a materialidade prosódica é importante para o estudo.  

Dito isso, veja-se o Quadro a seguir, em que propomos algumas paráfrases 

prosódicas para a relação XY em EnM3D9. Ya, Yb, Yc, e, assim, sucessivamente, indicam uma 

possibilidade de (re)leitura de Y. As inscrições em vermelho indicam inserção, apagamento-

inserção e apagamento em relação a Y – o que é importante ser destacado. Isso implica que 

uma palavra ou expressão que, em Y, estiver em vermelho, justamente como o caso da inserção 

“fluente” de [aspas], pode aparecer na paráfrase prosódica proposta como [aspas], indicando 
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que, nesta, foi apagado. As letras maiúsculas sobre palavras ou expressões indicam alguma 

particularidade prosódica, como aumento de frequência fundamental, esforço vocal. É por essa 

razão, inclusive, que, depois da descrição fonético-prosódica empreendida, pode-se, nesta 

interpretação, atualizar a transcrição-comparação em (Y) de modo a contemplar, por exemplo, 

o maior esforço vocal com que foi produzida a inserção [aspas]. As pausas seguem recebendo 

a cor azul, e o tachado sobre elas indicam que, na paráfrase prosódica proposta, não foram 

realizadas. As pausas recebem a cor vermelho se, por ventura, não tiverem sido realizadas em 

(Y) e estiverem previstas na paráfrase, o que pode fazer emergir uma colidência numérica entre 

pausas, que se espera não comprometer a interpretação. 
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Quadro 25 - Paráfrases prosódicas em EnM3D9 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo textual marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D9 Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do 

Banco Rural, Sr. José Augusto Dumont, “assumiu a 

responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos 

praticados pelos dirigentes dessa instituição 

financeira, que sempre tiveram plena consciência de 

que a lucratividade do banco advém de incontáveis 

transações financeiras realizadas à margem da 

legislação” (fls. 5705).  

Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do 

Banco Rural, Senhor José Augusto Dumont, (P1) 

ASPAS (P2) “assumiu a responsabilidade de ser a 

face visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira (P4)k, que 

sempre tiveram plena consciência de que a 

lucratividade do banco (P5) advém de incontá:veis 

transações financeiras (P6) realizadas   relalizadas à  

margem da legislação” (fls. 5705) f:echa aspas   

Ya Segundo a denúncia (P1), o falecido Vice-Presidente do Banco Rural (P2), Senhor José Augusto Dumont, 

(P3)  (P1) aspas (P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena consciência de que a lucratividade 

do banco (P5) advém de incontá:veis transações financeiras (P6) realizadas   relalizadas à  margem da 

legislação” (fls. 5705) f:echa aspas   

Yb Segundo a denúncia (P1), o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Senhor José Augusto Dumont, (P2)  

(P1) aspas (P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena consciência de que a lucratividade 

do banco (P5) advém de incontá:veis transações financeiras (P6) realizadas   relalizadas à  margem da 

legislação” (fls. 5705) f:echa aspas   

Yc Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Senhor José Augusto Dumont, (P1)  (P1) 

aspas (P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos dirigentes 

dessa instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena consciência de que a lucratividade do banco 

(P5) advém de incontá:veis transações financeiras (P6) realizadas   relalizadas à  margem da legislação” 

(fls. 5705) f:echa aspas   

Yd Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural (P1), Senhor José Augusto Dumont, (P1)  

(P1) aspas (P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos 

dirigentes dessa instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena consciência de que a lucratividade 

do banco (P5) advém de incontá:veis transações financeiras (P6) realizadas   relalizadas à  margem da 

legislação” (fls. 5705) f:echa aspas   

Ye Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, Senhor José Augusto Dumont, (P1) aspas 

(P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos (P3)p praticados pelos dirigentes dessa 

instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena consciência de que a lucratividade do banco (P5) 

advém de incontá:veis transações financeiras (P6) realizadas   relalizadas à  margem da legislação” (fls. 

5705) fecha aspas   

 

As paráfrases prosódicas apresentadas no Quadro 25 mobilizam diferentes modos 

de prosodização, em (Y),  que o empréstimo textual de (X) pode assumir. Cada um desses 

modos de prosodização diz, enunciativamente, sobre a proximidade ou afastamento do locutor 

com aquilo que está enunciando das palavras do outro. Discursivamente, essa distância deve 

ser interepretada como diferentes modos de o sujeito (do discurso) se relacionar com as 

formações discursivas que determinam o seu dizer.  

No caso EnM3D9 – Ya, em relação à (Y), há diferença no fraseamento prosódico 

no sintagma que antecede o empréstimo textual e, também, a inexistência da anunciação desse 
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empréstimo, causada pelo apagamento de “aspas” e de “fecha aspas”. Propusemos um 

fraseamento com pausas em locais previsíveis na sequência, como (P1), localizada depois do 

sintagma modalizador, (P2), localizada entre o sujeito e seu aposto, e (P3), imediatamente antes 

do empréstimo, encerrando o sintagma iniciado no sujeito do período.  

A existência dessas três pausas no segmento de fala que antecede o empréstimo, 

hipoteticamente, faria diminuir a taxa de elocução do enunciado, já que, em relação a (Y), SDR1 

– Ya tem duas pausas a mais no segmento de fala, em locais sintático-prosódicos previsíveis 

pela estrutura da língua. O mesmo entendimento se tem de EnM3D9 – Yb, que, em relação à 

Ya, elide a pausa entre o sujeito e seu aposto. Na paráfrase prosódica proposta em Yc, a 

diferença de (Y) reside na não-anunciação das aspas, seja de abertura, seja de fechamento, já 

que a pausa imediatamente antes do empréstimo textual – (P1) – se mantém. Em Yd, o 

fraseamento prosódico proposto na paráfrase não tem pausa antes do empréstimo textual, que 

seria, então, produzido dentro do mesmo constituinte que “Senhor Augusto Dumont”. 

Diferentemente das paráfrases prosódicas propostas em Ya, Yb, Yc, Yd, a paráfrase 

prosódica proposta em Ye não tem, em relação a (Y), inserção, inserção-apagamento ou 

apagamento de palavras ou expressões. Assim, em relação à (Y), Ye apresenta a mesma 

linearidade e, também, o mesmo fraseamento prosódico, uma vez que as pausas de (Y) se 

mantêm. O que se alteraria, nesse caso, seria unicamente o modo de produção dos elementos 

da anunciação: a anunciação de abertura, “aspas”, em minúsculo, representaria uma produção 

sem aquele pico de esforço vocal encontrado em (Y), e a anunciação de fechamento, “fecha 

aspas”, não mais teria a o alongamento da consoante fricativa. Sendo a anunciação dos 

empréstimos tomada como um índice da emergência de uma ilhota prosódica que suspenderia 

o discurso do outro no enunciado, as paráfrases prosódicas Yd e Ye representariam, então, em 

relação a (Y), respectivamente, um polo em que a alteração envolve mudanças também no nível 

morfossintático e um polo em que a alteração é estritamente prosódica.  

Em EnM3D9, nas paráfrases prosódicas de Ya a Yd, o empréstimo textual, marcado 

tipograficamente com as aspas no texto escrito-a-ser-lido (X),  não recebe, no segmento de fala 

que o constitui, nenhuma marcação pela fala. Já na paráfrase em Ye, ainda que essa marcação 

aconteça, pela manutenção da anunciação das aspas, prosodicamente não teria o esforço vocal 

ou o ritmo que teve em (Y). Desse modo, pode-se entender que,  de Ya a Yd, a Modalização da 

Asserção como Segunda domina e absorve o empréstimo textual, que aparece mais integrado 

ao sintagma que o antecede. Predomina, portanto, o modo de representar o outro que permite 
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parafrasear o que esse outro disse, sem precisar anunciar, na fala, o limite entre o seu discurso 

e o que não é seu. 

De outro modo, na paráfrase prosódica Ye e na formulação (Y), o que se percebe é 

é a manutenção, na fala, da marcação tipográfica existente em (X). Em (Y), ainda, a 

caracterização prosódica da anunciação do empréstimo conduz à distância máxima entre o 

discurso do outro, representado, e o discurso do Ministro-Relator. Considerando que todas as 

paráfrases prosódicas propostas mantêm a representação do discurso do outro, pelo menos com 

a manutenção da Modalização da Asserção como Segunda, pode-se considerar que são 

formulações possíveis em uma mesma família parafrástica (PÊCHEUX; FUCHS [1975] 2010), 

inscrita na Formação Discursiva Julgadora (FDJ), que, constituída pela memória discursiva da 

neutralidade, da imparcialidade, que constrói o imaginário sobre o qual são feitas as 

representações de “Ministro-Relator”, é antagônica à Formação Discursiva Inquisitória (FDI). 

Dentro dessa mesma família parafrástica, determinada pela FDJ, a formulação 

presente no discurso do Ministro-Relator, em (Y), e as formulações possíveis das paráfrases 

prosódicas Ya a Ye podem ser interpretadas discursivamente como diferentes modos de o 

sujeito se relacionar com a forma-sujeito dessa FD que o injunge a ser distante das partes do 

processo – no caso de EnM3D9, distante da acusação. Podem-se considerar, a depender da 

configuração enunciativa-prosódica, diferentes posições-sujeito a serem ocupadas pelo sujeito 

julgador, de modo que a prosódia, então, como materialidade, é um mecanismo discursivo que 

contribui para o alcance da eficácia material do imaginário (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 115) 

que repousa sobre a figura do Ministro-Relator.  

Em EnM3D9, então, a ilhota prosódica identificada em (Y) é índice intradiscursivo 

de obediência do sujeito à forma-sujeito que domina a FDJ, dando ao imaginário que constitui 

essa Formação Discursiva sua eficácia plena. A instância do imaginário contém as 

representações, ou seja, as formações imaginárias que se fazem dos lugares de dizer na 

comunicação, cuja ilusão, narcísica, pressupõe o locutor (A) e o destinatário (B). Os processos 

discursivos, então, se constroem nas representações, nas imagens, que A tem sobre si e sobre o 

outro. Entre as formações imaginárias propostas por Pêcheux ([1969] 2010, p. 82) para o estudo 

dos processos discursivos, interessam à presente análise as seguintes: quem sou eu para lhe falar 

assim? Quem é ele para que eu lhe fale assim?  

Para a análise do funcionamento da Representação do Discurso Outro no discurso 

do Ministro-Relator do “Mensalão”, tais perguntas podem ser deste modo reformuladas: o que 

é ser um juiz para falar assim? Para quem um juiz fala para falar assim? Considerando que se 
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está tratando da interpretação de EnM3D9 e da relação entre escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-

transcrito (Y), esse “assim” que aparece nos questionamentos é deste modo preenchido: 

“‘assim'”, com esse distanciamento – enunciativo-prosódico – entre as minhas palavras e as 

palavras da acusação”.  

Neste gesto de interpretação, o trabalho sobre tais questionamentos começa, então, 

com um trabalho sobre a construção da representação de sujeito julgador na ideologia jurídica, 

que sustenta o imaginário sobre o posição enunciativa de juiz. E, então, ganhará lugar na 

discussão o pronome oblíquo lhe e o que ele pode estar carregando de sentidos. 

Nesse ponto, é importante enfatizar que a Formação Discursiva Julgadora pode 

determinar o discurso independentemente da posição enunciativa e do lugar institucional 

ocupado pelo sujeito. Em outras palavras, sujeitos que falam do lugar enunciativo de acusação, 

como o Procurador-geral da República, ou do lugar enunciativo de advogados de defesa, podem 

ter, em seu discurso, elementos de saber vindos da Formação Discursiva Julgadora. Do mesmo 

modo, do lugar enunciativo de juiz, pode emergir um sujeito cujo discurso é determinado pela 

Formação Discursiva Garantista ou pela Formação Discursiva Inquisitória, e isso diz sobre a 

heterogeneidade de todo discurso, contraditoriamente constituído por saberes de outras 

Formações Discursivas além daquela que o domina.  

Dito isso, é possível interpretar que, em EnM3D9,  o excesso, no texto lido-a-ser-

transcrito (Y), marcado pela prosódia, da separação entre o seu discurso e o discurso do outro-

acusação inscreve o discurso do Ministro-Relator da Formação Discursiva Julgadora. Essa 

Formação Discursiva Julgadora que se sustenta no imaginário de Direito como império – 

império da neutralidade, da imparcialidade, da transparência. Ora, como diz Ronald Dworkin, 

em seu “O império do Direito” ([1986] 2007),  

 

Vivemos na lei e segundo o direito. Ele faz de nós o que somos: cidadãos, empregados, 

médicos, cônjuges e proprietários. É espada, escudo e ameaça: lutamos por nosso 

salário, recusamo-nos a pagar o aluguel, somos obrigados a pagar nossas multas ou 

mandados para a cadeia, tudo em nome do que foi estabelecido por nosso soberano 

abstrato e etéreo, o direito. (DWORKIN, [1986] 2007, prefácio) 

  

Paradoxalmente, esse ente abstrato segundo o qual vivem os indivíduos é o mesmo 

que fundamenta o Estado (de Direito), democrata e republicano, do qual a liberdade do 

indivíduo e a consequente soberania popular são fundamentos. Trata-se de um imaginário de 

Direito que, ao mesmo tempo em que determina o indivíduo, dá a ele a ilusão de um desejo 

onipotente. Quem é o Ministro-Relator para lhe falar “assim” nesse império que é o Direito, 
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então? Quem é o Ministro-Relator para se distanciar tão drasticamente do discurso do outro, 

sendo esse outro a acusação?  

Conduta ilibada, notório saber jurídico, indicação pelo Chefe do Poder Executivo, 

sabatina do Senado. Alguns dos critérios, também abstratos, que se materializam na chegada de 

um jurista no Supremo Tribunal Federal e que perseguem a manutenção dos pilares sobre os 

quais se contrói o imaginário de Justiça no império do Direito. Não só a inserção “fluente” das 

“aspas”, mas sobretudo o esforço vocal empreendido pelo Ministro-Relator para produzi-la, 

mostra a inscrição do discurso do Ministro-Relator na Formação Discursiva Julgadora, 

atravessada por essa representação discursiva que distancia aquele que julga daquele e daquilo 

que é julgado, nessa fantasia ideológica que veste o “reino da lei” (ŽIŽEK, [1990] 2003, p. 64).  

Como aprendemos em Authier-Revuz (2004; no prelo), a zona de Representação 

do Discurso Outro em que o distanciamento semiótico, semântico e enunciativo entre o discurso 

se fazendo e o discurso do outro é  máximo é a do Discurso Direto. Em SDR1 – EnM3D9, 

pode-se interpretar que o maior esforço vocal na anunciação de abertura e o alongamento na 

anunciação de fechamento, são marcas prosódicas que isolam o discurso do outro na cadeia e 

dão ao empréstimo textual das palavras do outro um status equiparável ao do Discurso Direto.  

No Discurso Direto, como aponta Authier-Revuz ([1982] 2004, p. 12), o locutor desempenha a 

função de mero porta-voz das palavras do outro, as quais, de fato, são as que ocupam o espaço 

e o tempo na enunciação; o locutor abre, no seu discurso, espaço e tempo para o discurso do 

outro.  

No enunciado EnM3D9, o discurso do Ministro-Relator, portanto, abre-se ao 

discurso da acusação, para dele se distanciar enunciativa e prosodicamente; o Ministro-Relator 

deixa o acusador falar com suas próprias palavras e, ainda, destaca essas palavras na cadeia 

prosódica, no momento de oralizar o que estava escrito-a-ser-lido (X). Nesse sentido, entende-

se que a Formação Discursiva Julgadora determina não só o que deve ser dito, mas, também, 

nesse caso, o que deve ser lido, considerando as representações construídas pela formação 

imaginária do destinatário do discurso do Ministro-Relator.  

A constituição de EnM3D9 não é determinada apenas pela imagem que o sujeito 

julgador faz de si, construída sobre uma memória discursiva que recorta, do interdiscurso da 

ideologia jurídica, o saber da ilibalidade, de um Direito incapaz de ser tocado pelo que não seja 

puro e moral, de um Direito racional, no sentido mesmo de ser capaz de imparcialmente se 

dividir em partes iguais – acusação e defesa – e fazer disso o mote da Justiça. Os processos 
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discursivos inscrevem no simbólico, também, a imagem que esse sujeito julgador faz daquele 

para o qual aquilo que fala se destina – responde, portanto, a representações.  

As condições materiais de produção do discurso do Ministro-Relator do STF no 

julgamento do “Mensalão” precisam ser relacionadas ao que seja falar (d)o Direito e dar (d)ele 

a conhecer, no que esta Tese tem tratado como espetáculo da divulgação jurídica. A inscrição 

do sujeito julgador no simbólico, materializada, no fio enunciativo-prosódico do discurso, na 

disjunção entre um-outro, acontece em condições de produção do discurso jurídico que levam 

às máximas consequências o discurso segundo o qual o aparelho jurídico, através da 

transparência e da publicidade das suas instituições, é provedor e mantenedor da ordem 

democrática no Estado de direito.  

As paráfrases prosódicas sobre a materialidade do que foi lido-a-ser-transcrito em 

EnM3D9 mostram diferentes subjetividades no interior da Formação Discursiva Julgadora,  que 

tem como enunciado de referência o “seja imparcial”. A formulação em (Y), do discurso do 

Ministro-Relator, de todas as existentes na família parafrástica construída com filiação nessa 

rede sentidos, é a que apresenta o mais obediente sujeito no interior da FDJ, de performance 

irretocável no teatro da consciência da ideologia jurídica.  

O sujeito julgador que se distancia de tal modo das palavras da acusação, que evita 

traduzi-las e, pelo contrário, deixa a acusação falar com suas próprias palavras, tem como 

destinatário não apenas a acusação e a defesa, como um dos pólos da controvérsia penal e 

maiores interessados na preservação do contraditório entre as partes. Estão ali, assistindo ao 

Ministro-Relator, as partes, os outros Ministros da Corte. Além disso, compõem o imaginário 

de destinatário do discurso do sujeito julgador, presidindo o funcionamento desse discurso, a 

massa, nesse caso animada, que constituiu a audiência inédita que se formou sobre o 

“Mensalão”, motivada pela transmissão dos julgamentos do STF pelos canais oficiais de 

televisão ou de internet.  

O sujeito julgador que anuncia, com esforço vocal e maior ocupação do tempo, 

“aspas” e “fecha aspas”, diz a essa massa o seguinte: isso quem disse foi o acusador; eu, juiz, 

não disse isso; quem está acusando é o Ministério Público Federal. Assim, o discurso do sujeito 

julgador funciona como uma propaganda do Estado (de direito), em que a divulgação jurídica 

deve ser entendida como uma questão de política. A inserção das marcas de anunciação, que 

implicam a ilhota prosódica, sintetizam, na marca prosódica-enunciativa, sentidos de Ministro-

Relator, de juiz, de Direito, que habitam o imaginário de representações da ideologia jurídica.  
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É nesse sentido que somos conduzidos a sugerir, arriscadamente, a partir da 

descrição fonético-prosódica empreendida, que as inserções em (Y), marcadas em vermelho,  

têm um funcionamento metonímico: o dizível no texto lido-a-ser-transcrito (Y) deixa de ser 

apenas o que estava escrito-a-ser-lido em (X), e passa a ecoar o interdiscurso e a memória 

discursiva da formação discursiva que o determina, e justamente o modo de dizer em (Y), o 

comportamento prosódico do que foi falado, permite a compreensão do caráter material dos 

sentidos de se anunciar “aspas” e “fecha  aspas” ao representar o discurso do outro.  

No caso dos empréstimos textuais do discurso do Ministro-Relator, de que o 

enunciado EnM3D9 é representativo, a anunciação dessas aspas, dessa separação entre o um e 

o outro, não aconteceu de modo indiferente na prosódia da língua, uma vez que se constatou 

que, regularmente, tais segmentos de fala foram produzidos com mais esforço vocal, com maior 

ocupação do tempo. A materialidade prosódica tem aí sua condição de significante, uma vez 

que a simples inserção de “aspas” em (Y) já confere a separação entre o discurso do um e o 

discurso do outro – entre Ministro-Relator e acusação, enquanto que a inserção de “aspas” com 

maior esforço vocal, com valores de pico de ênfase espectral, reforçam essa separação, já 

prevista pelas marcas tipográficas do texto escrito-a-ser-lido (X), lhe deixa carregada de 

sentidos e expõe um sujeito julgador que grita a sua identificação com o discurso que lhe diz: 

“você é juiz; juízes não se confundem com as partes do processo; juízes devem defender os 

princípios do Estado democrático e um Direito neutro, puro, que não se misture com 

garantidores ou com inquisidores”.  

Na nossa interpretação, esses sentidos estão simbolizados no “aspas” e no “fecha 

aspas” inseridos pelo Ministro-Relator ao ler o que lhe estava prescrito. O Ministro-Relator, 

então, ao formular tais inserções, faz emergir, através de um processo metonímico,  não só o 

discurso do outro nas palavras da acusação, mas o discurso do Outro materializado em um 

sujeito julgador que reforça os sentidos da Formação Discursiva Julgadora, como efeito 

discursivo de saberes pré-construídos no interdiscurso da ideologia jurídica e determinantes da 

memória discursiva  que constituem os sentidos de sujeito julgador.  

Essa ponderação que sugere o funcionamento metonímico das inserções de “aspas” 

e “fecha aspas” na formulação do texto lido-a-ser-transcrito (Y) em EnM3D9 nos conduz a um 

terreno fértil e perigoso126 da Análise de Discurso, o da articulação entre ideologia e 

                                                 

 

126 Fértil porque reconhecidamente ainda tem muito a ser explorado pelos analistas de discurso, como pediu 

Pêcheux em Semântica e Discurso (BALDINI; DI NIZO, 2015; MARIANI, 2013; LAGAZZI, 2013; 
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inconsciente. Trata-se do terreno em que se encontram os efeitos da luta de classe e os efeitos 

daquilo que fala mesmo dormindo (ALTHUSSER, 1984), os quais se unem para fazer funcionar 

o mecanismo do desconhecimento ideológico no processo de constituição do sujeito do 

discurso, abrindo passagem para a interpelação ideológica e para o assujeitamento127.  Os 

segmentos de fala inseridos na anunciação do discurso do outro se combinam aos demais 

elementos da cadeia para ressoar o discurso do Outro, do insconsciente, materializando a 

determinação da Formação Discursiva Julgadora.  

A inserção das marcas de anunciação, nos empréstimos textuais do que disse a 

acusação, o Ministro-Relator lê, em (Y), mais do que aquilo que estava prescrito à sua leitura, 

em (X), e o faz de modo a intensificar os sentidos de separação entre juiz e acusador da 

Formação Discursiva Julgadora. Assim, como representou o enunciado EnM3D9, entre (X) e 

(Y), entre o dever-ser da escrita e o ser da leitura em voz alta, da oralidade, no plenário da corte, 

pode-se perceber que, nessa segunda dimensão do repetível, do escrito para o oral, pode-se 

perceber um processo parafrástico sustentado na repetição formal dos saberes da FDJ. Nessa 

Formação Discursiva, as representações imaginárias de Direito, justiça e juiz fazem do discurso 

juírico um discurso de lei, fluente em uma língua de madeira, caracterizando-se, então, como 

um discurso autoritário, em que predomina a paráfrase sobre a polissemia, o mesmo sobre o 

novo, sem espaço para a repetição histórica, para usar os termos de Orlandi (1996; 1998).  

A inserção prosodicamente intensificada nas aspas, em (Y) do enunciado EnM3D9, 

faz repetir formalmente o que estava previsto em (X) e, discursivamente, pela ruptura que causa 

no fio discursivo – razão por que está em vermelho –, faz aparecer a presença do sujeito 

julgador, o “bom sujeito” da Formação Discursiva Julgadora. As inserções funcionam 

discursivamente como o enunciado de referênca da Formação Discursiva, e esse processo 

                                                 

 

MAGALHÃES; MARIANI, 2010), e perigoso porque exige uma certa desenvoltura no Materialismo Histórico e 

na Psicanálise, o que é bastante caro àqueles que chegaram à AD pela Linguística.  
127 Foi Lacan quem reconheceu nas figuras linguísticas da metáfora e da metonímia, respectivamente, as duas 

operações principais que Freud identificou na retórica dos sonhos, em Interpretação dos Sonhos: o deslocamento  

e a condensação. Como observa Roudinesco (2014, p. 111), o deslocamento, “por meio de um deslizamento, 

transforma os elementos primordiais do conteúdo latente”, enquanto que a condensação “efetua a fusão entre 

diversas ideias desse mesmo conteúdo para resultar na criação de uma única imagem do conteúdo manifesto”. 

Lacan relê Freud e, chamando a atenção para o fato de o sonho ter uma estrutura de frase e poder ser tomado 

enquanto letra127, explica, em Função e campo da fala e da linguagem (LACAN, [1953] 1998, p. 269),  que elipse, 

pleonasmo, hipérbato, silepse, regressão, repetição, aposição  são deslocamentos sintáticos que se fazem no 

discurso onírico, enquanto outras figuras, como metáfora e metonímia, são condensações semânticas que 

estruturam o discurso do sonho. Para as análises que empreendemos nesta pesquisa, nos deteremos a tomar de 

Pêcheux seu entendimento sobre metáfora e metonímia, já exposto na seção 8.3 do Capítulo 8 desta Tese, intulado 

“A paráfrase discursiva e o espaço para a polissemia”.  
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metonímico inscreve o sujeito no simbólico e, ao mesmo tempo, o faz esquecer que essa 

inscrição é resultado da interpelação ideológica.  

Pêcheux (1995, p. 75),  ainda assinado como Thomas Herbert, empregou o termo 

“metonímia” para se referir ao “efeito pelo qual os ‘sujeitos’ são pegos na organização sintática 

significante, que dá a eles o estatuto de sujeito, no sentido jurídico do termo, isto é, como 

suporte de direitos e de deveres nos quais opera a identificação”. Assim, simultanemento no 

caso da inserção da anunciação do empréstimo em EnM3D9, tem-se a inscrição do sujeito 

julgador na ordem sintática da representação do discurso outro (acusação) e, também, o 

esquecimento de que a ordem desse discurso é determinada antes, em outro lugar e 

independentemente da situação de enunciação, ou seja, de que o sujeito não é nem fonte nem 

dono do seu dizer, o que responde aos esquecimentos n°1 e n° 2 da teoria do discurso 

(PÊCHEUX, [1975] 2010). 

No que diz respeito ao esquecimento n° 2, das possibilidades de paráfrase 

prosódicas de EnM3D9 (Y) permitidas pela Formação Discursiva Julgadora, o sujeito-falante 

Ministro-Relator, no seu ato de enunciação, “selecionou”, como se num ato de vontade, a 

formulação que separava drasticamente, enunciativamente, sintaticamente e prosodicamente a 

si, como locutor do ato de enunciação se fazendo, do outro, como locutor do ato de enunciação 

representado. Quanto ao esquecimento n° 1 – “um”, primeiro, porque é condição de 

possibilidade do segundo –, diz sobre o esquecimento de que essa seleção, (de ordem 

enunciativa, que resulta no esquecimento enunciativo n° 2), é consequência da afetação 

inconsciente do sujeito pela ideologia jurídica, em cujo interdiscurso estão os enunciados 

recortados pela memória da Formação Discursiva Julgadora.   

Como já referido, no enunciado EnM3D9, a relação enunciativa entre o texto 

escrito-a-ser-lido (X) e o texto lido-a-ser-transcrito (Y) expõe uma outra relação, de ordem 

ideológica, entre o dever ser da escrita e o ser da leitura em voz alta, da oralidade. Nesse caso, 

a repetição entre (X) e (Y) (repetição de segunda dimensão) manifesta um processo parafrástico, 

de reprodução dos sentidos de separação pretendidos pela ordem escrita, e a prosódia aparece 

como constitutiva do sentido no discurso do Ministro-Relator e determinada pelo que lhe é 

exterior. Assim, na repetição do que disse a acusação (primeira dimensão), a formulação do 

enunciado, na materialidade escrita e na materialidade oralizada, atualiza a memória que 

constitui a Formação Discursiva Julgadora que a determina. A materialidade oralizada, 

especificamente a materialidade prosódica, expõe a intensificação (prosódica, medida pelo 

esforço vocal e pela duração) dos saberes de neutralidade do Direito, característicos de um 
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discurso autoritário em que não há espaço para o polêmico da polissemia, o que é metonimizado 

nos elementos de anunciação de abertura e fechamento do empréstimo textual, “aspas” e “fecha 

aspas”. 

O enunciado EnM3D9 apresenta, então, duas repetições, uma da ordem do escrito 

(X) e outra da ordem do oral (Y), que refletem a existência de dois documentos de divulgação 

jurídica, o Acórdão, escrito, e o julgamento televisionado, oral. Trata-se do momento em que o 

aparelho jurídico  e o aparelho da informação, no todo complexo dos aparelhos ideológicos e 

repressores de Estado, unem-se em torno do espetáculo. Deslocando, para nossa teorização 

sobre discurso de divulgação jurídica, o que disse Authier-Revuz ([1982] 1998; [1985] 1999) 

sobre o discurso de divulgação científica, podemos defender que, nesse enunciado, a estrutura 

do texto escrito-ser-lido (X) no Acórdão, em que já há separação enunciativa e tipográfica entre 

o discurso do Ministro-Relator e o discurso da acusação, e a estrutura do texto lido-a-ser-

transcrito (Y), cuja caracterização fonético-prosódica demonstrou o reforço (vocal) da 

separação prevista em (X), sugere que a prática de reformulação do discurso da acusação, no 

discurso de divulgação jurídica, representa a ruptura entre o Direito e os jurisdicionados, 

materalizando a Formação Discursiva Julgadora.  

Efeito dos esquecimentos nº1 e nº2, essa separação enunciativa-prosódica entre o 

outro (acusação) e o um (Ministro-Relator), que já existia em (X) e é reforçada prosodicamente 

em (Y), é a materialização de uma outra divisão, a divisão do sujeito causada pelo discurso do 

Outro, enquanto sujeito do inconsciente. O discurso do Ministro-Relator, então, é um discurso 

produzido mediante a clivagem pelo inconsciente, aberto à interpelação ideológica da ideologia 

jurídica que separa o Estado de Direito, neutro.  

