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RESUMO 
 

 

O trabalho em pauta implementa uma análise retórico-discursiva lastreada no campo 
da argumentação retórica, sob premissas instituídas pela análise do discurso. Como 
escopo da pesquisa, são delineadas, no estudo, as estratégias argumentativas 
utilizadas em um processo judicial desenvolvido perante o Tribunal de Segurança 
Nacional, órgão julgador instituído pelo governo de Getúlio Vargas após a tentativa 
de revolução comunista denominada “Intentona Comunista de 1935”. São 
analisados documentos componentes da defesa jurídica de Harry Berger (“nome de 
guerra” de Arthur Ernest Ewert, comunista, alemão e judeu que havia sido enviado 
pelo Comintern e chegara ao Brasil para participar daquele levante comunista) 
elaborada pelo advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, os quais foram publicados 
no livro “Por que defendo os comunistas” (PINTO, 1979). O corpus é caracterizado 
pela diversidade de técnicas e recursos argumentativos que exploram o discurso 
hegemônico na perspectiva de desconstruí-lo, assim como a forte presença de 
caracteres ideológicos, evidenciados, sobretudo, em representações de sujeitos e de 
processos histórico-sociais. A perspectiva básica é identificar tais características, 
com atenção para a função retórica das construções discursivas. Como base teórica 
para a análise, destacam-se, na seara da argumentação, a nova retórica de 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e a obra de seus seguidores, a exemplo de 
Reboul (2004). No campo especificamente discursivo, salientam-se as noções gerais 
desenvolvidas por Bakhtin (1997 e 1999) e as formulações contemporâneas de 
Maingueneau (1997, 2008 e 2011). A fim de desenvolver o estudo sobre o ethos, 
são determinantes, além das já citadas, as elaborações de Amossy (2006 e 2011). 
Em todos os casos, a remissão teórica, explicitamente ou não, alcança Aristóteles 
(s.d. e 2005), discurso fundador à análise proposta. 
 
 
Palavras-chave: Retórica; análise do discurso; análise retórico-discursiva; 
argumentação; Intentona Comunista; Sobral Pinto; Harry Berger. 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This paper implements a rhetorical-discursive analysis in the field of rhetorical 
argumentation, under assumptions imposed by discourse analysis. As the scope of 
the research, the study outlines the argumentative strategies used in legal 
proceedings developed before the “Tribunal de Segurança Nacional”, court 
established by Getúlio Vargas's government after the attempted communist 
revolution called “Intentona Comunista de 1935”. Documents of Harry Berger's 
(Ernest Arthur Ewert's war name, communist and German Jew who had been sent by 
the Comintern and come to Brazil to participate in that communist uprising) legal 
defense are analyzed in this work. The documents, published in the book “Why I 
advocate the communists” (Pinto, 1979), were prepared by attorney Heráclito 
Fontoura Sobral Pinto. The corpus is characterized by the diversity of techniques and 
argumentative resources that explore the hegemonic discourse in order to 
deconstruct it, as well as the presence of strong ideological character evidenced 
especially in representations of subjects and social-historical processes. The basic 
perspective is to identify such characteristics, focusing on the rhetorical function of 
discursive constructions. As a theoretical basis for analysis, it's emphasized, in the 
area of argumentation, Perelman's new rhetoric and his followers' works, like Reboul 
(2004). In the discursive field specifically, we highlight the general notions developed 
by Bakhtin (1997 and 1999) and Maingueneau's contemporary formulations (1997, 
2008 and 2011). In order to develop the academic ethos, it's crucial to consider, 
besides the aforementioned, the elaborations of Amossy (2006 and 2011). In all 
cases, the theoretical reference traces back, explicitly or not, to Aristotle (s.d. and 
2005).  
 
 
Keywords: Rhetoric; discourse analysis; rhetorical-discursive analysis; 
argumentation; Intentona Comunista; Sobral Pinto; Harry Berger.  
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Não davam mostrar de querer submeter-nos a 
julgamento. E era possível que já nos tivessem 
julgado e cumpríssemos pena, sem saber. 
Suprimiam-nos assim todos os direitos, os últimos 
vestígios deles. Desconhecíamos até o foro que 
nos sentenciava. Possivelmente operava nisso 
uma cabeça apenas: a do general. [...] Numa 
perseguição generalizada, éramos insignificâncias, 
miudezas supressas do organismo social. 
 
Graciliano Ramos, Memórias do cárcere. Rio de 
Janeiro: Record, 2008, p. 68 e 72. 
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Ewert a quem chamavam Berger, que deu mais 
que sua vida, deu sua razão pelo bem do Brasil 
[...]. 
Jorge Amado, Vida de Luís Carlos Prestes: O 

Cavaleiro da Esperança. São Paulo: Livraria 

Martins, 1942, p. 250. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A linguística moderna, em suas origens, as quais remontam à transição 

do século XIX para o século XX, foi marcada pela dissociação de seu objeto em 

relação ao estatuto histórico-social que o circunscrevia. Décadas à frente, a partir de 

meado do século passado, a análise do discurso (doravante, AD) consolidou-se 

como uma disciplina teórica incapaz de dispor do elemento extratextual para 

compreender o fenômeno linguístico. Nesse sentido, para quaisquer 

desdobramentos teórico-específicos da AD, a linguagem é, concomitantemente, 

ponto de partida e mecanismo de ativação de referências históricas, sociais, 

espaciais e ideológicas.  

Por outro lado, a retórica, desde os seus primórdios, na antiguidade 

grega, esteve vinculada aos pressupostos contingenciais de produção da linguagem. 

Porém, se a retórica não sofreu (ou não precisou sofrer), como a linguística, um 

processo de retomada ou de recuperação do sujeito – o que levaria à incipiente 

análise do discurso –, também passou por períodos de questionamentos, 

reavaliações e depuramentos. A perspectiva de análise calcada no mundo 

extralinguístico nunca, de fato, abandonou a retórica, mas talvez determinados 

excessos ou generalizações, a exemplo da herança sofista mais vulgarmente 

disseminada, tenham preterido a retórica, durante séculos, como sistema objetivo de 

análise. 

Análise do discurso e retórica encontram-se, então, no século XXI, 

reconstruídas e reformuladas, ambas impossibilitadas de prescindir da linguagem – 

que as caracteriza – e do elemento humano – que determina o linguístico –, em suas 

esferas de investigação. Ao passo em que a retórica sempre foi compreendida como 

um fenômeno social, a linguística recorreu à AD para incorporar a linguagem como 

resultado de significados delimitados pelo tempo e pelo espaço. Como disciplina 

transdisciplinar, a análise do discurso compatibiliza-se com uma abordagem retórico-

discursiva, que, por natureza, salienta os aspectos dos sujeitos e das condições de 

produção. 

O que se nomeia de análise “retórico-discursiva” é fundamentado, 

sobretudo, na Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), todavia, a 

despeito da nomenclatura, há, na abordagem, importante afinidade com a 
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denominada perspectiva “discursivo-argumentativa”, localizada na articulação entre 

a análise do discurso proposta por Maingueneau (1997, 2008 e 2011) e a teoria da 

argumentação desenvolvida por Plantin (2008) e Amossy (2006, 2007 e 2008).  Essa 

linha de pesquisa, no Brasil, é também representada pelo trabalho de Lineide Mosca 

(2007). 

A tripartição do trabalho leva em termo uma estrutura paulatina de 

análise, sem a fixidez que poderia enfeixar os textos em compartimentos estanques. 

Enquanto que do primeiro capítulo emergem o conceitos e formulações teóricas, 

junto a menções e referências ao objeto de análise, do segundo vêm à tona as 

minudências das circunstâncias sociopolíticas e culturais do momento histórico no 

qual o corpus foi dado à luz, igualmente antecipando, aqui e ali, exames sobre 

materialidades discursivas. Opta-se, aqui, por considerar o termo corpus, apesar da 

discussão que distingue corpus de objeto (discursivo/enunciativo) de análise, a qual 

foge ao escopo da pesquisa. 

Levando em consideração a necessária inclusão do universo extratextual 

em uma análise retórico-discursiva, a contextualização contida no segundo capítulo 

integraliza a própria análise. Esse capítulo, denominado contexto retórico, discrimina 

os elementos que compõem um sistema discursivo e, propositadamente, antecede o 

capítulo que examina as representações ou construções discursivas de tais 

elementos. 

Assim, o terceiro capítulo, continente da análise – mais específica e 

propriamente dita –, opta por trabalhar com esquemas argumentativos apresentados 

por Perelman e Olbrechts-Tyteca, articulando-os às situações e condições de 

produção. A busca pela compreensão das construções discursivas do orador e do 

auditório, entre os outros elementos analisados, como composições argumentativas, 

pautou a confecção desse último capítulo. A forma de representar, pois, não sendo 

aleatória, serve aos propósitos de persuasão e convencimento. 

A nova retórica perelmaniana é o referencial teórico mais presente não só 

no derradeiro capítulo, mas fio condutor de toda a proposta analítica. Todavia, é 

relevante esclarecer, a respeito da maneira pela qual o corpus é analisado, um 

ponto que é sobremodo importante tendo em vista o referencial teórico: no diapasão 

perelmaniano, a análise é apenas uma entre as várias possíveis. No seu Tratado da 

Argumentação, o filósofo belga é elucidativo ao afirmar que, considerados os 

enunciados argumentativos examinados naquela obra, é certo que eles 
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poderiam ser analisados de outra maneira, conforme outros planos de 
delimitação. É que nada impede de considerar um mesmo enunciado como 
suscetível de traduzir vários esquemas que atuariam simultaneamente 
sobre o espírito de diversas pessoas, até mesmo sobre um único ouvinte. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 212). 

 

A partir dessa compreensão inicial, o trabalho em pauta procura 

desenvolver uma análise lastreada no profícuo campo da argumentação, sob as 

premissas gerais instituídas pela análise do discurso. Como objetos da pesquisa, 

são delineadas, no estudo, as estratégias argumentativas utilizadas em um processo 

judicial desenvolvido perante o Tribunal de Segurança Nacional, órgão julgador 

instituído pelo governo de Getúlio Vargas após a tentativa de revolução comunista 

denominada “Intentona Comunista de 1935”. 

Os documentos a serem analisados compõem a defesa judicial do 

comunista Harry Berger, elaborada pelo advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, e 

foram publicados no livro “Por que defendo os comunistas” (PINTO, 1979), em que o 

causídico divulga parte das peças judiciais que elaborara durante a defesa. Fez 

parte do processo de pesquisa a consulta in loco ao processo original que acusa os 

“35 cabeças” da Intentona Comunista, apelação judicial que se encontra arquivada 

no Superior Tribunal Militar em Brasília/DF, não obstante somente serão expostos os 

textos efetivamente publicados. 

A argumentação que perpassa os documentos eleitos para exame 

envolve as representações dos sujeitos envolvidos no processo, bem como todo o 

contexto sócio-histórico que determinou a relação entre eles. O que se pretende, por 

via de consequência, é desenvolver uma análise sobre a base dual da retórica e da 

análise do discurso, com o intuito de, à medida da intelecção dos mecanismos pelos 

quais o discurso se tona persuasivo, compreender as relações de poder entre os 

participantes do processo – praticadas ou modeladas discursivamente – e as 

formações ideológicas que subjazem ao texto. 

Uma justificativa inicial para este trabalho decorre da ínfima presença de 

trabalhos acadêmicos direcionados tanto à produção intelectual de Sobral Pinto, um 

importante personagem da história brasileira, quanto à importância de Harry Berger, 

o qual igualmente se insere na historiografia nacional, neste caso como um dos 

mentores da “Intentona Comunista”.  
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Como base teórica, destaca-se, na seara da argumentação, a nova 

retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), como supracitado, além de outras 

obras de autores proeminentes nos estudos retóricos, a exemplo de Olivier Reboul 

(2004) e Michel Meyer (2007a e 2007b). No campo especificamente discursivo, 

salientam-se as noções gerais desenvolvidas por Mikhail Bakhtin (1997 e 1999) e 

retomadas posteriormente por autores como Dominique Maingueneau (1997), José 

Luiz Fiorin (2008) e Ingedore Grunfeld Villaça Koch (2008). 

A consulta referida, juntamente com a pesquisa histórica componente 

deste trabalho, complementa o propósito de uma análise discursiva. Nesse aspecto, 

obras essenciais sobre a “Era Vargas” e a “Intentona Comunista” – e os seus 

personagens – dão subsídio e corroboram as ilações que se pretendem como 

resultado. A bibliografia historiológica a ser revista para a elaboração do trabalho 

inclui duas biografias escritas, saliente-se, sem pares – uma sobre Sobral Pinto 

(DULLES, 2001), outra sobre Harry Berger (JOFFILY, 1987) –, além de obras a 

respeito o advogado (ATHENIENSE, 2002) e, claro, sobre a “Intentona” (ARAGÃO, 

1973), (CARVALHO, 1981), (SODRÉ, 1986) e (MARTINS, 1994). 

A terminologia técnica, dissecada no primeiro capítulo, colaborará para 

que o trabalho focalize os procedimentos argumentativos de que lança mão o 

advogado, dada não só a relevância dos documentos para o momento histórico que 

os concebeu, mas também a qualidade da argumentação, que discute direito, moral 

e religião sob o viés da questão ideológica que atravessa o texto: é a defesa de um 

comunista feita por um anticomunista, que faz questão de, no próprio requerimento, 

explicitar tal posicionamento. 

Nessa perspectiva, serão considerados os processos de representação 

dos sujeitos do discurso, haja vista que o corpus permite, se não exige, tal 

investigação. Partindo da premissa que todo produto cultural que tem o texto como 

suporte apresenta marcas formais que indicam a presença do social e, portanto, 

merece análise, alguns tipos de texto – ou gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997, p. 

279) – têm maior carga simbólica e possibilitam o vislumbre de estruturas que 

refletem (em) determinados comportamentos.  

Lado outro, certos gêneros têm maior caráter performativo (ou realizativo), 

haja vista a tendência a resultar em ações extratextuais. É o caso de textos jurídicos 

decisórios ou petições direcionadas ao poder judiciário, pois são peças orientadas e 
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projetadas para interferir na sociedade, provocando alterações factuais na realidade 

concreta que as circundam. 

Logo, a justificativa maior deste trabalho recai sobre o seu corpus e se 

apoia nas duas vertentes citadas acima: a forte presença de caracteres ideológicos 

revelados na superfície discursiva dos documentos e a perspectiva de construção 

calcada na argumentação em prol da intervenção no contexto social que, a rigor, o 

criou. Em outras palavras, além de os requerimentos e petições configurarem um 

pedido oficialmente dirigido à autoridade constituída, sendo assim, por natureza, 

escopo de uma análise retórico-discursiva, justifica também este trabalho o fato de 

tais documentos postulados judicialmente serem performativos por excelência, por 

isso visarem e possibilitarem, com base em procedimentos e técnicas 

argumentativas, à geração de resultados situados na esfera extratextual, tendendo a 

colaborar na constituição da sociedade na qual se inserem os objetos 

representados.  

Desse modo, a justificativa alinha-se na compreensão do discurso – 

especificamente, o jurídico – como prática social que, concomitantemente, é 

determinada e constitui o contexto sócio-histórico.  Almeja-se, desse modo, 

compreender os mecanismos de argumentação presentes em um importante 

documento histórico (a construção do ethos, e.g.), assim como conhecer as 

representações ou construções discursivas dos sujeitos envolvidos no processo 

argumentativo e entender como se articulam, no texto, conflitos ideológicos que 

regem a prática social, já que podem ou soar como discursos antagônicos, ou ainda, 

na contramão das direções ideológicas que assumem, atuar em colaboração. 

Outrossim, fez parte da proposta do trabalho explorar e identificar as 

formações discursivas presentes na defesa de Berger, atentando para as relações 

entre o discurso dominante, o discurso autorizado e as demais formações aferíveis 

na superfície discursiva. A importância desse tipo de estudo deriva da noção básica 

de interpelação, que, originada nos estudos de Louis Althusser (1980), teve 

importante repercussão nos estudos discursivos. Nesse sentido, 

 

O deputado ou os religiosos, ao se manifestarem, é como se estivessem, 
também, sendo falados por discursos precedentes. E isso ocorre com todos 
nós, que – com maior ou menor grau de consciência – ativamos um 
complexo jogo dialógico de onde podem irromper temas (pré-) conceitos, 
valores, conhecimentos, lugares-comuns. Tal processo decorre do caráter 
social que a linguagem possui e que permite circular, através dela, os fluxos 
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comunicativos que integram diferentes tipos de vozes e lugares onde os 
discursos são produzidos [...] (CITELLI, 2004, p. 36). 

 

Em relação a essa abordagem, o conceito de formação discursiva levará 

em consideração as formulações iniciais de Foucault (1999), e a sua recuperação 

por autores como Michel Pêcheux (2009), para quem a formação discursiva 

determina o que se pode e se deve dizer. Em outras palavras, num linguajar 

acadêmico mais próximo – temporal e espacialmente –, temos que são as 

formações discursivas que regulam as retóricas profissionais, a despeito do 

interdiscurso que, visto como certo cruzamento ou hibridização resultante de 

diálogos viabilizados pela linguagem, será estudado com mais detalhes no decorrer 

do trabalho. 

O foco nas formações discursivas, a par da imprescindível atenção aos 

gêneros discursivos em exame, leva, neste trabalho, à consideração do ethos, a 

imagem do autor/orador criada discursivamente, como importante elemento do 

processo retórico. O ethos ocupa espaço essencial na argumentação elaborada por 

Sobral Pinto, o que justifica a especial atenção a esse elemento persuasivo. A teoria 

a fim de tal análise basicamente se estende de Aristóteles (s.d.) a Maingueneau 

(1997) e Amossy (2011). 

Destarte, objetiva-se, principalmente, identificar os procedimentos 

argumentativos utilizados em documentos judiciais elaborados por Sobral Pinto em 

defesa de Arthur Ernest Ewert (Harry Berger) e analisá-los, buscando compreender 

como, no gênero discursivo específico, foram constituídas as representações dos 

processos histórico-sociais e, sobretudo, dos sujeitos, com atenção para a função 

retórica de tais representações. Igualmente, buscamos verificar como se relacionam 

as representações dos sujeitos e em que medida – ou de que forma – o 

relacionamento entre elas é componente da função argumentativa (retórica) do texto. 

Entre outros propósitos secundários, procuramos, também, identificar a presença de 

formações discursivas distintas e analisá-las, pretendendo estabelecer a relação 

entre o discurso dominante e as demais formações encontradas. 

O texto que segue é o resultado de um enfoque sobre a matéria 

discursiva que se apresentou e, naturalmente, de muitos cortes, seleções, escolhas 

e abandonos. Além da natureza de todo processo optativo, dada a compulsória 

regulação dos argumentos na dependência dos determinantes discursivos, não se 

pode secundarizar a relevância do discursivo em face do retórico, nem deste em 
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relação àquele. O saldo dessa fusão, enfim, exprime um ponto de vista sobre o que 

se denomina análise retórico-discursiva. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as figuras de retórica (isto é, a essência da 
linguagem) são falsos silogismos. E é com eles 
que a razão começa! 
 
Friederich Nietzsche, O livro do filósofo. São 
Paulo, Editora Escala, 2007, p. 59. 
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1. BASES DE UMA ANÁLISE RETÓRICO-DISCURSIVA 
 

 

1.1 Princípios retóricos 

 

1.1.1 Retórica: da tradição à renovação 

 

A fim de alcançar o melhor ou o mais adequado conceito de retórica para 

este trabalho, recorreremos inicialmente à tradição retórica que, a despeito da 

vulnerabilidadade às críticas, fornece elementos incontingentes e estáveis. 

Tradicionalmente, há quatro funções categorizadas para a retórica: a persuasiva, 

única originalmente vinculada ao conceito de retórica vigente na Idade Média e na 

época clássica; a hermenêutica, associada à interpretação de textos, antes atribuída 

à gramática; a heurística, reservada anteriormente à dialética e ligada à descoberta 

do que não se mostra inicialmente como verdade acessível; e a pedagógica, 

baseada no ensino da retórica, sob a premissa de que pode até haver “outras 

culturas além da escolar, mas não existe cultura sem formação retórica.” (REBOUL, 

2004, XXII). 

O destaque para uma específica função hermenêutica torna evidente que 

a ideia de intelecção textual baseada em pressupostos retóricos é remota e, se há 

alguma inovação sob o aspecto teórico neste trabalho, esta se restringe à junção 

entre a retórica e análise do discurso, muito embora haja muitas pesquisas 

contemporâneas elaboradas a partir dessa confluência. 

Certamente, a retórica, na concepção que se adota aqui, é anterior à sua 

história sistematizada, todavia é imprescindível a referência aos postulados 

registrados na Grécia da retórica como, primeiramente, uma técnica, e, em segundo 

lugar, uma teoria. A técnica nasceu na Sicília Grega por volta de 465 a.C., sendo 

certa a sua origem jurídica. Os cidadãos despojados pelos tiranos reclamavam seus 

bens e, à guerra civil, seguiram-se inúmeros conflitos judiciários. Córax, discípulo do 

filósofo Empédocles, e o seu próprio discípulo, Tísias, publicaram então uma “arte 

oratória” (tekné rhetoriké): coletânea de preceitos práticos que continha exemplos 

para o uso das pessoas que recorressem à justiça. Ademais, Córax dá a primeira 

definição da retórica: ela é “criadora de persuasão”. 
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Segundo o testemunho platônico o fundamento filosófico da retórica de 
Tísias (e, pois, com toda a probabilidade, também o da de Córax) era que “o 
verossímil (tà eikóta) é mais estimável que o verdadeiro.” A base da retórica 
de Córax e Tísias era a procura do verossímil e, portanto, a sua retórica 
devia ser daquele tipo caracteristicamente probatório, de procura das provas 
(písteis), que depois será teorizado por Aristóteles. (PLEBE, 1978, p. 2). 