É a dimensão constitutiva da heterogeneidade do discurso do Ministro-Relator, para 

além da dimensão enunciativa que se pode observar na materialidade linguística. Nessa 

dimensão enunciativa da heterogeneidade, o que se verifica nos empréstimos textuais aqui 

representados pelo EnM3D9 é um grau máximo de marcação da separação entre o Locutor 

Ministro-Relator e o locutor Procurador-geral da República, e o reforço vocal dos elementos da 

sua anunciação são responsáveis por essa maximização.  Essa marcação unívoca – que se opõe 

à marcação interpretativa ou a um “grau zero” de marcação, segundo propôs Authier-Revuz (no 

prelo) – coloca os enunciados com empréstimos textuais das palavras da acusação em um dos 

“dois absolutos” que Authier-Revuz ([1981] identificou em relação à presença do outro no 

discurso, neste texto representados na Figura 7.    
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Trata-se, justamente, de um discurso recoberto por bordas, “invadido” pelas 

palavras do outro, e cujo Locutor é “despossuído de palavras” (AUTHIER-REVUZ, ([1981], 

2004, p. 230); as palavras da acusação são, portanto, mantidas à distância. Inclusive, pode-se 

dizer que a manutenção da distância entre as palavras do Ministro-Relator e as palavras da 

acusação dá-se em dois sentidos: no sentido vertical, da primeira dimensão do repetível, porque 

a representação do discurso da acusação, ainda no texto escrito-a-ser-lido (X), já marcava 

tipograficamente esse distanciamento; e no sentido horizontal, da segunda dimensão do 

repetível, porque, ao repetir (X) no texto lido-a-ser-transcito (Y), lendo-o em voz alta, o 

Ministro-Relator mantém a distância com a inserção dos elementos da anunciação.  

A consideração da prosódia como materialidade significante permitiu observar, 

pelos valores de ênfase espectral, a força dessa ruptura, o que diz sobre a intensidade com a 

qual o sujeito julgador da Formação Discursiva julgadora emerge no discurso do Ministro-

Relator, atendendo às representações imaginárias de Direito que têm os espectadores do 

espetáculo da divulgação jurídica do “Mensalão”. O espetáculo que se forma em torno do 

Supremo Tribunal Federal, sobre o julgamento do “Mensalão”, tem como condão dar os 

jurisdicionados a conhecer o direito em sua performatividade. O direito que, ao mesmo tempo 

em que diz “aspas” e “fecha aspas”, faz dar lugar ao discurso da acusação e se distanciar dele, 

atendendo duplamente à forma-sujeito da Formação Discursiva Julgadora que fala a Língua do 

Direito, construída à imagem e semelhança da Língua de Estado, entendida por Pêcheux como 

uma “série de estratégias de discurso obstinada em evacuar qualquer contradição e a mascarar 

a existência de relações de classe: ela usa uma falsa aparência para contornar indefinidamente 

o que todo mundo sabe e que ninguém pode dizer” (PÊCHEUX, [1979] 2011, p. 86, grifos 

nossos).  

É nessa “falsa aparência” de inexistência de qualquer contradição que nos 

prendemos para apresentar os primeiros argumentos em defesa da importância de considerar o 

discurso do Ministro-Relator no “Mensalão”, na condição de discurso de divulgação jurídica, 

no interior da formação social capitalista, descrita por Debord (2012) como uma “sociedade do 

espetáculo”. Para ele, além de ser parte da sociedade, o espetáculo, resultado da alienação 

produzida pela expansão econômica, é um “instrumento de unificação” e “lugar do olhar iludido 

e da falsa consciência”, que se sustenta na tautologia “o que aparece é bom, o que é bom 

aparece” (DEBORD, [1967] 2012, p. 14). Na sociedade do espetáculo, então, o parecer 

prevalece sobre o ter e o ser e, através da “técnica espetacular”, tem-se a administração dos 
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meios de comunicação de massa de modo unilateral, contemplando unicamente a fala de quem 

detém o poder na sociedade hierárquica e banindo qualquer outra.    

O aparelho jurídico precisa aprender a se movimentar nessa sociedade do 

espetáculo, de que o Big Brother das instituições do aparelho é um programa – um programa 

político. O julgamento do “Mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal foi uma prática 

institucional do aparelho jurídico nesse espetáculo: transmissão ao vivo na TV Justiça, vídeos 

do julgamento publicados no canal oficial da Corte no YouTube, ampla cobertura da mídia, 

vídeos com os maiores números de acessos, manchetes nos principais jornais impressos e 

digitais do país. Todos ouviam falar do “Mensalão”. O Direito, no caso do “Mensalão”, teve 

como nunca a quem se mostrar, e o discurso de divulgação jurídica precisou lidar com essa 

condição.  

Deslocando as metáforas de Orwell ([1961] 2009), em “1984”, o julgamento do 

“Mensalão”, assim como toda prática discursiva de divulgação jurídica nesta sociedade do 

espetáculo, está sob o comando, de um lado, do Ministério da Verdade, responsável pelas 

notícias, e do Ministério do Amor, responsável pela manutenção da lei e da ordem – Miniver e 

Miniamor, respectivamente, em Novilíngua, língua oficial da Oceânia, cuja sociedade é descrita 

no romance de Orwell128. Uma língua de Estado, de madeira, autoritária, transparente: é isso 

que podemos identificar na interpretação que realizamos até aqui.   

                                                 

 

128 Orwell dedica um apêndice de 1984 para tratar especificamente da Novilíngua (ou Novafala, a depender da 

tradução), de sua estrutura e etimologia. A Novilíngua, então, foi concebida para atender à demanda do Socialismo 

Inglês (Socing), que dominava a Oceânia, e substituir a Velhafala. Desenvolvida por Orwell a partir da Língua 

Inglesa, “o objetivo da Novafala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo 

e os hábitos mentais dos adeptos de Socing, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento”. Por 

isso, o vocabulário da Novilíngua “foi elaborado de modo a conferir expressão exata, e amiúde muito sutil, a todos 

os significados que um membro do Partido pudesse querer apropriadamente transmitir, ao mesmo tempo que 

excluía todos os demais significados e inclusive a possibilidade de a pessoa chegar a ele por meios indiretos” 

(ORWELL, [1961] 2009, p. 348). A Velhafala deveria ser esquecida, já que representava divergência com os 

princípios da Socing. Assim, o adjetivo “livre”, que já existia no Inglês antigo, em Novilíngua perdeu o emprego 

em sentenças do tipo “politicamente livre” ou “intelectualmente livre”, já que “liberdade política” e “liberdade 

intelectual” não existiam em Socing, o que esvaziava o sentido da expressão. Como descreve o próprio Orwell, 

são duas as “peculiaridades” da Novilíngua: a permutabilidade “quase completa” entre os elementos do discurso 

e a sua regularidade, no sentido de que a formação das palavras, por exemplo, obedecia sempre à mesma regra. 

Sustentadas nessas duas características, as palavras da Novilíngua se dividiam em três vocabulários: Vocabulário 

A; Vocabulário B; e Vocabulário C. O Vocabulário A, no qual estavam as palavras utilizadas para se referir às 

atividades do cotidiano, como “bater, correr, cão, árvore, açúcar, casa, campo”, que já existiam na Velhalíngua, 

mas que, agora, tiveram seus “significados mais rigidamente definidos”, com expurgação de “todas as 

ambiguidades e nuances de sentido”. No Vocabulário B, estavam as palavras compostas criadas propositalmente 

para uso no contexto político, exatamente como Miniver e Miniamor.  
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Nos gestos de leitura e escuta sobre o enunciado EnM3D9, então, considerando os 

dois documentos que constituem o arquivo sobre o qual se debruça esta pesquisa – o texto 

escrito-a-ser-lido (X), divulgado no Acórdão, e o texto lido-a-ser-transcrito (Y), divulgado pela 

transmissão do julgamento, em que consta a leitura em voz alta de (X) –, pôde-se observar a 

identificação do sujeito do discurso com a Formação Discursiva Julgadora. Entre (X) e (Y), a 

inserção dos elementos de anunciação mantém a identificação, e a análise fonético-prosódica 

desses elementos evidencia que, além da manutenção, há um reforço dessa identifificação.  

Então, se, no caso de EnM3D9, fosse observada apenas a materialidade da 

transcrição-comparação e, consequentemente, desconsiderada a materialidade oral do texto 

lido-a-ser-transcrito (Y), estar-se-ia apagando a força da ruptura entre o discurso do Ministro-

Relator e o discurso da acusação, no nível enunciativo-prosódico; discursivamente, ter-se-ia 

apagado a força do ritual do Direito em manter a neutralidade e incessante busca por 

apagamento da contradição. Isso nos possibilita, como já indicado, afirmar que, na 

representação do discurso outro com empréstimos textuais em que há anunciação do 

empréstimo, o efeito de sentido produzido pelo pré-construído de Direito como império o 

coloca na condição de discurso autoritário e o localiza no eixo parafrástico da produção do 

sentido.  

Também é esse efeito de sentido que se pode interpretar na leitura e escuta dos 

empréstimos locais que o Ministro-Relator faz do discurso da acusação. No Quadro 24, que 

resumiu as constatações fonético-prosódicas no domínio da Representação do Discurso Outro 

no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, fizeram-se duas constatações: empréstimos 

locais marcados (tipograficamente e/ou morfossintaticamente) são também marcados no nível 

prosódico; e empréstimos locais não-marcados no texto escrito-a-ser-lido (X) são marcados, 

quando lidos, no nível prosódico. Tais constatações nos conduziram às seguintes ponderações 

quanto à enunciação: o “grau zero” de marcação da Representação do Discurso Outro, que 

aparece, por exemplo, na alusão, necessita considerar, também, o nível prosódico do enunciado. 

É necessário, então, que se trabalhe discursivamente sobre essas observações da base 

linguística. Para compreender o funcionamento discursivo desses empréstimos locais, na 

relação entre escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-transcrito (Y), retomamos o enunciado 

EnM3D14, primeiramente, e, em seguinda, o enunciado EnM3D23. 
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Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D14 Ainda nos termos da acusação que deu início a 

esta ação penal, os crimes de corrupção passiva 

teriam sido praticados por parlamentares da 

chamada “base aliada”, cujo apoio a projetos do 

Governo Federal se consolidou em troca do que 

veio a ser chamado de “mensalão”, ou “mesada” 

a parlamentares, dirigentes e funcionários dos 

Partidos Progressista, Partido Liberal (que 

mudou o nome para Partido da República – PR, 

em 24 de outubro de 2006, depois da eclosão do 

escândalo), PTB e um parlamentar do PMDB.  

 

Ainda nos termos da acusação que deu início a esta 

ação penal (P1), os crimes de corrupção passiva 

teriam sido praticados por parlamentares da 

chamada (P2)b “base aliada” (P3)k, cujo apoio a 

projetos do Governo Federal se consolidou (P4) em 

troca do que veio a ser chamado de “mensalão” (P5)  

ou seja (P6) “mesada” a parlamentares, dirigentes e 

funcionários dos Partidos  (P7)p Progressista, 

Partido Liberal (P8)k (que mudou o nome para 

Partido da República (P9) – PR, em 24 de outubro 

de em 2006 (P10)p, depois da eclosão do 

escândalo), para membros do PTB (P11) e um 

parlamentar do PMDB. 

 

 

Como ficou descrito no Capítulo 9129, os segmentos de EnM3D14 que, no texto 

escrito-a-ser-lido (X), foram marcados morfossintaticamente e/ou tipograficamente com aspas, 

no texto lido-a-ser-transcrito (Y) foram marcados, de algum modo, prosodicamente – trata-se, 

aqui, dos segmentos “base aliada”, “mensalão” e “mesada”. O empréstimo local “base aliada”, 

quando lido pelo Ministro-Relator, teve duas características fonético-prosódicas que o 

marcaram: foi lido com maior esforço vocal (constatado pelo valor maior de ênfase espectral) 

e em menos tempo (constatado pelo valor menor de Taxa de Articulação).  

Assim, em EnM3D14, o que se percebe é que “base aliada” constitui uma ilhota 

prosódica, isolada por pausas que a circundam e pelo maior esforço vocal. Desse modo, a 

separação enunciativa já prevista no texto escrito-a-ser-lido (X) é mantida e, assim como nos 

empréstimos textuais, reforçada no texto lido-a-ser-transcrito (Y). Não se trata, aqui, de um 

reforço causado pela anunciação das aspas, mas, sim, projetado diretamente no segmento de 

fala tomado de empréstimo dos dizeres da acusação. Discursivemente, entendemos que esse 

reforço, observável pela materialidade prosódica, ecoa o já-dito na Formação Discursiva 

Julgadora; e o isolamento enunciativo e prosódico das palavras da acusação pode ser entendido 

como pista linguística do antagonismo entre os saberes dessa Formação Discursiva e os saberes 

da Formação Discursiva Inquisitória.  

Em um exercício de paráfrase prosódica, podem-se cogitar outras tantas 

formulações – com alterações enunciativas e prosódicas – que, diferentemente de EnM3D14 

(Y), não materializariam tal antagonismo. Por exemplo, se o segmento de fala “base aliada”, 

                                                 

 

129 Para retomar os resultados numéricos das análises fonético-prosódicas, ver a Tabela 18.  
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mesmo com aspas e marcação morfossintáticas indicando o empréstimo no texto escrito-a-ser-

lido (X), fosse, em (Y), produzido de modo enunciativa e prosodicamente integrado ao 

enunciado, sem qualquer configuração de isolamento, desobedecendo a previsão de (X).  

Nesse caso, mesmo que o elemento morfossintático “chamada” mantivesse a 

indicação de que “base aliada” é uma designação vinda de um lugar de dizer exterior ao seu 

discurso, a força do distanciamento em relação a essa exterioridade, em (Y), seria menor. Nessa 

paráfrase prosódica, o agente responsável pela designação “base aliada” é indicado pelo 

sintagma modalizador “nos termos da acusação que deu início a esta ação penal”, que identifica 

o enunciado como no domínio da Modalização da Asserção como Segunda, e a complexidade 

que identificamos, pela presença dos empréstimos locais, se mantida apenas em (X), produziria 

outros efeitos de sentido interpretáveis no que diz respeito à relação do sujeito discursivo com 

as formações discursivas que determinam o seu dizer. 

Se, no discurso do Ministro-Relator, o empréstimo local “base aliada” fosse 

integrado enunciativamente e prosodicamente, supondo-se, inclusive, o apagamento do índice 

morfossintático “chamada”, poder-se-ia interpretar tal integração como um índice de 

posicionamento do sujeito do discurso no interior da Formação Discursiva Inquisitória. Isso 

arruinaria o ritual ideológico de imparcialidade que caracteriza a ideologia jurídica, e o 

espetáculo de divulgação jurídica do “Mensalão” exporia falhas da superestrutura ideológica. 

No entanto, o enunciado EnM3D23 mostra que, diferentemente, o que se verifica é o contrário: 

o segmento “base aliada”, apesar de não ser marcado com aspas ou elemento morfossintático 

no texto escrito-a-ser-lido (X), também tem marcação prosódica quando lido-a-ser-transcrito, 

em (Y), marcação relacionada ao esforço vocal e à ocupação do tempo130, assim como em 

EnM3D14.   

 

 

 

 

 

 

 

Relatório – Denúncia 

                                                 

 

130 A Tabela 19 expõe os resultados numéricos das análises prosódicas de EnM3D23.   
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Identificação do 

Enunciado 

Modalização Autonínimca de Empréstimo  (MAE) (1/30) 

 Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D23 Já em dezembro de 2002, os réus do denominado 

“núcleo publicitário” da quadrilha – 

especialmente os réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH 

– já haviam sido apresentados para os réus do 

denominado “núcleo central” – formado pelos 

réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, 

DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA -, 

com o fim de pôr em prática o plano de 

corrupção de parlamentares da então frágil base 

aliada, com intuito de “negociar apoio político, 

pagar dívidas pretéritas do Partido e também 

custear gastos de campanha e outras despesas 

do PT e dos seus aliados” (fls. 5621).  

Já em dezembro de dois mil e dois (P1), os réus 

do denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo 

publicitário” da quadrilha (P3) – especialmente os 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH (P4) – já haviam sido 

apresentados (P5) aos para os réus do denominado 

“núcleo central” (P6) – formado pelos réus JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO 

SOARES e SÍLVIO PEREIRA (P7)k -, com o fim 

(P8) de pôr em prática o plano de corrupção de 

parlamentares (P9)d da então frágil base aliada 

(P10)k, com intuito de aspas (P11) “negociar 

apoio político (P12), pagar dívidas pretéritas do 

Partido (P13) e também custear gastos de 

campanha e outras despesas do PT (P14) e dos 

seus aliados” (fls. 5621) fecha aspas 

 

Entendemos que essa desobediência a (X) produz o efeito de sentido de obediência 

à forma-sujeito da Formação Discursiva Julgadora, e o sujeito de discurso, posicionado no seu 

interior, expulsa qualquer possibilidade de atribuição daquelas palavras acusatórias cuja 

constituição se dá em um recorte do dizível na Formação Discursiva Inquisitória. O que 

atravessa a formulação de (Y) e faz o Ministro-Relator aspear sem previsão é, então, a 

interpelação ideológica pela Formação Discursiva Julgadora, e a integração de “base aliada” 

como se fosse seu é denegada. Esse processo discursivo de denegação da integração ao discurso 

do outro, sendo o outro a acusação, então, mantém a divulgação jurídica e o Direito equidistante 

dos saberes de um Estado acusador, de um lado, e dos saberes de um Estado garantista de outro; 

o espetáculo, então, mantém seu ritual no julgamento do “Mensalão”. Ressaltamos, neste 

momento, que a interpretação desse efeito de sentido no processo discursivo de repetição entre 

(X) e (Y), quanto ao segmento “base aliada”, somente foi possível porque acessamos a 

materialidade prosódica.  

Através da análise fonético-prosódica desse segmento no EnM3D23 é que foi 

possível observar que a ausência aparente das aspas no texto escrito-a-ser-lido (X) é preenchida 

no texto lido-a-ser-transcrito (Y). Isso nos diz sobre a importância de considerar o nível 

prosódico de análise para o estudo do funcionamento discursivo da representação do discurso 

outro, no geral, e das aspas, em particular, nos casos em que o arquivo a partir do qual se 

constrói o corpus discursivo é constituído por documentos que colocam em relação 

materialidade escrita e materialidade oral, como é o nosso caso, ou para os quais a materialidade 

oral é a única de interesse.  
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Assim, no caso do empréstimo local “base aliada”, a análise fonético-prosódica da 

sua presença marcada em (X) em EnM3D14 e não-marcada em (X) em EnM3D23 mostra que, 

em ambos os enunciados, o segmento é marcado prosodicamente. Ter trazido a descrição 

fonético-prosódica para a análise, então, permite-nos supor que o “grau zero de marcação” da 

presença do outro, a que se referiu Authier-Revuz (no prelo), deve ser  atribuído, sendo a 

materialidade oral, em face de observações suprassegmentais. Com isso, queremos dizer que o 

empréstimo que aparece como não-marcado na materialidade escrita (X) pode estar marcado 

prosodicamente na sua repetição (de segunda dimensão), quando lido em (Y). Essa aparente 

discrepância denuncia, conforme nossa interpretação, o distanciamento do locutor daquilo que 

vem da acusação.  

Com base no que desenvolvemos até aqui, isso nos conduz a afirmar que, na esteira 

do que observamos no funcionamento discursivo dos empréstimos textuais, o funcionamento 

discursivo dos empréstimos locais no discurso do Ministro-Relator reproduz saberes da 

Formação Discursiva Julgadora, denegando, mesmo às custas da desobediência do que estava 

previsto em (X), qualquer aproximação com os saberes da Formação Discursiva Inquisitória. 

Isso reafirma o discurso de divulgação jurídica como um discurso autoritário que, ao mesmo 

tempo em que não abre espaço para outros sentidos, para o polissêmico, abre excessivamente 

espaço para os dizeres do outro, recheando-se de bordas entre si e o exterior, para deste se 

distanciar.  

Ainda em EnM3D14, um exercício de interpretação sobre o funcionamento 

discursivo dos empréstimos locais “mensalão” e “mesada”, na relação entre (X) e (Y), contribui 

para o entendimento do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”. Na descrição fonético-

prosódica que empreendemos131, verificamos que informações acústicas sobre o segmento de 

fala em que se encontram os empréstimos, novamente relacionadas a esforço vocal e ritmo, 

permitem afirmar sobre o seu destaque prosódico no enunciado. Interessante retomar, aqui, que 

a forma “‘mensalão’ ou ‘mesada’“, prevista em (X), é lida em (Y) como [“mensalão” (P5)  ou 

seja (P6) “mesada”], isto é, com a inserção do “seja” à conjunção alternativa “ou”, construindo 

a palavra “denotativa”132 “ou seja” e construindo isso que temos considerado como discrepância 

entre (X) e (Y). Essa inserção – “fluente”, porque não causa ruptura sintática nem prosódica  – 

instaura a seguinte possibilidade de leitura: “em troca do que veio a ser chamado de ‘mensalão’, 

                                                 

 

131 Os resultados numéricos da descrição fonético-prosódica constam nas Tabelas 20, 21 e 22.   
132 A AD questiona a diferença entre denotação e conotação.  
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que é uma ‘mesada’ dada a parlamentares, dirigentes,...” ou pode-se ler “em troca do que veio 

a ser chamado de ‘mensalão’ ou de ‘mesada’, dada a parlamentares, dirigentes, ...”.  

Assim, no desdobramento de “mensalão” para “mesada”, ambos marcados como 

empréstimos locais no discurso do Ministro-Relator, aparece, já em (X), uma não-coincidência 

das palavras com as coisas: há uma tentativa de acerto do significado para o significante 

“mensalão”. Nessa tentativa de acerto, a inserção “fluente” do “seja” faz emergir uma estrutura 

explicativa que produz, segundo a nossa interpretação, o seguinte efeito de sentido: o 

“mensalão” é uma “mesada” dada aos parlamentares, dirigentes. Assim, mesmo tomando de 

empréstimo palavras da acusação e as marcando tanto no texto escrito-a-ser-lido (X) como 

prosodicamente no texto lido-a-ser-transcrito (Y), como recurso para se distanciar do outro, a 

inserção do “seja” e a reconfiguração do “ou” como “ou seja” traz implicações para essa 

tentativa de distanciamento.  

Essa inserção, que causa uma discrepância entre (X) e (Y), no nosso entendimento, 

tem consequências discursivas (LAGAZZI, 2015, p. 96). Entendemos que a criação da estrutura 

relativa é efeito do pré-construído que vem do interdiscurso e recorta saberes não mais da 

Formação Discursiva Julgadora, mas da Formação Discursiva Inquisitória. Seria, então, um 

indício de que a maquinaria discursiva do discurso de divulgação jurídica “de repente se 

enrolou” (PÊCHEUX [1983] 2010)? Que há, sim, espaço no jurídico para o polêmico, para a 

repetição histórica? Acreditamos que sim, e os argumentos para essa interpretação são 

apresentados adiante, com base num trabalho de leitura e escuta sobre os enunciados EnM3D3, 

EnM3D4, EnM3D7, EnM3D19 e EnM3IP33. 

Nos enunciados que analisamos até aqui – EnM3D9, EnM3D14 e EnM3D23 –, nos 

concentramos no funcionamento discursivo dos empréstimos textuais e locais no discurso do 

Ministro-Relator do “Mensalão”, refletindo duas das três constatações que fizemos ao final do 

Capítulo 9, expostas no Quadro 24. Na análise dos empréstimos locais “mensalão” e “mesada”, 

a discrepância entre (X) e (Y) causada pela inserção “fluente”, em (Y), de “seja”, foi 

interpretada como pista linguística dos efeitos de sentido produzidos pelo enunciado. Para a 

análise discursiva, então, do funcionamento das discrepâncias entre (X) e (Y) no discurso do 

Ministro-Relator, propomos um gesto de leitura e escuta sobre os enunciados EnM3D3, 

EnM3D4, EnM3D7 e EnM3D19, em que o discurso do Ministro-Relator representa, no 

Relatório-Denúncia, as palavras da acusação, e sobre o enunciado EnM3IP33, em que o 

discurso do Ministro-Relator representa, no Relatório-Instrução Probatória, as palavras da 

defesa.  
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A descrição fonético-prosódica dessas discrepâncias, que podem resultar de 

apagamento, inserção e apagamento-inserção (substituição), foi realizada na Subseção 9.2.4 

desta Tese, e o Quadro 23 sumarizou seus achados. No Quadro 24, fizemos a seguinte 

constatação, quanto ao aspecto fonético-prosódico: segmentos de fala não previstos no texto 

escrito-a-ser-lido (X), mas inseridos no texto lido-a-ser-transcrito (Y) são produzidos com 

diferenças no nível prosódico. Enunciativamente, interpretamos isso como um indício de que a 

dicotomia entre fluência e disfluência, na leitura em voz alta da Repersentação do Discurso 

Outro, pode ser relacionada à situação de enunciação do ato de enunciação representado - se o 

locutor (l) do enunciado representado (e) é a acusação ou a defesa.  

Começamos a interpretação dos processos discursivos que se constroem sobre essa 

base linguística a partir de um trabalho sobre a inserção “fluente” de “determinadas”, que 

aparece no enunciado EnM3D3.  

 

Relátório-Denúncia 

Identificação 

do Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D3 Além disso, nos termos da denúncia recebida por esta 

Corte, recursos de publicidade pertencentes ao Banco 

do Brasil, fornecidos pela Visanet, teriam sido 

desviados através de antecipações solicitadas pelo réu 

HENRIQUE PIZZOLATO, em benefício da empresa 

dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH.  

Além disso (P1), nos termos da denúncia recebida por 

esta Corte (P2), recursos de publicidade pertencentes 

ao Banco do Brasil (P3), fornecidos pela Visanet 

(P4)t, teriam sido desviados através de antecipações 

solicitadas (ou determinadas) pelo réu (P5) 

HENRIQUE (P6)p PIZZOLATO PIZZOLATI TU 

(P7) em benefício da empresa dos réus MARCOS 

VALÉRIO (P8)k, CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH. 

 

Conforme a descrição enunciativa realizada na Subseção 9.1.1 desta Tese, no que 

diz respeito à primeira dimensão do repetível em se tratando da Representação do Discurso 

Outro – a repetição das palavras do outro no discurso do Ministro-Relator –, o enunciado 

EnM3D3, a julgar pelo texto escrito-a-ser-lido (X), está sob o domínio enunciativo da 

Modalização da Asserção como Segunda Simples, identificada pelo sintagma modalizador “nos 

termos da denúncia recebida por esta Corte” e pelo tempo verbal no futuro do pretérito 

composto do indicativo em “teriam sido desviados”. Não há qualquer mostração das palavras 

da acusação; nenhum empréstimo é marcado com aspas ou elementos morfossintáticos no texto 

escrito-a-ser-lido (X). Assim, enunciativamente, não se tem, à primeira vista, um texto tomado 

por bordas de fronteiras entre o um, o discurso do Ministro-Relator, e o outro, o discurso da 

acusação.  
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Foi, entretanto, a preocupação com a segunda dimensão do repetível que nos 

conduziu à descrição fonético-prosódica da inserção “fluente” de [(ou determinadas)] no 

segmento [solicitadas (ou determinadas)], na oralização de (X) no texto lido-a-ser-transcrito 

(Y). Identificamos, fonético-prosodicamente, que [(ou determinadas)] se integra ritmicamente 

a [solicitadas], o que se observa na aplicação da regra de sândi que liga a última sílaba de 

[solicitadas] a [ou], formando “solicitada[zou]”. Ainda, verificamos que o segmento inserido 

tem mais esforço vocal que [solicitadas], o que pôde ser atribuído ao maior valor de ênfase 

espectral do conectivo “ou”.  

Então, essa não-coincidência entre (X) e (Y) é causada pela não-coincidência entre 

a palavra “solicitadas” e a coisa do mundo que ela refere, seguindo a forma X ou Y apresentada 

por Authier-Revuz (1998), conforme se fundamentou teoricamente neste texto (Capítulo 5, 

Quadro 7). Essa não-coincidência entre a palavra e a coisa implica a flutuação dessa coisa entre 

os significantes “solicitadas” e “determinadas”. Os determinantes “solicitadas” e 

“determinadas” são adjetivos participiais oriundos dos verbos “solicitar” e “determinar”, 

respectivamente.  

No enunciado EnM3D3, funcionam como adjunto adnominal do nome 

“antecipações” no segmento [teriam sido desviados através de antecipações solicitadas (ou 

determinadas) pelo réu]. A análise da inserção fluente no segmento [solicitadas  (ou 

determinadas)] indica que essa discrepância entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-

transcrito (Y) apresenta características de maior esforço do Locutor no segmento inserido, e 

esse esforço tem duas ordens: a ordem fonético-prosódica, indicada pelo maior esforço vocal 

com que o segmento [ou determinadas] foi produzido, sobretudo o conectivo, que conduz  à 

ordem do sentido,  com diferença na significação dos verbos. 

Por essas evidências, seria essa inserção “fluente” uma correção de ordem técnica 

na linguagem jurídica, no sentido de empregar corretamente as palavras utilizadas pelo 

legislador penal, que acidentalmente tenham sido mal repetidas no discurso do Ministro-

Relator, na repetição dos dizeres da acusação no texto escrito-a-ser-lido (X) (primeira dimensão 

do repetível)?  

Nesse sentido, é interessante notar que tanto “solicitar” como “determinar” são 

verbos empregados pelo legislador penal para descrever condutas tipificadas como crimes, na 
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legislação penal brasileira133. Especificamente no enunciado EnM3D3, se o sintagma 

modalizador “nos termos da denúncia recebida por esta Corte” foi obedecido, o verbo utilizado 

para descrever a conduta do réu foi “solicitar”, não “determinar”, conforme representou o 

discurso do Ministro-Relator na repetição (de primeira dimensão) das palavras da acusação. O 

enunciado descreve a prática, pelo réu, do crime de corrupção passiva, assim descritos no 

Código Penal:   

  

Corupção Passiva 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou 

aceitar promessa de tal vantagem. 

 

Como se pode ver na descrição do tipo penal, o verbo “solicitar” é o verbo 

tecnicamente adequado para descrever a conduta de corrupção passiva, e não o verbo 

“determinar”. Assim, a hipótese de que a inserção de [ou determinadas] em (Y) foi feita em um 

suposto “ato de consciência” do Ministro-Relator para corrigir a metalinguagem empregada 

pela acusação é contrariada, uma vez que o termo “solicitadas” é, pela descrição do tipo penal, 

a tecnicamente adequada. Então, para a análise dos efeitos de sentido dessa inserção “fluente”, 

começamos por afirmar que essa não-coincidência da palavras “solicitada” ou “determinada” 

com a coisa “antecipações” materializa o “jogo inevitável na nomeação” e, também, o furo do 

simbólico, manifestando a falta que constitui o sujeito como falho (AUTHIER-REVUZ, [1991]  

1998, p. 23).  

Entendemos a inserção “fluente” de [ou determinadas] como uma tentativa do 

Locutor de negociar os sentidos de “solicitar”, mesmo às custas da não-coincidência entre texto 

escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y). O interessante é que essa negociação, 

esse acerto de sentidos, é contrário à linguagem técnica-jurídica, para a qual o termo adequado 

é mesmo o previsto em (X), “solicitadas”. Então, se não à técnica jurídica, a quem o lugar de 

Ministro-Relator do “Mensalão” está devendo esse acerto? A resposta a esse questionamento 

vem de um gesto de leitura e escuta sobre o encontro, materializado em EnM3D3, da língua 

com a história.  

                                                 

 

133 No Código Penal, o  verbo “solicitar” é empregado para descrever os crimes de Corrupção Passiva (art. 317), 

Tráfico de Influência (art. 332), Tráfico de Influência em transação comercial internacional (art. 337-C),  

Exploração de Prestígio (art. 357). O verbo “determinar” aparece como agravante no caso de concurso de pessoas 

(art. 62, III) e nos crimes de Induzimento a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes  (art. 248), Corrupção 

Ativa (art. 333), Corrupção ativa em transação comercial internacional (art. 337-B).  
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Tomados apenas pela sua definição, os sentidos dos verbos “solicitar” e 

“determinar” diferenciam-se, justamente, pela intensidade da obrigatoriedade deixada por quem 

solicita ou determina àquele que é solicitado ou determinado. Aquele que é, pelo seu superior 

hierárquico, “determinado” a praticar certo ato ilícito, tem menos possibilidade de não fazer do 

que aquele que é “solicitado”. Por esse raciocínio, então, quem “determina” a alguém a prática 

de um ato criminoso é mais culpado que aquele que “solicita” que alguém pratique um crime. 

Desse modo, este nos parece o acerto que a inserção “fluente” implica, em uma paráfrase 

prosódica de EnM3D3 (Y), construída por um gesto de interpretação que transfere a força da 

inserção [(ou determinadas)] do nível suprassegmental ao nível segmental: 

 

EnM3D3 - Ya 

Além disso (P1), nos termos da denúncia recebida por esta Corte (P2), recursos de publicidade 

pertencentes ao Banco do Brasil (P3), fornecidos pela Visanet (P4)t, teriam sido desviados 

através de antecipações solicitadas (ou [,mais do que isso,] determinadas) pelo réu (P5) 

HENRIQUE (P6)p PIZZOLATO PIZZOLATI TU (P7) em benefício da empresa dos réus 

MARCOS VALÉRIO (P8)k, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. 
 

A paráfrase prosódica proposta em EnM3D3 – Ya transforma a inserção [(ou 

determinadas)] em [(ou [,mais do que isso,] determinadas)], de modo que o esforço vocal de 

“ou determinadas” foi sintagmatizado na inserção da expressão “mais do que isso”, trazendo 

para a linearidade o efeito de sentido que, segundo nossa interpretação, foi produzido na e pela 

materialidade prosódica. Entendemos que esse efeito de sentido é produzido pela emergência 

de um sujeito acusador, atravessado por saberes da Formação Discursiva Inquisitória, e o maior 

esforço vocal do segmento inserido materializa a força desse atravessamento.  

A Formação Discursiva Inquisitória é constituída por uma memória discursiva que 

recorta do interdiscurso, do já-dito, saberes que produzem um sujeito acusador punitivo, 

coercitivo. Assim, os verbos em disputa no enunciado, então, produzem efeitos de sentido 

diferentes. Eles tomam um "sentido" dentro de uma configuração discursiva e de uma 

subjetividade aí inscrita. O ordem jurídica, na tentativa de controlar o sentido das palavras, 

instaura a tensão entre dois significantes que ecoam posições ideológicas distintas na ideologia 

jurídica. 

Se o sujeito julgador, efeito da determinação da Formação Discursiva Julgadora, é 

constituído por saberes de uma memória discursiva de Direito como império, distante do Estado 

e da sociedade, diante dos quais é neutro e imparcial, o sujeito inquisidor, efeito da Formação 

Discursiva Inquisitória, é implacável na busca pelo criminoso, pelo violador das regras jurídicas 
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e inimigo do Estado. Na Formação Discursiva Inquistória, prevalece o princípio da presunção 

de culpabilidade, ao invés da presunção de inocência.  

A inserção “fluente” de [(ou determinadas)] é um ponto de deriva no discurso do 

Ministro-Relator do “Mensalão”, em que, por efeito metafórico, os sentidos deslizam da 

Formação Discursiva Inquisitória. O sujeito julgador, injungido a ser neutro pela ideologia 

jurídica em que domina a Formação Discursiva Julgadora, desobedece a forma-sujeito dessa 

Formação Discursiva, e a inserção, considerada “fluente” linguisticamente, opera uma 

“disfluência” discursiva: o sujeito julgador deixa de ser fluente na Formação Discursiva 

Julgadora e passa a falar a língua proibida da Formação Discursiva Inquisitória. A forte 

separação entre o Um e o outro, entre juiz e acusação, que obedece sem falhas o ritual de 

interpelação do sujeito julgador pela Formação Discursiva Julgadora, não acontece em 

EnM3D3: pelo contrário, a inserção operou uma discrepância na base linguística – enunciativa 

e prosódica – que materializa, no intradiscurso, uma discrepância de ordem ideológica, no 

interdiscurso, entre os saberes da Formação Discursiva Inquisitória e a os saberes da Formação 

Discursiva Julgadora.  

Diferentemente da imagem de Direito e de juiz neutros e imparciais da Formação 

Discursiva Julgadora, a Formação Discursiva Inquisitória é constituída pela imagem de juiz 

acusador, investigador, que se coloca a serviço da força punitiva e coercitiva do Estado. O 

sujeito inquisidor que irrompe no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” na inserção 

“fluente” do enunciado EnM3D3, então, é obediente à forma-sujeito dessa Formação 

Discursiva. A Formação Imaginária que esse sujeito do discurso faz do outro para falar assim  

(PÊCHEUX [1969] 2010, p. 68) sugere que esse outro ocupa um lugar social na formação social 

capitalista, lugar este que exige, do Direito, dos tribunais, do juiz, perseguição e punição a toda 

forma de conduta ilícita. No “Caso Mensalão”, considerando as condutas que teriam praticado 

os réus da Ação Penal, o que se persegue e busca punir são crimes de corrupção, que acirram 

os conflitos do contrato social entre Estado e povo.    

Em uma abordagem discursiva, então, desse efeito de sentido produzido pela 

inserção de  [(ou determinadas)], para analisar a emergência, no fio do discurso, desse sujeito 

inquisidor, incorruptível perseguidor dos corruptos, no discurso do Ministro-Relator do 

“Mensalão”, inscrito na Formação Discursiva Inquisitória, procuramos entender o que Susini 

(2010) chamou de “real da corrupção”. A autora defende que 

 

Na natureza, só há de real a morte e o corruptível. Só a linguagem permite negativar 

a morte. Só há i-mortal, in-corruptível, pelo efeito de uma negação simbólica. O que 
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é então o “corrupto”? Corrupto resulta de uma significação imaginária. Quando o 

homem sonha com eternidade – e ele não para de sonhar com isso –, quando se sonha 

incorruptível, ele considera corrupto aquilo que resiste à ilusão de uma interpretação 

feita sobre o real, um juízo feito sobre o corruptível em nome do Incorruptível. 

(SUSINI, 2010, p. 55).  

 

A partir dessa afirmação de Susini ([2007]2010), interpretamos esse sujeito 

inquisidor que emerge no discurso do Ministro-Relator como um “cavaleiro que batalha contra 

a corrupção” (SUSINI, [2007] 2010, p. 56), um sujeito sem defeitos, infalível. Um sujeito 

inquisidor que, à moda Robespierre, em nome da “justiça”, instaura o medo e o terror.  

Esse sujeito inquisidor, no enunciado EnM3D3, ainda disputa espaço com o sujeito 

julgador, uma vez que não há, no texto lido-a-ser-transcrito (Y), o completo apagamento do 

significante “solicitadas”. Assim, a não-coincidência do dizer provocada pela inserção de [(ou 

determinadas)] instaura uma não-coincidência discursiva, entre os efeitos de sentido de 

“solicitada” e de “determinada” no discurso do Ministro-Relator.  

Nesse enunciado, então, sujeito julgador e sujeito inquisidor dividem o enunciado: 

um é efeito da determinação da Formação Discursvia Julgadora; outro é efeito da Formação 

Discursiva Inquisidora. Tem-se, então, no nosso entendimento, um enunciado dividido, nos 

termos de Courtine ([1981] 2009, p. 65), na medida em que aparecem, na base linguística, 

elementos de saber de Formações Discursivas antagônicas: “solicitada” da Formação 

Discursiva Julgadora e “determinada” da Formação Discursiva Inquisitória.  

Assim,  através do nosso gesto de leitura e escuta da repetição entre texto escrito-

a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y), identificamos uma não-comutabilidade entre (X) 

e (Y) no enunciado EnM3D3, uma vez que, em (X), tem-se o apagamento da tensão entre o 

sujeito julgador e o sujeito inquisidor, uma divisão ideológica do discurso.  Desse modo, 

considerando a primeira dimensão do repetível, a repetição entre (X) e (Y), percebemos uma 

repetição histórica, uma vez que a inserção observada na oralidade opera uma discrepância 

discursiva entre o dever ser (escrita) e o ser  (oralidade, da leitura em voz alta).  

Essa discrepância discursiva que observamos na segunda dimensão do repetível 

afeta a primeira dimensão, na medida em que, ao representar o discurso do outro acusação, o 

discurso do Ministro-Relator não mais o representa de modo a se restringir aos “termos da 

denúncia recebida por esta Corte”. Ao contrário, deixa falar um Outro, da ordem do 

inconsciente, sujeito este clivado pelos saberes da FD julgadora e da FD inquisidora. Esse Outro 

emerge na/da falta do simbólico, do real da língua, que tudo não pode nomear.  

No enunciado EnM3D3, a presença concomitante dos significantes “solicitadas” e 

“determinadas”, um previsto no dever ser do texto escrito-a-ser-lido (X) e o outro 
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imprevisivelmente inserido no texto lido-a-ser-transcrito (Y), materializam a disputa ideológica 

entre essas Formações Discursivas, que opõe o sujeito julgador, neutro, que representa de modo 

fiel e distante as palavras da acusação ao sujeito inquisidor, acusador, não-neutro – sujeitos que 

são “fluentes” em duas línguas diferentes: a determinada pela FD Julgadora e a determinada 

pela FD Inquisitória. O maior esforço vocal de “ou determinada” em comparação a “solicitada” 

nos permite entender a prosódia como materialidade significante na produção do sentido e do 

sujeito do discurso, como significante na produção da tensão entre o sujeito julgador e o sujeito 

inquisidor na ideologia jurídica.  

Essa presença concomitante de (X) e (Y) não acontece nos enunciandos em que a 

discrepância entre escrito-a-ser-lido e lido-a-ser-transcrito é causada pelo apagamento do 

significante da escrita e inserção de outro significante em seu lugar, implicando o que 

consideramos como “apagamento-inserção (substituição)”. A palavra do dever ser é apagada, 

silenciada, e, no lugar dela, outra palavra é inserida, e é a partir de discrepâncias desse tipo que 

começamos a refletir sobre os sentidos desse (pôr em) silêncio no discurso de divulgação 

jurídica no espetáculo de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do “Mensalão”. Nossos 

gestos de leitura e escuta são realizados sobre o enunciado EnM3D4, primeiramente, e, em 

depois, sobre os enunciados EnM3D7 e EnM3D19134.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Relatório-Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 
Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

                                                 

 

134 A descrição fonético-prosódica das discrepâncias tomadas para análise desses enunciados está na Subseção 

9.2.4.2 desta Tese.  
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EnM3D4 Os réus ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, donos da empresa BÔNUS BANVAL, 

e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR, teriam sido, segundo a denúncia, 

responsáveis pela lavagem de dinheiro para os réus do 

Partido Progressista, desvinculando os recursos 

recebidos pela prática de crime de corrupçaõ passiva 

da origem criminosa, organizando-se, de modo estável, 

em quadrilha, com aqueles réus.  

Os ré:us ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, donos da empresa das empresas  (P1)b 

BÔNUS BAV (P2)b BAVAL (P3)b BANVAL (P4), e 

CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR (P5)t, teriam sido (P6), segundo a 

denúncia, responsáveis pela lavagem de dinheiro para 

os réus do Partido Progressista (P7)d, desvinculando 

desviando os recursos recebidos pela prática de crime 

de corrupção passiva (P8) ah1 (P9)d da origem 

criminosa (P10), organizando-se, de móvel de modo 

está:vel (P11), em quadrilha, com aqueles réus. 

 

Considerando o texto escrito-a-ser-lido (X), identificamos que a Representação do 

Discurso Outro em EnM3D4 está sob o domínio da Modalização da Asserção como Segunda 

Simples, porque não há nenhuma marca de representar o outro que não o tempo verbal no 

pretérito composto do indicativo (“teriam sido”) e o sintagma modalizador da asserção 

(“segundo a denúncia”), os quais modalizam a asserção do Ministro-Relator como segunda. Na 

observação da relação entre texto escrito-a-ser-lido (X) e texto lido-a-ser-transcrito (Y), 

descrevemos fonético-prosodicamente a discrepância causada pelo apagamento-inserção 

(substituição) “fluente” de [desviando], que aparece no lugar de “desvinculando” na leitura em 

voz alta do Ministro-Relator. Através dessa descrição, constatamos que o segmento inserido 

“desviando” foi produzido com ênfase no enunciado, o que pôde ser evidenciado pelos valores 

do parâmetro acústico frequência fundamental135.  

Nosso interesse, então, é compreender os efeitos de sentido dessa discrepância entre 

(X) e (Y), desse apagamento de um elemento de (X) e sua substituição em (Y) por outro que, 

prosodicamente, é enfatizado no enunciado. Os gerúndios “desviando” e “desvinculando” vêm 

dos verbos “desviar” e “desvincular”, respectivamente. Ambos os verbos compartilham 

características morfossintáticas, na medida em que têm transitividade que exige um 

complemento verbal não preposicionado (objeto direto) e têm a negação lexical causada pelo 

mesmo prefixo do morfema de negação -des.  

Na legislação penal em geral, o verbo “desviar” é o utilizado para descrever tipos 

penais relacionados aos crimes de peculato (art. 312, Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei 

nº 9.613, de 03 de março de 1998). Então, sem implicar qualquer ruptura sintática ou prosódica 

no enunciado, o apagamento de “desvinculando” e sua substituição por “desviando” nos chama 

atenção não pelo suposto “conteúdo” da palavra trocada por outra, mas pelo movimento, que 

                                                 

 

135 A Tabela 24 apresenta os valoes da descrição fonético-prosódica e a Figura 19 ilustra a curva entoacional do 

segmento onde está o apagamento-inserção (substituição) “fluente” do enunciado EnM3D4.  
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nos parece regular no discurso do Ministro-Relator, de desobedeiência à repetição formal entre 

(X) e (Y) para dizer, na leitura em voz alta, aquilo que não pôde ser escrito, que produz sentidos 

ameaçadores da unidade e da neutralidade que dominam a ideologia jurídica.  

No texto escrito-a-ser-lido (X), que prevê a leitura de “desvinculando”, o verbo 

“desvincular” aparece como bitransitivo, tendo dois objetos: o objeto direto, imediato, “os 

recursos recebidos pela prática de crime de corrupção passiva”; e o objeto indireto, mais 

afastado do núcleo do sintagma verbal, “da origem criminosa”. No texto lido-a-ser-transcrito 

(Y), com a reformulação causada pelo apagamento-inserção (substituição) de “desvinculando” 

por “desviando”, há uma reconfiguração de ordem sintática a que a prosódia da língua foi 

sensível, o que se pode perceber pelas pausas (P8) e (P9)d e pela hesitação (ah1), antes de “da 

origem criminosa”. O apagamento-inserção (substituição) “fluente” em (Y), então, faz com que 

o segmento “desviando os recursos recebidos pela prática de crime de corrupção passiva” 

constitua uma unidade sintática e prosódica,  e essa “fluência” na substituição tem como 

consequência uma “não-fluência”, uma hesitação.  

A questão que nos chama atenção, aqui, não é a relação de diferença entre 

“desvincular” e “desviar” no campo semântico do Direito Penal, mas, sim, os efeitos de sentido 

que a substituição de uma palavra por outra, na relação entre a materialidade escrita (X) e a 

materialidade (oral), produz no discurso. Entendemos que essa substituição ofende o princípio 

de repetibilidade entre o dever ser e o ser preferido pelo Direto.  

Esse processo discursivo de violação é construído a partir do enunciado dividido 

entre a Formação Discursiva Julgadora, de um sujeito julgador obediente à simetria entre (X) e 

(Y), e a Formação Discursiva Inquisitória, de um sujeito inquisidor que, à revelia do ritual de 

repetição formal comum às instituições do aparelho jurídico, é afetado por uma rede de saberes 

que o coloca ideologicamente em uma posição de sujeito perseguidor da criminalidade, da 

corrupção. Para o sujeito julgador, recursos foram “desvinculados”; para o sujeito inquisidor, 

recursos foram “desviados”, e formular que algo foi “desviado”,  considerando as condições de 

produção do julgamento do “Mensalão” e o que estava escrito-a-ser-lido (X), atualiza uma 

memória cuja constituição recorta do dizível outros saberes que não de um Direito imperioso e 

intocável pelo que lhe é exterior. 

Interessante anotar que, nesse mesmo enunciado EnM3D4, no texto escrito-a-ser-

lido (Y), além do apagamento de “desvinculando” para sua substituição por “desviando”, há o 

apagamento do sintagma modalizador “segundo a denúncia”. A modalização da asserção como 

segunda fica, então, sobrecarregada no tempo verbal de “teriam sido”. Então, nesse enunciado, 
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além da representação do discurso outro se dar parafrasticamente, isto é, sem autonimização, 

sem mostração, das palavras da acusação, o sintagma utilizado para modalizar o discurso como 

do outro é apagado.  Esse apagamento faz com que diminua a distância entre o Um, o discurso 

do Ministro-Relator, e o outro, o discurso da acusação, privilegiada no discurso do sujeito 

julgador. O sintagma “desvinculando”, por efeito metafórico, desliza para “desviando”, e esse 

deslizamento provoca a inscrição do discurso em um domínio de memória outro que não o da 

Formação Discursiva Julgadora.  

A consideração da materialidade prosódica para análise da inserção “fluente” desse 

sintagma fornece uma pista linguística do efeito desse deslizamento no simbólico: o sujeito 

inquisidor que emerge no enunciado é enfático, sua voz é mais aguda que a voz do sujeito 

julgador.  A substituição de “desvinculando” por “desviando” funciona, então, como uma 

metáfora daquilo que não pôde ser dito no texto escrito-a-ser-lido (X), sob o controle da escrita. 

A “fluência” aparente da substituição, assim, pode ser interpretada, discursivamente, como uma 

“não-fluência” na forma-sujeito da Formação Discursiva Julgadora, um ponto de deriva no 

discurso do Ministro-Relator que abre espaço para outros sentidos vindos de outra Formação 

Discursiva.  

Sentidos de não-distanciamento entre aquele que julga e aquele que acusa, causado 

pela discrepância entre o que estava escrito-a-ser-lido (X) e o que de fato foi lido-a-ser-

transcrito (Y), discrepância essa que marca da prosódia da língua – pela ênfase no sintagma 

inserido – a força (nesse caso, a ênfase, tecnicamente falando) da irrupção do sujeito inquisidor, 

que divide o sujeito do discurso. O apagamento do sintagma modalizador e a substituição de 

“desvinculando” por “desviando” instauram, na interpretação, um espaço para o polêmico no 

discurso do Ministro-Relator, um lugar de falar aquilo que não pôde ser escrito.  

 Nos enunciados EnM3D7 e EnM3D19136, compreendemos que o apagamento-

inserção (substituição) “fluente” de “permitiram” por “permitiriam” e de “conduziriam” por 

“conduziram”, respectivamente, também tem funcionamento metafórico e opera a divisão do 

enunciado que materializa o polêmico e histórico no discurso do Ministro-Relator. 

Relatório-Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 
Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal + item 

lexical 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

                                                 

 

136 As Tabelas 24 e 26 expõem os valores encontrados na descrição fonético-prosódica de EnM3D7, e as Tabelas 

27 e 28 apresentam valores relacionados a EnM3D19.  
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EnM3D7 Com essa suposta autorização dos principais 

integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores e 

do Governo Federal, os réus MARCOS VALÉRIO, 

RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE 

VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO 

teriam dado início, segundo o Procurador-Geral da 

República, às práticas que conduziriam à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos.  

Com esta: com essa suposta au suposta autorização 

(P1)d do:s principais integrantes da cúpula do Partido 

dos Trabalhadores (P2) e do Governo Federal (P3), os 

réus MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ (P4), ROGÉRIO 

TOLENTINO, SIMONE: VASCONCELOS (P5), 

GEIZA DIAS, KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, e VINÍCIUS  SA SAMARANE (P6) e: 

AYANNA TENÓRIO (P7)t teriam dado início, 

segundo o Procurador-Geral da República (P8), às 

práticas que conduziriam conduziram à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos. 

 

Relatório-Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 
Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local não-marcado 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D19 Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO, os 

quais, no comando das atividades do Banco Rural, 

juntamente com o Sr. José Augusto Dumont, falecido 

em abril de 2004, teriam criado as condições 

necessárias para a circulaçaõ clandestina de recursos 

financeiros entre o núcleo político e o núcleo 

publicitário, através de mecanismos de lavagem de 

dinheiro, que permitiriam a tais réus o pagamento de 

propina, sem que o dinheiro transitasse por suas contas. 

Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

(P1)k KÁTIA RABELLO (P2), JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE (P3) e 

AYANNA TENÓRIO (P4), os quais, no comando das 

atividades do Banco Rural (P5), juntamente com o 

Senhor José Augusto Dumont (P6), falecido em abril 

de dois mil e quatu (P7)k quatro (P8)t, teriam criado 

as condições necessárias para a circulação clandestina 

de recursos financeiros (P9) entre o núcleo político e 

o núcleo (P10) núcleo (P11)p publicitário (P12), 

através de mecanismos de lavagem de dinheiro 

(P13)k, que permitiriam permitiram a tais réus (P14) 

o pagamento de propina (P15), sem que o dinheiro 

transitasse por suas contas 

 

Na descrição fonético-prosódica que empreendemos para a discrepância entre 

“conduziriam” (X) e “conduziram” (Y), do enunciado EnM3D7, pudemos verificar que o 

sintagma de (Y) foi produzido com alguma saliência no enunciado, causada por valores de 

duração e de parâmentros relacionados à qualidade de voz. Em relação à discrepância entre 

“permitiriam” (X) e “permitiram” (Y), identificamos que a sílaba tônica do sintagma do texto 

lido-a-ser-transcrito (Y) apresentou valores de duração e frequência fundamental superiores 

àqueles encontrados para sílabas com mesma posição de tonicidade.  

Em ambos enunciados, os verbos aparecem como núcleos de orações subordinadas 

adjetivas: em EnM3D7, restringindo o sentido de “práticas”, em “práticas que permitiriam a 

tais réus  pagamento de propina”, em em EnM3D19, explicando “mecanismos de lavagem de 

dinheiro”. Nos dois enunciados, a Representação do Discurso Outro, se considerado o texto 

escrito-a-ser-lido (X), está sob o domínio da Modalização da Asserção como Segunda: em 

EnM3D7, modalizam a asserção o sintagma modalizador “segundo o Procurador-Geral da 

República” e o tempo verbal no futuro do pretérito em “teriam dado início”, mesmo de 
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“conduziririam”, além do item lexical “suposta”; em EnM3D19, a modalização da asserção dá-

se pelo tempo verbal em “teria sido”, logo no início do enunciado, “teriam criado” e 

“permitiriam”.  

Assim, EnM3D7 e EnM3D19 são representativos do fato de que, no discurso do 

Ministro-Relator, no texto escrito-a-ser-lido (X), o tempo verbal desempenha um papel 

fundamental na Representação do Discurso Outro, na medida em que é o responsável por 

separar, enunciativamente, o discurso do Ministro-Relator do discurso da acusação. O que está 

sendo relatado, então, é “suposto” pelo outro [acusação], segundo o qual algo “teria 

acontecido”. Os fatos, então, têm sua realidade suspensa pelo tempo verbal, que os condiciona 

ao discurso do outro, e, no discurso do Um, do Ministro-Relator, somente teriam acontecido 

por hipótese.  

No texto escrito-a-ser-lido (X), então, a repetição do que disse a acusação é feita de 

modo a sustentar a distância enunciativa entre o Locutor do enunciado se fazendo, o Ministro-

Relator, e o locutor do enunciado representado, o Procurador-Geral da República. Se escrito 

com outras palavras, sob o domínio do Discurso Indireto, por exemplo, EnM3D7 e EnM3D19 

poderiam ser reescritos assim: 

 

Relatório-Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção com Segunda Discurso Indireto 

Escrito-a-ser-lido (X) Escrito-a-ser-lido (X) a 

EnM3D7 Com essa suposta autorização dos principais 

integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores e 

do Governo Federal, os réus MARCOS VALÉRIO, 

RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE 

VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO 

teriam dado início, segundo o Procurador-Geral da 

República, às práticas que conduziriam à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos.  

O Procurador-Geral da República supôs que 

integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores e 

do Governo Federal e que, com essa autorização, os 

réus MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGÉRIO 

TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS, GEIZA 

DIAS, KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA 

TENÓRIO, deram início às práticas que conduziram à 

lavagem de dinheiro desviado dos cofres públicos 

EnM3D19 Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO, os 

quais, no comando das atividades do Banco Rural, 

juntamente com o Sr. José Augusto Dumont, falecido 

em abril de 2004, teriam criado as condições 

necessárias para a circulaçaõ clandestina de recursos 

financeiros entre o núcleo político e o núcleo 

publicitário, através de mecanismos de lavagem de 

dinheiro, que permitiriam a tais réus o pagamento de 

propina, sem que o dinheiro transitasse por suas contas. 

O Procurador-Geral da República disse que, além 

disso, foi necessário contar com os réus KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO, os 

quais, no comando das atividades do Banco Rural, 

juntamente com o Sr. José Augusto Dumont, falecido 

em abril de 2004, criaram as condições necessárias 

para a circulação clandestina de recursos financeiros 

entre o núcleo polótico e o núcleo publicitário, através 

de mecanismos de lavagem de dinheiro, que 

permitiram a tais réus o pagamento de propina, sem 

que o dinheiro transitasse por suas contas. 
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Assim, tanto nas reformulações EnM3D7 (X)a como EnM3D19 (X)a, a mudança 

de zona de Representação do Discurso Outro que domina o enunciado, da Modalização da 

Asserção como Segunda para Discurso Indireto, está relacionada à alteração do tempo dos 

verbos do enunciado, do futuro do pretérito, em (X), para o pretérito perfeito, em (X)a. No texto 

lido-a-ser-transcrito (Y), resultado da transcrição-comparação de como (X) foi, de fato, lido em 

voz alta pelo Ministro-Relator no Plenário do julgamento do “Mensalão”, é o pretérito perfeito 

que emerge na substituição de “conduziriam” e “permitiriam” por “conduziram” e 

“permitiram”.  

Essa emergência acontece à revelia de o domínio da Representação do Discurso 

Outro permanecer a Modalização da Asserção, uma vez que os sintagmas modalizadoras 

“teriam dado”, “segundo o Procurador-Geral”, em EnM3D7, e “teriam sido”, “teriam criado”, 

em EnM3D19 foram preservados na leitura na Corte. Assim, na repetição de (X) em (Y), o que 

estava, em (X), no campo da suposição, da hipotético, passa a ter um aspecto acabado, pontual.  

Em EnM3D7, em (X), estão no campo da suposição, pelo Procurador-Geral da 

República, todos os fatos narrados pelo Ministro-Relator, pela marca do futuro do pretérito 

composto e simples. Em (Y), no entanto, tendo havido a substituição “fluente” de 

“conduziriam” por “conduziram”, “práticas que conduziriam conduziram à lavagem de 

dinheiro” irrompe no discurso do Ministro-Relator não mais como “segundo o Procurador-

Geral, houve práticas que conduziram à lavagem de dinheiro”, paráfrase de (X).  

A substituição causa, assim, uma contradição: as práticas “conduziram” à lavagem 

de dinheiro, mas os réus responsáveis por essas práticas “teriam dado início” a elas, em outras 

palavras, para ter havido “prática”, é necessário que tenha sido dado “início” a elas. No entanto, 

a manutenção de “teria sido dado início” faz emergir essa contradição entre hipotético versus 

certeza, e o saber de que “práticas conduziram à lavagem de dinheiro desviado de cofres 

públicos” se encaixa no discurso do Ministro-Relator à revelia da harmonização do tempo 

verbal.  