 

Na sequência, os sofistas foram determinantes na evolução da retórica, 

não obstante a atribuição histórica de carga axiológica negativa à sua prática. A 

dialética, por exemplo, é uma herança sofista, pois se criou como uma evolução da 

erística, discipina cuja autoria é atribuída ao denominado sofista Protágoras de 

Abdera e que consiste na ideia de que todo argumento é oponível ou refutável. Tal 

noção é não só central, como muito cara à retórica, afinal o raciocíonio dialético, 

base da teoria que eleva o verossímil em face do verdadeiro, é oposto ao raciocínio 

analítico, sustentáculo da ciência legitimadora. 

Muito embora não haja sinonímia entre a retórica e a sofística, não se 

pode negar a íntima relação entre as disciplinas sistematizada pelos gregos. No 

entanto, se a sofística utilizou a seu favor os preceitos da retórica com intentos 

eventualmente condenáveis, esta última pôde, no decurso da histórica, afirmar-se 

independente. Nesse sentido, o papel de Górgias é fundamental e seu discurso, 

fundador. “Górgias preocupou-se em imprimir à arte da persuasão o cuidado tanto 

com a forma quanto com o conteúdo. Dava grande valor à teoria do kairós e 

associava-lhe o conceito de ‘conveniência’, isto é, a coerência das palavras com o 

conteúdo.” (FONSECA, 2004, p. 103). 

Mais tarde, a retórica foi problematizada nos textos platônicos, mas o 

ponto de partida conceitual para a definição de retórica em torno da qual o trabalho 

será desenvolvido é, certamente, a sistematização aristotélica que, após supostos 

exageros hipertróficos, por parte dos sofistas, e hipotróficos, por parte de Platão, 

encontrou, com razoabilidade, um lugar para a retórica. “[...] Aristóteles salva a 

retórica, colocando-a em seu verdadeiro lugar, atribuindo-lhe um papel modesto, 

mas indispensável num mundo de incertezas e conflitos. É a arte de encontrar tudo o 

que um caso contém de persuasivo, sempre que não houver outro recurso senão o 

debate contraditório.” (REBOUL, 2004, p. 27).  

Desse modo, entre a onipotência e a impotência, Aristóteles atribui um 

caráter utilitarista para a retórica, acentuando o valor positivo e a relatividade – 

natural – da arte retórica. Ao afirmar que “a retórica é a outra face da dialética” 
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(ARISTÓTELES, I, 1354)1, estabelece um posicionamento perante seus 

predecessores (especificamente os sofistas e Platão) e recupera a retórica, 

atribuindo-lhe uma função mais nobre, assim como colocando-a no mesmo patamar 

que a dialética, esta última tão exaltada por Platão. 

A antiguidade representou um momento ímpar para a retórica que, 

mesmo com a retomada do século passado, jamais voltou ao esplendor de, por 

exemplo, ser equiparada à filosofia. “O ocaso da retórica antiga não significou, 

contudo, a sua morte. Aliás, na Idade Média, a retórica ocupará um lugar 

inconfundível e inapagável” (PLEBE, 1978, p. 81), porém somente na qualidade 

estrita de disciplina escolar.  

Assim, no decurso da história, a retórica – como arte, ciência, técnica ou 

disciplina – passou por ciclos em que ora se viu valorizada, ora se viu associada a 

valores pejorativos. A partir de meados do século XX, especificamente na década de 

60, a retórica é retomada por importantes autores ou grupos, os quais, sob as luzes 

das ciências modernas, recuperam as premissas clássicas seja para a elaboração 

de teorias literárias, seja para o desenvolvimento de teorias da argumentação. A 

nova retórica perelmaniana é considerada uma importante reabilitação da retórica e 

um marco das teorias denominadas “Neo-Retóricas”. 

 

Entre os êxitos de sua Teoria da Argumentação, estaria o de repensar a 
racionalidade, propondo uma concepção alargada de razão, sem os limites 
anteriormente aceitos. Este ponto de partida levou-o à noção de escolha 
razoável, uma vez que para ele a razão é uma instância histórica e dialética, 
reguladora de nossas crenças e convicções e também da liberdade que 
temos em relação a elas. Esses princípios o levariam a uma lógica dos 
valores. (MOSCA, 2004b, p. 41, grifos do autor) 
 

O Tratado da Argumentação, principal obra de Chaïm Perelman, escrita 

em coautoria com Lucie Olbrechets-Tyteca (2005), com o subtítulo A nova retórica, 

teoriza e analisa os tipos de argumentos, com base, assim, na lógica do valor, 

sobressaindo que “entre a demonstração científica e a arbitrária das crenças, há 

uma lógica do verossímil, a que dão o nome de argumentação, vinculando-a à antiga 

retórica.” (REBOUL, 2004, p. 89). O autor belga não assina, contudo, somente uma 

nova metodologia, mas, associada a esta, uma filosofia crítica, direcionada contra 

crenças em verdades absolutas ou dogmas. A argumentação em Perelman afasta-

                                                 
1
 “A retórica é a outra face da dialéctica; pois ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas 

ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência em particular. (ARISTÓTELES, 
2005, p. 89). 
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se da argumentação segundo o positivismo e o pragmatismo, principalmente, devido 

às supostas limitações verificadas nessas disciplinas. A desvinculação entre a 

argumentação perelmaniana e a lógica cartesiana é baseada na noção de que 

 

Descartes estava errado ao afirmar que, quando duas pessoas expressam 
ideias diferentes sobre a mesma situação social, pelo menos uma delas 
deve estar errada. Perelman contradiz a asserção de Descartes dizendo 
que talvez ambos estejam certos, que talvez ambas as opiniões possam 
sem provadas no processo de diálogo e argumentação e, finalmente, 
colocadas em prática. (MANELI, 2004, p. 4). 

 

Ademais, a retomada do estudo da argumentação capitaneada por 

Perelman caracteriza-se pelo empenho ético e político na realização das escolhas, 

mediante as quais o ser humano torna-se capaz de lidar com e de resolver situações 

de conflito. A nova retórica, portanto, é uma “perspectiva engajada, em que a 

argumentação é vista como um fenômeno da linguagem relacionado à participação 

social e política em questões do interesse público” (EMEDIATO, 2001, p. 185).  

As elaborações da nova retórica, ainda que não imunes a críticas, têm 

uma importância assegurada na história da retórica, principalmente, por revestirem-

na de um aparato epistemológico capaz de ultrapassar o caráter instrumental. 

Amalgamando a retórica com a argumentação e a compreendendo como um recurso 

para promover a atividade racional e razoável, Perelman é tido, por autores 

contemporâneos, como um revolucionário. Segundo Michel Meyer (2007a, p. 32), “a 

retórica não é outra coisa a não ser epidíctica, quando Perelman, em 1958, a 

revoluciona, identificando-a à argumentação, recolocando esta última na ordem do 

dia.” 

Conquanto a concepção perelmaniana leve em consideração formulações 

tradicionais, como aquela que aponta a distinção entre a argumentação persuasiva e 

a convincente, alegando que aquela “é uma argumentação que pretende valer só 

para um auditório particular” e que esta “deveria obter a adesão de todo ser 

racional”, concomitantemente critica tal cisão, vaticinando, por exemplo, que “o matiz 

entre os termos convencer e persuadir seja sempre impreciso e que, na prática, 

deva permanecer assim.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 31-33).  

Em sentido semelhante, Reboul (2004) alega que a diferença “repousa 

sobre uma filosofia – até mesmo uma ideologia – excessivamente dualista, visto que 

opõe no homem o ser de crença e sentimento ao ser de inteligência e razão, e 
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postula ademais que o segundo pode afirmar-se sem o primeiro, ou mesmo contra o 

primeiro” (XV). Nessa perspectiva, o trabalho discrimina a teoria utilizada: aquela 

que permitirá uma visão conglobante dos recursos argumentativos e das 

representações no corpus, o qual pretende, como se verá, persuadir e convencer, 

simultaneamente, ou seja, “fazer crer” e “fazer compreender”, para que, por 

consequência, seja conquistado o “fazer fazer”. 

 

1.1.2 Os entimemas 

 

De acordo com Aristóteles, existem apenas duas estruturas 

argumentativas, quais sejam: o exemplo, baseado no raciocínio indutivo, que se 

orienta do particular para o geral; e o entimema, configurado com base no raciocínio 

dedutivo, que vai do geral para o particular. Tanto na Arte Retórica (s.d.) quanto em 

Tópicos (1978), o filósofo faz a distinção entre as duas formas de argumentos, com a 

ressalva de que os entimemas, especialmente, aplicam-se à argumentação, 

 

atendendo a que quem quer persuadir se propõe persuadir alguém; 
atendendo a que tudo quanto é persuasivo e crível, o é imediatamente e por 
si mesmo, ou, pelo contrário, parece ser tal, por efeito de uma 
demonstração resultante de premissas persuasivas e convincentes [...] 
(ARISTÓTELES, s.d., p. 34). 

 

Seriam, assim, os entimemas compostos de probabilidades e sinais: 

aquelas, premissas geralmente aceitas, fundamentadas na experiência e no 

consenso; estes, a depender da validade, poderiam gerar uma conclusão necessária 

e irrefutável ou, ao contrário, serem refutáveis. Em síntese, as formas dos 

argumentos se reduziriam a 

 

o entimema, ou silogismo baseado em premissas prováveis, que é dedutivo, 
e o exemplo, que a partir dos fatos passados conclui pelos futuros, e que é 
indutivo. As premissas prováveis dos entimemas são: ou verossimilhanças 
(eikota), como por exemplo que um filho ama o pai, ou indícios seguros, 
como por exemplo que uma mulher que aleita teve um filho, ou indícios 
simples, como por exemplo que a presença de cinza indica que houve fogo. 
(REBOUL, 2004, p. 49). 

 

Com efeito, Aristóteles ressalta que o entimema não traduz uma verdade, 

pois “o entimema não tem que concluir de proposições necessárias, mas de 

proposições verdadeiras na maioria dos casos.” (ARISTÓTELES, s.d., p. 150). Na 
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mesma direção, pode-se afirmar que “o entimema é um raciocínio de verdade 

provável e não provado, de verdade plausível e não certa, de verdade verossímil e 

não evidente.” (CARRILHO, 1989, p. 70). Assim, o entimema é uma espécie de 

silogismo que conta com a aceitabilidade das premissas, nem todas elas expressas. 

 

1.1.3 A terminologia: a noção de “orador” e “auditório” 

 

Sobre a nomenclatura utilizada no trabalho de análise, a fim de dirimir 

eventuais incompatibilidades entre a perspectiva teórica que se adotará e outras 

afins, adotaremos, no percurso, as premissas de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), associando, por vezes, o termo ou a noção de discurso à ideia que têm de 

argumentação; a de locutor à de orador; e a de interlocutor à de auditório. 

  

Assim, por razões de comodidade técnica e para jamais perder de vista 
esse papel essencial do auditório, quando utilizarmos os termos “discurso”, 
“orador” e “auditório”, entenderemos com isso a argumentação, aquele que 
a apresenta e aqueles a quem ela se dirige, sem nos determos no fato de 
que se trata de uma apresentação pela palavra ou pela escrita, sem 
distinguir discurso em forma e expresão fragmentária do pensamento. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 7). 

 

Dentre essas opções terminológicas, a mais controversa é a de discurso, 

pois os pontos de vista da Retórica e da Análise do Discurso são distintos. Todavia, 

o trabalho, ao tentar articular as duas áreas afins, fará escolhas, como, nesse caso, 

em que prevalecerá a noção de discurso vinculada aos domínios da AD. O texto a 

ser analisado, situado em uma prática discursiva determinada, será, a seu turno, 

denominado por superfície discursiva. 

A expressão remete a Michel Pêcheux, na conclusão de “Análise 

Automática do Discurso”, de 1969, quando discute as respectivas perspectivas de 

aplicação da modalidade de análise, aduzindo que “o móvel desta empreitada é 

finalmente o de realizar as condições de uma prática de leitura, enquanto detecção 

sistemática dos sintomas representativos dos efeitos de sentido no interior da 

superfície discursiva” (PÊCHEUX, 1997, p. 148, grifo nosso). 

Ainda que mais tarde Pêcheux tenha utilizado “superfície linguística”, 

faremos referência à outra expressão, compreendendo a definição bastante para os 

propósitos desta análise, afinal, mostra-se suficiente e coerente a noção de 

superfície discursiva como “uma sequência linguística limitada por dois brancos 



28 

 

semânticos, isto é, dois silêncios (reais ou virtuais), correspondentes à mudança das 

condições que representam o acesso ao papel do locutor e o abandono desse 

mesmo papel” (PÊCHEUX, 1969, p. 40 apud CHARAUDEAU; MAIGUENEAU, 2008, 

p. 460). 

Sobre a terminologia designada ao responsável pela produção dos textos 

os quais, em última análise, são “excertos” (REBOUL, 2004, p. 195) que compõem a 

superfície discursiva, entendemos que o vocábulo “orador” é o mais apropriado não 

só porque se trata de uma análise da argumentação sob o viés da retórica – e a 

utilização do termo é tradicional e recorrente nesta seara –, mas também porque ele 

explicita uma relação de construtor/construção (PERELMAN, 2005, p. 22) com o 

auditório que, a nosso ver, é pertinente para a análise pretendida. Ademais, o orador 

institui-se como sujeito autorizado (no caso, ele é um advogado em defesa de seu 

cliente) e “explora essa propriedade assegurada institucionalmente e a ela 

acrescenta, no discurso, traços de seu modo de ser, agir e de ver o mundo” 

(FERREIRA, 2010, p. 18), configurando, assim, uma representação de si que tem 

função persuasiva. 

No caso do “auditório”, a questão do termo atende a diretrizes que 

orientam a determinação do próprio gênero discursivo. Em sua Retórica, Aristóteles 

esclarece que os gêneros oratórios se dividem em três (judiciário, deliberativo e 

epidíctico) “pois outras tantas são as classes de ouvintes dos discursos” (2005, p. 

104), ou, em outras palavras, porque há três espécies de auditório, existindo, logo, 

necessidades específicas de adaptação ao público. Respectivamente: no discurso 

judiciário, ao tribunal; no deliberativo (ou político), à assembleia (legislativa); no 

epidíctico, aos espectadores vulgares que comumente assistem a discursos de 

aparato, como, por exemplo, orações fúnebres ou panegíricos. Justamente pela 

distinção entre os auditórios, as argumentações dos três gêneros teriam 

conformações próprias: 

 

O judiciário, que dispõe de leis e se dirige a um auditório especializado, 
utiliza de preferência raciocínios silogísticos (entimemas), próprios a 
esclarecer a causa dos atos. O deliberativo, dirigindo-se a um público mais 
móvel e menos culto, prefere argumentar pelo exemplo, que, aliás, permite 
conjecturar o futuro a partir dos fatos passados [...]. Quanto ao epidíctico, 
recorre sobretudo à amplificação, pois os fatos são conhecidos pelo público, 
e cumpre ao orador dar-lhes valor, mostrando sua importância e sua 
nobreza [...]  (REBOUL, 2004, p. 46).  

 



29 

 

A questão do auditório universal, aventada por Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) como uma entidade interlocutória genérica, é tanto menos 

problemática se considerados os fundamentos da Análise do Discurso, que 

restabelecem a posição do sujeito nos polos da enunciação. Vê-se, dessa maneira, 

que a noção de um auditório universal pode ser útil para a consideração mais 

amplificada da repercussão da argumentação, mas, do ponto de vista estritamente 

discursivo, é inexistente: há sempre um sujeito para quem o discurso – a 

argumentação – é dirigido, fato do qual, para os autores do Tratado de 

Argumentação (TA), não sobra dúvida. 

 

Cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por 
suas convicções indiscutidas, pelas premissas que aceita sem hesitar; tais 
concepções fazem parte da sua cultura e todo orador que quer persuadir 
um auditório particular tem de se adaptar a ele. Por isso a cultura própria de 
cada auditório transparece através dos discursos que lhe são destinados, 
de tal maneira que é, em larga medida, desses próprios discursos que nos 
julgamos autorizados a tirar alguma informação a respeito das civilizações 
passadas. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 23). 

 

Além disso, quando o TA afirma a existência de um auditório universal, 

reconhece-o como um constructo do orador e não um elemento autônomo e objetivo, 

sendo certo que se trata “evidentemente, nesse caso, não de um fato 

experimentalmente provado, mas de uma universalidade e de uma unanimidade que 

o orador imagina, do acordo de um auditório que deveria ser universal” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 35), mas que inexiste ipso facto, na 

mesma medida em que, conforme Kant 

  

a verdade repousa na concordância com o objeto e, por conseguinte, em 
relação a esse objeto, os juízos de todos os entendimentos devem 
encontrar-se de acordo (consentientia uni tertio, consentiunt inter se). A 
pedra de toque para decidir se a crença é convicção ou simples persuasão, 
será, portanto, externamente, a possibilidade de a comunicar e de a 
encontrar válida para a razão de todo o homem, porque então é pelo menos 
de presumir que a concordância de todos os juízos, apesar da diversidade 
dos sujeitos, repousará sobre um princípio comum, a saber, o objeto, com o 
qual, por conseguinte, todos os sujeitos concordarão e desse modo será 
demonstrada a verdade do juízo. (KANT, 2001, p. 661). 

 

Reconhecer a inexistência de um auditório universal apriorístico é 

conveniente, não somente na perspectiva de, concebendo-o como fruto de um 

acordo, reconhecer a “verdade” que é instituída no discurso, mas também 
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producente no sentido de desvelar as crenças e os valores – a cultura – que, em 

determinadas circunstâncias, permitiu a concepção desse acordo. 

 

O auditório universal é constituído por cada qual a partir do que sabe de 
seus semelhantes, de modo a transcender as poucas oposições de que tem 
consciência. Assim, cada cultura, cada indivíduo tem a sua própria 
concepção de auditório universal, e o estudo dessas variações seria muito 
instrutivo, pois nos faria conhecer o que os homens consideram, no decorrer 
da história, real, verdadeiro e objetivamente válido. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 37). 

 

Por conseguinte, os autores do TA elucidam que, a despeito da distância 

soerguida conceitualmente entre o auditório particular e o auditório universal, a 

distinção reside no polo subjetivo de produção do discurso, vale dizer, naquilo crido, 

pelo orador, como capaz de convencer apenas um destinatário específico ou, lado 

outro, como capaz de ser aceito por qualquer público, que, em última análise, é tão 

só mais uma ficção de autoria delimitada e contingenciada.  

Nesse sentido, é reduzido o afastamento entre os auditórios particular e 

universal, ou melhor, amalgamam-se os auditórios de modo tal a se fazer deste, 

aquele. Afinal,  

 

são auditórios concretos que podem impor uma concepção do auditório 
universal que lhe é própria; mas, em contrapartida, é o auditório universal 
não definido que é invocado para julgar da concepção do auditório universal 
própria de determinado auditório concreto, para examinar, a um só tempo, o 
modo como é composto, quais os indivíduos que, conforme o critério 
adotado, o integram e qual a legitimidade desse critério. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 39). 

 

Perfaz-se, então, uma noção dual fundamentada na presença factual, 

concreta, de um auditório particular e na existência conceptual, abstrata, de um 

auditório universal, capaz de julgar o outro, atribuindo, como veredito, o grau de 

qualidade da argumentação, em função de sua extensão ou abrangência. 

Finalmente, vale considerar uma distinção situada inicialmente dentro do 

quadro de um auditório particular. Enquanto que, para o auditório não especializado, 

o conjunto de elementos capazes de influir no juízo é consideravelmente amplo, 

para o especializado, tal conjunto “é relativamente fácil de discernir”, pois, como no 

caso em comento, “será o sistema jurídico inteiro no qual uma decisão jurídica se 

insere” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 131). Todavia, considerado o 

direcionamento, a interlocução e as expectativas, o auditório delimita-se àqueles 
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entes aos quais o orador responde e para os quais ele dirige a sua argumentação. 

No caso examinado, o auditório particular é a instância competente para o 

julgamento; à vista disso, especializado: o Tribunal de Segurança Nacional. 

À noção de auditório deflui a de acordo. Como premissa original que 

permita discorrer sobre a questão referente ao acordo entre o orador e o auditório, 

está a notória noção de pacto, tácito ou expresso, entre pessoas ou partes que se 

dispõem à interlocução, afinal, a realidade fundamental da linguagem é tão somente 

a interação. “A palavra é um ato de duas caras: está tão determinada por quem a 

emite como por aquele para quem é emitida. É produto de relação recíproca. Uma 

palavra é território partilhado pelo emissor e pelo receptor.” (ORLANDI, 1996, p. 

150). Por conseguinte, o que denominamos de pacto – e poderia se substituir por 

predisposição à interação – sustenta-se na ideia de doxa que, segundo o Dicionário 

Houaiss, é o 

 

sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em um 
determinado momento histórico supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou 
evidência natural, mas que para a filosofia não passa de crença ingênua, a 
ser superada para a obtenção do verdadeiro conhecimento. (HOUAISS, 
2009). 