Em EnM3D19, o tempo verbal no futuro do pretérito, em (X), é o único indicador 

da Modalização da Asserção como Segunda, sendo o único responsável, portanto, pelo 

distanciamento entre o ato de enunciação representado e o ato de enunciação se fazendo, ou 

seja, entre as palavras do Ministro-Relator e as palavras da acusação. No texto lido-a-ser-

transcrito (Y), a substituição de “permitiriam” por “permitiram” diminui a distância prevista 

em (X) e, ainda, retira do plano hipotético a mensagem apresentada. Há, então, um sujeito do 

discurso que aparece dizendo que as condições necessárias para a circulação clandestina de 
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recursos financeiros entre o núcleo político e o núcleo publicitário foram criadas (e não “teriam 

sido”) através de mecanismos de lavagem de dinheiro, e esses mecanismos de lavagem de 

dinheiro permitiram (e não “permitiriam”) o pagamento de propina.  

Tanto em “permitiram” como em “conduziram”, a mudança verbal e suas 

consequências sintáticas vêm acompanhadas de uma marcação prosódica, uma vez que esses 

dois novos sintagmas aparecem no texto lido-a-ser-transcrito (Y) com alguma saliência que os 

destaca no enunciado. Assim como compreendemos para o caso da substituição “fluente” de 

“desvinculando” por “desviando”, interpretamos que as substituições de “conduziriam” por 

“conduziram” e de “permitiriam” por “permitiram” dividem o enunciado, materializando a 

divisão do sujeito do discurso em sujeito julgador, que obedece à forma-sujeito da Formação 

Discursiva Julgadora, e em sujeito inquisidor, que obedece à forma-sujeito da Formação 

Discursiva Inquisitória.  

Entendemos, então, que essas discrepâncias entre (X) e (Y), causadas pela 

substituição aparentemente “fluente” de uma palavra por outra, materializam no intradiscurso 

o efeito do já-dito no interdiscurso, em um funcionamento metafórico. Essa divisão do sujeito 

e do sentido no discurso do Ministro-Relator abre a ideologia jurídica para a polissemia. A 

repetição do discurso do outro, da acusação, no discurso do Um (de primeira dimensão) e a 

repetição do texto-escrito-a-ser-lido(X) no texto lido-a-ser-transcrito (Y) (de segunda 

dimensão), que, na ideologia jurídica, são determinadas a serem formais, acontecem 

historicamente no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, o que pode ser interpretado 

como uma abertura do jurídico para o polêmico, para o polissêmico. 

Tais considerações são feitas a partir de enunciados extraídos do Relatório-

Denúncia, em que o discurso outro representado é o discurso da acusação. Propomos, agora, 

que nosso gesto de leitura e escuta alcance o discurso do Ministro-Relator no “Relatório-

Instrução Probatória” do “Mensalão”, em que as palavras representadas são as palavras da 

defesa. Como expusemos na descrição enunciativa e na descrição prosódica que fizemos no 

Capítulo 9, identificamos, no discurso do Ministro-Relator, a falta das palavras da acusação, 

baseando-nos no fato de identificarmos menos enunciados com Representação do Discurso 

Outro no Relatório-Instrução Probatória que no Relatório-Denúncia – 7 contra 30, exatamente.  

Em relação ao domínio da Representação do Discurso Outro no Relatório-Instrução 

Probatória, mais relacionado à primeira dimensão do repetível, identificamos a falta de outra 

zona de representação além do Discurso Indireto. Diferentemente do Relatório-Denúncia, em 

que encontramos também Modalização da Asserção como Segunda, Modalização Autonímica 
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de Empréstimo e excesso de empréstimos do discurso da acusação, no Relatório Instrução-

Probatória, a única zona de Representação do Discurso Outro identificada foi o Discurso 

Indireto –  nenhum caso de empréstimo das palavras da defesa, textual ou local marcado, foi 

verificado.  

Quanto à segunda dimensão do repetível, relacionada à repetição (X) em (Y), 

discrepâncias foram apontadas na transcrição-comparação, visivelmente em menor quantidade 

em comparação ao Relatório-Acusação. Considerando tais observações sobre a base linguística, 

propomos, então, um trabalho de interpretação sobre o enunciado EnM3IP33, para 

compreender os processos discursivos que são construídos no discurso do Ministro-Relator no 

Relatório-Instrução Probatória, em que o outro representado no discurso é a defesa, não mais a 

acusação. A representação do discurso da defesa, então, não é a única do enunciado, uma vez 

que divide espaço com o discurso do legislador, também representado no discurso do Ministro-

Relator.    

 

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto  Simples (DIS) (4/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP33 O réu DELÚBIO SOARES admite a prática de caixa 

dois de campanha, conduta que preenche o tipo penal 

do art. 350 do Código Eleitoral, cuja pena é de até 5 

anos de reclusão 

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de 

caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche o 

tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código 

Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas é de até cinco anos 

de reclusão. 

 

Nesse enunciado, note-se que o domínio da Representação do Discurso Outro é o 

do Discurso Indireto, marcado pelo verbo dicendi “admitir”, conforme afirmamos na descrição 

quanto às zonas da Representação do Discurso Outro, realizada na Seção 9.1 deste Capítulo. 

Com mais detalhe nessa descrição, deve-se observar qual é o limite do enunciado (e) 

representado no enunciado (E) do ato de enunciação (A) que tem como Locutor o Ministro-

Relator. A análise do enunciado EnM3IP33X aponta para a seguinte possibilidade de 

dessintagmatização:  

“O réu Delúbio Soares admite que: 

(a) praticou caixa dois de campanha; 

(b) a prática de caixa dois de campanha é uma conduta que preenche o tipo 

penal do art. 350 do Código Eleitoral; 

(c) o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral tem pena de até cinco anos 

de reclusão”. 
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Entendemos que o limite da representação do discurso da defesa é o sintagma verbal 

[praticou caixa dois de campanha], sendo os sintagmas (b) e (c), portanto, representação dos 

dizeres do legislador penal-eleitoral. Assim, por essa interpretação, compreendemos que, às 

palavras da defesa, que já foram parafraseadas pelo Locutor, ou seja, representadas sem 

mostração (sem menção, sem autonímia), foram agregados os saberes de outro lugar 

enunciativo, o do legislador, ainda se considerando apenas o texto escrito-a-ser-lido (X). 

Com base em tais observações, e considerando a nossa preocupação com o modo 

como (X) foi lido no texto lido-a-ser-transcrito (Y), propomos um trabalho interpretativo sobre 

a discrepância causada pela inserção “não-fluente” de [é de apenas], assim considerada porque 

há uma ruptura sintática causada pela sua retificação por “é de até”. Ao ler a pena cominada 

para o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral, o Ministro-Relator, ao invés de ler somente 

“de até cinco anos de reclusão”, lê, antes, “de apenas cinco anos de reclusão”.  

Na descrição fonético-prosódica que empreendemos na Subseção 9.2.4.3137, 

identificamos uma curva entoacional descendente no sintagma inserido, enquanto que o 

sintagma “é de até”, previsto no texto escrito-a-ser-lido e reparador da inserção “não-fluente”, 

tem uma curva entoacional ascendente. Considerando essa configuração do texto lido-a-ser-

transcrito (Y), propomos, a seguir, o seguinte exercício de paráfrase prosódica, com foco na 

relação entre os significantes “é de apenas” e “é de até”, detendo-nos a algumas das tantas 

possibilidades de configuração prosódica da leitura em voz alta de (X):  

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto  Simples (DIS) (4/7) 

Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP33Y O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche o 

tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas é de até cinco anos 

de reclusão. 

EnM3IP33Y-a O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche o 

tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas, [quero dizer], é de 

até cinco anos de reclusão. 

EnM3IP33Y-b O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche o 

tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas [ou melhor] é de até 

cinco anos de reclusão. 

EnM3IP33Y - c O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche o 

tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas é de até cinco anos 

de reclusão. 

 

                                                 

 

137 Os resultados fonético-prosódicos estão expostos na Tabela 29 e ilustrados na Figura 21. 
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As paráfrases prosódicas apresentadas em (Y)a, (Y)b e (Y)c representam outras 

possibilidades de dizer, no nível sintagmático, aquilo que o nível prosódico de descrição 

linguística permitiu verificar: a necessidade, saliente prosodicamente, de reparar um efeito de 

sentido comprometedor no ritual de julgamento do “Mensalão”: o sentido de que a pena de 

cinco anos de reclusão é insuficiente para punir alguém que tenha cometido o crime de caixa 

dois, insuficiente para punir aqueles que estivessem envolvidos no maior esquema de corrupção 

do país.  

Sem essa reparação dos sentidos, ou seja, se o sintagma “é de até” tivesse sido 

completamente apagado e substituído por “é de apenas”, teríamos um enunciado com outro 

efeito de sentido, materializado na seguinte reformulação – EnM3IP33Y-d:  

 

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de caixa dois de campanha (P1)k, 

conduta que preenche o tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código Eleitoral 

(P2)k, cuja pena é de 5 anos de reclusão, [tempo insuficiente e inadequado para punir 

a prática do agente]. 

 

Assim, interpretamos essa inserção como a materialização do discurso do sujeito 

inquisidor, cuja inscrição na Formação Discursiva Inquisitória determina formulações 

constituídas por uma memória que recorta do interdiscurso saberes segundo os quais o lugar de 

dizer do juiz não é o da imparcialidade, mas o de questionar, inclusive, o ordenamento jurídico-

penal no que diz respeito à adequação ou não da quantidade de pena a ser determinada em caso 

de prática de atos ilícitos. O sujeito do discurso que se equivoca ao ler que a pena é de “até” 

cinco anos é, na nossa interpretação, um sujeito dividido pela Formação Discursiva Julgadora 

e pela Formação Discursiva Inquisitória. Tais Formações Discursivas antagônicas atravessam 

o discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” e materializam a heterogeneidade constitutiva 

desse discurso, afetado por diferentes regiões de saber da ideologia jurídica, afetação que 

acontece à revelia desse sujeito clivado, determinado pelos mecanismos ideológicos de 

desconhecimento adotados no interior dos aparelhos de Estado.  

O interessante, considerando os propósitos desta Tese, é que esse atravessamento 

por duas Formações Discursivas antagônicas, ou seja, a existência de enunciado dividido no 

discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, somente pôde ser analisado porque consideramos 

como fundamental para a interpretação do funcionamento desse discurso a relação entre duas 

materialidades, isto é, entre a materialidade escrita (X) e a materialidade oral (Y). A descrição 

fonético-prosódica dessa materialidade oral é que nos forneceu subsídios para a análise do 

funcionamento discursivo da Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator 
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do “Mensalão”, considerando o julgamento desse “Caso” como um ritual no espetáculo de 

divulgação jurídica.  

Nosso gesto de leitura e de escuta desse arquivo, desdobrado em duas 

materialidades, nos conduz a afirmar que o discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” tem 

espaço para a contradição, para o polissêmico, para o polêmico, para a repetição histórica, o 

que coloca em xeque a rigidez das práticas discursivas no interior da ideologia jurídica. O 

sujeito inquisidor, que emerge na oralidade de (Y), resiste ao sujeito julgador, construído sob o 

controle da escrita de (X), e essa resistência do sujeito no ritual de interperlação ideológica é 

apagada no discurso de divulgação jurídica.  

O sujeito julgador da Formação Discursiva Julgadora materializa-se aparentemente 

supremo no fio do discurso do Ministro-Relator em enunciados com nos empréstimos textuais 

e locais, nos quais a relação entre (X) e (Y) é eminentemente parafrástica. A repetição de (X) 

em (Y) consolida a separação entre o discurso do Ministro-Relator e o discurso do outro 

acusação, uma vez que as marcas tipográficas previstas na escrita – aspas, principalmente – são 

regularmente oralizadas, na leitura em voz alta, com a inserção “fluente” da anunciação das 

aspas. A força vocal com que esses elementos de anunciação são produzidos no texto lido-a-

ser-transcrito constituem o sentido metonimizado na inserção, efeito do atravessamento do 

sujeito pela Formação Discursiva Julgadora, que determina que o que pode ser escrito, em (X), 

e lido, em (Y). São dizeres constituídos pela memória discursiva que deixa falar o Direito como 

instância da neutralidade e da justiça.  

A Formação Discursiva Julgadora determina, então, uma fala coberta de bordas, de 

fronteiras, entre o discurso do Ministro-Relator e o discurso do outro, e, quando esse lugar 

enunciativo de outro é ocupado pela acusação, essas fronteiras são pretensamente 

intransponíveis. No discurso de divulgação jurídica do “Mensalão”, especificamente no 

“Relatório-Denúncia”, identificamos um sujeito julgador que, para atender ao imaginário de 

Direito como uno, impenetrável, homogêneo, tem o seu dizer no máximo da heterogeneidade 

enunciativa: de um lado, os dizeres do Ministro-Relator; de outro, os dizeres da acusação. A 

criação, no texto lido-a-ser-transcrito (X), de uma ilhota prosódica onde as aspas estavam 

previstas no texto escrito-a-ser-lido (Y), materializa a necessidade, imposta pela Formação 

Discursiva, de separar um discurso do outro.  

Essa ilhota prosódica, em (Y), faz repetir formalmente (X), o que compreendemos 

como uma repetição formal de um discurso de divulgação jurídica tipicamente autoritário, com 

funcionamento parafrástico. Inclusive, a tomada da prosódia como materialidade nos permitiu 
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verificar que, mesmo nos casos em que, no texto escrito-a-ser-lido (X), não havia marcação 

tipográfica, o nível suprassegmental foi afetado nos empréstimos locais.  

Sobre isso, a partir do que propôs Authier-Revuz nos seus trabalhos sobre o 

Discurso Relatado e na sistemalização feita pela autora (no prelo), somos conduzidos ao 

entendimento de que a atribuição de níveis de marcação da Representação do Discurso Outro 

deva levar em consideração o seguinte: (i) se a materialidade sob análise é escrita, oral, escrita-

a-ser-lida ou lida-a-ser-transcrita; e, em caso de se tratar de materialidade oral ou lida-a-ser-

transcrita, (ii) a descrição fonético-prosódica dessa materialidade. O “grau zero de marcação” 

da presença do outro, portanto, na nossa compreensão, somente pode ser atribuído se 

observadas as pistas fonético-prosódicas do discurso, o que nos faz sugerir que a alusão seja 

estudada sob o aspecto fonético-prosódico.     

A materialidade prosódica, então, tomada como objeto simbólico, do encontro do 

real e do imaginário, expõe a abertura da língua para o que está fora dela, para o que está no 

domínio do já-dito na ideologia jurídica – o dito de que, do lugar de dizer de juiz, se imaginam 

dizeres promotores de um Estado Democrático (e) de Direito, em que o aparelho jurídico ocupa 

uma posição suficientemente distante daquele que estão sob o seu julgamento. “Objeto 

simbólico” porque, como explica Souza (2015), refere os processos de subjetivação no discurso, 

ou seja, ao modo como o sujeito se relaciona com as Formações Discursivas que o determinam 

formando, assim, sua subjetividade. A ilhota prosódica que se cria nos empréstimos textuais e 

locais no discurso do Ministro-Relator ao representar as palavras da acusação permite 

compreender a dimensão suprassegmental da Representação do Discurso Outro, na relação 

entre escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-transcrito (Y). Assim, na linha do que disse Authier-

Revuz ([1982] 1998, p. 118), entendemos que, no discurso de divulgação jurídica,  

 

colocar entre aspas uma palavra permite, mesmo que se faça uso da palavra em um 

discurso, mostrá-la, ao mesmo tempo, como um objeto que, tido à distância, é 

designado como impróprio de certa maneira ao discurso em que figura. (AUTHIER-

REVUZ, [1982] 1998, p. 118) 

 

Desse modo, o excesso das aspas no discurso do Ministro-Relator no Relatório-

Denúncia, ao representar as palavras da acusação, revela que, na ideologia jurídica, é necessário 

que o Direito se distancie dos seus objetos, demarcando, em relação à memória discursiva que 

constitui o seu discurso, o que é outro, impróprio. A ilhota prosódica é a forma material do 

antagonismo entre a Formação Discursiva Julgadora e a Formação Discursiva Inquisitória, o 

que nos faz concordar com Indursky (1997), que, baseada em Authier-Revuz, defende  que “as 
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aspas indicam discordância entre posições de sujeito afetadas por FD antagônicas” 

(INDURSKY, 1997, p. 245).  

Assim, nos empréstimos textuais e nos empréstimos locais, as aspas em “base 

aliada”, “mensalão”, “mesada” dão proteção ao Locutor Ministro-Relator para que a posição 

ideológica de quem emprega tais expressões não lhe sejam imputadas, separando, assim, a 

posição ideológica da neutralidade da posição ideológica da inquisitoriedade. As aspas e as suas 

consequentes ilhotas prosódias, no entanto, são excesso apenas na Representação do Discurso 

Outro no Relatório-Denúncia, isto é, na representação do discurso da acusação.  

No discurso do Ministro-Relator no Relatório-Instrução Probatória, quando o outro 

representado é a defesa, as aspas faltam – as palavras desse outro faltam e o excesso é o Discurso 

Indireto, ou seja, das palavras da defesa traduzidas no discurso do Ministro-Relator. Nenhuma 

palavra aspeada, como se a esse outro, desta vez, não se desse lugar no discurso. Se, no 

Relatório-Denúncia, o Ministro-Relator, enquanto locutor, é despossuído de palavras, 

aspeando, prosodicamente, até aquilo que não lhe estava escrito-a-aspear, no Relatório-

Instrução Probatória as palavras aparecem como suas, mesmo as que vêm do discurso do outro.  

Então, naquele espetáculo que foi o julgamento do “Mensalão”, o acusador falou com as 

próprias palavras, enquanto que a defesa falou pelas palavras do Ministro-Relator.  

Na primeira dimensão do repetível, então, temos duas possibilidades: de um lado, 

a (tentativa de) repetição fiel do que disse a denúncia; de outro lado, a paráfrase, a tradução, do 

que disse a defesa. Essa configuração permite-nos considerar que, no jogo das Formações 

Discursivas da Formação Ideológica jurídica, há o apagamento de saberes de uma memória 

discursiva na qual as representações do lugar de juiz não são nem de um sujeito julgador, neutro, 

nem de um sujeito inquisidor, acusador e perseguidor do corrupto. A Formação Discursiva 

Garantista, que determina o sujeito do discurso garantidor, é silenciada no discurso do Ministro-

Relator. O discurso sem bordas do Relatório-Instrução Probatória, então, é um discurso que, 

restrito à sua própria realidade, desconhecedor do seu exterior, não conhece realidade a não ser 

ele mesmo, para parafrasear as palavras de Authier-Revuz ([1981] 2004, p. 234).  

Retomando, então, a ilustração que propusemos do emprego de aspas na fala138, 

baseando-nos nas contribuições da autora, podemos perceber que Relatório-Denúncia e 

                                                 

 

138 Tal ilustração aparece na Figura 7 desta Tese.  
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Relatório-Instrução Probatória ocupam dois pólos opostos no que diz respeito à invasão das 

palavras do outro. Ilustramos isso com a Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Dois absolutos da presença de aspas no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão” 

 

Conforme expusemos na análise do funcionamento discursivo dos empréstimos 

textuais e locais, a excessiva marcação da fronteira entre o Um e o outro na representação do 

discurso da acusação é interpretada por nós como materialização do atravessamento do discurso 

pela Formação Discursiva Julgadora.  O discurso do sujeito julgador, identificado com a forma-

sujeito dessa Formação Discursiva, repete formalmente o texto escrito-a-ser-lido (X) no texto 

lido-a-ser-transcrito (Y), e o esforço vocal para anunciar a separação das aspas, com a a inserção 

“fluente” da anunciação, é a pista na materialidade prosódica da força com que se dá esse 

processo de subjetivação. As inserções dos “abre aspas” e “fecha aspas”, marcadas em 

vermelho na transcrição-comparação e destacadas na voz do Ministro-Relator, metonimizam, 

na formulação, aquilo que enunciado da Formação Discursiva determina: seja imparcial.  

Diferentemente, com o uso do Discurso Indireto para representar as palavras da 

defesa, essa separação entre o interior e o exterior do discurso é apagada, e o sujeito do discurso 

se permite traduzir o que o outro disse. Como nos explica Indursky (1997, p. 248), no Discurso 

Indireto, “não tem compromisso com a materialidade do texto origem, podendo relatar 

parcialmente o discurso do outro, traduzindo e traindo as ideias nele veiculadas”. A questão é 

que a instituição jurídica Supremo Tribunal Federal como instituição, ao mesmo tempo, do 

aparelho ideológico e repressivo de Estado, blinda-se de qualquer possibilidade de traição. 

Além disso, nas representações imaginárias do Estado de Direito, o compromisso do juiz, ao 
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representar o discurso do outro, deve ser máximo; caso contrário, estar-se-á violando os 

princípios que sustentam o dever ser da ideologia jurídica.  

É justamente sob o domínio do Discurso Indireto, no Relatório-Denúncia, que, na 

relação entre escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-transcrito (Y), o sujeito do discurso, dividido, 

ao invés de ler que a pena era “de até” 5 anos de reclusão, erra, equivoca-se, e lê “é de apenas”. 

A diferença prosódica entre os dois significantes – o imprevisto, com curva descendente, e o 

previsto, reparador, com curva descendente, materializa o “curto circuito metafórico” do efeito 

do interdiscurso sobre intradiscurso. Então, onde, para a linguística, haveria a “não-fluência”, 

o erro de leitura, a hesitação reparadora, vemos, discursivamente, o encontro do real da língua 

com o real da história na produção de sentidos de um enunciado dividido pelo discurso do 

sujeito julgador e pelo discurso do sujeito inquisidor.  

Com base nisso, como já vínhamos apontando, nossa interpretação indica a 

necessidade de adotar  uma abordagem discursiva de “fluência” na leitura, em (Y), do escrito-

a-ser-lido (X). Por abordagem discursiva da “fluência”, queremos dizer, concordando com 

Scarpa (1995, 2006, 2012, 2015), que o sujeito do discurso pode ser fluente em uma ou mais 

Formações Discursivas, e as hesitações, repetições reparadoras, reformulações, podem ser 

interpretadas como pontos de deriva para a subjetivação. O sujeito julgador é “fluente” na 

língua de madeira do discurso autoritário da ideologia jurídica; o sujeito inquisidor, que emerge 

no equívoco, não é.  

Propomos, então, uma releitura das noções de “fluência” e de “disfluência” para 

considerá-las a partir de uma perspectiva materialista do discurso: falamos em fluência ou não-

fluência em uma e/ou outras posições ideológicas ocupadas pelo sujeito do discurso, no ponto 

em que língua e história se encontram e o inesperado e falho produz sentido.  

Daí a importância das discrepâncias entre texto escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-

transcrito (Y) neste gesto de leitura e escuta do arquivo no julgamento do “Mensalão”.  É através 

desse gesto que conseguimos identificar o funcionamento contraditório do discurso, de modo a 

compreender os efeitos materiais da luta ideológica no intradiscurso. Assim, quando o sujeito 

do discurso apaga-insere (substitui) “permitiriam” por “permitiram”, “conduziriam” por 

“conduziram”, “desvinculando” por “desviando” e lê “apenas” no lugar de “até”, resiste aos 

rituais de interpelação à ideologia jurídica. Estamos diante do equívoco, da lalangue, da língua 

do inconsciente.  

Não podemos desconsiderar, então, duas afirmações importantes para esta análise 

de discurso, que a Análise de Discurso toma de empréstimo de Lacan: “todo ato falho é um 
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discurso bem sucedido” (LACAN, [1953] 1998, p. 246) e “só há causa daquilo que falha” 

(LACAN, [1964] 2008, p. 29). As discrepâncias entre (X) e (Y), materializam a tensão entre o 

dever ser e o ser no jurídico e nos leva a reconhecer que, mesmo nos aparelhos da superestrutura 

ideológica jurídica, “não há ritual sem falha, desmaio ou rachadura”, como diz Pêcheux ([1982] 

1990, p. 17). 

Entendemos que as discrepâncias entre (X) e (Y) são equívocos constitutivos do 

discurso do Ministro-Relator, no sentido de que produzem sentidos não permitidos no ritual do 

julgamento do Supremo Tribunal Federal, enquanto ritual do Aparellho Ideológico e 

Repressivo de Estado. As falhas entre (X) e (Y), portanto, no lugar de serem consideradas como 

“erros”, são compreendidas como atos falhos que funcionam como índice material da 

resistência no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, resistência à interpelação 

ideológica. Acompanhamos Orlandi (2012, p. 78), para afirmar que as falhas apontam a 

resistência do sujeito ao ritual. Assim fala Pêcheux ([1982] 1990) da resistência: 

 

As resistências: não entender ou entender errado; não “escutar” as ordens; não repetir 

as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar quando se exige silêncio; falar sua 

língua como uma língua estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o 

sentido das palavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; deslocar as regras 

na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com as palavras... (PÊCHEUX, 

1982[1990], p. 17) 

 

O sujeito que emerge na relação entre (X) e (Y), então, é um sujeito que resiste ao 

ritual de interpelação da ideologia jurídica, um sujeito cuja relação com a forma-sujeito da 

Formação Discursiva Julgadora não é apenas de identificação. Há, no discurso do Ministro-

Relator, um sujeito duplamente “mau”. Em primeiro lugar, “mau” porque é um sujeito que 

contesta as determinações sócio-históricas que constituem a Formação Discursiva dominante. 

Em segundo lugar, é um “mau” sujeito porque a Formação Discursiva à qual rebeldemente se 

filia dá eficácia ao imaginário cujas representações de Direito injungem o juiz repreender, 

acusar, perseguir a verdade e instaurar o terror a ponto de questionar o próprio Estado 

Democrático de Direito.  

No espetáculo de divulgação jurídica do julgamento do “Mensalão”, no momento 

em que o aparelho jurídico se rende ao aparelho da informação, o sujeito inquisidor que emerge 

no discurso do Ministro-Relator na leitura do que estava escrito-a-ser-lido não porta a voz do 

sujeito julgador da Formação Discursiva Julgadora. Não é mais em nome da unidade da 

instituição que ele se posiciona para defender os ideais de neutralidade do império do Direito. 

Pelo contrário, a leitura e a escuta da relação entre (X) e (Y) mostra a fragmentariedade do 
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sujeito do discurso do Ministro-Relator e, consequentemtente, a contradição no interior da 

superestrutura ideológica-jurídica.  

Pela análise dessas discrepâncias, então, percebemos uma contradição constitutiva 

no discurso do Ministro-Relator, cuja figura enunciativa de porta-voz do “Mensalão” é 

fragmentada discursivamente: sobre a base linguística da empréstimos textuais e locais,  vemos 

construídos processos discursivos em que o porta-voz se identifica com o representado 

colegiado da Corte. Sobre a base linguística dos apagamentos, inserções e apagamentos-

inserções (substituições) na relação entre (X) e (Y), o porta-voz está destacado do grupo que 

ele é institucionalmente injungido a representar.  

Temos, então, nisso que Zoppi-Fontana (1997, p. 22) chamou de espaço semântico 

do diferente, a razão por que defendemos que o discurso de divulgação jurídica no julgamento 

do “Mensalão" é heterogeneamente atravessado pelos eixos parafrástico e polissêmico. Entre 

esses dois eixos, pelo estudo da materialidade de (X) e da materialdiade de (Y) considerando a 

prosódia como objeto simbólico, podemos perceber a materialização da luta ideológica entre 

Formações Discursivas no interior da ideologia jurídica.  

Assim, a espetacularização da divulgação das práticas discursivas da ideologia 

jurídica, do que a transmissão do julgamento do “Mensalão” por mecanismos de divulgação 

jurídica criados pelo próprio Estado de Direito – TV Justiça, canal oficial do STF no YouTube 

–, aproxima-nos das reflexões de Piovezani (2015), sobre o falar em público na política 

contemporânea, especificamente sobre o dispositivo televisivo: 

 

Se, por um lado, a televisão expropria a palavra do público, por outro, tenta 

contrabalancear  esse déficit, produzindo efeitos de real, ao apresentar um mundo que 

se presentifica na tela do aparelho: o dispositivo pretende dissimular o processo de 

produção, simulando verossimilhança e veridicção em seu produto. Trata-se da 

criação de efeitos de proximidade e de simultaneidade em relação à experiência 

da percepção realizada pelo telespectador, de efeitos construídos com base numa 

retórica do “ao vivo”, que concorrem para a realidade e para a franqueza produzidas 

pela fala política televisiva. (PIOVEZANI, 2015, p. 307, o negrito é nosso) 

 

Apesar de estar se referindo à fala pública da política partidária no discurso político, 

Piovezani (2015) traz uma contribuição importante para nosso gesto de leitura e escuta sobre o 

discurso de divulgação jurídica do “Mensalão”. A consideração de que a proximidade entre 

orador e telespectador é efeito nos faz retornar a Pêcheux (1982, p. 17), quando este diz que a 

figura do porta-voz tem uma dupla visibilidade, já que ele fala, ao mesmo tempo, para aqueles 

que representa e para seus adversários. No discurso do Ministro-Relator, percebemos que o 
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lugar enunciativo de porta-voz é ocupado por contraditórios sujeitos do discurso, cujas posições 

ideológicas são antagônicas. 

Assim, palavras que não puderam ser escritas no texto escrito-a-ser-lido (X) foram 

lidas no texto lido-a-ser-transcrito (Y), e o modo como elas foram lidas, que pudemos alcançar 

pela análise fonético-prosódica, produzem sentido e sujeito do discurso. Nossa afirmação, 

então, vai na mesma direção que a de Haroche (1992, p. 26), para quem “a incisa, que faz 

intervir a idéia de acréscimo, de parenteses, deixam entrever, pela ideia de ruptura do fio 

discursivo, a presença do sujeito”.  