 

Na análise do discurso, a definição ganha contornos mais específicos, já 

que corresponde ao “sentido comum, isto é, a um conjunto de representações 

socialmente predominantes, cuja verdade é incerta, tomadas mais frequentemente, 

na sua formulação linguística corrente.” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 

176). Tal noção é compatível com a conceituação aristotélica dos endoxa, tidos 

como ideias ou opiniões comuns aceitas e reconhecidas em determinada 

comunidade. “São [...] opiniões ‘geralmente aceitas’ [os endoxa] aquelas que todo 

mundo admite, ou a maioria das pessoas, ou os filósofos – em outras palavras: 

todos, ou a maioria, ou os mais notáveis e eminentes.” (ARISTÓTELES, 1978, p. 5). 

É preciso, destarte, para que os interactantes aceitem – ou refutem – os 

argumentos mutuamente expendidos, que sejam tomados como “verdade” certos 

fatos e valores. A noção de verdade como um elemento gerado a partir de um 

acordo entre os interlocutores advém dos sofistas (REBOUL, 2004, p. 9). De acordo 

com a Sofística, a ausência de uma referência objetiva de realidade – ou de verdade 

– possibilita a amplitude máxima de apropriação do discurso conforme os interesses 

exclusivamente determinados pelos interlocutores. Assim, é o acordo – inicial, 
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permitindo a discussão; e final, atribuindo valores – que “cria” o real, a vigorar, pelo 

menos, no âmbito dos interlocutores. 

 

Orador, auditório: é impossível que um se dirija ao outro se não houver entre 
ambos um acordo prévio. De fato, não há diálogo, nem mesmo 
argumentação, sem um entendimento mínimo entre os interlocutores, 
entendimento referente tanto aos fatos quanto aos valores. Pode-se até 
dizer, sem paradoxo, que o desacordo só é possível no âmbito de um 
acordo comum. (REBOUL, 2004, p. 142). 

 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) estabelecem uma necessária 

distinção entre os tipos de objeto que constituem o acordo. Inicialmente, há duas 

categorias de elementos: uma referente ao real, outra relativa ao preferível. Aquela 

contém os fatos, as verdades e as presunções, enquanto esta comporta os valores, 

as hierarquias e os lugares do preferível. Para os autores, o real se imiscui com 

“uma pretensão de validade para o auditório universal”; já o preferível “será ligado a 

um ponto de vista determinado que só podemos identificar como o de um auditório 

particular” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 74).  

A tabela abaixo tem uma pretensão meramente exemplificativa ou 

ilustrativa da categorização dos elementos do acordo, a partir, evidentemente, do 

contexto retórico e da superfície discursiva que serão perscrutados nos capítulos 

seguintes. 

 

Elementos do acordo 

Real Preferível 

Fato Verdade Presunção Valores, hierarquias e lugares do 
preferível 

Exemplos 

Ação 
insurgente 
de Berger 

Ligação 
ideológica de 
Berger com o 
comunismo e 
as doutrinas 
ou teorias 
que lhe dão 
sustentação 

Nexo entre uma 
sociedade civilizada, 
equilibrada, 
moralmente correta, 
“de bem” e o 
cristianismo 
 

Valores abstratos Valores concretos 

 Justiça 

 Trabalho 

 Paz 

 Felicidade 

 Liberdade 

 Nação 
 

 Existência e modus 
operandi da 
Internacional 
Comunista 

 Autoridade máxima, 
no Brasil, do 
presidente da 
república 

Tab. 1. Exemplos de elementos que fundamentam o acordo. 

 

A determinados fatos, assim, ligam-se verdades, sendo estas últimas 

particularmente entendidas como “sistemas mais complexos, relativos a ligações 

entre fatos, que se trate de teorias científicas ou de concepções filosóficas ou 
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religiosas que transcendem a experiência.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005, p. 77). O orador e o auditório, na defesa de Berger, acordam tanto sobre 

certos fatos (as ações de Berger, não contestadas na defesa) quanto sobre certas 

verdades (e.g., a filiação ideológica de Berger ao comunismo e institucional ao 

Comintern, igualmente não refutada2), o que consolida, como via de consequência, a 

base para divergências a respeito, sobretudo, dos valores vinculados aos fatos e às 

verdades, embora estes próprios (fatos e verdades) já tenham caráter persuasivo, 

uma vez que todo acordo ocorre a partir de determinados fatos, os quais, per se, 

constituem argumentos (REBOUL, 2004, p. 164). Tais fatos, caso sejam 

contestados, colocariam em risco a argumentação e, em última instância, o próprio 

acordo. 

Muitas vezes, o acordo repousa em presunções, isto é, atribuições de 

verossimilhança a fatos culturais, uma vez que “a presunção varia segundo os 

auditórios e as ideologias” (REBOUL, 2004, p. 165). A defesa de Berger é 

constituída – assim como a acusação – por uma série de presunções ideológicas, 

como, v. g., os valores religiosos (alegados pela defesa e, desta vez, não refutados 

pela Procuradoria ou mesmo pelos juízes do TSN), fundamentados, mormente, na fé 

cristã que, mesmo não sendo a religião oficial do Estado, compunha o ideário 

hegemônico nacional. 

Outra presunção não refutada – e também associada ao real – é a 

necessidade de tratamento condigno aos membros da espécie humana, argumento 

que será reiteradamente utilizado pela defesa e em nenhum momento rebatido pelo 

auditório em qualquer nível. 

Quanto aos elementos do acordo que se referem ao preferível destacam-

se os valores. Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), os valores forjam o alicerce 

do acordo, dependem, mais que os fatos, do auditório e podem ser agrupados em 

duas grandes categorias: “[...] valores abstratos, tais como a justiça ou a veracidade, 

e valores concretos, tais como a França ou a Igreja.” Evidentemente há valores 

abstratos e concretos que vão se tornar ponto de dissensão, mas cabe mencionar 

que certos valores propiciam e dão sustentação ao acordo. 

                                                 
2
 De fato, tanto os documentos quanto a interação verbal ocorrida no processo judicial atestam esses 

elementos constituintes da verdade do acordo, entretanto o réu, Harry Berger, não assumiu a sua 
filiação ao Comintern, mas tão somente ao Partido Comunista. No julgamento da apelação pelo STM, 
lê-se: “Finalmente [Harry Berger] confessa que foi enviado pelo Partido Comunista Germânico, para 
auxiliar os Comunistas do Brasil e não pelo Komintern Russo, e pede a redução da pena a um só dos 
crimes” (Apelação nº 4899, Série A, 8º Volume, p. 2051, 13/09/1937). 
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Isso ocorre porque, “de fato, sejam quais forem os valores dominantes 

num meio cultural, a vida do espírito não pode evitar apoiar-se tanto em valores 

abstratos como em valores concretos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 

p. 87). Valores como “justiça”, “liberdade” e “nação” são, ainda que lidos 

particularmente, partilhados pelos atores da argumentação analisada. Da mesma 

forma, outros mais concretos, como a existência e o modus operandi de uma 

instituição como a Internacional Comunista, ou como a autoridade, no Brasil, do 

presidente da república, engendram o sustentáculo do acordo e possibilitam, do 

mesmo modo, futuras divergências, amparadas pela égide da argumentação. 

O Tratado da Argumentação nomeia de “lugares do preferível” aqueles 

valores com maior grau de abstração, capazes de definir as escolhas 

argumentativas. Dividem-se em lugares da quantidade, lugares da qualidade, entre 

outros. Ao propósito deste trabalho,  

 

seria interessante destacar, nas diferentes épocas e nos diferentes meios, 
os lugares que são aceitos com maior frequência, ou pelo menos parecem 
ser aceitos pelo auditório, tal como imagina o orador. [...] Convém observar, 
contudo, que o uso de certos lugares ou de certas argumentações não 
caracteriza necessariamente um determinado meio cultural, mas pode 
resultar, o que aliás costuma acontecer, da situação argumentativa em que 
se está. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 108). 

 

Assim, como os lugares podem fazer referência específica à 

argumentação – e não servir, necessariamente, ao acordo – serão explicitados, 

alguns desses lugares, no terceiro capítulo, que trata especialmente da análise da 

defesa de Harry Berger, orientada por e para lugares próprios, os quais, a despeito 

de associados a questões culturais, resultam especialmente da situação 

argumentativa. 

 

1.1.4 As técnicas ou estratégias argumentativas 

 

Não é o escopo deste trabalho desenvolver teorias ou conceitos teóricos 

que não se dirijam à análise. Consequentemente, o objetivo não é relacionar, 

tampouco explicar, todas as técnicas argumentativas apresentadas no Tratado da 

Argumentação. Todavia, serão abordadas as principais categorias e, dentro delas, 

as técnicas que foram mais perceptíveis ou recorrentes no corpus. 
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Inicialmente, convém destacar que, em comunhão, os raciocínios 

dialéticos e analíticos têm a necessidade de vincular as premissas às conclusões, 

porém aqueles podem também operar por dissociações nocionais. Para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005), os argumentos de ligação se subdividem em argumentos 

quase lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e argumentos que fundam 

a estrutura do real; por sua vez, dentre os argumentos há também os argumentos de 

dissociação de noções. Em outros termos,  

 

as técnicas argumentativas se apresentam sob dois aspectos: o positivo 
consiste no estabelecimento de solidariedade entre as teses que se 
procuram promover e as teses já admitidas pelo auditório: são os 
argumentos de ligação. O negativo visa abalar ou romper a solidariedade 
entre as teses admitidas e as que se opõem às teses do orador: ruptura das 
ligações e argumentos de dissociação. (FERREIRA, 2010, p. 149). 

 

Os argumentos quase-lógicos são assim chamados porque não são 

exatamente lógicos, não estão em um plano de lógica formal e, por conseguinte, 

“como raciocínios dialéticos, eles podem ser considerados válidos ou não, em 

função de seu conteúdo.” (MONTEIRO, 2001, p. 61). Esses argumentos perseguem 

a natureza dos princípios lógicos, mas não teriam a capacidade de alcançá-la, pela 

diferenciação congênita entre eles e as fórmulas lógicas ou matemáticas. Isso 

porque 

 

é impossível estudar a linguagem de um ponto de vista estritamente lógico, 
já que nela existem relações de outra natureza e que os atos de 
interlocução se constroem a partir de uma interação entre os participantes, 
em que entram suas competências e intenções. (MOSCA, 2004a, p. 129). 

 

Dentre os argumentos quase-lógicos, destacam-se aqueles que visam 

mostrar contradições ou incompatibilidades, demonstrando, assim, a inviabilidade de 

validar determinada tese; os procedimentos de identificação, que pretendem ativar 

uma identidade de certos elementos, seja ela completa ou parcial; e técnicas como a 

regra de justiça, que leva em consideração a natureza de seres que, por se 

encaixarem na mesma categoria, devem ser tratados do mesmo modo. 

Os argumentos fundados ou baseados na estrutura do real são aqueles 

que contam com a aceitabilidade de determinados juízos para promover uma 

solidariedade entre estes e outros dos quais se procura convencer o auditório. Logo, 

tais argumentos apresentam uma dimensão empírica muito acentuada, valendo-se 
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não do real “verdadeiro”, mas do real compreendido como realidade subjetiva ou 

instituída pelos interactantes. Perelman e Olbrechts-Tyteca esclarecem o real sobre 

o qual se baseiam os argumentos: 

 

O que nos interessa aqui não é uma descrição objetiva do real, mas a 
maneira pela qual se apresentam as opiniões a ele concernentes; podendo 
estas, aliás, ser tratadas como fatos, quer como verdades, quer como 
presunções. [...] 
Enfim, no discurso encarado como realidade, o significado atribuído à 
ligação argumentativa, ao que justifica o ‘portanto’, variará conforme o que 
dela diz o orador e também conforme as opiniões do ouvinte a esse 
respeito. Se o orador pretender que semelhante ligação seja coerciva, o 
efeito argumentativo poderá ser reforçado por isso; este poderá, não 
obstante, ser diminuído por essa mesma pretensão, a partir do momento em 
que o ouvinte a achar insuficientemente fundamentada e a rejeitar. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 298-299). 

 

Há duas grandes subdivisões relacionadas aos argumentos baseados no 

real: os que se aplicam a relações de sucessão, associando um acontecimento às 

suas causas ou consequências; e os que se aplicam a relações de coexistência 

entre uma essência e as manifestações decorrentes. 

Já os argumentos que fundamentam a estrutura do real inauguram uma 

relação entre casos particulares e os valores com os quais se deseja cunhar ou 

legitimar uma estrutura do real socialmente construído. Entre esses argumentos, 

encontra-se a analogia, recurso que será abordado mais adiante, quando se fizer 

necessário. 

Na contramão das três categorias anteriores, os argumentos por 

dissociação de noções operam com ruptura ou sinalização de ausência de uma 

ligação admitida. “Atua fracionando uma realidade que se apresenta como uma, em 

duas metades, ou seja, em dois termos ou noções (T1 e T2); a seguir, estabelece 

uma hierarquia de um termo ou de uma noção sobre outra (T2 é superior a T1).” 

(SUDATTI, 2003, p. 120). 

 

A técnica de ruptura de ligação consiste, pois, em afirmar que são 
evidentemente associados elementos que deveriam ficar separados e 
independentes. Em contrapartidda, a dissociação pressupõe a unidade 
primitiva dos elementos confundidos no seio de uma mesma concepção, 
designados por uma mesma noção. A dissociação das noções determina 
um remanejamento mais ou menos profundo dos dados conceituais que 
servem de fundamento para a argumentação. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 467-468) 

 



37 

 

O Tratado da Argumentação lista uma série de pares que são comumente 

utilizados para pôr em cena essa técnica, como, por exemplo, aparência/realidade, 

linguagem/pensamento, relativo/absoluto, corpo/alma, meio/fim, individual/universal, 

forma/conteúdo, subjetivo/objetivo e humano/divino. 

 

1.1.5 Os meios de prova: ethos, pathos e logos 

 

Remonta à Grécia Antiga a referência aos elementos de prova ethos, 

pathos e logos. Aristóteles, na Arte Retórica, elucidava que “entre as provas 

fornecidas pelo discurso, distinguem-se três espécies: umas residem no caráter 

moral do orador; outras, nas disposições que se criaram no ouvinte; outras, no 

próprio discurso, pelo que ele demonstra ou parece demonstrar.” (ARISTÓTELES, 

s.d., p. 33). 

Se se pode afirmar que a retórica é composta do elemento estritamente 

argumentativo – identificado com o logos – e o oratório – associado ao ethos e ao 

pathos –, também é certo asseverar que, em função das contingências discursivas, 

será priorizado este ou aquele elemento. Com razão, “a importância da oratória é 

maior quanto mais urgente for a questão, mais restrito o acordo prévio, e menos 

acessível à argumentação lógica o auditório.” (REBOUL, 2004, p. 92). 

Dessa forma, o locutor recorrerá mais aos elementos subjetivos de prova 

quando estiverem presentes tais requisitos, o que se configura na situação em 

exame. No livro II da Arte Retórica, o filósofo discorre sobre o ethos e o pathos como 

provas discursivas, asseverando que o ethos não é reduzido à questão do caráter do 

orador. Logo, “o ethos deve ser compreendido não só como ‘caráter’, mas atitude, 

costume, moralidade, elementos estes que aparecem na disposição do orador.” 

(ROHDEN, 1997, p. 102). 

 

Obtém-se a persuasão por efeito do caráter moral, quando o discurso 
procede de maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de 
confiança. As pessoas de bem inspiram confiança mais eficazmente e mais 
rapidamente em todos os assuntos, de um modo geral; mas nas questões 
em que não há possibilidade de obter certeza e que se prestam à dúvida, 
essa confiança reveste particular importância. É preciso também que este 
resultado seja obtido pelo discurso sem que intervenha qualquer 
preconceito favorável ao caráter do orador. Muito errônea é a afirmação de 
certos autores de artes oratórias, segundo a qual a probidade do orador em 
nada contribuiria para a persuasão pelo discurso. Muito pelo contrário, o 
caráter moral deste constitui, por assim dizer, a prova determinante por 
excelência. (ARISTÓTELES, s.d., p. 33). 
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A discussão sobre o “lugar” do ethos – dentro ou fora do discurso – não é 

nada recente. Aristóteles aderia a uma vertente que compreendia o ethos como um 

elemento constituído no discurso; já outros pensadores, também desde a 

Antiguidade, sustentam a tese segundo a qual o ethos faz parte apenas do mundo 

extradiscursivo. A análise do discurso tem tido a preocupação de evidenciar a 

subjetividade marcada ou mostrada em determinada materialidade discursiva. 

 

[Ela, a AD,] tem mostrado, desde as suas origens, que a inserção da 
subjetividade é inevitável a todo e qualquer ato enunciativo, que passa 
necessariamente por um sujeito, vinculado às imposições de uma dada 
situação, às contingências do momento que motivaram aquele ato. Acresce 
ainda que este sujeito, individual ou coletivo, pronuncia-se de um lugar 
específico, de um posicionamento determinado, que condicionam os modos 
e os limites de sua inserção no discurso que produz. [...] Ainda que 
guardados os princípios elocucionais da clareza e da concisão, emerge a 
subjetividade aqui e acolá nos mínimos traços requeridos pela 
discursivização. Enfim, a voz autoral não passa despercebida, mesmo 
quando pretenda fazê-lo. (MOSCA, 2004a, p. 133). 

 

Nessa perspectiva, categorizações contemporâneas, como a que propõe 

Maingueneau (1997), subdividindo o ethos em pré-discursivo – a imagem prévia do 

orador – e discursivo, são úteis para o desenvolvimento dos estudos na seara da 

análise do discurso, todavia a aferição daquela imagem extradiscursiva, em virtude 

de sua natureza, permanece problemática.  

 

O ethos retórico, então, pode ser entendido como um conjunto de traços de 
caráter que o orador mostra ao auditório para dar uma boa impressão. 
Incluem-se nesses traços as atitudes, os costumes, a moralidade, 
elementos que aparecem na disposição do orador. (FERREIRA, 2010, p. 
21). 

 

Pathos, por sua vez, é o termo genérico com que se cunham os afetos 

relacionados à argumentação genérica. Autores contemporâneos, como Michel 

Meyer (2007a e 2007b) e Christian Plantin (2008), afirmam que a teoria da 

argumentação desenvolveu-se à margem dos afetos, privilegiando uma razão 

discursiva que nega as emoções e, em direção oposta, dedicam-se ao estudo da 

patemização como recurso atuante na construção argumentativa dos discursos. 

O Tratado da Argumentação, a despeito das críticas sobre uma suposta 

relegação do pathos, desenvolve-se a partir da importante noção de valores os 



39 

 

quais, no final das contas, incorporam os afetos atuantes na persuasão e no 

convencimento.  

 

Ao contrário do que se poderia pensar, na teoria perelmeniana os meios de 
competência da razão e da emoção ficam ambos evidentes no processo de 
argumentação por ele tratado. As razões não bastam sempre para convencer, uma 
vez que elas não se concretizam sem o parecer, não bastando ser, e sem estarem 
ancoradas nas paixões. É o que se observa, quando ele retoma os pontos-chave 
desse processo: por um lado o ethos [...] e, por outro, o pathos [...]. Nessa 
circularidade, o logos constitui o arsenal comum às partes, o ponto de partida de suas 
representações e, portanto, ele nunca se dá de forma exclusiva, mas mediado pelos 
agentes que participam do ato comunicativo, qualquer que seja a forma de expressão 
deste. (MOSCA, 2004a, p. 130). 

 

O pathos, assim, não pode ser banido de uma análise que se fundamenta 

na relação entre o orador e o auditório, que examina o acordo entre esses 

interactantes e que avalia a formação da doxa, questionando a sua importância na 

constituição dos juízos. Ainda mais que, sob o prisma da retórica, há operações 

situadas na base da argumentação, as quais lidam diretamente com a emoção. É o 

caso do “comover” (movere) e do “agradar” (placere), ações presentes desde as 

categorizações precursoras da antiguidade clássica que, ao lado do “instruir” 

(docere), trabalham no campo dos afetos do interlocutor. 

 

1.1.6 As figuras 

 

Na retórica clássica, a figura pode ser compreendida como uma forma de 

expressão que, em função de um desvio da norma linguística ou estilística, confere 

ao texto efeitos peculiares de expressividade. Desde a antiguidade clássica, 

passando pela Idade Média, até meado do século XX, em que a teoria foi revista e 

renovada, a questão da figura ocupou lugar central, chegando, inclusive, a reduzir a 

retórica ao estudo dos tropos, isto é, das figuras. 

Com efeito, “foi contra esse tipo de retórica restrita que se voltaram os 

que propuseram a reabilitar o sentido original da retórica. Roland Barthes, ao se 

pronunciar a respeito, considera que seria um contrassenso limitar a Retórica ao 

estudo dos tropos [...]” (MOSCA, 2004b, p. 34). Lado outro, seria improducente 

abandonar o exame das figuras; logo, elas passaram a ser criticadas, com enfoque 

no questionamento do suposto “desvio” representado por elas e na necessidade do 

discurso argumentativo. 
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É certo que, se, na argumentação, aquilo que mais funciona sobre o 

auditório tende a ser o que, de uma forma ou de outra, destaca-se do restante, então 

a concepção da figura como um desvio pode ser colocada em questão. 

 

A figura eficaz pode ser definida como algo que se desvia da expressão 
banal, mas precisamente por ser mais rica, mais expressiva, mais 
eloquente, mais adaptada, numa palavra mais justa do que tudo que a 
poderia substituir. E, se fizermos questão de falar em desvio, é a figura, a 
figura bem-sucedida, que constitui a norma. (REBOUL, 2004, p. 66). 

 

A teoria perelmaniana afasta-se da retórica clássica à medida que não se 

interessa pelas figuras como um estudo dos modos de expressão rebuscados ou 

como uma mera listagem com nomes inusitados que legitimam formas literárias. Em 

vez disso, é mais importante “mostar em que e como o emprego de algumas figuras 

determinadas se explica pelas necessidades da argumentação.” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 190). Nessa perspectiva, a própria argumentação 

ditará a existência de certas figuras. 