Esse sujeito que se faz presente nas discrepâncias entre (X) e (Y), que, 

“fluentemente”, comenta seu dizer e insere “ou determinadas” e que, “sem fluência”, se 

equivoca ao ler “é de apenas” ao invés de “é de apenas”, é um sujeito que fala demais. Sobre 

isso, Pêcheux ([1982] 1990, p. 15) faz um alerta: “maldito aquele que rompe este pacto do 

silêncio tagarela: ele corre o risco de se tornar ipso-facto um espectro visível da adversidade” 

(grifos nossos).  

Com essa referência a Pêcheux, queremos, então, tratar de uma construção 

determinativa que vem sendo excessivamente repetida por nós ao longo desta Tese. Referimo-

nos ao a-ser-transcrito do texto lido em voz alta no Plenário da Corte pelo Ministro-Relator. 

Isso diz respeito à consequência institucional do art. 93 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, que dispõe sobre a transcrição dos áudios dos julgamentos realizados no 

Plenário da Corte.  

Segundo esse dispositivo, o áudio do Relatório apresentado pelo Ministro-Relator 

somente seria transcrito no Acórdão caso não tivesse sido liberado com antecedência de 20 dias 

(RISTF, art. 93, §s 2º, 3°). O Ministro-Relator anunciou a liberação do Relatório no dia 10 de 

maio de 2012  – quase três meses antes da sua leitura na Corte. Leitura resumida, conforme 

decidiu o Tribunal em Questão de Ordem levantada no dia anterior. Não há, portanto, 

regimentalmente, necessidade da transcrição do áudio do Relatório, e o que está escrito no 

Acórdão divulgado depois do julgamento, então, é, em tese, o que circula, o que produz efeitos 

para fins processuais. 

Com isso, queremos dizer que a contradição do discurso do Ministro-Relator é 

apagada de circulação no ritual de divulgação jurídica. O sujeito inquisidor, que emerge da 

relação entre o que estava escrito-a-ser-lido (X) e o que foi lido-a-ser-transcrito (Y) e cuja força 

de emergência no discurso deixa marcas na materialidade prosódica, é silenciado pela língua 

de madeira do discurso de divulgação jurídica.  
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A polissemia, o outro sentido, que a materialidade prosódica nos permitiu 

interpretar, não circula no discurso; o que persiste é a materialidade escrita, o controle e o 

previsto. O discurso de divulgação jurídica, ao apagar os efeitos de (Y), silencia justamente a 

segunda dimensão do repetível, que nos permitiu identificar as discrepâncias no discurso do 

Ministro-Relator e seu funcionamento polêmico, na relação entre o escrito e o oralizado. Trata-

se, aqui, do aparelho jurídico praticando a política do silêncio ou silenciamento (ORLANDI, 

2010).  

A dimensão política do silêncio, segundo Orlandi (2010, p. 53), é uma “forma não 

de calar mas de fazer dizer ‘uma’ coisa, para não deixar dizer ‘outras’”. Em relação à divulgação 

jurídica do julgamento do “Mensalão”, o Direito se diz somente pela escrita para não se dizer 

pelo oralizado, como se temesse seu desmacaramento. Com isso, não queremos dizer que o 

discurso de divulgação jurídica não é contraditório: pelo contrário, queremos dizer que ele é 

constitutivamente contraditório, e essa contradição se materializa na língua, na relação entre 

escrito (X) e oralizado (Y); a questão está na circulação dos sentidos produzidos por essa 

relação, que é interditada.  

Assim, ao fazer circular apenas o texto escrito-a-ser-lido (X), a divulgação jurídica 

apaga os sentidos produzidos em e por (Y), justamente os sentidos outros, de um sujeito 

inquisidor resistente à determinação da Formação Discursiva Julgadora. Sentidos 

“indesejáveis” à ordem do Estado de Direito. Fazer circular (X) implica, constitutivamente, não 

fazer circular (Y). No discurso do Ministro-Relator no julgamento do “Mensalão”, podemos 

compreender o apagamento de (Y) no que se faz circular de (X) como a prática da política do 

silêncio que Orlandi(2010) identifica como silêncio local ou censura.  

Orlandi (2010, p. 76) faz uma abordagem discursiva da censura como exemplo da 

política do silêncio, considerando-a “um fato discursivo que se produz nos limites das diferentes 

formações discursivas que estão em relação”, sendo, então, “interdição do sujeito em formações 

discursivas determinadas”. Considerando o arquivo que lemos e escutamos, tomamos o fato de 

apenas o documento escrito-a-ser-lido (X) do Relatório feito pelo Ministro-Relator do 

julgamento do “Mensalão” circular como oficial para efeitos de divulgação jurídica como 

prática da política do silêncio no interior do aparelho jurídico. O sujeito inquisidor produzido 

no texto lido-a-ser-transcrito (Y) lê o que não pôde ser escrito e apaga o que precisou ser 

escrito, e os efeitos de sentido dessa leitura não podem circular no aparelho jurídico – são, 

portanto, censurados.  
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A ideologia jurídica promove, assim, um efeito de transparência, simetria, entre o 

dever ser e o ser do Direito, como se não houvesse a possibilidade de o texto escrito-a-ser-lido 

(X) ser diferente do texto lido-a-ser-transcrito (Y). Entendemos que essa promoção tem como 

fundamento o fato de que o discurso de divulgação jurídica se sustenta no que Haroche (1992, 

p. 23) chamou de princípio de visibilidade: o isolamento do sujeito julgador, neutro, de todos 

os outros. Há, no discurso de divulgação  jurídica,  

 

a caça incessante à ambiguidade, à elipse (à falta), à incisa (ao acréscimo 

descontrolado) e, de maneira geral, a tudo que pode parecer uma zona de sombra 

nascida de uma ruptura na linearidade do discurso, participa desta exigência de 

legibilidade (HAROCHE, 1992, p. 23). 

 

A observação desse princípio de visibilidade que opera dominante no aparelho 

jurídico reforça nossa compreensão de que as discrepâncias entre (X) e (Y) têm um 

funcionamento metonímico: as inserções observadas no discurso do Ministro-Relator 

funcionam como cápsulas discursivas, ou seja, como cápsulas que condensam sentidos não 

permitidos pela formação discursiva dominante e proibidos de alcançar o simbólico na língua 

de madeira do jurídico. Dizendo de outro modo, defendemos que as marcas em vermelho que 

vimos analisando ao longo deste Terceiro Momento são índices da luta ideológica que ocorre 

no discurso do Ministro-Relator, luta que não acontece senão à revelia do sujeito, isto é, que 

funciona nas/pelas bases do encontro das estruturas ideologia e inconsciente, como estruturas 

que constituem o sentido e o sujeito e operam na contradição.  

Então, na nossa compreensão, a divulgação jurídica do Relatório do Ministro-Relator 

do “Mensalão” funciona na contradição entre falta e excesso da visibilidade: de um lado, está 

o aparelho da informação para transmitir o Relatório do Ministro-Relator no julgamento ao vivo 

no Plenário; do outro lado, está o aparelho jurídico, cujas práticas discursivas silenciam os 

efeitos de sentido produzidos na contingência da oralidade do acontecimento.  Isso que nos 

conduz a afirmar que a divulgação jurídica do julgamento do “Mensalão” pelo Supremo 

Tribunal Federal tem um funcionamento espetacular determinado pela ideologia jurídica no 

Estado de Direito da formação social, na qual, como explica Debord (2012, p. 183), a censura 

adquire sua forma mais perfeita. 

Sob o efeito de divulgação jurídica, o espetáculo produz a desinformação: “tudo 

aquilo que é obscuro e que se poderia tentar opor à extraordinária felicidade que esta sociedade, 

como é sabido, compartilha com os que nela confiam”. Na divulgação do julgamento do 
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“Mensalão”, ao silenciar os efeitos de sentido do lido-a-ser-transcrito, o aparelho jurídico apaga 

tudo o que pôde ser lido, apesar de não escrito, e que não cabe nos saberes que lhes constituem.  

Como afirmamos, não se trata apenas de não dar circulação a palavras ou expressões 

desagradáveis aos ouvidos do sujeito julgador, autoritário, mas de não deixar circular o modo 

como essas palavras e expressões foram produzidas, de não deixar circular sua prosódia.   

Com isso, queremos dizer que a prosódia, justamente porque é materialidade 

significante no discurso,  permite que se diga o que não pôde ser escrito; a prosódia toca o real 

da língua, o que lhe é impossível. Através da prosódia, tendo como objeto o funcionamento 

discursivo da Representação do Discurso Outro na relação entre o dever-ser do texto escrito-a-

ser-lido (X) e o ser do texto lido-a-ser-transcrito (Y), pode-se interpretar que o  “teatro da 

consciência” das instituições do aparelho jurídico tem um funcionamento cínico139. O Supremo 

Tribunal Federal tem um funcionamento cínico no sentido de que, pelo cinismo, mesmo 

sabendo que a divulgação jurídica não é senão um espetáculo no baile à fantasia da consciência, 

fazem, divulgam, debatem, dissimulam.   

Dizemos isso considerando que “o cinismo é justamente a resposta da cultura 

vigente à subversão cínica: reconhecemos o interesse particular por trás da máscara ideológica, 

mas mesmo assim conservamos a máscara” (ŽIŽEK, [1990] 2003, p. 60). Pela análise do 

espetáculo da divulgação jurídica do “Mensalão”, a língua do Direito aparece como atravessada 

pela ideologia cínica que separa com força os princípios que proclama e sua prática: de um lado, 

a transparência, o acesso do cidadão à justiça; de outro lado, o apagamento das falhas de ritual 

que denunciam a contradição no aparelho jurídico.  

Na sociedade do espetáculo, as condições sócio-históricas da produção do discurso 

do Ministro-Relator do “Mensalão”, então, colocam-no em uma tensão constitutiva entre a 

língua de madeira, do Direito, e a língua de vento, da informação. A língua de madeira reproduz 

o dever ser do Direito que constitui um sujeito julgador de discurso autoritário, parafrástico, 

diametralmente separado dos outros sujeitos, materializado, no fio do discurso, pela separação 

                                                 

 

139 Cinismo que se diferencia do kynisme da subversão cínica, a qual ousamos cogitar em um mesmo Ministro-

Relator que diz: “Senhor Presidente, cada país tem o modelo e o tipo de Justiça que merece. Justiça que se deixa 

agredir, se deixar ameaçar por uma guilda ou membro de uma determinada guilda, já se sabe qual é o fim que lhe 

é reservado. Eu lamento que esse país...Eu me sinto às vezes... […] O que quero dizer é que lamento muito que 

nós, como brasileiros, tenhamos que carregar ainda certos certas taras antropológicas como essa do bacharelismo, 

não é? A Corte Suprema do país, ah diante de uma agressão clara contra um dos seus membros, entende 

simplesmente que isso não tem nenhuma significação". Isso foi dito pelo Ministro-Relator do “Mensalão” em sede 

de discussão sobre uma das Preliminares da Ação Penal 470. 
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paranóica entre aquele que julga e aquele que é julgado. A língua de vento da espetacularização 

do julgamento no aparelho da informação abre espaço para o polêmico, para outros sentidos, 

para o que a língua de madeira interdita. Nessa disputa, em se tratando da divulgação do 

“Mensalão”, o aparelho jurídico silencia o que a língua de vento deixou produzir, isto é, sua 

contradição.  

O verbo no pretérito perfeito, prosodicamente saliente, volta ao futuro do pretérito; 

o adjetivo que determina “antecipações” deixa de ser “determinadas”, com um “melhor 

dizendo” constituindo a conjunção alternativa “ou” da inserção que, mesmo imprevista, é 

fortemente marcada na prosódia; os recursos voltam a ser desvinculados, não mais desviados; 

a pena cominada pelo legislador não é mais de apenas 5 anos. Interdita-se, justamente, a 

segunda dimensão do repetível no discurso do Ministro-Relator, justamente aquela em que, pela 

prosódia, conseguimos compreender os processos de subjetivação na representação do discurso 

outro no confronto entre o que estava escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-ser-transcrito (Y).  

Compreendemos, portanto, que o aparelho jurídico no espetáculo da divulgação 

jurídica do “Mensalão” é “senhor absoluto das lembranças, assim como é senhor incontrolado 

dos projetos que modelam o mais longínquo futuro” (DEBORD, 2012, p. 174). De proveito 

dessa relação entre lembrança e futuro, aproveitamos para retomar uma informação por nós 

adiantada ainda no Primeiro Momento desta Tese: depois do julgamento do “Caso Mensalão”, 

houve uma ruptura na cadeia das práticas discursivas de divulgação jurídica no Supremo 

Tribunal Federal, especificamente envolvendo que tipo de ações de competência da Corte deve 

ser julgado no Plenário e, consequentemente, transmitido pela TV Justiça e disponibilizado no 

YouTube.   

Como dito no Primeiro Momento deste trabalho, quando tratamos mais 

especificamente da instituição Supremo Tribunal Federal, até junho de 2014 o Plenário do STF 

tinha, entre as suas competências, a de “processar e julgar originariamente nos crimes comuns, 

o Presidente da República, o Vice-Presidente, os Deputados e Senadores, os Ministros de 

Estado, os seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República” (RISTF, art. 5°, com 

redação anterior à Emenda Regimental n°49, de 2014). Com a nova redação dada pela Emenda 

Regimental n°49, de 03 de junho de 2014, deputados e senadores deixam de ser julgados pelo 

Plenário da Corte e passam a ser julgados pelos tribunais de primeira instância ou pelas turmas, 

a depender do crime. Trata-se, na nossa compreensão, de uma tentativa de o aparelho jurídico 

consertar o curto circuito ideológico causado pelo efeito metafórico que pudemos observar no 

embate entre Formações Discursivas no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”. 



 

 

355 

 

Esse embate somente pôde ser estudado por nós porque o arquivo que constitui a 

pesquisa trabalhou sobre dois documentos, um deles proveniente da transmissão do julgamento 

em Plenário. A prosódia, tomada por nós como materialidade significante, base linguística 

sobre a qual se dão processos de subjetivação do discurso do Ministro-Relator, sequer poderia 

ter sido estudada e descrita no seu caráter mais sonoro. Tais afirmações conduzem à nossa tese: 

o trabalho sobre a materialidade prosódica mostra a força do julgamento do “Mensalão” 

enquanto acontecimento discursivo. Assim, no gesto de leitura e escuta que propomos nesta 

pesquisa, através da análise do funcionamento da relação entre escrito-a-ser-lido (X) e lido-a-

ser-transcrito (Y) no discurso do Ministro-Relator na Representação do Discurso Outro, 

pudemos identificar, nessa prática discursiva de divulgação jurídica espetacular, o encontro de 

uma memória – memória de Direito como império de um sujeito uno – com uma atualidade – 

de Direito fragmentado por um sujeito dividido na luta ideológica, um sujeito que se constitui 

no equívoco da não-fluência na Formação Discursiva dominante da ideologia jurídica.  

Esse encontro pega, como diz Althusser ([1982] 2005, p. 11), e o acontecimento 

discursivo “Mensalão” produz novas práticas discursivas no interior da ideologia do Direito e 

no modo como ele se divulga na sociedade do espetáculo. Enquanto acontecimento, o 

“Mensalão” agita e rompe a rede de formulações da ideologia dominante no discurso de 

divulgação jurídica, e o discurso do “Ministro-Relator”, como prática do acontecimento, 

constitui-se, assim, como um ponto de quebra nos rituais enunciativos, conforme expressão de 

Zoppi-Fontana (1997, p. 5). Os rituais da divulgação jurídica, então, agitam-se em uma tentativa 

de silenciar o sujeito inquisidor que, sob a ilusão de ser incorruptível, desobedece à Formação 

Discursiva Julgadora e persegue o inimigo do Direito, o criminoso, o corrupto.  

Desde o julgamento do “Mensalão”, em agosto de 2012, o Supremo Tribunal 

Federal já esteve às voltas com outros acontecimentos jurídicos que, a exemplo do “Mensalão”, 

mobilizaram o judiciário contra esse suposto terror da corrupção discursivizado como ameaça 

ao Estado democrático. Acontecimento cujos elementos, inclusive, são, à primeira vista, mais 

grandiosos que o “Mensalão”. Por exemplo, a operação Lava-Jato140, deflagrada pela Polícia 

Federal em 2014 para investigar um suposto esquema de corrupção envolvendo a Petrobrás, diz 

                                                 

 

140 Conforme o Ministério Público Federal, o nome “Lava Jato” designa “a maior investigação de corrupção e 

lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, 

maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos 

suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia.” (Disponível em: 

http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso. Acesso em: janeiro de 2017).  

 



 

 

356 

 

respeito a mais dinheiro, mais réus, mais setores públicos e privados envolvidos.  O nome 

“Petrolão”, no entanto, não pegou, como se a língua houvesse reservado o aumentativo ao 

“Mensalão”, cuja grandiosidade que irrompe no simbólico escapa à evidência dos fatos e 

constrói-se, portanto, na/pela história.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Iniciamos estas considerações finais por afirmar que este fim deve ser lido como 

um necessário efeito de fim. Dito isso, queremos retornar aos objetivos que pretendemos 

alcançar com esse empreendimento de buscar contribuições da materialidade prosódica para o 

estudo do(s) sentido(s) do “Mensalão”: (1) construir um dispositivo metodológico para a 

consideração da fala, especialmente da prosódia, como materialidade significante para os 

gestos de interpretação do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”; (2) a partir do 

dispositivo metodológico para a análise da voz como materialidade, discutir o funcionamento 

discursivo da Representação do Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator do 

“Mensalão”, considerando os mecanismos de divulgação jurídica na sociedade do espetáculo. 

As marcas tipográficas do itálico destacam uma glosa a esses dois objetivos: 

método, prosódia, interpretação, Mensalão, Representação do Discurso Outro, divulgação 

jurídica e sociedade do espetáculo são as palavras-chave da relação contraditória, tensa e, ao 

mesmo tempo, encantada que mantive com o objeto da pesquisa ao longo desses anos de estudo. 

A forma material deste texto denunciou, assim, que a busca pelo alcance dos objetivos do 

trabalho esteve determinada – quase suspenso, na verdade – pela memória que me constituiu 

enquanto sujeito interessado pela análise discursiva da voz. Um sujeito dividido, incompleto, 

ocupando um não-lugar entre a Análise de Discurso e a fonética. A divisão desta Tese em 

“momentos”, a assimetria entre seus Capítulos, a escrita oscilante entre metalinguagens, a 

aparente disjunção entre descrição e interpretação, são, portanto, sintomas do quanto que essa 

contradição teve consequências na produção deste texto. 

Nosso contato com o arquivo do “Mensalão” começa no segundo semestre de 2012, 

quando tem início o julgamento da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. Assistir às 

sessões plenárias do julgamento na TV Justiça ou no canal do STF no YouTube foi, por algum 

tempo, meu entretenimento. Foi assim até que algo daquele espetáculo me chamou atenção: 

não se falava de outra coisa que não do “Mensalão” e, mais especificamente, da performance 

do Ministro-Relator da Ação Penal. Algo daquele discurso me prendia, o ruído da sua 

divulgação e circulação me encantava, e foi então que o que era objeto do meu lazer passou a 
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ser objeto da minha prática científica, do lugar de onde era possível eu falar na pesquisa em 

discurso, ou seja, de alguém preocupado com a realidade física do som. Assim começou a 

aventura teórica e metodológica descrita ao longo desta Tese. 

É nesse contexto que começamos a escrita do Primeiro Momento desta Tese. A 

preocupação, quase obsessiva, era com as condições de produção do julgamento do “Mensalão” 

enquanto Ação Penal do Supremo Tribunal Federal, instituição do aparelho jurídico. A 

discussão sobre a criação e a circulação do nome “Mensalão”, a exposição sobre aspectos 

procedimentais relacionados à Ação Penal e às práticas de julgamento no Plenário da Corte 

introduzem, nesse Primeiro Momento do trabalho, a questão sobre o acontecimento.  

No Segundo Momento, então, começaram as tomadas de posição teórico 

metodológicas da pesquisa. Inquietava-me, nesse Momento, a razão pela qual era a sintaxe o 

componente linguístico privilegiado na Análise de Discurso, o que me fez buscar em Saussure 

a possibilidade de tomada da fala, em sua materialidade sonora, como materialidade significante 

para o estudo dos processos discursivos no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”. De 

Saussure, fomos buscar inspiração em estudos pioneiros nesse gesto de fazer trabalhar sentido 

e som ao tomar a voz como objeto simbólico dos processos de subjetivação no discurso, ou 

seja, dos processos de constituição do sentido e do sujeito nos rituais de interpelação ideológica.  

Percebemos, a partir da revisão desses textos, que havia algo que, ao mesmo tempo, 

nos aproximava e nos distanciava no modo como abordar a descrição da base linguística no seu 

aspecto sonoro. Foi nesse ponto que começamos os primeiros gestos de descrição e análise 

fonético-prosódica do arquivo, no que chamamos de “estudo piloto 1” e “estudo piloto 2”. O 

uso do termo “piloto” era sintoma de uma primeira entrada no arquivo fortemente atravessada 

por uma análise automatizada do discurso. Desde os primeiros gestos de escuta do julgamento 

na Corte, chamava a minha atenção o excesso da presença do outro no discurso do Ministro-

Relator, e esse excesso não se devia ao acaso. O lugar institucional e enunciativo ocupado pelo 

Ministro-Relator o colocava nessa condição de relatar as matérias de fato e de direito relativas 

à Ação Penal 470. Foram analisados fonético-prosodicamente 27 enunciados no estudo piloto 

1, 93 enunciados no estudo piloto 2, e os resultados obtidos até então mostrava que o domínio 

enunciativo do Discurso Relatado era, mesmo, um terreno fértil para a análise do discurso do 

Ministro-Relator.  

A despeito desse incentivo, estava instaurada, no final do Segundo Momento da 

pesquisa, a inquietação que passara a constituir a pesquisa a partir dali. Um certo incômodo 

com a exaustividade horizontal da análise, que me fez questionar a quantidade de enunciados 
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analisados nos estudos pilotos 1 e 2, o refinamento teórico sobre a Representação do Discurso 

Outro, que me fez questionar a abordagem gramatical até então dada à presença enunciativa do 

outro no enunciado, e a divulgação do Acórdão com a suposta transcrição do julgamento, 

fazendo emergir um outro documento no arquivo, motivaram o balanço determinante dos rumos 

da pesquisa a partir do Terceiro Momento. 

A partir daí, uma das principais dificuldades na construção do dispositivo 

metodológico para análise da prosódia como materialidade foi trabalhar a questão da 

exaustividade, que vai resultar em outro sintoma do trabalho, que diz respeito à relação entre 

descrição e interpretação no gesto de análise. Como “escolher” os enunciados que 

representassem as regularidades discursivas no discurso do Ministro-Relator, se tudo parecia – 

e ainda parece – tão interessante. A solução para esse impasse foi esta: a língua. Escutar, ler, 

transcrever o arquivo tantas quantas vezes fossem necessárias para com ele me familiarizar. 

Esse gesto, no entanto, somente fez aumentar a angústia, na medida em que, quanto mais me 

familiarizava com o arquivo, mais sentido via em trazer para descrição e interpretação tantos 

quantos enunciados fosse possível, mais interessante se tornava o discurso do Ministro-Relator 

do “Mensalão”. 

Essa angústia em relação à constituição do corpus teve efeito de fim quando 

operamos o recorte que determinou a análise somente de enunciados sob o domínio enunciativo 

da Representação do Discurso Outro no Relatório feito pelo Ministro-Relator do “Mensalão”. 

Com isso, veio o esclarecimento de quanto era importante, para a análise dos efeitos de sentido 

do discurso do Ministro-Relator, a consideração de duas dimensões do repetível na pesquisa: a 

primeira dimensão, da repetição no discurso do Ministro-Relator do que disseram o Procurador-

Geral da República e a defesa, no Relatório-Denúncia e no Relatório-Instrução Probatória, 

respectivamente; e a segunda dimensão, que trata da repetição entre o que estava escrito-a-ser-

lido (X), no Acórdão, e o que de fato foi lido-a-ser-transcrito (Y), durante o julgamento no 

Plenário da Corte.  

Os gestos de interpretação da descrição enunciativa e fonético-prosódica 

empreendida nos conduziram a afirmar que o “Mensalão” é um acontecimento discursivo que 

produz agitações e rupturas nas práticas discursivas da divulgação jurídica na sociedade do 

espetáculo. Vimos a prosódia como materialidade determinante dos processos de subjetivação 

no discurso do Ministro-Relator, materialidade através da qual o discurso autoritário da 

divulgação jurídica se abre para o polêmico instaurado pela resistência do sujeito, dividido, ao 

ritual de interpelação pela ideologia jurídica. Diante do visibilidade dessa contradição 
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constitutiva do discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, o aparelho jurídico se mobiliza 

para se manter a portas fechadas, interdita as possibilidades de efeitos de sentido produzidos 

fora do controle da escrita. Isso nos faz concluir que o discurso de divulgação jurídica na 

sociedade do espetáculo é um engodo e funciona sob efeito da ideologia cínica.  

Entendemos, então, termos chegado ao final deste trabalho de pesquisa tendo 

alcançado os objetivos que inicialmente nos propusemos, quando assumimos o interesse de 

estudar a contribuição da materialidade prosódica para o estudo do(s) sentido(s) do “Mensalão”: 

criar um dispositivo metodológico para a tomada da prosódia como materialidade significante 

e discutir, a partir do uso desse dispositivo, o funcionamento discursivo da Representação do 

Discurso Outro no discurso do Ministro-Relator do “Mensalão”, considerando os mecanismos 

de divulgação jurídica na sociedade do espetáculo.  

No que entedemos poder ter sido a contribuição do presente trabalho, são estes os 

pontos principais que nos parecem estruturantes do estudo: 

 

a) preocupação com o real da língua e com o real da história, a fim de evitar a 

redução ao linguístico ou à história; ao logicismo ou ao sociologismo; 

b) adoção de procedimentos de leitura do arquivo que possibilitem o estudo, no 

real da língua, do real da prosódia; 

c) explicitação dos procedimentos de leitura e recorte do arquivo, bem como o de 

constituição do corpus discursivo, considerando as condições de produção do 

discurso e as condições instrumentais de descrição da materialidade analisada. 

 

A partir desses pontos que estruturaram e serviram de princípios para toda a 

pesquisa que se empreendeu e descreveu neste texto, emergiram algumas noções cujo 

desenvolvimento, iniciado nesta Tese, vêm a contribuir para os estudos de Análise de Discurso 

comprometidos com uma abordagem materialista dos processos discursivos, sobretudo aqueles 

que se ocupem da voz como materialidade e das práticas discursivas realizadas no encontro do 

aparelho jurídico com o aparelho da informação. 

A noção de divulgação jurídica, cunhada no intuito de situar o espaço discursivo 

das práticas discursiva de divulgação do direito pelo direito mesmo, na sociedade do 

espetáculo, coloca o analista de discurso diante de arquivos complexos cujos documentos que 

colocam o analista de discurso diante do real da língua (e de sua análise). No caso desta Tese, 

o discurso de divulgação jurídica foi estudado tomando para análise dois documentos – um 
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texto oral/oralizado e seu texto escrito –, e isso fez com que fossem mobilizados fundamentos 

teóricos da teoria do discurso, bem como desenvolvidos procedimentos de análise que possibilitassem 

a análise discursiva da voz – da voz enquanto materialidade. 

Nesse sentido, mobilizamos a noção de paráfrase discursiva e vimos a necessidade de 

desenvolver a noção de paráfrase prosódica-discursiva, para dar conta das possibilidades de prosodizar, 

no texto oralizado, aquilo que estava preparado para ser lido. Os exercícios de paráfrase prosódica-

discursiva nos permitiram compreender a rede de formulações e reformulações do discurso, a partir das 

dimensões do repetível, no sentido de que nos oferecem um dispositivo para observar, no simbólico da 

voz, a irrupção do imprevisível, do falho, do equivocado.  

A necessidade de desenvolver a noção de paráfrase prosódica-discursiva veio do fato de a 

pesquisa se propor a descrição e a interpretação da realidade sonora da materialidade prosódica da 

voz. Não foi senão, portanto, da natureza do corpus que a teoria do discurso foi mobilizada e, no ponto 

de encontro com a análise, desenvolvida.  

Essa preocupação com a realidade sonora da materialidade prosódica foi atravessada pelo 

fato de estarmos diante de dois documentos – do texto escrito que deveria ser repetido no texto da leitura 

em voz alta. A repetição, portanto, foi outra categoria mobilizada na pesquisa, sobretudo considerando 

que a regularidade pela qual entramos no arquivo foi a identificada pelo excesso de discurso relatado, 

que refinamos ao ponto de tratar de enunciados no domínio no domínio enunciativo da Representação 

do Discurso Outro. 

A repetição, portanto, trabalhada em duas dimensões do repetível, permitiu que, da 

comparação entre o dever ser do texto escrito, preparado, e o ser do texto lido em voz alta, oralizado, 

observássemos pontos de furo do real que deixam (mais) oca a pretensa maçica madeira da língua do 

Direito. Observamos discrepâncias entre o escrito e o lido em voz alta que, pelos efeitos de sentido que 

produzem, têm um funcionamento metonímico e se sustentam em saberes do interdiscurso não 

recortados pela memória discursiva da formação discursiva dominante: condensam aquilo que não podia 

e não devia ser escrito, ou, neste caso específico, aquilo que não podia e não devia ser preparado para 

ser lido. Discrepâncias que funcionam, portanto, como cápsulas de sentido, forma material do encontro 

da ideologia com o inconsciente; cápsulas discursivas, portanto.  

Os desencontros entre o dever ser da escrita e o ser do oral, que deixa marcas na prosódia 

da língua, foram compreendidos por nós justamente como pontos de quebra no ritual espetacular da 

divulgação jurídica. São erros, equívocos; atos falhos, então. Foi a partir daí que nos vimos na condição 

de propor e adotar, no encontro entre os estudos da voz e a Análise de Discurso, uma abordagem 

discursiva da (dis)fluência. Com uma abordagem que dê consequências discursivas às marcas da então 

considerada disfluência na fala, ententemos ser possível mais bem compreender a língua como base 

material dos processos discursivos no discurso de divulgação jurídica. Tratou-se de uma (dis)fluência 

discursiva no sentido de estar o discurso identificado ou não com esta ou aquela posição ideológica que, 
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pelas condições sócio-históricas de sua produção, aparece como dominante. Uma abordagem que 

desloca a (dis)fluência daquele campo de saber onde é considerada no domínio do não-linguístico, do 

não-sentido, do não-fluente; uma abordagem discursiva, então.    

Foi a análise da realidade sonora da materialidade prosódica, no domínio enunciativo da 

Representação do Discurso Outro, na relação entre o dever ser da escrita e o ser do oral no discurso de 

divulgação jurídica da sociedade espetacular, que nos permitiu avançar nesses pontos. 

O caminho percorrido ao longo dos três momentos que marcam a pesquisa foi, ao 

mesmo tempo, falho e engrandecedor. Falho porque trabalhar no entremeio da Análise de 

Discurso e da descrição e análise fonética nos coloca em um não-lugar de pesquisa e diante das 

nossas próprias dificuldades técnicas de operar nesse entremeio. A Análise de Discurso, 

enquanto disciplina, por si, já opera no entremeio da Linguística, da Psicanálise e do 

Materialismo Histórico. A análise fonética também exige circular pelos domínios da física, da 

matemática, da tecnologia. Assim, não pretendemos, com esta pesquisa, buscar a conjunção das 

duas disciplinas. O que buscamos foi, no limite das nossas condições e determinados pelo nosso 

interesse e curiosidade sobre o objeto discursivo, contribuir com os estudos que vêm se 

dedicando à relação material entre som e sentido.  

Assim, compreendemos o fato de que, para aqueles que não estão posicionados 

nesse entremeio, nossos gestos de descrição enunciativa e fonético-prosódica e de interpretação 

podem produzir efeitos de falta, excesso e estranhamento. Ao mesmo tempo, ter tido a 

oportunidade de trabalhar na contradição entre o modo de fazer da Análise de Discurso e o 

modo de fazer da Fonética nos levou à importância de compreender que, na prática científica, 

assim como nas práticas ideológicas da nossa formação social,  tudo não pode ser dito, nem 

lido, nem conhecido.  
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VILLA, M. A. A História das Constituições Brasileiras: 200 anos de luta contra o arbítrio,. 
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ANEXO 1 – Enunciados do estudo piloto 1 

 

Estímulo Etiqueta Transcrição 

1 A1 
Expressa manifestação do digno relator quanto ao ânimo de apreciar o 

processo-crime de forma livre e equilibrada. 

2 A16  Eu imagino que foi Marcos Valério que intermediou esse encontro. 

3 A17  O real beneficiário dos empréstimos tomados por Marcos Valério, junto 

ao Banco Rural, seria o Partido dos Trabalhadores 

4 A18  A captação de recursos era uma especialidade do representante da SMPB 

5 A19 
 O PT, junto com os partidos da base aliada, não só discutiu o passado, mas 

o enfrentamento das eleições de 2004 

6 A21 
 Cabia ao chefe de gabinete da Casa Civil informar José Dirceu sobre os 

pedidos de audiência existentes 

7 A3 
 Estava simplesmente tentando dizer com outras palavras o que estava na 

denúncia do Procurador 

8 A4  Era coincidente com aquele apresentado pelo Ministério Público Federal 

9 A5 
 Verificar a finalidade midiática das decisões por mim proferidas neste 

processo 

10 D1 
Eu teria agido de forma parcial na condução do processo, proferindo 

decisões com finalidade midiática 

11 D13 
 Marcos Valério intermediou dois encontros entre a declarante e o ministro 

chefe da Casa Civil, José Dirceu 

12 D16 
 Era muito ligado ao Delúbio Soares e, por isso, tinha facilidade em 

conseguir promover encontros com o ministro José Dirceu. 

13 D20 
 Realmente era interessante conversar com José Dirceu para tratar da 

solução do assunto Banco Mercantil.. 

14 D3 
 Ele nunca teve qualquer participação em questões financeiras do Partido 

dos Trabalhadores 

15 D6  Quem marcou a reunião com José Dirceu foi o acusado Marcos Valério 

16 D7 
 Foi o acusado Marcos Valério que os procurou para oferecer encontros 

com o senhor José Dirceu 

17 D8 
 Marcos Valério intermediou seu primeiro encontro com o então ministro 

José Dirceu na Casa Civil e também um jantar no hotel Ouro Minas 

18 D9 
 Esse encontro do seu pai, do senhor José Augusto Dumont, com o então 

ministro chefe da Casa Civil, ocorreu no primeiro semestre de 2003 

19 S10 
 O papel do acusado José Dirceu na condução dos rumos das votações pela 

base aliada é mais do que conhecido 

20 S17 
 O acusado não mencionou a reunião com o BMG, vindo a reconhecer o 

fato somente em juízo 

21 S18 
 As datas dessas reuniões contribuem para situá-las no período exato da 

fórmula legislação dos empréstimos fraudulentos 

22 S24 
 O problema não é o ministro receber diretorias de instituições financeiras, 

mas, sim, o contexto em que se deram essas reuniões 

23 S5  O juiz deve limitar-se a acolher os pedidos desses ilustres causídicos 

24 S6 
 O segundo escalão no nível hierárquico, seria composto pelos réus Marcos 

Valério e Delúbio Soares 

25 S7 
 No terceiro escalão, encontra-se o acusado José Genuíno, que ocuparia a 

função de negociação de valores com alguns parlamentares 

26 S9 
 Houve, efetivamente, a distribuições de milhões de reais a parlamentares 

que compuseram a base aliada do governo 

27 S20 
 O ex-ministro encontrou-se, ainda em 2003, com o presidente do Banco 

Rural 
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ANEXO 2 – Script de normalização por intensidade (RAUBER, 2008) 

 

# May 8, 2008 

# Andreia Rauber 

 

Create Strings as file list... list *.wav 

n = Get number of strings 

 

for i to n 

    select Strings list 

    file$ = Get string... 'i' 

    Read from file... 'file$' 

    obj$ = selected$("Sound") 

    Scale peak... 0.99 

    Write to WAV file... 'obj$'.wav 

endfor 

 

select all 

Remove 
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ANEXO 3 – Procedimentos para a medição manual de jitter, shimmer e HNR 

 

Demonstração com a expressão “ou determinadas”, do enunciado EnM3D3 

 

1-   Após abrir o PRAAT, na janela Praat Objects, vá até o item de menu “Open” e selecione a 

opção “Read from file...” 

 

 

 

 

 

2-  Escolha o arquivo de som para análise. Neste exemplo, chega-se à seguinte tela: 
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3-  Clique sobre o nome do arquivo de som para selecioná-lo e, em seguida, clique no comando 

“View and edit”, para visualizar e editar o arquivo de som 

 

 

 

 

 

 

4- Aparecerá uma nova janela, conforme a seguinte: 
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5- Nessa nova janela, vá até o item de menu “Pulses” e selecione o comando “Show pulses” 

 

 

 

 

6- A janela aparecerá da seguinte forma, em que as linhas azuis representam os fechamentos de 

glote (glottal closures) e separam os ciclos de onda 
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7-  Nessa janela, também no item de menu “Pulses”, selecione o comando “Voice report” 

 

 

 

8- Aparecerá uma janela do “Praat Info”, como a seguinte: 
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ANEXO 4 – Procedimentos para a medição manual de Inclinação Espectral, no Praat 

 

- Demonstração com a expressão “ou determinadas”, do enunciado EnM3D3 

 

1- Após abrir o PRAAT, na janela Praat Objects, vá até o item de menu “Open” e selecione a 

opção “Read from file...” 

 

 

2- Escolha o arquivo de som para análise. Neste exemplo, chega-se à seguinte tela: 
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3- Clique sobre o nome do arquivo de som para selecioná-lo e, em seguida, clique no comando 

"Analyse spectrum” e selecione a opção "To Ltas (pitch-corrected). 

 

 

 

 
4-  Abrirá uma nova janela, para que alguns valores sejam ajustados antes da medição. Adapte-os 

ao tipo de fala sob análise. Nesta demonstração, por se tratar de trecho de fala de falante masculino, o 

Maximum pitch (Hz) foi adaptado para 300 Hz.  
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5- Após clicar em "OK", aparecerá, no Praat Objects, um outro arquivo, conforme a seguir: 

 

 

 

 

6- Clique sobre o nome do novo arquivo para selecioná-lo, vá até a opção "Query” na 

lista de comandos e selecione a opção "Get slope" 
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7-   Abrirá uma nova janela como a seguinte. Mantenha a opção "energy" selecionada para 

“Averaging method" e clique em “OK”. 

 

8- Aparecerá uma janela do Praat Info, como a seguinte, com o valor da inclinação espectral. 
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ANEXO 5 – Enunciados do estudo piloto 2 

 

LOCUTOR IDENTIFICAÇÃO TRANSCRIÇÃO-COMPARAÇÃO 

MRL 1 
Senhor Presidente, esta ação está sob os meus cuidados desde agosto 

de 2005  

MRL 2  É... portanto já foi percorrido um longo caminho 

MRL 3 Nós tivemos...quase cinco anos de instrução... processual.  

MRL 4 

Ao longo dessa instrução processual, essa questão trazida pelo 

eminente advogado foi debatida aqui, neste Plenário, uma vez 

inclusive por iniciativa minha. 

MRL 5 Provocado por um dos réus, eu trouxe a questão a debate a plenário. 

MRL 6 

Nós gastamos, se não estou enganado, uma tarde, quase uma tarde 

inteira a debater essa questão do desmembramento do processo a 

pedido de um dos réus, o réu Marcos Valério, se não... 

MRL 7 

O processo, a instrução chega a seu fim, ao cabo desse longo 

caminho, ah... são feitas as alegações finais e aguarda-se única e 

exclusivamente o julgamento.  

MRL 8 
Por força da troca de um profissional da advocacia, subitamente, um 

dos réus se vê no direito a ter essa questão rediscutida.  

MRL 9 
O Tribunal...O mais alto Tribunal do país decidiu longamente.  

MRL 10 
Ora, nós precisamos ter rigor no ao fazer as coisas neste país.  

MRL 11 
E mais, foi dito aqui da tribuna que... é a questão não foi debatida 

sob ãh o prisma constitucional.  

MRL 12 
Eu não vejo razão, me parece parece-me até irresponsável voltar a 

discutir essa questão. 

MRL 13 
Ora, o Tribunal tem uma súmula sobre o assunto, meu Deus. 

MRL 14 

Súmula nº 704 que diz: "Não viola as garantias do juiz natural, da 

ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência 

ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função 

de um dos denunciados."  

MRL 15 
E há inúmeros outros julgados no mesmo sentido. 

MRL 16 
Então, Senhor Presidente, é... a questão está desenganadamente 

preclusa, como diz o Ministro Marco Aurélio.  

MRL 17 
Eu proponho que a discutamos, que a vo... que a votemos o mais 

rápido possível, sem maior de sem maiores delongas. 

MRL 18 

O Procurador-Geral da República narrou, na denúncia, uma aspa 

“sofisticada organização criminosa, dividida em setores de atuação 

, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como 

peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, 

além das mais diversas formas de fraude” (fls. 5621). 

MRL 19 

Segundo a acusação, aspas “todos os graves delitos que serão 

imputados aos denunciados ao longo da presente peça têm início 

com a vitória eleitoral de dois mil e dois do Partido dos 

Trabalhadores no plano nacional e tiveram por objetivo principal, no 

que concerne ao núcleo núcleo integrado por JOSÉ DIRCEU, 

DELÚBIO SOARES, SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ Ze GENOÍNO, 

garantir a continuidade do projeto de poder do Partido dos 

Trabalhadores, mediante a compra de suporte político de outros 
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Partidos Políticos  e do financiamento futuro e pretérito (pagamento 

de dívidas) das suas próprias campanhas eleitorais. (...) fecha aspas 

” (fls. 5621/5622). 

MRL 20 

De acordo com a denúncia recebida por esta Corte, o esquema teria 

sido arquitetado durante as eleições de dois mil e dois  e passou a ser 

executado em dois mil e três. 

MRL 21 

Já em dezembro de dois mil e dois, os réus do denominado “núcleo 

poli” “núcleo publicitário” da quadrilha  – especialmente os réus 

MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH – já haviam sido apresentados aos para os réus do 

denominado “núcleo central”  – formado pelos réus JOSÉ DIRCEU, 

JOSÉ GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA  -, 

com o fim  de pôr em prática o plano de corrupção de parlamentares 

da então frágil base aliada, com intuito de aspas  “negociar apoio 

político, pagar dívidas pretéritas do Partido e também custear gastos 

de campanha e outras despesas do PT e dos seus aliados” fecha aspas 

(fls. 5621) 

MRL 22 

O Parquet esclarece que, durante as eleições de dois mil e dois, o réu 

JOSÉ 

DIRCEU era o Presidente do Partido dos Trabalhadores e, também, 

Coordenador da Campanha de seu partido à Presidência da 

República.  

MRL 23 
O Secretário de Finanças do Partido, ou Tesoureiro, era o réu 

DELÚBIO SOARES, subordinado ao réu JOSÉ DIRCEU 

MRL 24 

Eles , juntamente com o Secretário Nacional do Partido, o réu 

SÍLVIO PEREIRA  – cuja conduta não será analisada neste 

julgamento  -, e com o réu JOSÉ GENOÍNO , que assumiu a 

Presidência do Partido dos Trabalhadores a partir de em 2003 , 

teriam formado o que o Procurador-Geral da República denominou 

de núcleo central da quadrilha (denúncia, vol. 27) 

MRL 25 

Segundo  De acordo com a ac acusação, os réus do núcleo político 

ou central, com intuito de permanecerem por longos anos no Poder, 

teriam optado por utilizar mecanismos criminosos oferecidos pelos 

réus dos núcleos publicitário  e financeiro, os quais, segundo o 

Parquet, o Procurador-Geral da República, já vinham sendo 

praticados no Estado de Minas Gerais, especialmente a partir do 

Governo  do atual Deputado Federal Senador EDUARDO 

BRANDÃO DE AZEREDO, do PSDB, cuja conduta está sendo 

analisada em análise na Ação Penal número quinhentos e trinta e 

seis. 

MRL 26 

Os réus do chamado núcleo central – JOSÉ DIRCEU, JOSÉ 

GENOÍNO e DELÚBIO SOARES  -, segundo a denúncia recebida 

por este Plenário, teriam sido os responsáveis por organizar a 

quadrilha voltada para a compra de apoio político, através dos votos 

dos parlamentares. 

MRL 27 

Para viabilizar o seu intento, teriam se aproximado dos réus do 

núcleo dos núcleos publicitário e financeiro, supostamente dando-

lhes “carta branca” para agir da forma que fosse necessário para 

atingir o objetivo de abastecer a quadrilha com recursos que 

permitiriam a prática dos crimes de corrupção. 

MRL 28 

Assim, a denúncia afirmou que aspas “a análise das movimentações 

financeiras dos investigados e das operações realizadas pelas 

instituições financeiras envolvidas no esquema demonstra 

demonstram demonstram que demonstram que estes, fazendo tabula 

rasa da legislação vigente, mantinham um intenso mecanismo de 

lavagem de dinheiro com a omissão dos ga dos órgãos de controle, 

uma vez que possuíam o apoio político, administrativo e operacional 

de JOSÉ DIRCEU, que integrava o Governo e a cúpula do Partido 

dos Trabalhadores” fecha aspas. 
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MRL 29 

Nos termos da acusação, a empresa DNA Propaganda oi 

contemplada, ainda no primeiro ano de governo, com a renovação 

de seu contrato publicitário com o Banco do Brasil, contrato esse 

que vinha sendo mantido desde o ano de dois mil. 

MRL 30 

Além disso, nos termos da denúncia recebida por esta Corte, 

recursos de publicidade pertencentes ao Banco do Brasil, fornecidos 

pela Visanet, teriam sido desviados através de antecipações 

solicitadas (ou determinadas) pelo réu HENRIQUE  PIZZOLATI  

TU  PIZZOLATO, em benefício da empresa dos réus MARCOS 

VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. 

MRL 31 

Quanto a esses recursos, o Procurador-Geral da República apontou 

quatro repasses principais, que somam quase setenta e quatro 

milhões de reais, sem que houvesse sido prestado qualquer serviço 

e sem garantia de contrapartida. 

MRL 32 

A denúncia destacou o fato de que o contrato da DNA com o Banco 

do Brasil não abrangia as verbas de publicidade fornecidas ao Banco 

do Brasil pela Visanet que, assim, teriam sido repassadas irregular e 

graciosamente, à empresa dos réus  MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. 

MRL 33 

Além disso, na Câmara dos Deputados, o réu JOÃO PAULO 

CUNHA também firmou contrato com uma empresa dos réus 

MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO 

PAZ: a SMP a SMP&B Comunicação Ltda. 

MRL 34 

O contrato em questão, firmado inicialmente no valor de nove 

milhões  foi, nove milhões de reais , foi assinado  ao apagar das 

luzes, em trinta e um de dezembro de dois mil e três, e também teria 

sido fonte de recursos utilizados pela quadrilha para a suposta 

compra de apoio político, segundo o Procurador-Geral da República 

MRL 35 

Para o repasse dos recursos ao real aos reais beneficiários, os réus 

MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH e CRISTIANO 

PAZ teriam colocado em funcionamento um intrincado esquema de 

lavagem de dinheiro. 

MRL 36 

Os rec recursos públicos obtidos pelas agências DNA  Propaganda 

e SMP&B através dos já mencionados contratos com a Câmara dos 

Deputados e com o Banco do Brasil – recursos esses repassados às 

agências dos réus de modo antecipado e/ou sem a correspondente 

prestação integral dos serviços -, teriam sido  aspas “esquentados” 

com recursos de  empréstimos que o Procurador-Geral  da República 

afirma serem fraudulentos ou seja (ideologicamente falsos). 

MRL 37 

Assim, o dinheiro público em tese utilizado no esquema criminoso 

teria a aparência de meros empréstimos bancários, obtidos pelo 

Partido dos Trabala Trabalhadores e pelas agências de propaganda 

junto a instituições financeiras. 

MRL 38 

Assim, nos termos da denúncia, os réus do núcleo central teriam 

utilizado os serviços de outros integrantes da quadrilha para a 

distribuição do dinheiro, viabilizando a compra do apoio político e, 

ainda, a remuneração de membros da suposta quadrilha. 

MRL 39 

Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do Banco Rural, 

Senhor José Augusto Dumont, aspas “assumiu a responsabilidade de 

ser a face visível dos ilícitos praticados pelos dirigentes dessa 

instituição financeira, que sempre tiveram plena consciência de que 

a lucratividade do banco advém de incontáveis transações 

financeiras realizadas à margem da legislação” fecha aspas (fls. 

5705). 
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MRL 40 

Segundo afirmou ainda o Procurador-Geral da República na 

denúncia recebida por essa esta Corte  aspas “Os denunciados 

operacionalizaram desvio de recursos públicos, concessões de 

benefícios indevidos a particulares, em troca de dinheiro e compra 

de apoio político” (fls. 5625, v. 27). 

MRL 41 

Ainda nos termos da acusação que deu início a esta ação penal, os 

crimes de corrupção passiva teriam sido praticados por 

parlamentares da chamada  “base aliada”, cujo apoio a projetos do 

Governo Federal se consolidou em troca do que veio a ser chamado 

de “mensalão”  ou seja “mesada” a parlamentares, dirigentes e 

funcionários dos Partidos  Progressista, Partido Liberal (que mudou 

o nome para Partido da República – PR, em 24 de outubro de em 

2006, depois da eclosão do escândalo), para membros do PTB e um 

parlamentar do PMDB. 

MRL 42 

Citando documentos apreendidos em dependências do Banco Rural 

e nas agências de publicidade dos réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON  HOLLERBACH, teriam sido 

beneficiários do esquema, segundo afirmado pelo Procurador-Geral 

da República na denúncia, os réus JOSÉ JANENE, PEDRO 

CORRÊA, PEDRO HENRY  (todos, à época, Deputados Federais 

pelo Partido Progressista) e JOÃO CLÁUDIO GENU  que era, 

aspas, (“homem de confiança da cúpula do PP , trabalhando com o 

Deputado Federal JOSÉ JANENE desde julho de dois mil e três”, 

fls. 5709) fecha aspas 

MRL 43 

Já os crimes de corrupção ativa teriam sido praticados, sempre nos 

termos da denúncia recebida por essa Corte, pelos réus  JOSÉ 

DIRCEU, DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, SIMONE VASCONCELOS  

e GEIZA DIAS, em todos os casos antes mencionados. 

MRL 44 

A denúncia salientou, ainda, que os recursos desviados através dos 

contratos publicitários também teriam sido utilizados, por meio de 

mecanismos de lavagem  de dinheiro, para pagamento da dívida do 

Partido dos Trabalhadores com o publicitário DUDA MENDONÇA 

e a sua sócia, GIL ZILMAR FERNANDES, que fizeram o 

marketing da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores à 

Presidência da República em dois mil e dois, bem como de dívidas 

de diretórios regionais do partido e de aliados, por meio de repasses 

de dinheiro em espécie aos réus PAULO ROCHA, ANITA 

LEOCÁDIA, JOÃO MAGNO , LUIZ CARLOS DA SILVA o 

(PROFESSOR LUIZINHO), bem como ao ex-Ministro dos 

Transportes ANDERSON ADAUTO, e o seu secretário, JOSÉ 

LUIZ ALVES, com o suposto emprego da mesma engrenagem de 

lavagem de capitais é...descrita nos (capítulos sete e oito da 

denúncia) 

MRL 45 

Recebemos, ainda, a denúncia contra os réus JOÃO PAULO 

CUNHA (15º denunciado), MARCOS VALÉRIO (5º denunciado), 

RAMON HOLLERBACH (6º denunciado) e CRISTIANO PAZ (7º 

denunciado), pela prática de crimes de corrupção ativa, corrupção 

passiva, lavagem de dinheiro e peculato na contratação da SMP&B, 

empresa dos publicitários, pela Câmara dos Deputados, à época em 

que era presidida pelo réu JOÃO PAULO CUNHA.  
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MRL 46 

Relativamente aos crimes de corrupção passiva narrados nos 

subcapítulos VI.1 e a VI.4, consideramos haver indícios de autoria e 

materialidade das condutas narradas pelo Procurador-Geral da 

República, e por conseguinte autorizamos o início da ação penal 

contra os réus PEDRO CORRÊA (18º denunciado), JOSÉ JANENE 

(já falecido 19º denunciado - falecido), PEDRO HENRY (20º 

denunciado), JOÃO CLÁUDIO GENU (21º denunciado), 

VALDEMAR COSTA NETO (25º denunciado), JACINTO 

LAMAS (26º denunciado), BISPO RODRIGUES (28º denunciado), 

ROBERTO JEFFERSON (29º denunciado), EMERSON 

PALMIERI (30º denunciado), ROMEU QUEIROZ (31º 

denunciado) e JOSÉ BORBA (32º denunciado), considerando o 

seguinte: 

MRL 47 

Na prática dos crimes de corrupção passiva, consideramos haver 

indícios de que os réus acima mencionados teriam praticado crimes 

de lavagem de dinheiro, com a co-autoria ou participação dos réus 

ENIVALDO QUADRADO (22º denunciado), BRENO 

FISCHBERG (23º denunciado), CARLOS ALBERTO QUAGLIA 

(24º denunciado) e ANTÔNIO LAMAS (27º denunciado). 

MRL 48 

Além disso, os réus PEDRO CORRÊA (18º denunciado), JOSÉ 

JANENE (19º denunciado - falecido), PEDRO HENRY (20º 

denunciado), JOÃO CLÁUDIO GENU (21º denunciado), 

ENIVALDO QUADRADO (22º denunciado), BRENO 

FISCHBERG (23º denunciado), CARLOS ALBERTO QUAGLIA 

(24º denunciado), VALDEMAR COSTA NETO (25º denunciado), 

JACINTO LAMAS (26º denunciado), ANTÔNIO LAMAS (27º 

denunciado) teriam praticado crimes de formação de quadrilha, 

segundo indícios de autoria e materialidade analisados por esta 

Corte, que considerou haver provas mínimas desses crimes dos 

crimes, verbis:  

MRL 49 

Por outro lado, os crimes de corrupção ativa teriam sido praticados 

pelos réus do núcleo central e do núcleo publicitário da quadrilha 

narrada no item II da denúncia, quais sejam, JOSÉ DIRCEU (1º 

denunciado), JOSÉ GENOÍNO (2º denunciado), DELÚBIO 

SOARES (3º denunciado), SÍLVIO PEREIRA (4º denunciado), 

MARCOS VALÉRIO (5º denunciado), RAMON HOLLERBACH 

(6º denunciado), CRISTIANO PAZ (7º denunciado), ROGÉRIO 

TOLENTINO (8º denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9º 

denunciada), GEIZA DIAS (10º denunciada), e ainda pelo réu 

ANDERSON ADAUTO (37º denunciado), relativamente aos réus 

JOBER ROBERTO JEFFERSON e ROMEU QUEIROZ. 

MRL 50 

Este Plenário autorizou, ainda, o início da ação penal contra os réus 

PAULO ROCHA (33º denunciado), ANITA LEOCÁDIA (34º 

denunciado), PROFESSOR LUIZINHO (35º denunciado), JOÃO 

MAGNO (36º denunciado), ANDERSON ADAUTO (37º 

denunciado) e JOSÉ LUIZ ALVES (38º denunciado), pela possível 

prática do crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista o 

recebimento de elevadas somas em espécie, por meios insólitos, com 

indícios de conhecimento de que os recursos provinham de 

organização criminosa. 

MRL 51 

Esses mesmos denunciados teriam, ainda, praticado crime de evasão 

de divisas, que consubstanciaram uma a prática de novos crimes de 

lavagem de dinheiro, desta vez por mecanismos mais sofisticados.  
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MRL 52 

Por fim, senhor Presidente, o Plenário autorizou o processo e 

julgamento dos réus do denominado “núcleo publicitário-

financeiro” da quadrilha narrada no Capítulo II da denúncia, pela 

prática de crimes de evasão de divisas em concurso com os réus 

DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES, rejeitando a 

acusação, apenas, em relação aos réus ROGÉRIO TOLENTINO (8º 

denunciado) e AYANNA TENÓRIO (14ª denunciada), por não ter 

havido descrição suficiente da s da conduta de ambos.  

MRL 53 

Assim, este Plenário recebeu a denúncia de prática de crimes de 

evasão de divisas, contra os réus MARCOS VALÉRIO (5º 

denunciado), RAMON HOLLERBACH (6º denunciado), 

CRISTIANO PAZ (7º denunciado), ROGÉRIO TOLENTINO (8º 

denunciado), SIMONE VASCONCELOS (9º denunciada), GEIZA 

DIAS (10º denunciada), KÁTIA RABELLO (11º denunciada), 

JOSÉ ROBERTO SALGADO (12º denunciado) e VINÍCIUS 

SAMARANTE SAMARANE (13º denunciado), nos termos que cito 

no... neste relatório extraídos ãh do acórdão de recebimento da 

denúncia. seguintes: 

MRL 51 
Todos os réus negaram, em seus interrogatórios, a prática dos crimes 

que lhe fo lhes foram imputados.   

MRL 52 

Os réus encarregados da entrega do dinheiro aos intermediários dos 

beneficiários finais alegaram que os recursos haviam sido adquiridos 

licitamente, por empréstimos bancários, não tendo, por isso, origem 

criminosa, o que afastaria a incidência do tipo penal de lavagem de 

dinheiro.  

MRL 56 
Negam, ainda, a acusação de que os empréstimos seriam 

fraudulentos. 

MRL 57 

Os gestores do Banco Rural alegaram, por sua vez, que todo o 

procedimento foi feito com observância das normas do Banco 

Central. 

MRL 58 

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de caixa dois de 

campanha, conduta que preenche o tipo penal do artigo trezentos e 

cinquenta do Código Eleitoral, cuja pena é de apenas é de até 5 anos 

de reclusão. 

MRL 59 

Os réus que receberam os recursos por meio dos intermediários do 

esquema alegaram que se tratava de ajuda financeira repassada pelo 

Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, destinada ao pagamento 

de fornecedores de campanha campanhas. 

MRL 60 

Os acusados de peculato negaram a posse ou disponibilidade sobre 

os recursos em tese desviados e afirmaram que os contratos 

publicitários mantidos pelos órgãos públicos envolvidos (ou seja 

Banco Central Banco do Brasil e Câmara dos Deputados) com as 

empresas SMP&B e DNA Propaganda eram lícitos e foram 

cumpridos. 

MRL 61 

Os réus DUDA MENDONÇA e ZILMAR FERNANDES alegaram 

que tiveram de se submeter à sistemática de pagamento imposta  

pelos réus DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO  e que só 

por essa razão receberam recursos em espécie  e em contas abertas 

no exterior. 

MRL 62 
Bom, já que Vossa Excelência, Ministro Celso, levantou essa 

questão, eu vou trazê-la imediatamente.  

MRL 63 

é...em alegações finais apresentadas pelos advogados por esses 

advogados Antonio Sérgio A. de Moraes Pitombo (OAB/SP 

124.516), Leonardo Magalhães Avelar (OAB/SP 221.410) e 

Conrado Almeida Corrêa Gontijo (OAB/SP 305.292), mais 

especificamente no tópico intitulado “Da Dúvida Quanto À 

Imparcialidade Do D. Ministro Relator” – esses advogados afirmam, 

em síntese, que eu teria agido de forma parcial na condução do 
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processo, pros proferindo decisões com finalidade midiática (fls. 

46.749-46.755). 

MRL 64 

Ao final, a defesa alega ser necessária a aspas “expressa 

manifestação do Digno D. Relator, (...) quanto ao a seu ânimo de 

apreciar o processo-crime, de forma livre e equilibrada, comb, é... 

de forma livre e equi e equilibrada. (artigo 254, do Código de 

Processo Penal, combinado com o artigo 135, do Código de 

Processo Civil” (fls. 46.755). 