 

1.2 Premissas e conceitos da análise do discurso 

 

Detentora de certa autonomia como disciplina a partir dos anos 

1960/1970, a AD é herdeira de construtos teóricos que remetem ao início do século 

XX. A perspectiva transdisciplinar da AD não permite que seja feita referência 

somente à linguística, seja ela de cunho estruturalista ou até mesmo enunciativo, 

haja vista que “ela [a AD] se apoia em disciplinas conexas no campo das ciências 

humanas (história, filosofia, sociologia, psicanálise, literatura, etc.)” (PAVEAU, 2006, 

p. 203). 

Assim, o trabalho do analista do discurso envolve uma investigação que 

não se detém à superfície representada pela materialidade linguística; antes, 

questiona os processos que contribuíram para a produção do texto que, a depender 

de seu caráter representativo – de determinado gênero (BAKHTIN, 1997) ou de uma 

formação discursiva (FOUCAULT, 1987) –, será denominado corpus ou objeto de 

análise. A definição do corpus é uma das etapas mais importantes do procedimento 

analítico, uma vez que é o material que fornecerá as marcas de enunciação, 

capazes de revelar as condições (imediatas e mediatas) em que o texto foi 

produzido. 
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O estabelecimento de um corpus mobiliza a posição do analista sobre a 
língua e seu funcionamento (escolha das formas de língua a referir e 
analisar), sua posição acerca dos falantes e seu grau de autonomia 
(configuração dos enunciados de arquivo, ou de interlocuções), sua posição 
diante das pressões impostas pelos gêneros da fala (corpus homogêneo ou 
heterogêneo). (MAZIÈRE, 2007, p. 14). 

 

Partindo da premissa segundo a qual, “a ideologia representa a relação 

imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência” (PAVEAU, 2006, 

p. 205), o corpus utilizado nesta análise permitirá que sejam compreendidos os 

sujeitos responsáveis pela interação verbal, todavia considerados (os sujeitos) como 

produtos da ideologia, interpelados discursivamente nos momentos de produção e 

recepção. 

O presente trabalho circunscreve-se no campo da análise do discurso, 

numa perspectiva retórico-discursiva, porque recorre a premissas e diretrizes 

orientadas por eminentes autores dessa seara. Assim, serão importantes para a 

análise formulações que vão desde os recentes Maingueneau (1997 e 2008, 

principalmente) e Amossy (2006 e 2011, principalmente) a conceitos precursores de 

Michel Pêcheux (1997), para quem a finalidade da análise do discurso é, a partir da 

delimitação de um objeto linguístico, “auscultar suas especificidades, alianças e 

demarcações”3, passando por outros teóricos e alguns comentadores. 

 

1.2.1 As condições de produção 

 

Este trabalho é eminentemente analítico. As questões teóricas se tornam 

presentes em função da análise; não o contrário. Por isso, a necessidade de, 

inicialmente, desvelar as condições de produção do discurso, as quais são 

elementos essenciais em uma análise discursiva ou retórico-discursiva, tendo em 

mente que “a noção de condições de produção do discurso substituiu a noção 

muito vaga de ‘circunstâncias’ nas quais um discurso é produzido, para explicitar que 

se trata de estudar nesse contexto o que condiciona o discurso.” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008, p. 114, grifos do autor) 

Para os fins almejados, a reunião das condições de produção será 

equiparada ao contexto retórico, entendido como o “conjunto de fatores temporais, 

                                                 
3
 PÊCHEUX, Michel. O estranho espelho da análise do discurso. Prefácio da obra: COURTINE, 2009. 
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históricos, culturais, sociais, etc., que exercem influência no ato de produção e de 

recepção dos discursos”, na perspectiva de que, “no jogo discursivo, a imagem dos 

interlocutores, os acontecimentos revelados e as paixões se digladiam para 

determinar o que pode ser mais útil, mais justo e mais verdadeiro para os envolvidos 

numa dada instância, num contexto retórico.” (FERREIRA, 2010, p. 21). 

O momento histórico, portanto, em que a defesa judicial é erigida será 

explorado, juntamente com algumas noções teóricas vinculadas às práxis 

circunscritas no período denominado entreguerras, especificamente no Brasil. Além 

disso, e evidentemente, abordaremos os principais componentes da insurreição 

comunista de 1935, assim como os elementos mais diretamente constitutivos da 

defesa de Harry Berger, ou seja: a instância de julgamento, os sujeitos envolvidos e 

as suas conformações histórico-sociais pré-discursivas. 

Tratando-se de um trabalho filiado à retórica e situado na esfera da 

análise do discurso, o paradigma teórico escolhido, mais propriamente quanto ao 

papel das condições na produção dos corpora, é fundamentalmente as elaborações 

de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), quando discorrem sobre a necessidade de 

certas condições prévias da argumentação, imprescindíveis para o estabelecimento 

de uma efetiva comunicação – ou de um acordo – entre os interactantes: 

  

Para que haja argumentação, é mister que, num dado momento, realize-se 
uma comunidade efetiva dos espíritos. É mister que se esteja de acordo, 
antes de mais nada e em princípio, sobre a formação dessa comunidade 
intelectual e, depois, sobre o fato de se debater uma questão determinada. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16). 

 

Os autores ainda esclarecem que a consideração de tais condições é 

insuprível tanto na produção, quanto na interpretação dos dados, uma vez que “a 

clareza de um texto, ou de uma noção, jamais pode, pois, estar absolutamente 

assegurada, a não ser convencionalmente, limitando-se voluntariamente o contexto 

no qual convém interpretá-lo.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 16). 

Esse viés, de certo modo transdisciplinar, é o aspecto que interessa ao presente 

trabalho o qual, efetivamente, tem a pretensão de promover uma interpretação do 

discurso argumentativo; logo, para isso, no capítulo seguinte, serão delimitadas 

algumas das condições ou elementos constituintes do contexto. 

Nesse sentido, é pertinente – e compatível – ampliar a noção de 

condições de produção para as elaborações de Pêcheux, para quem  
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é claro que em um estado dado das condições de produção de um discurso, 
os elementos que constituem este estado não são simplesmente 
justapostos mas mantêm estreitas entre si relações suscetíveis de variar 
segundo a natureza dos elementos colocados em jogo [...]” (PÊCHEUX, 
1997, p. 86). 

 

Embora Pêcheux tenha desenvolvido a tese vinculando muito 

estritamente o discursivo e o social (especificamente o social que se refere à classe 

social) – e essa interação seja, hoje, passível de contestação –, é útil a noção de 

que o orador e o auditório (ou o emissor e o receptor) não reproduzem, no discurso, 

situações objetivas, mas constroem, discursivamente, as representações imaginárias 

a que mutuamente se atribuem. 

Courtine (2009, p. 54), ao considerar que são as condições de produção 

os elementos capazes de definir um corpus e ao relacioná-las, metaforicamente, ao 

teatro e ao combate, aduz que “é em campo fechado, na cena do teatro ou entre as 

cordas do ringue, que se passam as peripécias discursivas, ao abrigo das 

determinações da história.” Cabe, pois, perscrutar a função ou representação dos 

atores no cenário que se lhes dispõe ou as armas e estratégias dos combatentes de 

um conflito que, invariavelmente, é historicamente demarcado pelas contingências 

culturais. 

Ademais, como o modelo de análise que se objetiva é retórico-discursiva, 

o discurso será, em contraposição ao texto, considerado como “a inclusão de um 

texto em seu contexto (= condições de produção e de recepção)” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENAU, 2008, p. 169), daí a presença compulsória dos tópicos discriminados 

no segundo capítulo. 

 

1.2.2 Heterogeneidade discursiva, dialogismo e polifonia 

 

A questão da heterogeneidade se filia a pressupostos referentes à 

enunciação elaborados por Mikhail Bakhtin4, aos quais se associa a noção de 

                                                 
4
 A natureza da enunciação, para Bakhtin (1999), é social; assim, ela resulta do processo de 

interação de indivíduos situados social e historicamente. Em Marxismo e filosofia de linguagem, o 
autor esclarece o seu posicionamento quanto à linguagem e à enunciação, destacando as 
determinações sócio-históricas do discurso: “A língua existe não por si mesma, mas somente com a 
conjunção com a estrutura individual de uma enunciação concreta. É apenas através da enunciação 
que a língua toma contato com a comunicação, imbui-se do seu poder vital e torna-se uma realidade. 
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dialogismo, conceito explorado em Problemas da poética de Dostoiévski (2002), 

fundamentado na ideia de responsividade inerente à produção verbal. A concepção 

de dialogismo é intrinsecamente ligada à de polifonia, que difere daquele por uma 

questão principiológica, uma vez que o dialogismo refere-se a um princípio 

constitutivo da linguagem, enquanto a polifonia faz referência à multiplicidade de 

vozes em um discurso.  

Essa ideia de polifonia foi recuperada por Ducrot (1987), cuja teoria 

distingue locutor, enunciador e sujeito falante. Na teoria polifônica de Ducrot, o 

locutor é anunciado, inicialmente, como o autor da enunciação, porém, 

posteriormente, com o propósito de acentuar a diferença entre locutor e falante, o 

locutor passa a ser entendido como o eu “responsável pela enunciação”. (DUCROT, 

1987, p. 143). 

A retórica, contudo, não é um universo alheio a essas questões; antes, 

originário de muitas propostas que, posteriormente, se desenvolveram. Com efeito, é 

lugar-comum, na tradição retórica, a noção de que “[...] [o discurso] sempre replica – 

explicitamente ou não – a outros discursos, seja apoiando-se neles, seja refutando-

os, seja completando-os.” (REBOUL, 2004, p. 157). 

Em relação à distinção entre locutor e enunciador, cabe ressaltar a 

possibilidade da existência de múltiplos “enunciadores”, já que o conceito refere-se 

“às personagens que são apresentadas pelo enunciado como autores destes atos.” 

(DUCROT, 1987, p. 142). A questão nevrálgica da polifonia estaria, portanto, na 

distância entre o locutor e a pluralidade de enunciadores, aos quais são atribuídas 

vozes específicas. É o que afirma Ducrot, referindo-se, inclusive, a Bakhtin: 

 

Todo o paradoxo – que denomino conforme a expressão de Bakhtin, “polifonia” – 
prende-se ao fato de que os enunciadores não se confundem automaticamente com 
o locutor. Se um enunciador é assimilado ao locutor, isto se dá em virtude de uma 
identificação particular, e a identificação pode do mesmo modo assimilar tal ou qual 
enunciador com outras personagens que não o locutor, por exemplo, com o 
alocutário. (DUCROT, 1987, p. 142). 

 

Posteriormente, a teoria polifônica é desenvolvida por Maingueneau 

(1997), especialmente quanto trata da heterogeneidade discursiva, a qual se 

                                                                                                                                                         
As condições de comunicação verbal, suas formas e seus métodos de diferenciação são 
determinados pelas condições sociais e econômicas da época.” (BAKHTIN, 1999, p. 154). 
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desdobraria em constitutiva e mostrada5, esta passível de reconhecimento textual e 

identificação com enunciadores que se afastam do locutor. Logo, a heterogeneidade 

seria recuperável mediante a análise da polifonia, que distingue enunciadores e 

locutores, e de fenômenos mais específicos (mas não menos polifônicos), como a 

negação. 

Esse tipo de fenômeno será explorado na análise, juntamente ao 

desvelamento de outras situações em que outros enunciadores são ativados, 

especificamente na forma de representação do discurso alheio como argumento de 

autoridade. Perelman e Olbrechts-Tyteca situam a técnica argumentativa entre as 

ligações de coexistência, categorizada como uma possibilidade de argumentação 

com base nas estruturas do real. Como as ligações de coexistência “unem duas 

realidades de nível desigual” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 333) e 

o estudo da heterogeneidade enunciativa também dispõe enunciadores distintos em 

um mesmo plano, será útil, na análise, diante de algumas técnicas de ligação como 

as citadas, fazer referência à pluralidade de vozes na enunciação. 

 

1.2.3 Formação discursiva, interdiscurso e desmembramentos 

 

A expressão formação discursiva (doravante, FD) foi utilizada, 

inicialmente, por Michel Foucault em A arqueologia do saber, em 1969. Nas palavras 

do próprio autor,  

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os 
tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir 
uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva [...] (FOUCAULT, 1987, p. 43). 

 

Jean-Jacques Courtine vaticina que, a despeito das teorizações de 

Foucault situarem-se fora do domínio da AD, são deveras úteis por encaminharem-

se por vias que se aproximam “indefinidamente de objetos como o discurso, o 

sujeito, a ideologia, sem nunca chegar completamente a isso.” (2009, p. 69). 

Retomando o conceito – e direcionando-o propriamente à Análise do 

Discurso –, Michel Pêcheux afirma que uma formação discursiva é "aquilo que em 

                                                 
5
 Tal desdobramento – assim como as denominações – é originado de um ensaio da lavra de Authier-

Revuz (1982).  
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uma dada formação ideológica [...] determina 'o que pode e deve ser dito’” 

(PÊCHEUX, 2009, p. 147), conforme uma determinada posição, dada certa 

conjuntura, sendo que, na esfera semântica, uma mesma palavra pode ganhar 

significados distintos, como “liberdade”, numa formação discursiva comunista ou 

numa formação liberal. 

Para alguns autores, a expressão formação discursiva transpôs as 

fronteiras da AD e tal flexibilização no uso “empobrece essa noção” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 242), todavia, para os corpora cuja 

materialidade discursiva será analisada nos capítulos posteriores, o conceito é 

bastante favorável, ainda mais visto sob a ótica de Courtine, para quem a formação 

discursiva é, por mais paradoxal que possa parecer, uma “unidade dividida”, 

havendo, no próprio discurso, uma heterogeneidade em si: 

 

A definição de uma FD como forma de repartição ou ainda sistema de 
dispersão convida a estabelecer a contradição entre a unidade e a 
diversidade, entre a coerência e a heterogeneidade no interior das FD, 
equivale a fazer de sua unidade dividida ‘a própria lei de sua existência’ [...], 
o que Foucault explica assim: ‘Se há uma unidade, ela não está 
absolutamente na coerência visível e horizontal dos elementos formados, 
ela reside bem aquém, no sistema que torna possível sua formação’ [...] 
(COURTINE, 2009, p. 83). 

 

Da noção de formação discursiva, distancia-se a de superfície discursiva, 

conceito este já recuperado quando abordamos a questão terminológica do orador e 

do auditório. Para Maingueneau (2008, p. 20), “tratar-se-á de opor um sistema de 

restrições de boa formação semântica (a formação discursiva) ao conjunto de 

enunciados produzidos de acordo com esse sistema (a superfície discursiva)”. 

Enquanto a superfície discursiva corresponde ao referido conjunto de 

enunciados, o interdiscurso seria o espaço de intercâmbio entre discursos já 

constituídos e teria precedência sobre o discurso, já que “a unidade de análise 

pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 208). Na acepção 

desenvolvida por Courtine, corresponde a uma articulação de formações discursivas 

vinculadas a formações ideológicas díspares. Segundo ele, é o interdiscurso que 

regula a movimentação de uma FD, promovendo a alteração dos limites de uma 

determinada formação discursiva de referência. Em termos outros, 
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o interdiscurso de uma FD deve ser pensado como um processo de 
reconfiguração incessante no qual o saber de uma FD é levado, em razão 
das posições ideológicas que esta FD representa em uma conjuntura 
determinada, a incorporar elementos pré-construídos produzidos no exterior 
de si mesmo, a depois produzir sua redefinição ou volta; a igualmente 
suscitar a lembrança de seus próprios elementos, a organizar sua repetição, 
mas também, eventualmente, a provocar seu apagamento, esquecimento 
ou mesmo sua denegação. O interdiscurso de uma FD, como instância de 
formação/repetição/transformação dos elementos do saber dessa FD, pode 
ser apreendido como o que regula o deslocamento de suas fronteiras. 
(COURTINE, 2009, p. 100). 

 

Entrementes, é forçoso ressaltar que, para Maingueneau (2008), o 

conceito de interdiscurso, criticado pela vaguidão, é substituído por uma tríade 

composta por: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Nessa 

perspectiva, o universo discursivo seria “o conjunto de formações discursivas de 

todos os tipos que interagem numa conjuntura dada” (p. 33), o que, na prática, não 

teria utilidade para o analista devido a sua amplitude e respectiva dificuldade de 

apreensão. 

Constituindo um objeto passível de análise, uma vez que delimitado por 

um alcance mais bem configurado, estaria o campo discursivo, um “conjunto de 

formações discursivas que se encontram em concorrência, delimitam-se 

reciprocamente em uma região determinada do universo discursivo” (p. 34). 

Maingueneau ainda discorre sobre os espaços discursivos, compreendendo-os 

como subjconjuntos filiados a formações discursivas pelos quais o analista 

empiricamente opta examinar, porém a noção de campo discursivo é, por ora, 

suficiente para a análise pretendida.  

 

1.2.4 O gênero discursivo 

 

No campo da Análise do Discurso, há vários pontos de vista a partir dos 

quais se poderia aplicar a noção de gênero. A referência pode ser funcional, 

enunciativa, textual, comunicacional ou múltipla, e, em decorrência, a nomenclatura 

incluiria “gêneros discursivos” ou “gêneros textuais”, entre outras variações. De toda 

sorte, uma referência, mínima que seja, é inevitável em uma análise retórico-

discursiva, uma vez que “os gêneros discursivos, por sua vez, irão impor 

determinadas escolhas que poderão variar segundo o momento, as circunstâncias e 

as finalidades.” (MOSCA, 2004a, p. 131). 
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Afirmar que o discurso jurídico é um gênero discursivo prescinde da 

compreensão de que as peculiaridades das práticas linguageiras estão vinculadas a 

formas disseminadas, porém, essencialmente, associadas a construções ideológicas 

aceitas e compartilhadas. Tal denominação apoia-se na teoria a qual prescreve que 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 
sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de se surpreender 
que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as 
próprias esferas da atividade humana [...]. O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu 
conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 
nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, 
mas também, e, sobretudo, por sua construção gramatical. Esses três 
elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) fundem-
se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado 
considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo 
isso que denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

Sobre o gênero, vale também ressalvar a teorização de Marcuschi que, na 

esteira de Adam (1999), ressalta as características textuais, alegando que a noção 

de gênero textual se refere a “a textos materializados que encontramos em nossa 

vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por 

conteúdo, propriedades funcionais, estilo e composição característica” 

(MARCUSCHI, 2002, p. 23). Ao lado dessa concepção, situam-se aquelas 

formulações de Bakhtin (1997), que tornam proeminentes as questões discursivas. 

As duas noções se complementam no trabalho, a partir do entendimento que “o 

gênero enseja não só injunções de estilo, extensão e vocabulário, mas também 

injunções ideológicas.” (REBOUL, 2004, p. 143). Ao passo que aquelas injunções 

são propriamente textuais, estas últimas são eminentemente discursivas e ambas 

são úteis para se delinear o gênero relacionado a um discurso específico: o discurso 

jurídico. 

Muito embora o discurso jurídico possa se materializar em elementos não 

verbais, o discurso escopo desta análise traduz-se na superfície linguística 

construída pela linguagem verbal, escrita. O texto jurídico escrito, a despeito de suas 

particularidades, não é representado por uma linguagem totalmente desvinculada 

dos processos convencionais de manifestação linguística. Entretanto, a mesma 

linguagem jurídica que lança mão de estruturas vulgarmente disseminadas, assim 
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como do léxico que a língua portuguesa inespecífica disponibiliza, pode ser vista em 

sua singularidade como um discurso autônomo. Dessa forma,  

 

[...] o universo do discurso jurídico pode ser dito um universo oriundo da 
linguagem natural, encontrando-se atualmente autônomo em relação a ela, 
apesar de preservar sua relação dialética com os sistemas que o circundam. 
(BITTAR, 2003, p.168). 

 

Situa-se, pois, o discurso jurídico entre os inúmeros universos discursivos 

que se constroem no contexto do uso da linguagem, a partir do que é delimitado 

pelas sociedades e suas práticas, hábitos e experiências culturais. Pode-se 

asseverar a diferença do jurídico em relação aos demais discursos, na medida em 

que o discurso jurídico utiliza-se de linguagem técnica; funda-se em experiências 

conflituosas da vida cotidiana; e ocorre em função de determinada cultura, por isso 

possui ideologia, exerce poder e tem caráter, comumente, performativo. 

Outrossim, o discurso jurídico pode ser compreendido como um campo 

discursivo onde se encontrarão outros discursos dotados de maior possibilidade de 

delimitação e caracterização. Logo, não é uno, até porque se comporta conforme a 

instância de produção e o fim a que se destina. A distinção proposta a seguir é 

apenas um modelo, entre outros, hipotéticos, que poderiam, inclusive, apresentar um 

desmembramento maior, mas da qual se vale o presente estudo na tentativa de 

compor um quadro que delimite esta análise. 

Todos os textos – a superfície discursiva – que servem de base para a 

pesquisa encontram-se atrelados, direta ou indiretamente, ao processo judicial no 

qual Harry Berger é acusado de participação ativa na insurreição comunista. Mais 

propriamente, são documentos judiciais que integram a defesa do acusado realizada 

pelo Advogado Sobral Pinto. Assim, da mesma forma que seria imprudente segregá-

los de uma prática discursiva que permite reconhecê-los como integrantes de um 

gênero de discurso, igualmente seria temerário correlatar os documentos sob análise 

à categoria genérica do discurso jurídico. 