MRL 65 

Tais afirmações, senhor presidente, para dizer o mínimo, 

ultrapassam o limite da deselegância e da falta de lealdade e 

urbanidade urbanidade e de lealdade que se exige de todos os atores 

do processo, a... aproximando-se muito mais da pura ofensa pessoal. 

MRL 66 

Aliado a essa a completa impropriedade do meio utilizado, que a 

norma de regência demostra , verifica- se que os advogados Antonio 

Sérgio A. de Moraes Pitombo (OAB/SP 124.516), Leonardo 

Magalhães Avelar (OAB/SP 221.410) e Conrado Almeida 

Corrêa Gontijo (OAB/SP 305.292), mesmo que se considerem 

apenas os trechos de entrevistas a mim atribuídas (com a supressão 

de diversas partes), oscilam entre a completa distorção dos fatos e 

um inegável devaneio em relação aos seus comentários e à 

conclusão a que chegaram, o que só pode ser atribuído à má-fé. 

MRL 67 

Afirmam os causídicos, por exemplo, que, aspas “desde que assumiu 

a relatoria do processo, o D. Ministro Relator, em diversas ocasiões, 

mostrou-se simpático aos argumentos – diga-se, equivocados – 

trazidos pelo I. Procurador-Geral da República.  

MRL 68 

Noutras palavras, senhor presidente, pelo refinadíssimo raciocínio 

dos ilustres defensores de ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, só seria verdadeiramente imparcial o juiz que não 

acolhesse acolhe os argumentos da acusação, os quais seriam 

equivocados justamente porque contrários à pretensão defensiva. 

MRL 69 

Dando continuidade à gratuita agressão – cujo objetivo é tentar 

construir, a qualquer custo, um quadro de parcialidade na condução 

deste processo –, a defesa de ENIVALDO QUADRADO e Bruno 

BRENO FISCHBERG cita duas entrevistas (uma publicada pelo 

jornal O Estado de São Paulo em 2.9.2007(ou seja pouco depois do 

recebimento da denúncia) e outra publicada pela Folha de São Paulo 

em data não informada). 

MRL 70 

No entanto, a mera leitura do trecho transcrito da entrevista – cujo 

inteiro teor eles omitem – revela a completa distorção do conteúdo 

dessas matérias.  

MRL 71 
No que diz respeito à publicação do jornal O Estado de São Paulo, 

os defensores sequer foram à fonte original.  

MRL 72 

Qualquer pessoa minimamente informada sobre temas relacionados 

a esta Corte sabe muito bem da renitente campanha de ataques 

pessoais que esse suposto site jurídico move contra minha pessoa. 

MRL 73 

Como Conforme se verifica na nota de rodapé nº 10, constante das 

fls. 46.752, os mencionados causídicos se reportam a uma matéria 

publicada em um site de conteúdo jurídico, que, por sua vez, 

repercutiu a entrevista. 

MRL 74 

O título da matéria publicada nesse site (e não no jornal) já diz tudo.  

O título é o seguinte: – “Joaquim Barbosa diz em entrevista como  

conquistou público” –, 

por si só, esse título  já antecipa o seu teor manifestamente  

sensacionalista e tendencioso. 
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MRL 75 

A propósito da mesma entrevista, a defesa de ENIVALDO 

QUADRADO e e Bruno BRENO FISCHBERG ressalta que eu teria 

mencionado, no relatório do acórdão de recebimento da denúncia, 

que aspas “estava simplesmente tentando dizer com outras palavras 

o que estava na denúncia do procurador”  

MRL 76 

A partir daí, os advogados chegam à esplendorosa conclusão de que 

o meu posicionamento aspas “era coincidente” com aquele 

apresentado pelo Ministério Público Federal (fls.46.752). 

MRL 77 

Ora, considerando que o meu voto, assim como o da grande maioria 

dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal à época Tribunal 

Federal à época, foi pelo recebimento quase que integral da 

denúncia, parece-me óbvio que o aspas “posicionamento” adotado 

não só por mim, mas também pelo Plenário Pleno desta Corte, tenha 

sido aspas “coincidente” com o do procurador-geral da República, 

que subscreveu a denúncia. 

MRL 78 

A defesa de ENIVALDO QUADRADO e BRENO FISCHBERG 

faz menção, ainda, a outra entrevista, publicada pela Folha de São 

Paulo em data não informada.  

MRL 79 

Segundo os mesmos advogados, essa esta matéria serviria para aspas 

“verificar a finalidade midiática das decisões” por mim proferidas 

neste processo, o qual seria por mim utilizado, aspas 

“reiteradamente”, aspas “como estandarte” da minha “atuação junto 

ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 46.753). 

MRL 80 

Eu lembro, senhores ministros, que todas as minhas decisões ao 

longo deste processo, salvo uma, foram referendadas por este 

colegiado.  

MRL 81 

Pelo que se extrai do próprio trecho destacado (com partes omitidas) 

destacado por esses advogados, eu teria dito nessa entrevista, em 

síntese, que o levantamento do sigilo da da presente ação penal – o 

que, aliás, é a regra – teria, como ponto positivo (assim teria eu dito), 

o fato de aspas aproximar “o tribunal da sociedade” (fecha aspas) e 

que o Supremo Tribunal Federal STF aspas “é bem mais rigoroso 

em matéria penal em geral” fecha aspas, tendo o julgamento do 

recebimento da denúncia, por exemplo, consumido cinco dias (fls. 

46.753-46.754). 

MRL 82 

Ora, Senhores Ministros, Inferir, da cida da citada declaração, que 

as minhas decisões teriam uma aspas “finalidade midiática” fecha 

aspas é, como dito, distorcer completamente o sentido do texto.  

MRL 83 

Por outro lado, insurgir-se contra a publicidade no processo penal é 

o mesmo que externar preferência pelo simulacro de processo penal, 

pelo processo penal de conchavos de bastidores, tão ao gosto de 

alguns. 

MRL 84 

Em suma, segundo o entendimento da defesa desses réus, todo juiz 

que não fizer o que os advogados deles de ENIVALDO 

QUADRADO e BRENO FISCHBERG querem querem que seja 

feito, que ousem ousando discordar do pos do posicionamento por 

eles defendido, deve ser taxado de parcial.  

MRL 85 

Mais do que isso, se o juiz repetir, em entrevistas, o que já consta do 

voto proferido em processo público transparente como este, deve ser 

tido como midiático.  

MRL 86 

Dito dou de outro modo, o juiz deve limitar-se a acolher os pedidos 

desses ilustres caudídicos causídicos e esconder do grande público 

as acusações imputadas aos a seus clientes. 

MRL 87 
Nada mais distante, senhor Presidente,  do comportamento por mim 

adotado nesta Corte em mais de nove anos de jurisdição. 
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MRL 88 

Nada mais distante, senhor Presidente,  do comportamento por mim 

adotado nesta Corte em mais de nove anos de jurisdição, e da e nada 

mais contrastante com a vontade do legislador constituinte de 1988 

que quis que o processo se fizesse às luzes do dia e não em 

conchavos de bastidores ou entre círculo, resíd... é... pequenos 

círculos de insiders. 

MRL 89 

Por todas essas razões, Senhor Presidente, eu ultrapasso também 

essa preliminar, sugerindo à Corte que aprecie a possibilidade de 

enviar ofício à Ordem dos Advogados do Brasil com a narrativa dos 

fatos aqui discutidos. contra, representar contra esses advogados que 

eu repito, cujo nome eu repito, ah... Antonio Sérgio A. de Moraes 

Pitombo , Leonardo Magalhães Avelar, Conrado Almeida 

Corrêa Gontijo  

MRL 90 

Não obstante a solução aqui apontada, eu ressalto, por fim, que 

compete ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, se assim o 

entender, examinar o mérito da alegada susp suspeição, apesar da 

não oposição, pelos ilustres advogados réus, da respectiva exceção. 

MRL 91 

Senhor Presidente, cada país tem o modelo e tipo de justiça que 

merece. Justiça que se deixa agredir, se deixa ameaçar por uma 

guilda ou membro de uma determinada guilda já se sabe qual é o fim 

que lhe é reservado. 

MRL 92 

O que eu quero dizer é que eu lamento muito que nós como 

brasileiros tenhamos que carregar ainda certas taras antropológicas 

como essa do bacharelismo, não é? 

MRL 93 

Aa corte suprema do país, diante de uma agressão clara contra um 

dos seus membros, entende simplesmente que isto não tem nenhuma 

significação. 
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ANEXO 6 – Script de medição de informações acústicas – estudo piloto 2 (adaptado 

de Barbosa, 2014) 

 
# xxxxxxxxxxx.psc 

# Script implemented by Plinio A. Barbosa (IEL/Univ. of Campinas, Brazil)  

# Copyright (C) Mar, 2014  Barbosa, P. A. 

#   This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

#    it under the terms of the GNU General Public License as published by 

#    the Free Software Foundation; version 2 of the License. 

#    This program is distributed in the hope that it will be useful, 

#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

#    GNU General Public License for more details. 

# Date: version 1.0: March 2014. 

# Alterado por Jael Gonçalves (UCPEL, Brasil) 

# Alterações: 

# 1) Ler todos os arquivos .wav do diretório indicado 

Query > Get band energy difference) 

# 3) Criar arquivo de saída com cabeçalho 

# 4) Fazer com que o nome dos arquivos sejam atribuídos como valor à "sentença", para que cada arquivo 

seja identificado na tabela cria 

# 5) Inserir medição de mediana de f0 

# 6) Inserir medição de inclinação espectral 

form Ênfase Espectral 

integer F0Thresholdleft_(Hz) 75 

 integer F0Thresholdright_(Hz) 300 

integer Maxband 2000 

 sentence directory C:\Recortes_02_08\Normalização 

word Fileout VocalEffort.txt 

endform 

# Add headlines in the output file 

fileappend 'fileout$' Sentença Dur f0mean_Hz f0med_Hz f0SD Int InclinaçãoEspec ÊnfaseEspec  

'newline$' 

Create Strings as file list... list 'directory$'\*.wav 

numberOfFiles = Get number of strings 

for ifile to numberOfFiles 

   select Strings list 

   fileName$ = Get string... ifile 

   Read from file... 'directory$'\'fileName$' 

# Reads AudioFile 

audiofilename$ = selected$("Sound") 

select Sound 'audiofilename$' 

To Intensity... 100 0 yes 

int = Get mean... 0 0 dB 

select Sound 'audiofilename$' 

itime = Get start time 

ftime = Get end time 

dur = ftime - itime 

To Pitch... 0.0 'f0Thresholdleft' 'f0Thresholdright' 

Smooth... 10 

f0mean_Hz = Get mean... 'itime' 'ftime' Hertz 

f0med_Hz = Get quantile... 'itime' 'ftime' 0.5 Hertz 

f0SD = Get standard deviation... 'itime' 'ftime' Hertz 

spectralemphasisthreshold = 1.43*f0mean_Hz 

select Sound 'audiofilename$' 

Scale intensity... 70 

To Ltas... 100 

sltas = Get slope... 0 1000 1000 4000 energy 

select Sound 'audiofilename$' 
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To Spectrum... yes 

if spectralemphasisthreshold != undefined 

   emphasis_dB = Get band energy difference... 0 'spectralemphasisthreshold' 0 'maxband' 

else 

   emphasis_dB = undefined 

# Computes the long term spectrum, and gets its standard deviation 

endif 

fileappend 'fileout$' 'audiofilename$' 'dur' 'f0mean_Hz:0' 'f0med_Hz:0' 'f0SD:0' 'int:2' 'sltas' 

'emphasis_dB:1' 'newline$' 

endfor 

select all 

Remove 
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ANEXO 7 – Tabelas de resultados estatísticos (SPSS) – estudo piloto 2 

 

Tabela 30 - Estatística Descritiva – Locutor no enunciado relatado – AC vs. DF vs. TR 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Mediana de 

f0 

AC 8 148,00 7,653 135 157 

DF 11 149,91 11,476 135 178 

TR 1 173,00 . 173 173 

Total 20 150,30 10,969 135 178 

Média de f0 AC 8 153,88 6,334 143 161 

DF 11 153,73 8,900 142 175 

TR 1 174,00 . 174 174 

Total 20 154,80 8,770 142 175 

Desvio 

Padrão de 

f0 

AC 8 34,75 2,252 32 38 

DF 11 35,73 4,880 28 42 

TR 1 31,00 . 31 31 

Total 20 35,10 3,946 28 42 

Intensidade AC 8 81,17 ,359 81 82 

DF 11 77,63 3,835 73 83 

TR 1 80,54 . 81 81 

Total 20 79,19 3,307 73 83 

Inclinação 

Espectral 

AC 8 -15,979 ,740 -16,888 -15,1065 

DF 11 -14,029 2,468 -17,096 -10,5704 

TR 1 -14,439 . -14,439 -14,4395 

Total 20 -14,829 2,084 -17,096 -10,5704 

Ênfase 

Espectral 

AC 8 11,6125 ,67069 10,70 12,50 

DF 11 10,3455 1,4417 8,10 12,10 

TR 1 8,4000 . 8,40 8,40 

Total 20 10,7550 1,39943 8,10 12,50 
  

Tabela 31 - Estatística Inferencial - ANOVA - AC vs. DF vs. TR 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,092 

Média de f0 ,072 

Desvio Padrão de f0 ,517 

Intensidade ,056 

Inclinação Espectral ,127 

Ênfase Espectral ,024 
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Tabela 32 - Estatística Descritiva - Locutor do enunciado relatado – AC vs. DF 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Mediana de 

f0 

AC 8 148,00 7,653 135 157 

DF 11 149,91 11,476 135 178 

Total 19 149,11 9,843 135 178 

Média de f0 AC 8 153,88 6,334 143 161 

DF 11 153,73 8,900 142 175 

Total 19 153,79 7,721 142 175 

Desvio 

Padrão de f0 

AC 8 34,75 2,252 32 38 

DF 11 35,73 4,880 28 42 

Total 19 35,32 3,931 28 42 

Intensidade AC 8 81,17 ,359 81 82 

DF 11 77,63 3,835 73 83 

Total 19 79,12 3,382 73 83 

Inclinação 

Espectral 

AC 8 -15,979 ,74069 -16,8880 -15,1065 

DF 11 -14,029 2,46803 -17,0967 -10,5704 

Total 19 -14,8503 2,1391 -17,0967 -10,5704 

Ênfase 

Espectral 

AC 8 11,6125 ,67069 10,70 12,50 

DF 11 10,3455 1,4417 8,10 12,10 

Total 19 10,8789 1,3201 8,10 12,50 
 

 

 

Tabela 33 - Estatística Inferencial - ANOVA - Locutor do enunciado relatado - AC vs. DF 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,689 

Média de f0 ,969 

Desvio Padrão de f0 ,607 

Intensidade ,020 

Inclinação Espectral ,046 

Ênfase Espectral ,035 
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Tabela 34 - Estatística Descritiva - Locutor do enunciado relatado no Discurso Direto (AC 

vs. DF) 

 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Mediana de 

f0 

AC 6 148,67 5,610 141 155 

DF 4 149,25 6,702 144 159 

Total 10 148,90 5,705 141 159 

Média de f0 AC 6 155,00 5,254 147 161 

DF 4 153,50 6,455 149 163 

Total 10 154,40 5,461 147 163 

Desvio 

Padrão de f0 

AC 6 35,00 2,530 32 38 

DF 4 36,25 4,787 30 40 

Total 10 35,50 3,408 30 40 

Intensidade AC 6 81,15 ,423 81 82 

DF 4 73,88 1,049 73 75 

Total 10 78,24 3,816 73 82 

Inclinação 

Espectral 

AC 6 -15,8077 ,7552 -16,8880 -15,1065 

DF 4 -11,74387 ,8835 -12,6516 -10,5704 

Total 10 -14,18221 2,2318 -16,8880 -10,5704 

Ênfase 

Espectral 

AC 6 11,4167 ,64005 10,70 12,50 

DF 4 9,7000 1,0392 8,20 10,60 

Total 10 10,7300 1,1719 8,20 12,50 
 

Tabela 35 - Estatística Inferencial - ANOVA - Locutor do enunciado relatado no Discurso 

Direto (AC vs. DF) 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,885 

Média de f0 ,696 

Desvio Padrão de 

f0 

,600 

Intensidade ,0001 

Inclinação 

Espectral 

,0001 

Ênfase Espectral ,011 
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Tabela 36 - Estatística Descritiva – Estilo da sentença: Lida (L) vs. Falada (V) vs. Mista (M) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37 - Estatística Inferencial - ANOVA - Estilo da sentença: Lida (L) vs. Falada (V) 

vs. Mista (M) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Mediana de f0 L 71 150,13 10,220 133 183 

V 21 154,86 26,333 119 205 

M 1 136,00 . 136 136 

Total 93 151,04 15,383 119 205 

Média de f0 L 71 154,51 8,772 134 181 

V 21 156,19 24,831 119 204 

M 1 143,00 . 143 143 

Total 93 154,76 13,950 119 204 

Desvio Padrão 

de f0 

L 71 35,30 4,162 21 44 

V 21 33,05 11,333 15 59 

M 1 35,00 . 35 35 

Total 93 34,78 6,480 15 59 

Intensidade L 71 78,81 3,493 69 83 

V 21 76,63 2,501 71 81 

M 1 72,66 . 73 73 

Total 93 78,25 3,438 69 83 

Inclinação 

Espectral 

L 71 -14,5557 2,22457 -17,3105 -10,2132 

V 21 -14,5930 1,5850 -17,4142 -11,6549 

M 1 -13,0402 . -13,0402 -13,0402 

Total 93 -14,5479 2,0824 -17,4143 -10,2131 

Ênfase 

Espectral 

L 71 11,1225 1,29429 7,10 13,30 

V 21 9,8524 2,10276 6,10 13,80 

M 1 12,0000 . 12,00 12,00 

Total 93 10,8452 1,59207 6,10 13,80 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,290 

Média de f0 ,625 

Desvio Padrão de f0 ,381 

Intensidade ,009 

Inclinação Espectral ,769 

Ênfase Espectral ,004 
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Tabela 38 - Estatística descritiva - Objeto processual (Pre vs. Rel) 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Mediana de f0 Pre 49 152,39 19,220 119 205 

Rel 44 149,55 9,466 133 174 

Total 93 151,04 15,383 119 205 

Média de f0 Pre 49 155,22 17,828 119 204 

Rel 44 154,25 7,812 139 175 

Total 93 154,76 13,950 119 204 

Desvio Padrão 

de f0 

Pre 49 34,31 8,264 15 59 

Rel 44 35,32 3,614 28 44 

Total 93 34,78 6,480 15 59 

Intensidade Pre 49 75,58 2,553 69 81 

Rel 44 81,23 ,887 79 83 

Total 93 78,25 3,438 69 83 

Inclinação 

Espectral 

Pre 49 -13,0784 1,8059 -17,4142 -10,2131 

Rel 44 -16,1843 ,6612 -17,3105 -14,7654 

Total 93 -14,5479 2,0824 -17,4142 -10,2131 

Ênfase 

Espectral 

Pre 49 10,2449 1,8303 6,10 13,80 

Rel 44 11,5136 ,9031 9,30 13,20 

Total 93 10,8452 1,5920 6,10 13,80 

 

Tabela 39 - Estatística Inferencial - ANOVA - Objeto processual do julgamento (Pre vs. Rel) 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,377 

Média de f0 ,739 

Desvio Padrão de 

f0 

,455 

Intensidade ,0001 

Inclinação 

Espectral 

,0001 

Ênfase Espectral ,0001 
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Tabela 40 - Estatística Descritiva- Objeto processual do julgamento (Pre vs. Rel) no Discurso 

Relatado 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Mediana de f0 Pre 7 154,71 15,913 135 178 

Rel 13 147,92 6,813 135 157 

Total 20 150,30 10,969 135 178 

Média de f0 Pre 7 157,86 12,954 142 175 

Rel 13 153,15 5,429 143 161 

Total 20 154,80 8,770 142 175 

Desvio Padrão 

de f0 

Pre 7 35,29 5,407 29 42 

Rel 13 35,00 3,162 28 40 

Total 20 35,10 3,946 28 42 

Intensidade Pre 7 75,47 2,862 73 81 

Rel 13 81,19 ,888 79 83 

Total 20 79,19 3,307 73 83 

Inclinação 

Espectral 

Pre 7 -12,3800 1,4064 -14,4395 -10,5704 

Rel 13 -16,1489 ,7089 -17,0967 -15,1065 

Total 20 -14,8298 2,0841 -17,0967 -10,5704 

Ênfase 

Espectral 

Pre 7 9,1857 1,01066 8,10 10,60 

Rel 13 11,6000 ,61644 10,60 12,50 

Total 20 10,7550 1,39943 8,10 12,50 
 

Tabela 41 - Estatística Inferencial - ANOVA - Objeto processual do julgamento (Pre vs. 

Rel) no Discurso Relatado 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,194 

Média de f0 ,264 

Desvio Padrão de f0 ,882 

Intensidade ,0001 

Inclinação Espectral ,0001 

Ênfase Espectral ,0001 
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Tabela 42 - Estatística descritiva - Tema de Direito tratado (PR vs. CR) 

Medida 

analisada 

Valor da 

Variável 

Número de 

Ocorrências 

Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Mediana de f0 PC 49 152,39 19,220 119 205 

CR 44 149,55 9,466 133 174 

Total 93 151,04 15,383 119 205 

Média de f0 PC 49 155,22 17,828 119 204 

CR 44 154,25 7,812 139 175 

Total 93 154,76 13,950 119 204 

Desvio Padrão 

de f0 

PC 49 34,31 8,264 15 59 

CR 44 35,32 3,614 28 44 

Total 93 34,78 6,480 15 59 

Intensidade PC 49 75,58 2,553 69 81 

CR 44 81,23 ,887 79 83 

Total 93 78,25 3,438 69 83 

Inclinação 

Espectral 

PC 49 -13,0784 1,8059 -17,4142 -10,2131 

CR 44 -16,1843 ,66127 -17,3105 -14,7654 

Total 93 -14,5479 2,0824 -17,4142 -10,2131 

Ênfase 

Espectral 

PC 49 10,2449 1,8303 6,10 13,80 

CR 44 11,5136 ,9031 9,30 13,20 

Total 93 10,8452 1,5920 6,10 13,80 

 

Tabela 43 - Estatística Inferencial – ANOVA - Tema de Direito tratado (PR vs. CR) 

Medida analisada Significância 

Mediana de f0 ,377 

Média de f0 ,739 

Desvio Padrão de f0 ,455 

Intensidade ,0001 

Inclinação Espectral ,0001 

Ênfase Espectral ,0001 
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ANEXO 8 – Enunciados do Terceiro Momento – Transcrição-Comparação 

 
Relatório - Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples (MASS) - sintagma modalizador (1/8) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D1 Nos termos da acusação, a empresa DNA 

Propaganda foi contemplada, ainda no primeiro ano 

de governo, com a renovação de seu contrato 

publicitário com o Banco do Brasil, contrato esse que 

vinha sendo mantido desde o ano 2000.  

Nos termos da acusação, a empresa DNA Propaganda 

(P1) foi contemplada, ainda no primeiro ano de 

governo (P2)k, com a renovação de seu contrato 

publicitário com o Banco do Brasil (P3)k, contrato esse 

que vinha sendo mantido desde o ano de dois mil. 

    

Relatório - Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal (5/8) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D2 Com a renovação do contrato, em 22 de março de 

2003, no valor de R$ 152.833.475,00, pelo prazo de 

6 meses (Apenso 83, v. 1, fls. 43/44), o então Diretor 

de Marketing do Banco do Brasil, o réu HENRIQUE 

PIZZOLATO, teria viabilizado, segundo a denúncia, 

desvios volumosos de recursos, recebendo, em 

contrapartida, em seu apartamento localizado em 

Copacabana, Rio de Janeiro, mais de trezentos mil 

reais em espécie.  

Com a renovação do contrato (P1), em vinte e dois de 

março de dois mil e três (P2), no valor de cento e 

cinquenta e dois milhões oitocentos e trinta e  três três 

mil (P3)k quatrocentos e setenta e cinco reais (P4)p 

pelo prazo de seis meses (P5) (Apenso 83, v. 1, fls. 

43/44), ah1 o então Diretor de Marketing do Banco do 

Brasil (P6), o réu HENRIQUE PIZZOLATO (P7)t, 

teria vili viabilizado, segundo a denúncia (P8), ah2 

desvi:os ah3 desvios volumosos de recursos (P9), 

recebendo, em contrapartida (P10), em seu 

apartamento localizado em no bairro de Copacabana, 

Rio de Janeiro (P11), mais de trezentos mil reais em 

espécie. 

EnM3D3 Além disso, nos termos da denúncia recebida por 

esta Corte, recursos de publicidade pertencentes ao 

Banco do Brasil, fornecidos pela Visanet, teriam sido 

desviados através de antecipações solicitadas pelo 

réu HENRIQUE PIZZOLATO, em benefício da 

empresa dos réus MARCOS VALÉRIO, 

CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH.  

Além disso (P1), nos termos da denúncia recebida por 

esta Corte (P2), recursos de publicidade pertencentes 

ao Banco do Brasil (P3), fornecidos pela Visanet (P4)t, 

teriam sido desviados através de antecipações 

solicitadas (ou determinadas) pelo réu (P5) 

HENRIQUE (P6)p  PIZZOLATO PIZZOLATI TU 

(P7) em benefício da empresa dos réus MARCOS 

VALÉRIO (P8)k, CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH. 

EnM3D4 Os réus ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, donos da empresa BÔNUS 

BANVAL, e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, 

dono da empresa NATIMAR, teriam sido, segundo a 

denúncia, responsáveis pela lavagem de dinheiro 

para os réus do Partido Progressista, desvinculando 

os recursos recebidos pela prática de crime de 

corrupção passiva da origem criminosa, 

organizando-se, de modo estável, em quadrilha, com 

aqueles réus.  

Os ré:us ENIVALDO QUADRADO e BRENO 

FISCHBERG, donos da empresa das empresas    (P1)b 

BÔNUS BAVb (P2)b BAVAL (P3)b BANVAL (P4), 

e CARLOS ALBERTO QUAGLIA, dono da empresa 

NATIMAR (P5)t, teriam sido (P6), segundo a 

denúncia, responsáveis pela lavagem de dinheiro para 

os réus do Partido Progressista (P7)d, desvinculando    

desviando os recursos recebidos pela prática de crime 

de corrupção passiva (P8) ah1 (P9)d da origem 

criminosa (P10), organizando-se, de móvel de modo 

está:vel (P11), em quadrilha, com aqueles réus. 
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EnM3D5 Por sua vez, os Senhores LÚCIO BOLONHA 

FUNARO e JOSÉ CARLOS BATISTA - 

beneficiados por acordo de delação premiada em 

trâmite na ação penal instaurada no primeiro grau de 

jurisdição -, seriam os responsáveis, através da 

empresa GUARANHUNS, pela lavagem de dinheiro 

para o réu VALDEMAR COSTA NETO, 

associando- se, segundo a denúncia, ao então 

Presidente do PL e aos dois funcionários do partido, 

em quadrilha.  

Por sua vez (P1), os Senhores LÚCIO Bolo 

BOLONHA FUNARO (P2) e JOSÉ CARLOS 

BATISTA (P3)k – que foram beneficiados por acordo 

de delação premiada (P4) em trâmite na ação penal 

instaurada no em primeiro grau de jurisdição –(P5), 

seriam os responsáveis, através da empresa 

GUARANHUNS (P6)p, pela lavagem de dinheiro para 

o réu VALDEMAR COSTA NETO (P7), associando-

se, segundo a denúncia, ao tão ao então Presidente do 

PL (P8) e aos dois funcionários do partido (P9), em 

quadrilha. 

EnM3D6 Já os crimes de corrupção ativa teriam sido 

praticados, sempre nos termos da denúncia recebida 

por essa Corte, pelos réus JOSÉ DIRCEU, 

DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO, 

RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

SIMONE VASCONCELOS, GEIZA DIAS, em 

todos os casos antes mencionados.  

Já os crimes de corrupção ativa teriam sido praticados 

(P1), sempre nos termos da denúncia (P2)p recebida 

por essa Corte, pelos réus (P3) JOSÉ DIRCEU (P4)d, 

DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH (P5)k, CRISTIANO PAZ, SIMONE 

VASCONCELOS (P6) e GEIZA DIAS (P7), em todos 

os casos antes mencionados. 

  

 

  

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Simples - Sintagma modalizador + tempo verbal + item lexical 

(2/8) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D7 Com essa suposta autorização dos principais 

integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores e 

do Governo Federal, os réus MARCOS VALÉRIO, 

RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, 

ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE 

VASCONCELOS, GEIZA DIAS, KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO 

teriam dado início, segundo o Procurador-Geral da 

República, às práticas que conduziriam à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos.  

Com esta: com essa suposta au suposta autorização 

(P1)d do:s principais integrantes da cúpula do Partido 

dos Trabalhadores (P2) e do Governo Federal (P3), os 

réus MARCOS VALÉRIO, RAMON 

HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ (P4), ROGÉRIO 

TOLENTINO, SIMONE: VASCONCELOS (P5), 

GEIZA DIAS, KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, e VINÍCIUS  SA SAMARANE (P6) e: 

AYANNA TENÓRIO (P7)t teriam dado início, 

segundo o Procurador-Geral da República (P8), às 

práticas que conduziriam conduziram à lavagem de 

dinheiro desviado dos cofres públicos. 

EnM3D8 O contrato em questão, firmado inicialmente no 

valor de R$ 9 milhões, foi assinado ao apagar das 

luzes, em 31 de dezembro de 2003, e também teria 

sido fonte de recursos utilizados pela quadrilha para 

a suposta compra de apoio político, segundo o 

Procurador-Geral da República.  