Já que este é mais abrangente do que, e. g., o discurso normativo ou 

estritamente legal, acolhe manifestações que, didaticamente podem ser divididas em 

“o discurso normativo, o discurso jurídico-burocrático, o discurso jurídico-científico e 

o discurso jurídico-decisório”, cada qual caracterizado pela predominância de uma 

função típica: 
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a) a função cogente, exercida pelo discurso normativo: correspondendo às 
tarefas de comandar condutas, eleger valores preponderantes, recriminar 
atividades, estimular atividades, comandar a estrutura do sistema, a 
interpretação e o fazer dos agentes públicos; b) a função ordinatória, 
exercida pelo discurso burocrático: correspondendo às atividades de 
regularização, acompanhamento, ordenação e impulso dos procedimentos, 
orientando o curso dos ritos institucionais; c) a função decisória, exercida 
pelo discurso decisório: correspondendo às atividades aplicativa, dirimidora, 
conclusiva e concretizadora dos parâmetros normativos; d) a função 
cognitivo-interpretativa, exercida pelo discurso científico: correspondendo às 
atividades de conhecimento, distinção, classificação, orientação, 
informação, interpretação, explicação [...] (BITTAR, 2003, p. 176). 

 

É com base na classificação apresentada que se delimita o intento deste 

trabalho, qual seja, a análise do discurso jurídico especificamente cogente – e de 

suas peculiaridades, que o distanciam das demais espécies de discurso jurídico. 

Portanto, o discurso jurídico é tratado aqui stricto sensu, como aquele cujo apanágio 

é a defesa de uma tese. Consubstancia-se, consequentemente, em uma superfície 

discursiva direcionada do sujeito dono de capacidade para postular em juízo, o 

advogado, para a jurisdição estabelecida pelo Estado, a fim se fazer convencer 

acerca daquela tese norteadora, recorrendo, para tanto, à norma legal e aos 

princípios gerais do direito, como também a recursos argumentativos onímodos. 

Remontando às premissas teóricas, conclui-se que o discurso jurídico, 

como adotado, é um gênero discursivo na concepção bakhtiniana. Tratando-se de 

gênero de extrema amplitude, auxilia a noção adicional de particularizar aquele 

discurso jurídico dotado de função cogente. As orientações de Marcuschi, assim, são 

complementares e ajudam na conclusão de que o discurso jurídico alvo de análise 

torna-se manifesto por meio de vários gêneros textuais, como petição inicial, defesa 

prévia, denúncia, requerimento e alegações finais. 

 

1.3 Por uma análise retórico-discursiva 

 

1.3.1 Análise retórico-discursiva 

 

O viés da argumentação adotado neste trabalho será, 

preponderantemente, o situado sob a égide da retórica, entendendo que, a par 

dessa vertente dos estudos argumentativos, existem outros enfoques que, em maior 

ou menor grau, concentram-se em valores intrínsecos à linguagem, como a Teoria 
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da Argumentação na Língua (ADL), representada por Ducrot e seus seguidores, ou 

extrínsecos a ela, estes relacionados à esfera discursiva ou extradiscursiva. 

A associação entre a perspectiva argumentativa, com base nos estudos 

retóricos, e análise do discurso não é inovadora. Há autores que defendem uma 

relação de inclusão, compreendendo que “a análise argumentativa é, então, incluída 

na Análise do Discurso como um meio para fazer a análise de todos os processos 

discursivos envolvidos na coconstrução de sentido que envolvam os parceiros, em 

uma determinada perspectiva de influência.”6 

Certo é que, como a AD pretende descrever o funcionamento de 

determinada materialidade discursiva perante uma situação comunicacional, ela não 

pode ignorar a dimensão argumentativa do discurso, afinal todo discurso, mesmo 

aqueles que não têm uma função argumentativa explícita, tenciona partilhar um 

ponto de vista e, com isso, promover alguma influência no interlocutor. Em outras 

palavras, toda enunciação “supõe um locutor e um ouvinte, e, no primeiro, a intenção 

de influenciar o outro de alguma maneira” (BENVENISTE, 1986, p. 84).  

Para Emediato (2011), há três problemáticas a respeito da argumentação: 

uma que a considera como atividade de pensamento; outra que a toma como 

atividade de língua; e, finalmente, uma terceira que encara a argumentação como 

atividade de discurso. É, sobretudo, nesta última perspectiva que o trabalho será 

desenvolvido; todavia não excluiremos da análise a possibilidade de recorrer 

àquelas outras vertentes, por entender que a focalização da análise é o resultado de 

uma escolha que, epistemologicamente, não exclui as outras. Nesse sentido, tem-se 

que 

 

a argumentação é um fenômeno complexo que pode interagir com esses 
diversos níveis de atividade na construção e recepção de uma mensagem. 
Linguagem, pensamento e discurso caminham juntos e não são mutuamente 
exclusivas na argumentação cotidiana

7
. (EMEDIATO, 2011, p.4). 

 

                                                 
6
 Tradução livre do autor. Texto original: “l’analyse argumentative est alors incluse dans l’AD comme 

l’un des moyens de procéder à l’analyse de tous les processus discursifs qui interviennent dans la co-
construction du sens à laquelle se livrent les partenaires, dans une visée d’influence.” (AMOSSY; 
KOREN, 2008, p. 2). 
7
 Tradução livre do autor. Texto original: “l’argumentation est un phénomène complexe qui peut faire 

interagir ces divers niveaux d’activité lors de la construction et de la réception d’un message donné. 
La pensée, la langue et le discours vont de pair et ne s’excluent pas dans l’argumentation 
quotidienne.” 



52 

 

Logo, enquanto o próprio título da dissertação esclarece que a 

argumentação será tratada mediante uma ótica retórico-discursiva, não se poderá 

deduzir que essa abordagem decerto é alternativa quanto às demais. Ao contrário, 

os vieses, na medida do necessário e do possível, hão de se complementar. 

Ademais, a via retórica adotada como principal condutor deste trabalho 

pode ser, de acordo com as teorias que sustentam a análise, considerada mais 

ampla que a própria argumentação, considerando que “a retórica compõe-se de dois 

elementos: argumentativo e oratório.” (REBOUL, 2004, p. 93). Se, por um lado, o 

elemento argumentativo refere-se, mormente, ao logos, o elemento oratório vincula-

se, igualmente, ao ethos e ao pathos. Afirma-se, portanto, a efetiva escolha quanto à 

focalização do objeto em estudo, mas resguarda-se a eventual pertinência de, à 

análise discursiva, somarem-se as questões de linguagem e de pensamento. 

Já faz algum tempo que a argumentação, sob o prisma da retórica, e a 

análise do discurso tem dialogado. Paulo Roberto Margutti Pinto, ao discorrer sobre 

a análise argumentativa como “um tipo de análise do discurso”, assevera que os 

resultados daquela são 

 

inteiramente compatíveis com a orientação da análise do discurso que 
encara a argumentação não como condição inerente ao uso da linguagem, 
mas como construída por força da apropriação particular de certos arranjos 
da língua por sujeitos-enunciadores, efetivados em práticas discursivas 
determinadas. (PINTO, 1999, p. 103). 

 

A aproximação entre a retórica e a análise do discurso é vista por alguns 

autores não só como possibilidade teórica que amplifica os efeitos de uma análise, 

mas como uma relação necessária. Se, por um lado, a análise discursiva é legítima 

herdeira da retórica clássica, por outro, é também aventada a inclusão da análise 

argumentativo-retórica como uma subdividivisão dentro da AD. A concepção de 

 

a análise argumentativa como um ramo da AD vai muito além da concepção 
do sujeito implícito no Tratado. Ela possibilita o estudo da argumentação em 
gêneros do discurso que não apresentam referência persuasiva. Isso inclui 
os meios verbais de procedimentos que vão além dos instrumentos 
referidos nos manuais de retórica, e são estudados através da prosa 
poética, a pragmática, o argumento na língua, etc. Ela  mantém não 
menos que a essência do que funda a retórica: a dimensão dialógica de um 
discurso voltado o para o outro; o estudo de meios orais de persuasão 
em uma situação de fala; e o controle sobre o que sendo dito e discutido no 
espaço social, com base em uma sociedade que se baseia 
em pressupostos compartilhados e promove uma comunidade de pontos de 
vista que possam resultar em certas posturas e comportamentos. [...] a 
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implementação desta abordagem depende da nova retórica de Perelman, 
que contém os fundamentos e desenvolve-os com alguma expansão (o 
potencial autorizado pelo epidítico, a inserção de exemplos de discursos 
diversificados, a ênfase na sociabilidade, etc.), às vezes forçando-os às 
suas consequências extremas.

8
 (AMOSSY, 2004, p. 255). 

 

Para Maingueneau, as questões que se elaboram hodiernamente são 

pertinentes; as respostas, nem sempre fáceis. Afinal,  

 

a Análise do Discurso e o estudo da argumentação são dois ramos de uma 
mesma disciplina? A primeira inclui a segunda, ou a segunda a primeira? 
Trata-se, ao contrário, de duas disciplinas totalmente distintas? Responder a 
esse tipo de questão, definir suas fronteiras é precisamente posicionar-se 
no campo do estudo do discurso. (MAINGUENEAU, 2011, p. 70).  

 

Hoje, portanto, não é incomum lidar com questionamentos, tampouco com 

o entrelaçamento prático entre a argumentação, a retórica e a análise do discurso, 

ao lume de teorias enunciativas que soergueram a enunciação ao status de móbil da 

ação discursiva. 

 

Conforme se pode constatar, a teoria da argumentação, em suas várias 
formas de existência na atualidade, segundo os pontos enfatizados e os 
campos de atuação, constitui a espinha dorsal da Retórica em sua definição 
moderna, no quadro mais amplo na Análise do Discurso que, por sua vez, 
reporta-se a uma teoria geral da significação. O que há de comum entre as 
diversas abordagens reside no fato de considerarem os traços enraizados na 
enunciação, bem como a intenção dos interlocutores de influenciar o outro, 
qualquer que seja ele, de alguma maneira. (MOSCA, 2005, p. 4). 

 

Haquira Osakabe, em sua obra Argumentação e discurso político (2002), 

discrimina quatro razões que denotam a importância da retórica para os estudos da 

linguagem. Segundo o autor, é relavante, para as questões discursivas, a totalidade 

que a retórica costuma vislumbrar no objeto analisado, tendo em vista a adesão à 

                                                 
8
 Tradução livre do autor. Texto original: “l'analyse argumentative comme branche de l´AD déborde 

largement la conception du sujet implicite dans le Traité. Elle ouvre l'argumentation sur des genres de 
discours qui ne manifestent pas de visée persuasive. Elle inclut dans le moyens verbaux des 
procédures qui dépassent les instruments repertoriés par les manuels de rhétorique, et qui sont 
étudiés à travers la poétique de la prose, la pragmatique, l'argumentation dans la langue, etc. Elle n'en 
maintient pas moins l' essentiel de ce qui fonde la rhétorique: la dimension dialogique d'un discours 
tourné vers l'autre; l'étude des moyens verbaux de persuasion dans un discours en situation, et en 
prise sur ce qui se dit et se discute dans l'espace social; la recherche d'une adhésion qui se fonde sur 
des prémisses partagées et qui favorise une communauté de vus susceptible de se traduire en prises 
de positions et en comportements. On a pu voir à quel point la mise en place de cette approche est 
tributaire de la nouvelle rhétorique de Perelman, dont elle reprend les fondements et dont elle 
développe certaines potentialités (l'élargissement autorisé par l'épidictique, l'insertion d'exemples tirés 
des discours les plus divers, l'insistance sur la socialité, etc.) en les poussant parfois vers leurs 
conséquences extrêmes.” 
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tese apresentada. Igualmente, a proposta perelmaniana seria útil porque, além dos 

gêneros discursivos, discute as técnicas de adesão centradas nos raciocínios 

capazes de provocá-la. 

Além desses dois motivos, a retórica favorece os estudos linguísticos 

porque propõe uma semântica ligada a uma “sociologia do conhecimento”, ou seja, a 

proposta retórica de análise não se esgota na linguagem, aliás, não se esgota em 

nenhum limite: o conjunto nocional definido temporalmente dentro do qual há o jogo 

da linguagem ajuda na compreensão, mas não pressupõe um limite para a teoria do 

conhecimento. Encerrando a listagem de vantangens que a retórica poderia trazer 

para o campo da linguagem, a menção é especificamente ao discurso: 

 

E, finalmente, se a interrogação sobre o que ultrapassa os limites da frase 
torna claros alguns problemas de sua estruturação, a Retórica, interrogando 
as entidades discursivas (logo as entidades mais amplas da frase), pode 
fornecer informações fundamentais ao estudo desta. (OSAKABE, 2002, p. 
187). 

 

Páginas à frente, na conclusão do trabalho, o autor é ainda mais preciso 

quanto ao intercâmbio entre as searas epistemológicas: 

 

Seu lugar [do sujeito que atua na linguagem e pela linguagem] é, 
ambiguamente, o Outro e a própria linguagem que o inclui, na medida em 
que é nesse Outro e na liguagem mesma que ele pode definir-se como 
sujeito. 
É nessa última perspectiva que se vê de forma clara a necessidade e a 
possibilidade de recuperação, para a Linguística, da contribuição da Retórica, 
tal como a conceberam Aristóteles e Perelman. [...] A preocupação com a 
relação entre os interlocutores do discurso, com a totalidade discursiva 
enquanto ato linguístico, com os efeitos desse ato linguístico e com o 
mecanismo desse mesmo tipo de ato constitui ponto de convergência entre a 
Retórica e a chamada Linguística da Enunciação, e sua investigação pode 
definir um ponto de partida altamente eficaz para a resolução de problemas 
que não foram devidamente enfrentados dentro da Linguística, dado o vazio 
provocado pelo esquecimento de todo o aparelho conceitural fornecido pela 
Retórica. (OSAKABE, 2002, p. 216). 

 

Um dos elementos que favorece a cooperação entre as áreas do 

conhecimento é a noção de negociação, que os estudos retóricos, na abordagem 

contemporânea, trazem à baila como mecanismo viável para se desenvolverem, 

com amplitude de movimentos, o dialogismo e a argumentação. 

 

Assim, sob uma perspectiva enunciativa, que considera o modo como a 
interação se dá e desenvolve, os enunciados deixam de ser vistos de um 
ponto de vista estritamente lógico, passando a ser considerados como 
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produto de estratégias que levam em conta tensões entre os interlocutores, a 
manutenção do equilíbrio, a continuidade da relação entre eles, para que a 
negociação entre as partes possa se estabelecer. Entram aí as questões do 
agravo, da polidez, do ridículo e outras que a teoria perelmeniana permite 
compreender melhor. (MOSCA, 2004a, p. 129). 

 

1.3.2 A superfície discursiva: o corpus9 

 

A superfície discursiva, objeto de análise, é a defesa judicial de Harry 

Berger, patrocinada por Sobral Pinto, porém não em sua integralidade; resta, pois, 

efetuar um recorte no corpus em função de certo nível de profundidade analítica.  

No tocante às fases da defesa, a lei que instituiu o Tribunal de Segurança 

Nacional, o órgão julgador, definia o rito que deveria ser obedecido nos processos 

contra os acusados de cometimento de crimes políticos que violassem ou 

ameaçassem a segurança nacional. Assim, as normas que definiam o procedimento 

podem ser assim resumidas: inicialmente, o Procurador apresentaria a denúncia ao 

Presidente do Tribunal, contendo as informações acerca do acusado e do suposto 

crime. 

Na sequência, ao acusado que não tivesse defensor, deveria ser 

nomeado um advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o que, de fato, 

ocorreu no caso de Berger e o patrocinador da sua causa foi Sobral Pinto. Em 

seguida, o advogado apresentaria uma defesa prévia, seguida da inquirição de 

testemunhas. Findos os depoimentos das testemunhas, havia ainda oportunidade de 

o réu se manifestar para que, depois, o Procurador fizesse as suas últimas 

considerações antes do julgamento. 

Como o resultado desse julgamento é produto de um Tribunal, dá-se-lhe o 

nome de acórdão, ao qual caberia o recurso denominado tecnicamente apelação. 

Entre todos os atos processuais é permitido que haja requerimentos, manifestações 

ou eventualmente recursos, mas obviamente toda e qualquer decisão era 

proveniente de um tribunal que tivera gênese política – e não jurídica. 

No processo em exame, há, evidentemente, a defesa prévia – peça que 

será analisada, na qual são apresentados os principais argumentos da defesa –, 

uma série de requerimentos – entre os quais será analisado aquele que, pela 

ousadia da argumentação, fez com que a defesa de Berger ganhasse importante 

                                                 
9
 Não obstante a existência de controvérsia entre a utilização do termo corpus e da expressão objeto 

de análise, este trabalho, por não ter enfoque nessa distinção teórica, não fará distinção entre as 
formas de referenciar a superfície discusiva. 
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repercussão –, além do documento que ocuparia o lugar das alegações finais. Como 

o acusado foi julgado culpado, houve o recurso de apelação ao Superior Tribunal 

Militar, cujos pleitos foram indeferidos pelos juízes responsáveis, e um pedido de 

habeas corpus intercorrente, denegado. 

Serão, assim, examinados, com minudências, excertos da defesa prévia, 

documento que inaugura o procedimento defensivo do réu, e de um dos 

requerimentos em que o advogado se dirige ao juiz da causa solicitando um 

tratamento adequado ao seu cliente. Outros excertos de documentos cujo continente 

é o mesmo processo judicial também colaborarão nas atividades analíticas. 

Harry Berger, acoimado em razão de sua participação nos levantes de 

1935, teve uma defesa judicial que, aprioristicamente, focalizaria a incriminação 

legal, a fim de refutá-la mediante os instrumentos e argumentos cabíveis. Entretanto, 

desde que se deparou com seu cliente, o advogado Sobral Pinto encarou uma 

questão mais premente: o suplício imposto a Berger pelas autoridades policiais 

brasileiras. O problema não seria solucionado facilmente e daria origem a uma série 

de requerimentos interpostos, dentre os quais se destacam, pelos motivos que a 

análise objetiva mostrar, as solicitações que consubstanciam o requerimento de dois 

de março de 1937. 

A despeito de esta pesquisa ter tido acesso à defesa judicial de Harry 

Berger em sua inteireza, mediante obtenção da Apelação nº 4.899 junto ao Superior 

Tribunal Militar (processo que, como elucida o capítulo posterior, julgou os 35 

cabeças da insurreição comunista de 1935), a análise, devido às pretensões de uma 

abordagem retórico-discursiva, será limitada ao exame de trechos de dois 

documentos elaborados pelo advogado Sobral Pinto, componentes, ambos, do 

procedimento de defesa perante a jurisdição instituída. 

Faz-se necessário tal recorte a fim de definir um corpus discursivo no qual 

se possa exercer não uma investigação exauriente, mas uma análise que tenha 

representatividade e possa investigar, com mais acurácia, o fenômeno das 

representações dos elementos retóricos. Afinal, tem-se como prescrição basilar da 

análise do discurso a noção de que ela 

  

para poder operar, supõe enunciados terminados, espaços discursivos 
limitados: isso significa que se lida com textos naturalmente fechados ou 
que, por diversos artifícios, procede-se explicitamente (por amostragem) ou 
implicitamente (por generalização a partir de fragmentos) a um fechamento 
do texto. (DUBOIS, 1978, p. 3 apud COURTINE, 2009, p. 28). 
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Em consideração à asserção de Jacques Dubois, pode-se definir que a 

presente pesquisa é fundada em amostras de material discursivo – explícito e 

detalhadamente determinado – junto a certos fragmentos de outras peças judiciais 

que, igualmente, integram a defesa. Os dois documentos destinados à análise 

encontram-se ao final da dissertação, registrados de forma integral, considerada a 

natureza textual dos documentos tomados isoladamente. Eles se encontram no livro 

“Por que defendo os comunistas”, publicado por Sobral Pinto em 1979, e foram 

extraídos da Apelação 4.899, do Superior Tribunal Militar, a qual foi consultada 

sempre que necessário, e, da mesma forma, será assim citada. 

O processo original é composto por volumes divididos em três séries: “A”, 

“B” e “C”. Tomando a série “A” como exemplo, a fim de dimensionar o universo de 

pesquisa, verifica-se a existência de nove volumes, mais um apenso. No total, são 

5.419 páginas neste volume. Boa parte das quais, evidentemente, é meramente 

protocolar, outras tantas tratam de outros acusados, mas, ainda assim, o número 

mostra o tamanho do espaço discursivo imediato onde se situam os documentos 

judiciais ao final reproduzidos. 

Sobre o problema das escolhas do material de análise – problema 

historicamente iterado nos procedimentos de tratamento discursivo –, cabe a 

consideração de que, neste trabalho, é reconhecida e expressamente revelada a 

intervenção empírica do autor na seleção das informações, inclusive porque é 

“impossível ignorar que a seleção desses termos apoia-se em um saber histórico” 

(COURTINE, 2009, p. 155). Logo, os dois documentos estudados em significativa 

parte foram selecionados em virtude da representatividade, determinada sob o 

julgamento oriundo da pesquisa.  

Datada de 29 de janeiro de 1937, a Defesa prévia constitui o primeiro 

mecanismo processual que, regularmente, pretende refutar as acusações feitas 

contra Harry Berger. Num texto de 15 páginas datilografadas, Sobral Pinto discorre 

sobre o suposto crime praticado por seu cliente, sem se deter nas normas violadas 

(inclusive porque eram elas fruto de um autoritarismo criticado pelo advogado), 

tampouco nos atos cometidos por Berger. Sobral concentra-se no perfil do sujeito e 

em suas motivações, ou seja, não se prende nos fatos, mas em suas causas.  

O até então único biógrafo de Sobral Pinto faz, em um parágrafo, uma 

análise da defesa prévia, nos seguintes termos: 
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Sobral escreveu com algum entendimento da causa comunista quando 
redigiu, em nome de Berger, uma defesa prévia. Escrita sem a cooperação 
de seu cliente, que o tinha por agente da polícia, o sumário apresentava 
uma imagem compassiva do odiado comunista alemão. Tentando demolir a 
caricatura feita pelo juiz Ribas Carneiro, escreveu que uma observação 
menos superficial revelava emoções no interior daquele peito 
aparentemente granítico. Denominou Berger um simples obreiro de um ideal 
numa contenda causada pelo fracasso das classes dominantes em corrigir a 
má distribuição da riqueza produzida pelo trabalho. O sumário dizia que o 
comunismo continha muitas verdades e uma predominantemente mentira, o 
materialismo, e concluiu que o problema não seria resolvido por repressão, 
organizada por um tribunal de exceção, o TSN. (DULLES, 2001, p. 94). 

 

Deveras importante, a defesa prévia, no âmbito da análise pretendida, 

não pode jamais ser tomada isoladamente. Por isso, outros excertos auxiliarão na 

definição dos elementos representados na defesa judicial, além, inclusive, do já 

mencionado requerimento de março de 1937. A relativização dos limites do corpus 

leva em consideração, assim, a noção de que “o objetivo da análise retórica é evitar 

a acumulação estéril de fatos; seu objetivo é reordenar e reavaliar os dados de 

forma racional e eficaz.” (MANELI, 2004, p. 22). Para tanto, nosso esforço será o de 

organizar as informações em busca de respostas a uma questão: como, afinal, as 

representações dos elementos retóricos atuam no procedimento argumentativo? A 

pergunta, seminal, desdobra-se em tantas outras; as soluções, dentro da medida da 

razoabilidade, são o escopo dos capítulos seguintes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O foco de cada julgamento recai sobre a pessoa 
do réu, o homem de carne e osso, com uma 
história individual e com um conjunto único de 
qualidades, peculiaridades, atitudes típicas e 
circunstanciais. Tudo que for além disso [...] afeta 
o julgamento, enquanto formarem o fundo e as 
condições sob as quais o réu cometeu seus atos. 
Tudo aquilo com que o réu não entrou em contato 
ou que não o influenciou, deve ser omitido dos 
processos do julgamento [...]. Se o réu for tomado 
como um símbolo e o julgamento como um 
pretexto para trazer à tona assuntos, que são 
aparentemente mais interessantes do que a culpa 
ou inocência de uma pessoa, então a consistência 
exige que no inclinemos diante da afirmativa feita 
por Eichmann e seu advogado: que ele foi trazido 
à cena porque era necessária uma válvula de 
escape [...]. 
 
Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: um 
relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: 
Diagrama e Texto, 1983, p. 293-294. 
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2. O CONTEXTO RETÓRICO: CONTINGÊNCIAS DE UM JULGAMENTO 

 

 

2.1 O momento 

 

O processo judicial que contém a defesa a ser analisada tem início com o 

recebimento da denúncia10, pelo juiz competente, em 25 de novembro de 1936, na 

qual são acusados os 35 cabeças da insurreição comunista de 1935. Arthur Ernest 

Ewert – ou Harry Berger –, tido como uma liderança sobranceira, não apresentara 

nenhum advogado, então o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

indicou o nome de Heráclito da Fontoura Sobral Pinto para atuar em sua defesa. 

Sobral Pinto foi comunicado de que seria o representante de Harry Berger e teve a 

primeira participação no processo mediante um requerimento que dirigiu ao juiz da 

causa, solicitando que, ao visitar seu novo cliente, pudesse se fazer acompanhar por 

pessoa de confiança deste. 

Os três anexos que inauguram o rol ao final deste trabalho são 

comprobatórios, respectivamente, da data de início do processo, da indicação feita 

pela OAB e do primeiro documento que o advogado direciona ao órgão judicante 

instituído. A defesa prévia – que será analisada amiúde – foi apresentada poucos 

dias após, em 19 de janeiro de 1937, pouco mais de um ano depois de ocorrida a 

insurreição de novembro de 1935. A condenação de Berger à pena de 13 anos e 

quatro meses de reclusão sobreveio em sentença datada de sete de maio de 1937, 

de competência do Tribunal de Segurança Nacional. Posteriormente, no segundo 

grau de jurisdição, a decisão foi confirmada por acórdão publicado em 13 de 

setembro de 1937, o qual põe fim à cadeia de recursos. 

Assim, o discurso de defesa situa-se, politicamente, no governo de 

Getúlio Vargas – que assomou ao poder em novembro de 1930 –, mais 

especificamente às vésperas do denominado Estado Novo, o governo ditatorial de 

Vargas iniciado em 10 de novembro de 1937, data em que o presidente “fechou o 

sistema político” (SKIDMORE, 1982, p. 51), ordenando cerco militar ao Congresso 

                                                 
10

 A denúncia, como regra, na seara jurídica criminal, é o ato documentado, dirigido ao juiz 
competente, em que se imputa, ao acusado, o cometimento de um crime. Em outras palavras, “é a 
exposição feita pelo Ministério Público, contendo a narração do fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 
classificação do crime e o rol das testemunhas.” (SOIBELMAN, 1979, p. 114). No caso em exame, a 
denúncia foi oferecida pelo Procurador do Tribunal de Segurança Nacional. 
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Nacional, de forma a impor o fechamento do Legislativo, e, na sequência, 

outorgando uma Constituição autoritária para o país (a Constituição de 1937), ao 

passo que determinava que fossem os partidos políticos encerrados, instituída a 

censura à imprensa e os movimentos sociais esvaziados. 

No entanto, para compreender o movimento de sublevação de 1935 – do 

qual a defesa analisada é decorrente –, assim como as circunstâncias político-

sociais e ideológicas mais presentes no saliente momento histórico, é preciso 

retroceder aos primórdios de uma ideologia que determinou, direta ou indiretamente, 

muitos conflitos daquele período: o comunismo. 

Quando Karl Marx escreveu, em parceria com Friederich Engels, o 

Manifesto Comunista, em 1848, havia a preferência ao termo “comunismo” com 

fulcro na expectativa de distanciar a nova teoria de outras doutrinas até então 

existentes sob o rótulo de “socialismo”, porque, à época, o socialismo era 

considerado uma doutrina burguesa, identificada com  

 

os vários esquemas reformistas experimentais e utópicos dos ideólogos 
pequeno-burgueses. Os comunistas eram aqueles que estavam claramente 
a favor da derrubada revolucionária da ordem existente e do 
estabelecimento de uma sociedade igualitária. (COGGIOLA, 2005, p. 10). 

 

Todavia, “Marx passou a usar indiscriminadamente os termos ‘socialismo’ 

e ‘comunismo’” (SPINDEL, 1980, p. 9), à proporção que suas ideias começaram a se 

tornar hegemônicas, o que ocorreu a partir da segunda metade do século XIX. 

A teorização sobre o comunismo leva em consideração a existência de 

uma sociedade capitalista em desenvolvimento, para a qual a noção do trabalho – e 

do seu significado para os sujeitos sociais – é fundamental. Seria o trabalho, afinal, o 

ponto de dissensão entre quem produz – o trabalhador – e quem aufere o resultado 

– o capitalista. Com a crença de que essa relação é injusta e não confere ao homem 

o status da completude de suas potencialidades, Marx pensa no comunismo como 

um estágio pós-capitalista, no qual a sociedade humana, mais evoluída, possa 

compartilhar quaisquer espécies de bens e evitar qualquer tipo de exploração do 

homem sobre o homem. 

A passagem de um estado para outro, entretanto, ocorreria, segundo a 

teoria que veio a ser denominada marxista, por meio da revolução, que, em choque 
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com o poder instituído, fatalmente recorreria à violência como meio de chegar ao fim 

ambicionado: 

 

Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. 
Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela 
derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes 
dominantes tremam à ideia de uma revolução comunista! Nela os proletários 
nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Têm um mundo a ganhar. 
(MARX; ENGELS, 2005, p. 69).  

 

Conquanto as obras de Karl Marx constituam a teoria motriz sobre o 

comunismo – em especial, o Manifesto comunista e O Capital –, Lenin, pseudônimo 

de Vladimir Ilitch Ulianov (1870-1924), dirigente da Revolução Russa de 1917, 

exerceu importante papel teórico, interpretando e desenvolvendo o ideário marxista, 

sobretudo com o intuito de, segundo o seu ponto de vista, evitar leituras errôneas. 

Assim, a teoria revista posteriormente foi denominada de marxista-leninista, e 

informa que o comunismo, na sua fase completa, somente seria alcançado depois 

que houvesse a tomada de poder pela classe proletária e a extinção do modo de 

produção capitalista, juntamente com a instalação do modo de produção socialista. 

Enquanto, em meados do século XIX, o espectro do comunismo rondava 

a Europa – como assevera o Manifesto –, sua encarnação só se efetivaria no início 

do século posterior, principalmente com a Revolução de 1917. Com efeito, houve 

uma primeira tentativa de unificar o movimento operário com a Associação 

Internacional dos Trabalhadores, em Londres, com Marx à frente, entre 1864 e 1876, 

movimento que ficou conhecido como a Primeira Internacional. Convivendo com 

propostas e alternativas dentro da própria organização operária, o fim do século XIX 

encontrou no Partido Social-Democrata Alemão o adequado receptáculo para o 

desenvolvimento das ideias marxistas. Não por acaso, o partido se tornaria o eixo da 

Segunda Internacional, fundada no ano de 1889, em Paris.  

Atuando fortemente no plano ideológico, a Segunda Internacional 

conseguiu promover uma divulgação massiva, centrada na informação ao corpo de 

trabalhadores, além de desenvolver interpretações da teoria de Marx como uma 

“concepção de mundo [...]. Estava nascendo um marxismo, e o termo, utilizado, ao 

que parece, pela primeira vez por Kautsky um pouco antes do falecimento de Marx, 

arrancou deste expressões de ironia e protesto.” (PAULO NETTO, 1989, p. 38). 
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As transformações operadas na sociedade capitalista na virada de século 

direcionaram a atenção de vários revolucionários formados sob a égide da Segunda 

Internacional para uma revisão das ideias de Marx. Os reformistas compunham, 

então, um grupo heterogêneo que, em 1914, entra em crise, principalmente por 

diferenças no entendimento sobre o comportamento do movimento diante da 

Primeira Guerra. A Segunda Internacional chega ao rompimento quando, finda a 

guerra, eclode a Revolução Russa, denunciando os desdobramentos ideológicos 

que, de uma forma simplificada, separavam os reformistas, mais integrados, dos 

revolucionários, que passaram a se denominar, efetivamente, “comunistas”. 

Fundada em 1919, a Internacional Comunista (também conhecida por 

Comintern11 ou Terceira Internacional), influencia decisivamente a política comunista 

sob a qual se assentou a insurreição brasileira de 1935, como se verá. O marxismo 

institucionalizado pela Terceira Internacional é o marxismo-leninismo, doutrina que 

comporta dois blocos de saber interligados: o materialismo dialético e o materialismo 

histórico. Enquanto que o materialismo dialético é principiológico, ou seja, uma teoria 

ontológica que prioriza o movimento e as contradições e considera o mundo material 

como o dado primário que aparece na consciência (dado secundário) como reflexo; 

o materialismo histórico, por sua vez, é a aplicação daqueles princípios no exame da 

sociedade. Ademais, a revisão leninista ampliou certas concepções, em destaque a 

possibilidade de ocorrência da revolução socialista, etapa necessária para o 

comunismo, a partir da mobilização de trabalhadores oriundos do campo, em países 

nos quais não havia, necessariamente, um capitalismo desenvolvido e, nas urbes, 

uma massa operária engajada. 

Ainda que, durante toda a existência da Internacional Comunista, não 

tenha havido nenhum processo revolucionário vitorioso em outros países, parte de 

sua função consistia em fornecer subsídios para reproduzir a Revolução Soviética 

mundo afora. 

 

Quando falavam em estender a Revolução a outros países, os dirigentes da 
União Soviética e da Internacional Comunista [...] falavam de uma 
possibilidade bastante concreta. Naquele momento da história do continente 
europeu, o enfraquecimento econômico e a insatisfação social que 
dominavam grande parte dos países tornavam esta hipótese bastante 
plausível. Em alguns países da Europa, dentre os quais se destacava a 
Alemanha, a Revolução comunista parecia ser uma coisa de semanas. 
(SPINDEL, 1980, p. 34-35). 

                                                 
11

 O termo Comintern ou Komintern é proveniente do alemão “Kommunistische Internationale”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
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Com o crescimento, nos anos 1930, do nazifascismo, o Comintern é 

obrigado a articular-se, principalmente a partir de 1934, de modo a constituir uma 

política de frente antifascista. Já no ano seguinte esta seria uma de suas principais 

diretrizes. Diante desse contexto de expansão dos ideais comunistas, mas, 

sobretudo, de combate à expansão fascista por intermédio de frentes populares, é 

que o Brasil ganha o interesse da Internacional. 

Os anos 1930 foram palco, em todo o mundo, de lutas ideológicas 

intensas. A crise de 1929 concluiu uma década próspera especificamente para os 

Estados Unidos, entretanto, nem todos os países em que o capitalismo encontrava-

se desenvolvido tiveram a mesma sorte. A Europa, arrasada após a primeira guerra, 

tornou os Estados Unidos um grande credor, haja vista que, findo o conflito, o 

governo deste país detinha aproximadamente metade de todo o ouro que circulava 

nos mercados financeiros internacionais.  Apesar do crescimento do capitalismo 

enquanto sistema econômico-social, seus pontos fracos tornavam-se evidentes com 

a crise da liberal democracia sendo agravada pelo crack, e a alternativa socialista 

alastrava-se nos nichos em que as contradições do capitalismo superavam as 

supostas vantagens. 

Com efeito, “a época histórica que se abre com o fim da I Guerra Mundial 

e com a Revolução de Outubro12 é de profundas alterações em todos os domínios, 

do econômico ao artístico com o surgimento de tendências as mais díspares”. 

(SODRÉ, 1986, p. 7). O armistício traria o legado de referência capitalista aos 

Estados Unidos, e de ruína econômica à Alemanha, que tentava se recuperar sob a 

ameaça, junto a seus Aliados, do ideário socialista consolidado pela Revolução 

Russa de 1917. O comunismo era, enfim, uma possibilidade que, cada vez mais 

concreta, assombrava o regime capitalista e muitos governos, preocupados em 

preservar este sistema, adotavam medidas, em geral, impopulares e 

antidemocráticas. 

Aos poucos, enquanto os Estados Unidos adotavam o New Deal, nos 

anos 1930, como tentativa de escapar à crise, outros países, sob o avanço de 

                                                 
12

 A referência para a Revolução de Outubro é a Revolução Russa de 1917 que, na verdade, abrigou 
dois processos revolucionários: a Revolução Branca, iniciada em março daquele ano, e a Revolução 
Vermelha, iniciada em novembro, na qual o poder foi tomado pelos bolcheviques. Em virtude do 
calendário utilizado pelos russos, aquela ficou conhecida como Revolução de Fevereiro e esta por 
Revolução de Outubro. (COTRIM, 2008). 
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ideologias autoritárias, adotavam regimes totalitários, nos quais as ditaduras policiais 

enfrentavam a presença, em expansão, dos crimes políticos. A reação do Estado 

ocorria com investidas em diversas frentes: seja com a criação de legislações 

específicas; seja com métodos de repressão a movimentos subversivos; seja com a 

propaganda ideológica, corroborada por vários setores da sociedade. 

Nesse ambiente conflituoso, diversos regimes autocráticos consolidaram-

se, como ocorrido na Itália, com o fascismo e a ascensão de Mussolini; na 

Alemanha, com o nazismo e a liderança de Hitler; na Espanha, sob a ditadura de 

Franco; e em Portugal, com o regime ditatorial de Salazar. Com financiamento dos 

próprios vitoriosos na guerra – dos Estados Unidos, particularmente –, o nazismo era 

encarado, principalmente pelos países europeus, como um “baluarte anticomunista” 

(MARTINS, 1994, 57) e da “civilização cristã e ocidental”. (SODRÉ, 1986, p. 10). 

 
Rachara-se o mundo em várias frações, o mundo democrático com suas 
infindáveis querelas interimperialistas, o mundo dos novos imperialistas 
nipo-nazi-fascistas com aventuras começadas na África e na Manchúria, e o 
mundo dos países coloniais e semidependentes, objetos dos planos de 
todos os imperialistas. Além desses, o mundo novo soviético, onde se 
praticavam incríveis atrocidades em nome de ideais revolucionários 
difundidos por todo o mundo, que só conhecia os ideais e não as 
atrocidades. (MARTINS, 1994, p. 58).  

 

O fascismo e o nazismo eram paradigmas de formas ditatoriais que se 

alastravam pelo mundo, repercutindo na América Latina, especialmente em alguns 

países. O Brasil, especificamente, ampliava o comércio com a Alemanha – 

principalmente com a venda do algodão – e aderia ao escopo daqueles regimes 

totalitaristas, que influenciavam movimentos como a Ação Integralista Brasileira, que 

apoiou Getúlio Vargas na implantação da ditadura do Estado Novo, e ganhavam o 

fascínio de alguns generais, como Góes Monteiro e Eurico Dutra, ambos militares 

que ocuparam a pasta de Ministro da Guerra do governo Vargas (aquele em 

1934/1935; este, de 1936 até 1945, quando saiu para disputar a presidência). Para 

parte da população brasileira,  

 

era fascinante a oratória hitlerista, que dominava a plutocracia comuno-
judeu-capitalista e exaltava o nazismo como partido do povo, que iria 
realizar a era do super-homem germano e ariano, como senhor da 
humanidade inferior, que era o resto do mundo. (MARTINS, 1994, p. 56). 
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Por outro lado, merece menção o interesse ou a ameaça de Hitler que, à 

época, ganhou repercussão no país: “Nós edificaremos uma nova Alemanha no 

Brasil.”13 

Enquanto o mundo experimentava a aurora de um decênio conturbado, 

em três de novembro de 1930 o gaúcho Getúlio Vargas, líder da oposição 

revolucionária que retirou do poder o presidente Washington Luís dez dias antes, 

ascendeu ao cargo mais elevado da república brasileira, entronizado pelas forças 

político-militares que lhe apoiaram na denominada Revolução de 1930. Chegava ao 

fim a República Velha, junto à decadência política da aristocracia cafeeira e ao 

desafio gerado pelos efeitos da crise de 1929, que se alastravam. A economia, nos 

primeiros anos da Era Vargas, sofria profundas mudanças, com o deslocamento de 

base exclusivamente agrícola para o investimento na indústria, transposição que 

impulsionaria o crescimento urbano. 

Os conflitos político-ideológicos marcaram esse período no Brasil, como 

os confrontos ou disputas políticas com os tenentes liberais reformistas que haviam 

apoiado Getúlio anteriormente e os embates do presidente com a elite paulista 

desalojada do poder. A Revolução Constitucionalista de 1932 assinala a pressão 

que a ditadura implementada por Getúlio Vargas (chamada por ele de Governo 

Provisório) sofria, em prol da legalidade e da respectiva promulgação de uma nova 

Constituição para o país. As forças repressoras de Vargas venceram o movimento 

liderado por São Paulo, o que não impediu a promulgação da Constituição de 1934, 

que foi consequência direta daquela revolução e tinha como propósito “organizar um 

regime democrático, que assegure [assegurasse] à Nação a unidade, a liberdade, a 

justiça e o bem-estar social e econômico”14. 

A mesma assembleia constituinte responsável pela Constituição de 1934 

elegeu, mediante voto indireto, Getúlio como Presidente da República, porém nem a 

Constituição, nem a ocupação legítima do cargo presidencial seriam longevos, uma 

vez que 

  

os grupos políticos mais intimamente identificados com as posições do 
constitucionalismo liberal e do reformismo socioeconômico estavam, em 

                                                 
13

 “Nous édifierons une nouvelle Allemagne au Brésil”, do livro Hitler m’a dit (p. 78), do escritor nazista 
Hermann Rauschning, editado pela Cooperatio, Paris, 1939 (apud JOFFILY, 1987, p. 19). 
14

 Texto constante no preâmbulo da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 
de Julho de 1934). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 7 dez. 2011. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/%20constitui%C3%A7ao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/%20constitui%C3%A7ao34.htm
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1934, superados por um novo gênero de ativismo político. A política no 
Brasil, como na Europa no começo da década de 1930, marchava para a 
radicalização. (SKIDMORE, 1982, p. 41).  

 

Almejando escapar de um maniqueísmo simplista, pode-se afirmar que, 

se, por um lado, o Governo Vargas, em sua primeira fase, foi virtuoso em uma série 

de aspectos, a partir de ações como a implementação do ensino técnico e a 

padronização da educação nos níveis médio e superior; por outro, a política getulista 

foi desastrosa, colhendo frutos amargos do autoritarismo. Importa, para o fito deste 

trabalho, compreender que, como o Governo Vargas ascende em meio a conflitos, 

mediante um golpe político-militar, ele franqueava as portas, pelas circunstâncias, a 

reações as mais extremadas.  

Entre os lineamentos dos anos que sucederam ao de 1930, estão o 

surgimento de movimentos sociais mais organizados e dimensionados, com traços 

ideológicos bem circunscritos, alguns deles pela radicalidade. Se a “direita” se fazia 

representar pelo integralismo, a “esquerda” era mobilizada pelo comunismo.  