O contrato em questão, firmado inicialmente no valor 

de nove milhões (P1) foi nove milhões de reais (P2), 

foi assinado (P3) ao apagar das luzes, em trinta e um de 

dezembro de dois mil e três (P4), e também teria sido 

fonte de recursos utilizados pela quadrilha (P5)p para a 

suposta compra de apoio político, segundo  (P6) o 

Procurador-Geral da República 
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Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo textual marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D9 Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do 

Banco Rural, Sr. José Augusto Dumont, “assumiu a 

responsabilidade de ser a face visível dos ilícitos 

praticados pelos dirigentes dessa instituição 

financeira, que sempre tiveram plena consciência de 

que a lucratividade do banco advém de incontáveis 

transações financeiras realizadas à margem da 

legislação” (fls. 5705).  

Segundo a denúncia, o falecido Vice-Presidente do 

Banco Rural, Senhor José Augusto Dumont, (P1) aspas 

(P2) “assumiu a responsabilidade de ser a face visível 

dos ilícitos (P3)p praticados pelos dirigentes dessa 

instituição financeira (P4)k, que sempre tiveram plena 

consciência de que a lucratividade do banco (P5) 

advém de incontá:veis transações financeiras (P6) 

realizadas   relalizadas à  margem da legislação" (fls. 

5705) f:echa aspas   

EnM3D10 Segundo a acusação, “todos os graves delitos que 

serão imputados aos denunciados ao longo da 

presente peça têm início com a vitória eleitoral de 

2002 do Partido dos Trabalhadores no plano 

nacional e tiveram por objetivo principal, no que 

concerne ao núcleo integrado por JOSÉ DIRCEU, 

DELÚBIO SOARES, SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ 

GENOÍNO, garantir a continuidade do projeto de 

poder do Partido dos Trabalhadores, mediante a 

compra de suporte político de outros Partidos 

Políticos e do financiamento futuro e pretérito 

(pagamento de dívidas) das suas próprias 

campanhas eleitorais.  

Segundo a acusação (P1), aspas (P2)t “todos os graves 

delitos que serão imputados aos denunciados ao longo 

da presente peça (P3)t têm início com a vitória 

eleitoral de dois mil e dois do Partido dos 

Trabalhadores no plano nacional (P4) e tiveram por 

objetivo principal(P5), no que concerne ao núcleo (P6) 

núcleo integrado por JOSÉ DIRCEU(P7)d, DELÚBIO 

SOARES, SÍLVIO PEREIRA e JOSÉ Ze 

GENOÍNO(P8)g, garantir a continuidade do projeto 

de poder do Partido dos Trabalhadores (P9), mediante 

a compra de suporte político de outros Partidos 

Políticos (P10) e do financiamento futuro e 

pretérito(P11)p (pagamento de dívidas)(P12)d das 

suas próprias campanhas eleitorais. (...)” (fls. 

5621/5622). 

EnM3D11 Segundo afirmou o Procurador-Geral da República 

na denúncia recebida por essa Corte, “Os 

denunciados operacionalizaram desvio de recursos 

públicos, concessões de benefícios indevidos a 

particulares, em troca de dinheiro e compra de 

apoio político” (fls. 5625, v. 27).  

Segundo afirmou ainda o Procurador-Geral da 

República na denúncia recebida por essa esta Corte 

(P1) aspas “as Os denunciados operacionalizaram 

desvio de recursos públicos (P2)k, concessões de 

benefícios indevidos a particulares (P3), em troca de 

dinheiro e compra de apoio político” (fls. 5625, v. 27). 

    

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local marcado (3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D12 Eles, juntamente com o Secretário Nacional do 

Partido, o réu SÍLVIO PEREIRA – cuja conduta não 

será analisada neste julgamento -, e com o réu JOSÉ 

GENOÍNO, que assumiu a Presidência do Partido 

dos Trabalhadores a partir de 2003, teriam formado 

o que o Procurador-Geral da República denominou 

de núcleo central da quadrilha (denúncia, vol. 27).  

Eles (P1), juntamente com o Secretário Nacional do 

Partido, o réu SÍLVIO PEREIRA (P2)k – cuja conduta 

não será analisada (P3) neste julgamento (P4) -, e com 

o réu JOSÉ GENOÍNO (P5)k, que assumiu a 

Presidência do Partido dos Trabalhadores a partir de em 

dois mil e três (P6)t, teriam formado o que o 

Procurador-Geral da República denominou de núcleo 

central da quadrilha (denúncia, vol. 27) 

EnM3D13 Os réus do chamado núcleo central – JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO SOARES 

-, segundo a denúncia recebida por este Plenário, 

teriam sido os responsáveis por organizar a quadrilha 

voltada para a compra de apoio político, através dos 

votos dos parlamentares.  

Os réus do chamado núcleo central (P1) – JOSÉ 

DIRCEU, JOSÉ GENOÍNO e DELÚBIO SOARES 

(P2) -, segundo a denúncia recebida por este Plenário 

(P3)t, teriam sido os responsáveis por organizar a 

quadrilha voltada para a compra de apoio político (P4), 

através dos votos dos parlamentares. 
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EnM3D14 Ainda nos termos da acusação que deu início a esta 

ação penal, os crimes de corrupção passiva teriam 

sido praticados por parlamentares da chamada “base 

aliada”, cujo apoio a projetos do Governo Federal se 

consolidou em troca do que veio a ser chamado de 

“mensalão”, ou “mesada” a parlamentares, 

dirigentes e funcionários dos Partidos Progressista, 

Partido Liberal (que mudou o nome para Partido da 

República – PR, em 24 de outubro de 2006, depois 

da eclosão do escândalo), PTB e um parlamentar do 

PMDB. 

Ainda nos termos da acusação que deu início a esta 

ação penal (P1), os crimes de corrupção passiva teriam 

sido praticados por parlamentares da chamada (P2)b 

“base aliada” (P3)k, cujo apoio a projetos do Governo 

Federal se consolidou (P4) em troca do que veio a ser 

chamado de “mensalão” (P5) ou seja (P6) “mesada” a 

parlamentares, dirigentes e funcionários dos Partidos  

(P7)p Progressista, Partido Liberal (P8)k (que mudou o 

nome para Partido da República (P9) – PR, em 24 de 

outubro de em dois mil e seis (P10)p, depois da eclosão 

do escândalo), para membros do PTB (P11) e um 

parlamentar do PMDB. 

    

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local marcado e não-marcado 

(3/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D15 Citando documentos apreendidos em dependências 

do Banco Rural e nas agências de publicidade dos 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH, teriam sido beneficiários 

do esquema, segundo afirmado pelo Procurador-

Geral da República na denúncia, os réus JOSÉ 

JANENE, PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY 

(todos, à época, Deputados Federais pelo Partido 

Progressista) e JOÃO CLÁUDIO GENU (“homem 

de confiança da cúpula do PP, trabalhando com o 

Deputado Federal JOSÉ JANENE desde julho de 

2003”, fls. 5709), pelo Partido Progressista; 

Citando documentos apreendidos em dependências do 

Banco Rural (P1) e nas agências de publicidade dos 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON (P2)t HOLLERBACH, teriam sido 

beneficiários do esquema (P3), segundo afirmado pelo 

Procurador-Geral da República na denúncia (P4), os 

réus (P5) JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA, PEDRO 

HENRY (P6)t (todos, à época, Deputados Federais 

pelo Partido Progressista) (P7) e JOÃO CLÁUDIO 

GENU (P8)k que era, aspas, (P9)  (“homem de 

confiança da cúpula do PP (P10)t, trabalhando com o 

Deputado Federal JOSÉ JANENE desde julho de dois 

mil e três”, fls. 5709) pelo Partido Progressista fecha 

aspas; 

EnM3D16 Os recursos públicos obtidos pelas agências DNA 

Propaganda e SMP&B através dos contratos com a 

Câmara dos Deputados e o Banco do Brasil – 

recursos esses repassados às agências dos réus de 

modo antecipado e/ou sem a correspondente 

prestação integral dos serviços -, teriam sido 

“esquentados” com recursos de empréstimos que o 

Procurador-Geral da República afirma serem 

fraudulentos (ideologicamente falsos).  

Os res recursos públicos obtidos pelas agências DNA 

(P1) Propaganda e SMP&B (P2) através dos já 

mencionados contratos com a Câmara dos Deputados e 

com o Banco do Brasil (P3) – recursos esses repassados 

às agências (P4) dos réus de modo antecipado (P5) e/ou 

sem a correspondente prestação integral dos serviços 

(P6)t, teriam sido (P7) aspas (P8) “esquentados” com 

recursos de (P9) empréstimos que o Procurador-Geral 

(P10) da República afirma serem fraudulentos (P11) ou 

seja (P12) (ideologicamente falsos). 

EnM3D17 Para viabilizar seu intento, teriam se aproximado dos 

réus dos núcleos publicitário e financeiro, 

supostamente dando-lhes “carta branca” para agir da 

forma que fosse necessário para atingir o objetivo de 

abastecer a quadrilha com recursos que permitiriam 

a prática dos crimes de corrupção.  

Para viabilizar o seu intento (P1)t, teriam se 

aproximado dos réus do núcleo dos núcleos publicitário 

e financeiro (P2), supostamente dando-lhes “carta 

branca” para agir da forma que fosse necessário (P3)p 

para atingir o objetivo de abastecer a quadrilha com 

recursos (P4)k que permitiriam a prática dos crimes de 

corrupção. 
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Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Modalização da Asserção como Segunda Complexa (MASC) - empréstimo local não-marcado (5/14) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D18 De acordo com a denúncia recebida por esta Corte, o 

esquema teria sido arquitetado durante as eleições de 

2002 e passou a ser executado em 2003.  

De acordo com a denúncia recebida por esta Corte (P1), 

o esquema teria sido arquitetado durante as eleições de 

dois mil e dois (P2) e passou a ser executado: (P3) em 

dois mil e três. 

EnM3D19 Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO, 

os quais, no comando das atividades do Banco Rural, 

juntamente com o Sr. José Augusto Dumont, 

falecido em abril de 2004, teriam criado as condições 

necessárias para a circulação clandestina de recursos 

financeiros entre o núcleo político e o núcleo 

publicitário, através de mecanismos de lavagem de 

dinheiro, que permitiriam a tais réus o pagamento de 

propina, sem que o dinheiro transitasse por suas 

contas. 

Além disso, teria sido necessário contar com os réus 

(P1)k KÁTIA RABELLO (P2), JOSÉ ROBERTO 

SALGADO, VINÍCIUS SAMARANE (P3) e 

AYANNA TENÓRIO (P4), os quais, no comando das 

atividades do Banco Rural (P5), juntamente com o 

Senhor José Augusto Dumont (P6), falecido em abril 

de dois mil e quatu (P7)k quatro (P8)t, teriam criado as 

condições necessárias para a circulação clandestina de 

recursos financeiros (P9) entre o núcleo político e o 

núcleo (P10) núcleo (P11)p publicitário (P12), através 

de mecanismos de lavagem de dinheiro (P13)k, que 

permitiriam permiti:ram a tais réus (P14) o pagamento 

de propina (P15), sem que o dinheiro transitasse por 

suas contas. 

EnM3D20 Segundo a acusação, os réus do núcleo político ou 

central, com intuito de permanecerem por longos 

anos no Poder, teriam optado por utilizar 

mecanismos criminosos oferecidos pelos réus dos 

núcleos publicitário e financeiro, os quais, segundo 

o Procurador-Geral da República, já vinham sendo 

praticados no Estado de Minas Gerais, especialmente 

a partir do Governo do atual Senador EDUARDO 

BRANDÃO DE AZEREDO, do PSDB, cuja conduta 

está em análise na AP 536.  

Segundo  De acordo com a ac acusação, os réus do 

núcleo político ou central (P1)k, com intuito de 

permanecerem por longos anos no Poder (P2)t, teriam 

optado por utilizar mecanismos criminosos (P3) 

oferecidos pelos réus dos núcleos publicitário (P4) e 

financeiro (P5), os quais (P6), segundo o Parquet (P7), 

o Procurador-Geral da República, já vinham sendo 

praticados no Estado de Minas Gerais (P8), 

especialmente a partir do Governo (P9)d do atual 

Deputado Federal (P10) Senador EDUARDO 

BRANDÃO DE AZEREDO (P11)d, do PSDB (P12)k, 

cuja conduta está (P13) em análise sendo analisada na 

Ação Penal número quinhentos e: trinta e seis. 

EnM3D21 Assim, nos termos da denúncia, os réus do núcleo 

central teriam utilizado os serviços de outros 

integrantes da quadrilha para a distribuição do 

dinheiro, viabilizando a compra do apoio político e, 

ainda, a remuneração de membros da suposta 

quadrilha. 

Assim (P1), nos termos da denúncia, os réus do núcleo 

central (P2)t teriam utilizado os serviços de outros 

integrantes da quadrilha para a distribuição do dinheiro 

(P3), viabilizando a compra do apoio político (P4) e, 

ainda (P5), a remuneração de membros da suposta 

quadrilha. 

EnM3D22 Para isso, os réus do núcleo publicitário, em 

concurso com os réus do núcleo financeiro, teriam 

praticado crimes de lavagem de dinheiro, tendentes 

a viabilizar o uso dos recursos públicos desviados 

através das agências SMP&B e DNA.  

Para isso, os réus do núcleo publicitário (P1) , em 

concurso com os réus do núcleo financeiro (P2)t, 

teriam praticado crimes de lavagem de dinh dinheiro, 

tendentes a viabilizar o uso o uso dos recursos públicos 

desviados (P3) através da da agência das agências 

DSMP&B e DNA. 
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Identificação do 

Enunciado 

MODALIZAÇÃO AUTONÍMICA DE EMPRÉSTIMO (MAE) (1/30) 

 Texto Escrito-a-ser-lido (X) Texto lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D23 Já em dezembro de 2002, os réus do denominado 

“núcleo publicitário” da quadrilha – especialmente 

os réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH – já haviam sido 

apresentados para os réus do denominado “núcleo 

central” – formado pelos réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ 

GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO 

PEREIRA -, com o fim de pôr em prática o plano de 

corrupção de parlamentares da então frágil base 

aliada, com intuito de “negociar apoio político, 

pagar dívidas pretéritas do Partido e também 

custear gastos de campanha e outras despesas do PT 

e dos seus aliados” (fls. 5621).  

Já em dezembro de dois mil e dois (P1), os réus do 

denominado “núcleo poli” (P2) “núcleo publicitário” 

da quadrilha (P3) – especialmente os réus MARCOS 

VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON 

HOLLERBACH (P4) – já haviam sido apresentados 

(P5) para os aos réus do denominado “núcleo central” 

(P6) – formado pelos réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ 

GENOÍNO, DELÚBIO SOARES e SÍLVIO PEREIRA 

(P7)k -, com o fim (P8) de pôr em prática o plano de 

corrupção de parlamentares (P9)d da então frágil base 

aliada (P10)k, com intuito de aspas (P11) “negociar 

apoio político (P12), pagar dívidas pretéritas do 

Partido (P13) e também custear gastos de campanha e 

outras despesas do PT (P14) e dos seus aliados” (fls. 

5621) fecha aspas 

    

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireito Simples (DIS) (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D24 O Parquet esclarece que, durante as eleições de 

2002, o réu JOSÉ DIRCEU era o Presidente do 

Partido dos Trabalhadores e, também, Coordenador 

da Campanha de seu partido à Presidência da 

República.  

O Parquet esclarece que (P1)d, durante as eleições de 

dois mil e dois (P2), o réu JOSÉ DIRCEU era o 

Presidente do Partido dos Trabalhadores (P3) e, 

também, Coordenador da Campanha de seu partido à 

Presidência da República.  

EnM3D25 Quanto a esses recursos, o Procurador-Geral da 

República apontou quatro repasses principais, que 

somam quase R$ 74 milhões de reais, sem que 

houvesse sido prestado qualquer serviço e sem 

garantia de contrapartida.  

Quanto a esses recursos (P1), o Procurador-Geral da 

República apontou quatro repasses principais (P2)k, 

que somam quase setenta e quatro milhões de reais 

(P3), sem que houvesse sido prestado qualquer serviço 

(P4) e sem garantia de contrapartida. 

    

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireito Complexo (DIC) por MAS (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D26 A denúncia destacou o fato de que o contrato da 

DNA com o Banco do Brasil não abrangia as verbas 

de publicidade fornecidas ao Banco do Brasil pela 

Visanet que, assim, teriam sido repassadas, 

repassadas irregular e graciosamente, à empresa dos 

réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e 

RAMON HOLLERBACH.  

A denúncia destacou o fato de que o contrato da DNA 

com o Banco do Brasil (P1) não abrangia as verbas de 

publicidade fornecidas ao Banco do Brasil pela Visanet 

(P2)k que, assim, (P3)t teriam sido repassadas, (P4) 

repassadas irregular e graciosamente, à empresa dos 

réus (P5) MARCOS VALÉRIO (P6)k, CRISTIANO 

PAZ e RAMON HOLLERBACH. 
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EnM3D27 A denúncia salientou, ainda, que os recursos 

desviados através dos contratos publicitários 

também teriam sido utilizados, por meio de 

mecanismos de lavagem de dinheiro, para 

pagamento da dívida do Partido dos Trabalhadores 

com o publicitário DUDA MENDONÇA e sua sócia, 

ZILMAR FERNANDES, que fizeram o marketing 

da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores 

à Presidência da República em 2002, bem como de 

dívidas de diretórios regionais do partido e de 

aliados, por meio de repasses de dinheiro em espécie 

aos réus PAULO ROCHA, ANITA LEOCÁDIA, 

JOÃO MAGNO, LUIZ CARLOS DA SILVA 

(PROFESSOR LUIZINHO), bem como ao ex-

Ministro dos Transportes ANDERSON ADAUTO, e 

seu secretário, JOSÉ LUIZ ALVES, com o suposto 

emprego da mesma engrenagem de lavagem de 

capitais (capítulos VII e VIII da denúncia).  

A denúncia salientou, ainda, que os recursos desviados 

através dos contratos publicitários (P1)t também teriam 

sido utilizados, por meio de mecanismos de lavagem 

(P2)p de dinheiro, para pagamento da dívida do Partido 

dos Trabalhadores com o publicitário DUDA 

MENDONÇA (P3) e a sua sócia (P4), GIL ZILMAR 

FERNANDES (P5)k, que fizeram o marketing da 

campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores à 

Presidência da República (P6) em dois mil e dois (P7)b, 

bem como de dívidas de diretórios regionais do partido 

e de aliados (P8)p, por meio de repasses de dinheiro em 

espécie aos réus (P9)p PAULO ROCHA (P10), ANITA 

LEOCÁDIA, JOÃO MAGNO (P11), LUIZ CARLOS 

DA SILVA o (PROFESSOR LUIZINHO) (P12)b, bem 

como ao ex-Ministro dos Transportes (P13) 

ANDERSON ADAUTO (P14), e o seu secretário, 

JOSÉ LUIZ ALVES (P15)k, com o suposto emprego 

da mesma engrenagem de lavagem de capitais (P16) 

é...descrita nos (capítulos sete e oito da denúncia). 

 

Relatório – Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireito Complexo (DIC) por Empréstimo Textual Marcado (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D28 O Procurador-Geral da República narrou, na 

denúncia, uma 

“sofisticada organização criminosa, dividida em 

setores de atuação, que se estruturou 

profissionalmente para a prática de crimes como 

peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, 

gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de 

fraude” (fls. 5621). 

O Procurador-Geral da República narrou, na denúncia 

(P1), uma (P2) aspa (P3)“sofisticada organização 

criminosa, dividida em setores de atuação (P4)k, que 

se estruturou profissionalmente para a prática de 

crimes como peculato(P5), lavagem de dinheiro, 

corrupção ativa(P6), gestão fraudulenta(P7), além das 

mais diversas formas de fraude” (fls. 5621). 

EnM3D29 Assim, a denúncia afirmou que “a análise das 

movimentações financeiras dos investigados e das 

operações realizadas pelas instituições financeiras 

envolvidas no esquema demonstra que estes, 

fazendo tabula rasa da legislação vigente, 

mantinham um intenso mecanismo de lavagem de 

dinheiro com a omissão dos órgãos de controle, uma 

vez que possuíam o apoio político, administrativo e 

operacional de JOSÉ DIRCEU, que integrava o 

Governo e a cúpula do Partido dos Trabalhadores”.  

Assim (P1), a denúncia afirmou que (P2) aspas (P3) 

“a análise das movimentações financeiras dos 

investigados(P4) e das operações realizadas pelas 

instituições financeiras(P5) envolvidas no esquema 

(P6) demonstra demonstram (P7)d demonstram que 

(P8)d demonstram que estes, fazendo tabula rasa da 

legislação vigente (P9), mantinham um intenso 

mecanismo de lavagem de dinheiro (P10)k com a 

omissão dos ga dos órgãos de controle (P11), uma vez 

que possuíam o apoio político, administrativo e 

operacional de JOSÉ DIRCEU (P12)k, que integrava 

o Governo (P13) e a cúpula do Partido dos 

Trabalhadores” fecha aspas. 
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Relatório - Denúncia 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireito Complexo (DIC) por MAS e Empréstimo local não-marcado (1/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3D30 Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da República 

que os réus do núcleo financeiro – KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA TENÓRIO – 

teriam se utilizado de suas posições no Banco Rural 

para, com o fim de aumentar os lucros do banco e de 

obterem vantagens do Governo Federal – 

especialmente com a redução ou ausência de 

fiscalização do Banco Central -, praticar inúmeras 

fraudes caracterizadoras de crimes de gestão 

fraudulenta de instituição financeira, dentre as quais 

a classificação irregular do risco de empréstimos 

(inclusive daqueles concedidos ao Partido dos 

Trabalhadores e a empresas dos réus do núcleo 

publicitário);  

Afirmou, ainda, o Procurador-Geral da República que 

os réus do núcleo financeiro (P1)k – KÁTIA 

RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO, 

VINÍCIUS SAMARANE e AYANNA (P2)t 

TENÓRIO (P3)t – teriam se utilizado de suas posições 

no Banco Rural para (P4)k, com o fim de aumentar os 

lucros do banco (P5) e de obterem vantagens do 

Governo Federal  (P6) – especialmente com a redução 

ou a au ausência de fiscalização do Banco Central 

(P7)p -, para, como eu disse (P8)p, praticar inúmeras 

fraudes caracterizadoras de crimes de gestão fraudule 

fraudulenta (P9) de instituição financeira (P10)d, 

dentre as quais a classificação irregular do risco de 

empréstimos (P11) ah1 (P12) (inclusive daqueles 

aqueles concedidos ao Partido dos Trabalhadores e a 

empresas dos réus (P13)d do núcleo publicitário). 

    

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto  Simples (DIS) (4/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP31 Todos os réus negaram, em seus interrogatórios, a 

prática dos crimes 

que lhes foram imputados. 

Todos os réus negaram, em seus interrogatórios, a 

prática dos crimes que lhe fo lhes foram imputados.   

EnM3IP32 Os gestores do Banco Rural alegaram, por sua vez, 

que todo o procedimento foi feito com observância 

das normas do Banco Central. 

Os gestores do Banco Rural alegaram, por sua vez, 

que todo o procedimento foi feito com observância 

das normas do Banco Central. 

EnM3IP33 O réu DELÚBIO SOARES admite a prática de caixa 

dois de campanha, conduta que preenche o tipo penal 

do art. 350 do Código Eleitoral, cuja pena é de até 5 

anos de reclusão  

O réu DELÚBIO SORA SOARES admite a prática de 

caixa dois de campanha (P1)k, conduta que preenche 

o tipo penal do artigo trezentos e cinquenta do Código 

Eleitoral (P2)k, cuja pena é de apenas é de até cinco 

anos de reclusão. 

EnM3IP34 Os réus DUDA MENDONÇA e ZILMAR 

FERNANDES alegaram que tiveram de se submeter 

à sistemática de pagamento imposta pelos réus 

DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO e que 

só por essa razão receberam recursos em espécie e 

em contas abertas no exterior.  

Os réus DUDA MENDONÇA e ZILMAR 

FERNANDES alegaram que tiveram de se submeter 

(P1) à sistemática de pagamento imposta (P2)p pelos 

réus DELÚBIO SOARES e MARCOS VALÉRIO 

(P3) e que só por essa razão receberam recursos (P4) 

em espécie (P5) e em contas abertas no exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

412 

 

 

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto Complexo (DIC) (2/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP(35) Os réus encarregados da entrega do dinheiro aos 

intermediários dos 

beneficiários finais alegaram que os recursos haviam 

sido adquiridos licitamente, por empréstimos 

bancários, não tendo, por isso, origem criminosa, o 

que afastaria a incidência do tipo penal de lavagem 

de dinheiro.  

Os réus encarregados da entrega do dinheiro aos 

intermediários dos beneficiários finais (P1) alegaram 

que os recursos haviam sido adquiridos licitamente 

(P2)p, por empréstimos bancários (P3), não tendo, por 

isso, origem criminosa, (P4) o que afastaria a 

incidência do tipo penal de lavagem de dinheiro.  

EnM3IP(36) Os acusados de peculato negaram a posse ou 

disponibilidade sobre os recursos em tese desviados 

e afirmaram que os contratos publicitários mantidos 

pelos órgãos públicos envolvidos com as empresas 

SMP&B e DNA Propaganda eram lícitos e foram 

cumpridos.  

Os acusados de peculato negaram a posse ou a 

disponibilidade sobre os recursos (P1) em tese 

desviados (P2) e afirmaram que os contratos 

publicitários mantidos pelos órgãos públicos 

envolvidos (ou seja Banco Central  (P3)b Banco do 

Brasil (P4) e (P5)k Câmara dos Deputados) (P6) com 

as empresas SMP&B e DNA Propaganda eram lícitos 

e foram cumpridos. 

  

 

 

  

 

Relatório - Instrução Probatória 

Identificação do 

Enunciado 

Discurso Indireto Complexo (DIC) - Empréstimo local não-marcado (1/7) 

Escrito-a-ser-lido (X) Lido-a-ser-transcrito (Y) 

EnM3IP(37) Os réus que receberam os recursos por meio dos 

intermediários do esquema alegaram que se tratava 

de ajuda financeira repassada pelo Tesoureiro do 

Partido dos Trabalhadores, destinada ao pagamento 

de fornecedores de campanhas.  

Os réus que receberam os recursos por meio dos 

intermediários do esquema (P1) alegaram que se 

tratava de ajuda financeira repassada pelo Tesoureiro 

do Partido dos Trabalhadores (P2)d, destinada ao 

pagamento de fornecedores de campanhas campanha. 
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ANEXO 9 – Script de medição de informações acústicas – Terceiro Momento 

(adaptado de Barbosa, 2014) 
 

# script.psc 

# Script implemented by Plinio A. Barbosa (IEL/Univ. of Campinas, Brazil)  

# Copyright (C) Mar, 2014  Barbosa, P. A. 

# 

#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

#    it under the terms of the GNU General Public License as published by 

#    the Free Software Foundation; version 2 of the License. 

#    This program is distributed in the hope that it will be useful, 

#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

#    GNU General Public License for more details. 

# 

# Date: version 1.0: March 2014. 

 

# Alterado por Jael Gonçalves (UCPEL, Brazil) 

# Alterações: 

# 1) Ler todos os arquivos .wav do diretório indicado 

# 2) Calcular mediana de F0, duração e ênfase espectral  

# 3) Criar arquivo de saída com cabeçalho 

# 4) Fazer com que o nome dos arquivos virem argumentos para a variável "sentença", para que cada arquivo 

seja identificado na tabela cria 

 

form Parâmetros Fonéticos 

 integer F0Thresholdleft_(Hz) 75 

 integer F0Thresholdright_(Hz) 300 

 integer Maxband 22050 

 sentence directory F:\TESE-FINAL\CORPUS\ 

  

endform 

 

 

# Add headlines in the output file 

fileappend 'fileout$' Sentença dur intmed intqtl intmin intmax f0qtl f0med f0min f0max f0range f0SD 

baseline_Hz sltas emphasis_dB 'newline$' 

 

 

Create Strings as file list... list 'directory$'/*.wav 

numberOfFiles = Get number of strings 

for ifile to numberOfFiles 

   

   select Strings list 

   fileName$ = Get string... ifile 

   Read from file... 'directory$'/'fileName$' 

    

# Se não puser "endfor" aqui, ele identifica e seleciona apenas um arquivo de áudio do diretório (o primeiro) 

# Se puser, ele vai executar o comando para todos os arquivos de áudio. Os holandeses fizeram um endfor 

para esse for, então, farei como eles. 

# Reads AudioFile 

audiofilename$ = selected$("Sound") 

select Sound 'audiofilename$' 

To Intensity... 100 0 yes 

intmed = Get mean... 0 0 dB 

intqtl = Get quantile... 0 0 0.5 

intmin = Get minimum... 0 0 Parabolic 

intmax = Get maximum... 0 0 Parabolic 
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select Sound 'audiofilename$' 

itime = Get start time 

ftime = Get end time 

dur = ftime - itime 

To Pitch... 0.0 'f0Thresholdleft' 'f0Thresholdright' 

Smooth... 10 

f0qtl = Get quantile... 0 0 0.5 Hertz 

f0med = Get mean... 0 0 Hertz 

f0SD = Get standard deviation... 0 0 Hertz 

f0min = Get minimum... 0 0 Hertz Parabolic 

f0max = Get maximum... 0 0 Hertz Parabolic 

f0range = f0max - f0min 

spectralemphasisthreshold = 1.43*f0med 

select Sound 'audiofilename$' 

Scale intensity... 70 

To Ltas... 100 

sltas = Get slope... 0 1000 1000 4000 energy 

select Sound 'audiofilename$' 

To Spectrum... yes 

if spectralemphasisthreshold != undefined 

   emphasis_dB = Get band energy difference... 0 'spectralemphasisthreshold' 0 'maxband' 

else 

   emphasis_dB = undefined 

endif 

fileappend 'fileout$' 'audiofilename$' 'dur:3' 'intmed:0' 'intqtl:0' 'intmin:0' 'intmax:0' 'f0qtl:0' 'f0med:0' 

'f0min:0' 'f0max:0' 'f0range:0' 'f0SD:3' 'sltas:4' 'emphasis_dB:0' 'newline$' 

 

endfor 

select all 

Remove 

 

 