Com inspiração no fascismo, a Ação Integralista Brasileira (AIB) era 

caracterizada pelo nacionalismo, totalitarismo, antissemitismo e antidemocracia, 

tendo como voz proeminente a de Plínio Salgado. Os integralistas apoiavam Getúlio 

Vargas na expectativa de chegarem ao poder – e recebiam o mútuo suporte. Em 

contraposição, atuava a Aliança Nacional Libertadora (ANL) que reunia, entre os 

seus integrantes, os comunistas brasileiros. 

No Brasil, o movimento operário é anterior à implantação do Partido 

Comunista, porém as alas anarquistas e anarcossindicalistas que eclodem no fim do 

século XIX e influenciam decisivamente o meio proletário brasileiro no início do 

século XX não foram capazes de promover, seja sob a perspectiva teórica, seja sob 

a pragmática, uma opção factível à sociedade burguesa, inefetividade que abriu as 

portas para a doutrina marxista-leninista levar ao surgimento, no país, do Partido 

Comunista do Brasil (PCB). 

O PCB foi criado em 1922 como uma seção brasileira da Internacional 

Comunista e, de julho daquele ano até janeiro de 1927, o partido é relegado à 

ilegalidade, mantendo, contudo, sua atuação junto à classe trabalhadora. O governo 

de Washington Luís permitiria apenas um breve interlúdio na situação ilícita do PCB, 

pois, aprovando a denominada Lei Celerada, determina seu retorno à ilegalidade em 

agosto de 1927. 
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Tanto no Brasil quanto no resto do mundo repercutem as inconstantes 

políticas de ação do Comintern. O vaivém das diretrizes de atuação contempla, 

inicialmente, um direcionamento para a constituição de frentes amplas de atuação. 

Depois, na década de 1930, há dois momentos bem demarcados. No primeiro 

quinquênio, prevaleceu no Comintern a política ultraesquerdista de diferençar os 

socialistas não comunistas, atribuindo-lhes a pecha de “fascistas disfarçados”. 

Nessa perspectiva, os comunistas lutariam sozinhos e, mesmo que houvesse uma 

vitória fascista, esta seria suprimida pela revolução proletária. Foi uma mudança 

radical na linha política, momento em que a direção da Internacional incita os 

partidos comunistas “da América Latina a romperem com a política de frente ampla, 

classificada agora como direitismo, e a se lançarem imediatamente em uma linha de 

atuação que levasse à hegemonia do movimento revolucionário da classe operária.” 

(SPINDEL, 1980, p. 65). Tal política favoreceu uma divisão na classe operária e, na 

Alemanha, permitiu a consolidação do poder nas mãos de Hitler, em 1933.  

A política mudaria novamente, em 1934, com a retomada da estratégia de 

formação de frentes populares que pudessem desencadear do processo 

revolucionário. O retorno à diretriz ocorreu em função, principalmente, do 

crescimento do nazifascismo, logo “a Frente Ampla passa a ter uma política mais 

interessante, do ponto de vista do movimento operário internacional, para a 

contenção do crescimento das forças de direita.” (SPINDEL, 1980, p. 70). São essas 

orientações, então, que antecedem a insurreição comunista no Brasil: os partidos 

comunistas deveriam buscar a constituição de um agrupamento irrestrito com 

enfoque revolucionário.  

Não à toa, houve profunda identificação dos comunistas com a Aliança 

Nacional Libertadora, a qual se ergueu contra a Ação Integralista Brasileira, 

agregando várias correntes ideológicas e defendendo “Pão, Terra e Liberdade”. As 

alterações sociais vividas nos anos que antecederam 1935 propiciaram a formatação 

de um movimento, que aglutinava, como frente ampla, diversos setores da 

sociedade. 

 

Nela estavam presentes, realmente, militares tenentistas, não comunistas, 
feridos pela derrota do Tenentismo e pelo seu desvirtuamento após a vitória 
do movimento de 1930, e civis socialistas, democratas, liberais e 
comunistas. A composição de forças que definia a ANL como uma frente 
ampla estava marcada ainda mais pela presença, em suas fileiras, de 
comunistas, socialistas, trotsquistas e esquerdistas de vários matizes [...]. A 
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frente ampla [...] cresceu em ritmo acelerado, abriu-se ainda mais e a 
organização acolheu todos os descontentes, todos os inconformados, todos 
os decepcionados. (SODRÉ, 1986, p. 32). 

 

Ameaçado pelo crescimento da ANL, Vargas aprova, em abril de 1935, a 

Lei de Segurança Nacional15, a denominada “Lei Monstro”, que concentrava o poder 

nas mãos do Presidente da República e dava início a um estado de exceção. 

Consequentemente, determina o fechamento da Aliança. Com a radicalização das 

posições, os comunistas que integravam o movimento direcionam-se à revolta 

armada de novembro de 1935. 

Conforme já dito, há uma relação direta entre a insurreição de 1935 e a 

política da Internacional Comunista (IC) adotada a partir de 1934. Outrossim, é 

capital para aquela sublevação a presença de Luiz Carlos Prestes, que inicia seu 

retorno ao Brasil em dezembro de 1934, depois de passar três anos na União 

Soviética. Ele chega poucos dias depois de aprovada a “Lei Monstro”, junto a Olga 

Benário, agente do serviço de espionagem do exército soviético.  

Desde o início dos anos 1920, a IC espalhava agentes clandestinos pelo 

mundo, sendo que, a partir de 1931, enviados passaram a orientar o PCB e a 

organizar cursos para a formação de novos dirigentes. Na fase pré-35, havia, no 

Brasil, onze enviados do Comintern atuando e se comunicando, por rádio, com 

Moscou. Militantes comunistas experientes, como Harry Berger, Rodolfo Ghioldi e 

Olga foram indicados para ajudar a preparar o movimento insurgente. A 

Internacional relutava em aceitar que, no Brasil, existiam condições propícias para a 

Revolução, todavia o secretário-geral do PCB, o “Miranda”, atuava no sentido de 

convencer os dirigentes do Comintern e, nesse sentido, ganhava o apoio de Prestes. 

Diante das informações repassadas, de que não só existiam as condições 

necessárias, mas também de que o país vivia uma situação revolucionária, é que 

haviam sido enviados aqueles importantes quadros. 

Em meados de 1935, agravavam-se os confrontos entre aliancistas e 

integralistas. No governo, havia, além de forte suspeição de que a ANL mantinha 

estreitos laços com a União Soviética, informações da presença de Luiz Carlos 

Prestes no país e de que este articulava uma revolta armada. Prestes, seguindo 

orientação da IC, convoca, em julho de 35, os aliancistas ao assalto, por meio de um 

                                                 
15

 Lei nº 38, de 4 de abril de 1935, que define crimes contra a ordem política e social. A lei, objeto de 
intensos debates no Congresso, havia tramitado por um longo período e, em 14 de dezembro de 
1935, menos de um mês após a insurreição, teria vários dispositivos alterados. 
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violento discurso, atacando o fracasso de Vargas ante os ideais de 1922; o 
de que o Brasil precisava era de um “governo popular”, que fosse realmente 
“revolucionário e anti-imperialista”. Superestimando gravemente as 
perspectivas de uma revolução de massas da esquerda, terminou com o 
grito: “Abaixo o governo odioso de Vargas! Abaixo o fascismo! Por um 
governo popular nacional revolucionário! Todo o poder à Aliança Nacional 
Libertadora!” (SKIDMORE, 1982, p. 42). 

 

Na semana seguinte, exatamente no dia 13 de julho, a polícia, sob a 

determinação de Getúlio, invadiu a sede da Aliança a fim de confiscar documentos 

que provariam a ligação do movimento com a URSS. Com o fechamento da ANL, o 

comitê central do PCB passou a acreditar que o país vivia um estado revolucionário. 

Apesar de fora da lei, continuavam a crescer os núcleos da Aliança e o PCB se 

preparava para a insurreição.  

Em agosto de 1935, no 7º Congresso da IC realizado em Moscou, Prestes 

foi eleito membro do Comitê Executivo da Internacional Comunista. Os comunistas 

contavam muito com a ala militar simpatizante, principalmente com os oficiais que 

tinham em Prestes a imagem de um líder de moralidade austera e propósitos justos, 

para o fortalecimento do movimento, e a redução do efetivo, iniciada por Getúlio, 

com o afastamento de soldados, cabos e sargentos, enfraqueceria o apoio a uma 

eventual sublevação. Assim, em outubro de 1935, Berger telegrafou a Moscou 

dizendo que poderiam ser “obrigados a agir” (ESCOREL, 2002). 

O PCB reuniu-se, no Rio, em 23 de novembro e, na oportunidade, Prestes 

passou a integrar o Comitê Central, por indicação de Berger e de Ghioldi. Na mesma 

data, o movimento estourou em Natal. Em 24 de novembro, no Recife e em 27 do 

mesmo mês, no Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, haveria, também, levantes 

revolucionários que integravam o movimento insurgente de caráter comunista 

denominado, por muitos livros de história, de Intentona Comunista de 1935. 

Os três levantes foram, efetivamente, frustrados considerado o seu 

propósito, mas o localizado em Natal teve certa sobrevida. Os rebelados chegaram a 

formar um Comitê Popular Revolucionário, composto por membros da direção do 

PCB organizados em regime de certa improvisação, na expectativa de que outros 

estados também se levantassem. No Rio de Janeiro, Luiz Carlos Prestes foi 

surpreendido, dia 24 de novembro, à noite, com a notícia da rebelião em Natal. 

Logo, poderia dar início ao movimento na capital no dia 25 ou 26, entretanto o 
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secretário do PCB não foi localizado, restando a Prestes a responsabilidade – 

recusada naquele momento, portanto – de acender o pavio do levante no Rio. 

Assim, de 23 a 27 de novembro, Natal experimentou o resultado de uma 

revolução comunista. A fim de conquistar o apoio popular, o comitê revolucionário 

abaixou o preço dos bondes e, para garantir a gestão financeira, os cofres da 

Recebedoria de Rendas e do Banco do Brasil foram arrombados, sendo o dinheiro 

encontrado levado para a sede do governo revolucionário. Em Recife, os rebeldes 

permaneceram lutando até o dia 25 de novembro, mas, dominados e cientes de que 

reforços adversários estavam a caminho, bateram em retirada para o interior do 

estado, terminando mortos ou presos. Destes, apenas os oficiais militares 

comunistas escaparam da tortura a qual todo o restante foi submetido. Informados 

do fracasso no Recife, assim como da derrota de rebeldes que empreenderam 

marcha pelo interior do estado, os aparentemente vitoriosos revolucionários de Natal 

decidiram abandonar a cidade. 

No dia 25 de novembro, o país encontrava-se em estado de sítio, 

aprovado pelo Congresso por 30 dias. Reunidos Prestes, Berger e Miranda na casa 

de Rodolfo Ghioldi, a direção do PCB decide deflagrar outros movimentos pelo país.  

Dessa forma, Prestes se dirige às unidades militares cariocas e convoca seus 

companheiros da Coluna para que, “todos às armas”, tomassem o poder. Algumas 

das mensagens foram interceptadas, então apenas as unidades da Vila Militar, 

Realengo, O Campo dos Afonsos e do 3º Regimento de Infantaria tomaram 

conhecimento da insurreição.  

Antes, porém, que tivesse sido iniciada qualquer movimentação 

revolucionária na capital da república, o governo federal já despertara os militares 

para as possibilidades iminentes de revolta, os quais prenderam aproximadamente 

150 pessoas, muitas delas comunistas e outrora integrantes da ANL. Somente 

depois de serem detidos é que muitos tomaram conhecimento da situação nacional, 

mediante informações que circulavam na carceragem dando conta que “os comunas 

estavam fazendo uma revolução lá pelo Norte.” (ESCOREL, 2002). 

Às alturas do levante, os comandos das unidades detinham as 

informações todas – transmitidas pelos emissários capturados ou, supõe-se, por 

agentes duplos –, inclusive em relação ao horário de eclosão; assim, fadados pela 

desorganização e carentes do fator surpresa, malograram-se os insurretos, apesar 

do embate armado na Praia Vermelha (no 3º Regimento de Infantaria), local 
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estratégico de onde sairia um destacamento a fim de depor Getúlio Vargas. Os 

revoltosos, malgrado terem conseguido dominar o 3º Regimento, foram encurralados 

pelas tropas do general Dutra. Sofrendo forte artilharia aérea, os sublevados da 

Praia Vermelha se entregaram ao meio-dia do dia 27 de novembro. 

Consoante o livro Johnny – A vida do espião que delatou a rebelião 

comunista de 1935 (ROSE; SCOTT, 2010), Johnny de Graaf teria sido um espião 

infiltrado no PCB e responsável por repassar importantes informações ao governo 

brasileiro, ato que resultaria no fracasso da tentativa de revolução. De Graaf 

recebera treinamento em Moscou, mas, desiludido com o comunismo, passou a 

oferecer seus serviços aos ingleses, atuando como agente duplo. Juntamente com 

os outros enviados pelo Comintern ao Brasil, às vésperas da insurreição, Johnny 

treinava os pretensos revolucionários no país, porém, concomitantemente, noticiava 

o serviço secreto inglês que, por sua vez, retransmitia os informes ao governo 

Vargas. Ocasionalmente, o espião suprimia o intermediário e simplificava o trâmite, 

contatando diretamente o chefe da polícia de Vargas, Filinto Müller. De acordo com 

Rose e Scott, quando a insurreição foi deflagrada, o governo já detinha – e com 

bastante antecipação – o comando da situação e, igualmente graças ao alcaguete, 

foram presos Berger e Prestes, entre outros revolucionários. 

Ainda que, de fato, Johnny de Graaf tenha agido como espião, não se 

pode precisar que sua participação tenha sido decisiva para o insucesso do 

movimento rebelde, já que as forças sociopolíticas reunidas em prol do governo 

federal, naquele momento, eram desproporcionalmente superiores – em número e 

organização.  

Há considerável convergência entre os historiadores quando à 

qualificação dos levantes de 1935 como um erro político (SODRÉ, 1986, p. 105), 

apesar de certas dissensões. Anita Leocádia Prestes, por exemplo, na obra Da 

insurreição armada (1935) a união nacional (1938-1945): a virada tática na política 

do PCB, chega a afirmar que os movimentos insurgentes deflagrados foram 

“levantes antifascistas” (PRESTES, 2001, p. 19) virtuosos porque impediram que o 

integralismo assoberbasse o governo, trazendo consigo o risco fascista. Simplista 

parece ser a tese sobre o desencadeador do movimento segundo a qual “o motivo 

para o levante de 1935 [...] foi o fechamento da ANL” (D’ARAÚJO, 1997, p. 26), já 

que a luta armada sempre foi uma tática do Partido Comunista e o momento era de 

radicalizações. 



73 

 

Cogita-se que a participação de Vargas tenha sido decisiva para a 

deflagração do movimento insurgente comunista no Brasil, uma vez que “ambos os 

extremismos, tanto o de esquerda quanto o de direita, tiveram muito facilitada, no 

começo, sua ação, pela tática contemporizadora de Getúlio Dornelles Vargas, que, 

acirrando-os, esperou o momento propício para liquidá-los.” (CARNEIRO, 1989, p. 

339). 

Há efetivo consenso quanto à iniciativa do empreendimento, tendo em 

vista que os brasileiros que integravam o PCB se responsabilizaram pela sublevação 

à medida que convenceram, mediante o repasse de informações equivocadas, a IC 

de que havia condições concretas de sucesso na revolução. Como afirma Darcy 

Ribeiro, “nenhum operário aderiu ao levante, como alardeava Miranda, e ele se 

reduziu a uma quartelada” (apud LOPEZ; MOTA, 2008), porém, a despeito de os 

levantes ocorridos nas três capitais terem sido eminentemente militares, as 

informações corridas nos bastidores do movimento davam conta de uma 

participação mais ampla e numerosa. Muito embora a análise da consentaneidade 

de uma ação revolucionária pelos comunistas seja, hoje, questionável, à época o 

que se tomou por conveniente envolve uma série de fatores, afinal como afirmou o 

próprio Ewert, às vésperas da insurreição, em comunicação a Moscou:  

 

A fraqueza do governo atual de Vargas apareceu com evidência sob a 
pressão do movimento antifascista nacional e democrático, a disciplina se 
relaxa no Exército brasileiro, que se pronuncia em grande parte pelo apoio 
ao povo e à sua luta de libertação nacional. (apud PINHEIRO, 1991, p. 294). 

 

De toda maneira, o frustrado fim do movimento, se não deu início ao 

anticomunismo no Brasil (que, na verdade, é incipiente desde a Revolução 

Soviética), fortaleceu a reação contra o comunismo, a qual, concretizada em 

diversas ações, propalou um posicionamento sócio-político-ideológico que se 

permeou, no país, por boa parte do século XX. Com razão, 

 

foi a ‘Intentona Comunista’, em novembro de 1935, a maior responsável 
pela disseminação e consolidação do anticomunismo no Brasil. O impacto 
foi enorme sobre a opinião conservadora, afinal, não era uma rebelião 
comum: tratou-se de uma tentativa armada dos comunistas de tomarem o 
poder, a qual, uma vez bem sucedida, poderia ter provocado grandes 
transformações na organização social brasileira. (MOTTA, 2002, XXI). 
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2.1.1 “Intentona comunista”: a antonomásia do movimento 

 

A respeito da denominação com a qual a “história dos vencedores” 

cunhou o movimento – intentona comunista –, soerguem-se algumas considerações. 

Expressões antinômicas à detração do epíteto acumulam-se, sem, contudo, 

ameaçar a hegemonia daquele. Assim, “Revolta vermelha de 35”, “Levante 

comunista”, “Insurreição armada” e variações tentam reverter o caráter do termo 

“intentona”, que, segundo o Dicionário Houaiss (2009), indica “1  cometimento 

temerário; plano insensato [;] 2 ataque imprevisto [; ou] 3 conspiração para revolta 

ou motim, esp. se frustrados”. 

Ao contrário do sentido que lhe atribuiu a história oficial, a sublevação, 

conforme os seus condutores, foi articulada por ideais mui nobres. Em documento 

supostamente apreendido na casa de Berger e juntado aos autos do processo, o 

comunista, após o fracasso dos levantes, retrata, de forma positiva, o embate 

travado: 

 

O combate heroico dos oficiais e soldados revolucionários contra uma 
enorme maioria, o fato de que pela primeira vez na capital do Brasil milhares 
de soldados levantaram as armas em defesa dos direitos do povo e para um 
governo popular revolucionário de Prestes – este fato em conjunto com os 
levantes revolucionários no nordeste – iniciam uma nova e mais elevada 
fase no desenvolvimento da revolução brasileira: a passagem da agitação 
nacional-revolucionária da ANL para a luta armada pela libertação do Brasil 
do jugo do imperialismo e de seus lacaios.

16
 

 

Lado outro, a antonomásia do movimento vulgarmente disseminada – A 

Intentona Comunista –, de caráter pejorativo, foi a opção historicamente cunhada 

nos registros das revoluções brasileiras. Segundo os autores ou difusores dessa 

denominação negativa, a escolha 

 

demonstra a natureza da ação dos insurretos daquelas datas, diferente da 
série de movimentos armados, de aspirações democráticas definidas, que 
ocorreram intermitentemente no Brasil a partir de 1922 e que culminaram 
com a vitória de 31 de março de 1964. 
Não visava a intentona de 1935 ao aperfeiçoamento político brasileiro em 
regime consentâneo com a realidade fundamental do Brasil, baseada na 
formação histórica, na índole do povo, na identificação dos problemas 
nacionais e no esforço honesto para resolvê-los. Orientava-se, ao contrário, 
para a abrupta modificação social, calcada em modelo afastado das raízes 
da nossa nacionalidade, e em princípios de ódio, por isso não hesitando 

                                                 
16

 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 4899, Série A, Volume 2. Cópia do documento de fls. 3.909 
do 15º Volume, do Inquérito, p. 643 e seguintes do 5º volume, Apreensão Paul Redfern, p. 40. 
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matar e destruir em nome de uma ideologia absolutista e impiedosa. 
(GODOLPHIM, 1973, p. 5-6). 

 

Apenas a fim de ilustrar a diversidade terminológica – reflexo de um não 

menos diverso conjunto de filiações político-ideológicas –, listam-se algumas das 

expressões utilizadas, com a respectiva referência, salientando, principalmente, o 

uso do vocábulo “intentona” na absoluta maioria dos livros didáticos escolares de 

História do Brasil. 

 

Epíteto ou expressão Referência (livro, imprensa etc.) 

“Intentona comunista” ALVES; OLIVEIRA, 2010* 
BARBEIRO et al, 2004* 
CAMPOS, 2005* 
COTRIM, 2008* 
FARIA; MIRANDA; CAMPOS, 2010* 
KOSHIBA; PEREIRA, 2004* ** 
NOGUEIRA; CAPELLARI, 2010* 
REZENDE; DIDIER, 2005* 
VINCENTINO, 2005* 

“O levante comunista de 1935” ARRUDA; PILETTI, 2004* 
LOPEZ; MOTA, 2008* 
PELLEGRINI; DIAS; GRINBERG, 2010* 

“O levante de 1935” PEDRO, 2004* 
PEDRO; CARVALHO, 2010.* 

“O levante da ANL” BRAICK; MOTA, 2006* 
SCHMIDT, 2005* 

“A intentona comunista de 1935” ARAGÃO, 1973 

“A intentona de 1935” MARTINS, 1994 

“Um intento louco” Folha de S. Paulo, São Paulo, 27/04/1986 

“A novembrada de 1935” CARVALHO, 1981 

“Aventura nacional-libertadora de 1935” JOFFILY, 1987, p. 21 

“Rebelião comunista de 1935” ROSE; SCOTT, 2010 

“Revolução democrático-burguesa” PRESTES, 1980 

“Revolta comunista” FREIRE, 2004* 

“A insurreição comunista de 1935” VAINFAS et al, 2010* 
Tab. 2. Epítetos e expressões que fazem referência ao movimento comunista de 1935. 

 

* Livro didático escolar direcionado ao Ensino Médio. 
** O livro faz a ressalva de que “o objetivo do governo era dar um nome com tom pejorativo ao 
movimento.” 
 

Os epítetos “efetuam, em geral, uma ‘ativação parcial’ de propriedades ou 

características do elemento de referência que as precede no texto. Em outras 

palavras, elas operam uma ‘disjunção’ das propriedades que caracterizam dado 

referente.” (KOCH, 2003, p. 48). O cotejamento de expressões contrastantes, 
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utilizadas no universo discursivo em que são construídas as representações, pode 

ser um indício da função argumentativa dos epítetos. Segundo o TA, “o papel 

argumentativo dos epítetos é percebido com maior clareza quando duas 

qualificações simétricas e de valor oposto parecem igualmente possíveis” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 143). 

A atribuição de carga axiológica negativa ao movimento é tanto mais 

significativa considerando que a 

  

Intentona deu origem não somente à construção de um imaginário, mas ao 
estabelecimento de uma celebração anticomunista ritualizada e sistemática. 
Outrossim, contribuiu para solidificar o comprometimento da elite militar com 
a causa anticomunista, por via da exploração da sensibilidade corporativa 
do grupo. (MOTTA, 2002, p. 3). 

 

Sucedendo o fracasso da insurreição de 1935, a campanha anticomunista 

pretendia associar a figura do militante comunista à de um criminoso por definição. 

Mais do que isso, o comunismo foi irmanado a comportamentos ignóbeis, e seus 

defensores a facínoras desalmados. Desde 1936, ano após ano, quartéis 

homenageiam os militares mortos nos embates travados com os comunistas, 

enquanto estes são, em boletins e alocuções de oficiais das forças armadas, 

infamados reiteradamente. 

Nesse esforço discursivo, é lugar-comum a menção à covardia dos 

insurgentes, que supostamente teriam cometido o assassinato de militares nos 

quartéis onde o movimento eclodira, enquanto as vítimas dormiam. A morte durante 

o sono, a traição pusilânime, transforma os mortos em mártires e dos homicidas 

retira quaisquer virtudes, assim como de sua causa qualquer mérito. Das várias 

publicações castrenses sobe o episódio, colhem-se alguns excertos representativos: 

 

TOQUE DE SILÊNCIO 
(Canto em memória dos Soldados assassinados em 1935) Carlos Maul 
O sino velho do cemitério 
Bateu três pancadas: 
Eram mortos que entravam [...] 
Eram dezenas, 
E eram todos soldados do Brasil. 
Mataram-nos à traição quando dormiam,  
E foram companheiros que os mataram 
Não foi a guerra, foi o crime que os matou. 
Dormiam no quartel, de madrugada, 
Mas a seu lado, 
Em sinistra vigília, 
Companheiros sem alma conspiravam,  
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Sem alma porque a tinham vendido 
ao estrangeiro de vestes vermelhas... (ARAGÃO, 1973, p. 141-142). 

 

Em 1960, uma revista anticomunista chegou a publicar o que seria uma 

concretização do imaginário anticomunista: uma imagem que representaria a 

aleivosia de criminosos ímpios. No desenho, vários comunistas, que são 

identificados com uma braçadeira portando o símbolo da foice e martelo, atacam, à 

socapa, militares que, dentro de um dormitório, encontram-se entorpecidos pelo 

sono e assustados com a surpresa. Os comunistas lançam mão de um punhal, arma 

tradicional na iconografia anticomunista capaz de evocar a traição, e têm expressões 

empedernidas. 

 

 

Fig. 1. Comunistas assassinando à traição
17

  

 

À esquerda da cena, em primeiro plano, está Luiz Carlos Prestes, também 

segurando um punhal, vestindo um casaco com a gola alta e aparentemente 

orientando a ação. Em virtude da presença de Prestes, não há dúvida quanto à 

associação dessa chacina ao levante comunista ocorrido nos quartéis do Rio de 

Janeiro. Todavia, como assevera Rodrigo Patto Sá Motta, “a deturpação contida na 

imagem é gritante, quanto mais por ela se apresentar como uma representação de 

acontecimentos históricos”, haja vista a “inverossimilhança das versões sobre as 

‘vítimas dormindo’”. (MOTTA, 2002, p. 115). 

Independentemente da eficiência da imagem na colaboração com a 

construção ou na propagação de um imaginário, a cena é impossível considerados 

alguns elementos impensáveis, como a utilização de punhais na insurreição 

                                                 
17

 Fonte: Maquis, dez. 1960. BN. 
 



78 

 

aquartelada e a presença física de Prestes que, embora tivesse o comando da ação, 

não agiu in loco, tendo se mantido a suficiente distância, de forma tal que somente 

foi preso alguns meses após. 

Não obstante tal inverossimilhança, mantém-se e reforça-se, sobretudo 

nas publicações das forças armadas, a versão da arremetida pérfida contra 

companheiros de farda em repouso. Prova disso é a referência extraída de um 

documento publicado 60 anos após a sublevação: 

 

O eco da implosão do comunismo internacional, que tinha como fonte 
geradora a falecida URSS ainda não chegou aos ouvidos dos comunistas 
brasileiros. Alguns deles, encastelados em altos cargos do governo e 
mesmo fora dele, os ditos intelectuais de esquerda, escondem suas 
aguçadas garras e tentam com belos discurso e medidas demagógicas 
executar os mesmos mandamentos que norteavam os assassinos frios que 

mataram covardemente seus camaradas enquanto dormiam... 18 (Grifo 

nosso). 

 

A respeito desse acontecimento, Nelson Werneck Sodré é categórico em 

afirmar que “ninguém matou ninguém dormindo. Por muitos, motivos, inclusive 

porque ninguém estava dormindo.” Discorrendo sobre a intenção político-ideológica 

de perpetuar aquela cena, o autor esclarece sua asseveração peremptória: 

 

As tropas estavam de prontidão rigorosa, desde o dia 23 de novembro, num 
clima de extrema tensão porque era sabida a iminência de um levante 
militar – do qual o Governo estava previamente informado e as medidas 
mais cuidadosas de segurança haviam sido tomadas. Houve mortos e 
feridos, evidentemente. Devem ser recordados, evidentemente. Mas só a 
cegueira empedernida ou o deliberado propósito de infamar explica a 
continuada reiteração de uma falsidade inequívoca. (SODRÉ, 1987, p. 107). 

 

A par desse evento, outros tantos episódios discursivos cooperaram na 

relegação dos comunistas ao lugar da abjeção e vilania. A fotografia abaixo, tornada 

célebre à época, foi alvo de polêmicas e teve sua leitura direcionada principalmente 

pela imprensa, que, comentando a postura dos oficiais que, já rendidos, dirigiam-se 

aos veículos que os conduziriam à prisão depois de frustrado o levante na Praia 

Vermelha, focalizou e interpretou a expressão facial dos revolucionários. 

 

                                                 
18

 Texto contido no Boletim Mensal do Clube Militar, de Novembro de 1995 (apud ESCOREL, 2002). 
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Fig. 2. Soldados do Regimento de Infantaria da Praia Vermelha caminham para a prisão
19

 

 

O sorriso estampado na face de alguns oficiais rebeldes, associado 

àquela ideia de traição, era lido como uma afronta, um desrespeito às vítimas 

hipoteticamente assassinadas momentos antes: 

 

Ponha-se em relevo, que vidas moças e felizes, votadas integralmente à 
defesa da nossa Pátria, foram sacrificadas brutalmente, quando dormiam, à 
sanha dos comunistas, que, ainda depois de vencidos saíram cinicamente 
risonhos do quartel, tripudiando qual feras, sobre as vítimas do seu nefando 
crime e sobre o sofrimento dos que ficavam, das viúvas e dos órfãos do seu 
desvario. 

20
 

 

Enquanto que essa orientação interpretativa ia ao encontro do propósito 

político de representar os comunistas como frios e insensíveis, pelo menos outras 

duas explicações são dadas por pesquisadores do período para a expressão 

sorridente dos militares detidos. Uma das possibilidades é compreender que “na 

verdade, as caras risonhas nada tinham a ver com escárnio e cinismo. O ar 

despreocupado dos oficiais revolucionários estava relacionado às suas convicções 

ideológicas”. Nessa ótica, crê-se que os jovens oficiais presos na Praia Vermelha 

“acreditavam que seriam redimidos pela história. Nem a perspectiva do 

encarceramento chegava a assustar, pois muitos deles pensavam na prisão como 

episódio passageiro. A revolução popular estava a caminho [...]”. (MOTTA, 2002, p. 

114). 

Outra possibilidade, apontada por Vianna (1992) e plenamente compatível 

com a anterior, é baseada nos relatos do repórter David Nasser que, no momento da 
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  Fonte: BUENO, 2003, p. 333. 
20

 O Estado de S. Paulo, 29.11.1935 (apud MOTTA, 2002, p. 113). 
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foto, trabalhava fazendo a cobertura jornalística. Segundo ele, alguém próximo ao 

grupo de oficiais havia dito uma piada, donde os risos fotografados. 

Afora as questões que efetivamente tenham sido causa para os 

semblantes que modelam a foto, importa que este elemento imagético ajudou a 

compor, junto a vários outros recursos discursivos – como a antonomásia da 

revolução – uma visão dos comunistas que, a partir daquele momento histórico, 

consolidou-se no país de forma hegemônica.  

 

2.1.2 O discurso em vigência: formações discursivas antípodas 

 
O discurso hegemônico no país, nos anos 30, reflete, decerto, o contexto 

mundial, mais especificamente as ideologias constitutivas, participativas ou até 

condescendidas pelas instituições oficiais. De forma geral, elas simbolizavam uma 

postura contra o comunismo e construíram, naquele momento, uma hegemonia, na 

perspectiva de Gramsci (apud GRUPPI, 1980), que advertia que a hegemonia 

burguesa não é só política, também se constrói na vida cotidiana. Através dela, se 

interiorizam os valores da cultura dominante e se constrói um sujeito domesticado 

(KOHAN, 2004). O conceito de hegemonia, então, para tal perspectiva, refere-se à 

liderança e ao exercício de poder por classes ou grupos que, relacionados, tentam 

(mas não conseguem) alcançar um “equilíbrio estável” (FREIRE, 2010, p. 91). 

Para Ernesto Laclau (2000), a noção de hegemonia compreende quatro 

dimensões ou condições, sintetizadas adiante: 

 

(1) a desigualdade de poder está constituída; (2) há hegemonia apenas se a 
dicotomia universalidade/particularidade é suprimida; (3) hegemonia requer 
tendencialmente a produção de significantes vazios; e (4) o terreno no qual 
a hegemonia se expande é o da generalização das relações de 
representação como condição da constituição da ordem social. (apud 
MENDONÇA, 2007, p. 251).  

 

As quatro dimensões são contempladas nas construções discursivas 

anticomunistas no momento histórico pré e pós-levantes comunistas, mas a primeira 

condição torna-se mais relevante, haja vista que o Estado, a Igreja e a Imprensa, 

além de movimentos sociais, como o Ação Integralista Brasileira, manifestavam um 

discurso convergente, em oposição à defesa – em qualquer nível – de ideários 

leninistas, marxistas, materialistas, socialistas ou comunistas.  
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Conquanto o anticomunismo, no Brasil, tenha surgido logo após a 

Revolução de 1917, o quadro político instalado nos anos 1930 iria contribuir para 

intensificar as manifestações anticomunistas. Principalmente a partir de 1934, em 

reação a movimentos grevistas, que começam a preocupar alguns setores da 

sociedade, e à própria organização dos comunistas, o ideário conservador começa a 

se tornar hegemônico. 

Como exemplo da divulgação ideológica promovida, no caso, por um 

jornal integralista dos anos 1930, colaciona-se o seguinte registro iconográfico, no 

qual há uma evidente – e ácida – crítica à Aliança Nacional Libertadora: 

 

 

Fig. 3. A Panela do Diabo
21

 

 

A charge ilustra o caldeirão de influências ideológicas que dominava a 

ANL, destacando-se o comunismo como elemento primordial. Nesse ataque à 

Aliança, os integralistas viam também o anarquismo e o liberalismo como 

concepções sociopolíticas associadas ao comunismo, vínculo não necessariamente 

verdadeiro, mas que, sob a ótica representada, traria como resultado uma situação 

contrária à ordem. Sem querer adentrar a análise visual, fica patente, na charge, que 

todos esses elementos, tidos como negativos, são misturados, em uma panela, pelo 

“Diabo”, figura ameaçadora que encara e intimida o leitor/interlocutor. 
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 Fonte: A Offensiva, 15/6/1935. BN. (apud MOTTA, 2002, p. 92). 
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Ainda à guisa de exemplo, tomemos alguns excertos de textos, 

provenientes de representantes de importantes organizações sociais, produzidos 

logo após a ocorrência da insurreição. O primeiro deles (E1) é um pronunciamento 

do então Presidente da República Getúlio Vargas, feito “sob o pungente impacto da 

Intentona Comunista” (CARVALHO, 1981, p. 111); o segundo (E2), de autoria do 

Cardeal Arcebispo D. Sebastião Leme, é uma “carta pastoral e mandamento do 

episcopado brasileiro sobre o comunismo ateu” (CARVALHO, 1981, p.115), 

publicada em 1937. 

O pronunciamento do Presidente da República Getúlio Vargas em 1º de 

janeiro de 1936 assegura, aos destinatários, que o comunismo é inimigo da Religião 

e do Estado, como se pode averiguar nas passagens do Presidente: 

 

E 1: 
[...] o comunismo constitui-se o inimigo mais perigoso da civilização cristã 
[...] visando, por todos os meios, implantar e sistematizar a desordem para 
criar-se, assim, condições de êxito e oportunidades que lhe permitam 
empolgar o poder para exercê-lo tiranicamente, em nome e em proveito de 
um pequeno grupo de ilusos, de audazes e de exploradores, contra os 
interesses e com o sacrifício dos mais sagrados direitos da coletividade. 
[...] Pregando ou conspirando, os seus apóstolos jamais confessam o que 
são, mas ao contrário, desdizem-se ou se declaram, quando mais 
corajosos, socialistas avançados ou pacíficos simpatizantes das ideias 
marxistas. A dissimulação, a mentira, a felonia constituem as suas armas, 
chegando, não raro, à audácia e ao cinismo de se proclamarem 
nacionalistas e de receberem o dinheiro da traição para entregar a Pátria ao 
domínio estrangeiro. (CARVALHO, 1981, p. 111-112). 

 

Vê-se que o autor do texto, representante máximo da esfera estatal, não 

apenas defende do jugo comunista a “Pátria”, mas “os mais sagrados direitos da 

coletividade” e a própria “civilização cristã”. Tal procedimento argumentativo, que se 

pode considerar multinodal, liga-se à noção de que a luta hegemônica ocorre em 

diversas frentes, o que inclui as instituições da sociedade civil, como escolas, 

sindicatos e família, o que transparece também nas palavras do Cardeal Arcebispo: 

 

E 2: 
[No comunismo] a Família cessa de ser a instituição divina, destinada a 
constituir o ambiente natural e sobrenatural, insubstituível, para a 
transmissão e desenvolvimento da vida, em harmonia com os desígnios da 
Providência. [...] 
O Estado na sonhada organização comunista da humanidade futura, 
desaparecerá por inútil. [...] 
Quanto à Religião, vota-lhe o comunismo ateu um ódio implacável de 
extermínio. O mundo transcendente e sobrenatural, com a grandeza de 
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seus valores espirituais, é, para ele, inexistente. (CARVALHO, 1981, p. 116-
117). 

 

Os dois conjuntos de trechos consolidam uma estrutura discursiva 

hegemônica, oposta ao posicionamento contido na defesa elaborada por Sobral 

Pinto, que chegou a declarar, a despeito das pressões, que “o comunismo está mais 

perto do catolicismo do que o capitalismo”. (SOBRAL PINTO, 1979, p. 26). O 

simples lugar em que o texto do advogado é constituído – perante a jurisdição 

legitimada e no papel de defensor de um réu que supostamente teria atentado 

contra o regime constitucional – denuncia a hegemonia e o patente desequilíbrio nas 

relações de poder. 

 

A questão tradicional da filosofia política poderia ser esquematicamente 
formulada nesses termos: como pode o discurso da verdade, ou 
simplesmente a filosofia entendida como o discurso da verdade por 
excelência, fixar os limites de direito do poder? Eu preferiria colocar uma 
outra, mais elementar e muito mais concreta em relação a esta pergunta 
tradicional, nobre e filosófica: de que regras de direito as relações de poder 
lançam mão para produzir discursos de verdade? Em uma sociedade como 
a nossa, que tipo de poder é capaz de produzir discursos de verdade 
dotados de efeitos tão poderosos? Quero dizer que em uma sociedade 
como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem relações de 
poder múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e 
que estas relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 
funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 
funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício do poder sem 
uma certa economia dos discursos de verdade que funcione dentro e a 
partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo poder à produção da 
verdade e só podemos exercê-lo através da produção da verdade. Isto vale 
para qualquer sociedade, mas creio que na nossa as relações entre poder, 
direito e verdade se organizam de uma maneira especial. (FOUCAULT, 
1979, p.101). 

 

Historicamente, o discurso hegemônico situa-se em uma rede de práticas 

anticomunistas – entendida como um conjunto de ideias, de representações e de 

ações contra o comunismo – que, malgrado seu caráter heterogêneo, firmou-se 

como uma força poderosa nos embates políticos do século XX, especialmente no 

período entre guerras. (PEREIRA, 2010, p. 19). Aliás, 

  

Sob o prisma das lideranças católicas o comunismo era um inimigo 
irreconciliável e, em última instância, os comunistas representavam um 
desafio à sobrevivência da religião. A ação empreendida pelos 
revolucionários de esquerda correspondia à continuação da obra 
destruidora da Reforma, motivada pelo mesmo anseio de destruir a 
“verdadeira” Igreja e a ordem social baseada em seus ensinamentos. Para 
além do temor da conquista das classes trabalhadoras pela nova doutrina, o 
comunismo era concebido como “inimigo absoluto” pois questionava os 
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princípios básicos da instituição. Propugnando uma visão de mundo 
materialista, o comunismo destituiria os seres humanos de suas 
características espirituais, ‘trataria direitos considerados naturais – a 
propriedade, o pátrio poder, o casamento – como contratos que poderiam 
ser facilmente desfeitos’. (RODEGHERO, 2002. p. 393-394).  

 

Portanto, a filosofia comunista opunha-se aos ideais católicos e, por via 

de consequência, às pretensões de um Estado que buscava se aproximar da Igreja, 

inclusive pelo delineamento de um inimigo comum. (ALMEIDA, 2003, p. 15). A fim de 

corroborar a asseveração do caráter anticlerical e iconoclasta atribuído aos 

militantes do comunismo, assim como a noção de que, no Brasil, reproduzia-se 

muito do imaginário anticomunista produzido mundo afora, tem-se a imagem abaixo, 

que faz referência aos conflitos políticos espanhóis na década de 1930. 

 

 

Fig. 4. Comunista Profanador
22

 

 

A alusão, no documento iconográfico reproduzido à época por um 

periódico católico ligado à Arquidiocese de Belo Horizonte, aos antecedentes da 

guerra civil espanhola se dá com a apresentação de 

 

um grupo de ‘republicanos comunistas’ no interior de um templo católico da 
cidade de Sevilha, que acabavam de profanar e destruir. Os profanadores 
portam porretes ou coisa semelhante, de que teriam feito uso para provocar 
a destruição mostrada na figura. (MOTTA, 2002, p. 97)  
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 Fonte: Christus, set. 1931. BC/UFMG (apud MOTTA, 2002, p. 96). 
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 Nota-se, ainda, que um dos membros do grupo, centralizado, “atacou a 

imagem de N. S. do Carmo, arrancando-lhe a cabeça”, profanação que lhe renderia 

uma severa punição, afinal “no centro do desenho aparece o momento final da cena: 

o homem, ainda segurando a cabeça da santa, cai morto após receber a descarga 

de energia proveniente do céu.” (MOTTA, 2002, p. 97). 

À margem de uma análise imagética, não se pode ignorar que a 

mensagem traz um conteúdo que associa os comunistas a ateus profanadores da 

religião e, além disso, violentos e destruidores. No caso dos textos investigados, o 

imaginário cultivado não se distancia daquele representado pela imagem. O 

pronunciamento do Presidente ocorreu por ocasião da passagem do ano e é dirigido 

textualmente “à Nação”, mesmo que as referências discursivas se encaminhem, 

conforme se pode notar, a destinatários – ou a um auditório de – filiados ao 

cristianismo. De forma similar, a carta de D. Sebastião Leme, dirigida “ao clero e aos 

fiéis”, foi erigida no momento que sucedeu o movimento insurgente, sendo datada 

de 8 de setembro de 1937. 

Em verdade, a reação anticomunista àquela insurreição armada dominou 

vários setores da sociedade, revelando ainda mais sua face hegemônica. Prova 

disso é a repercussão havida na imprensa brasileira, de acordo com o que se pode 

verificar na dissertação de mestrado de Nelton Silva Araújo, intitulada O Traidor 

Vermelho: O Jornal e o discurso anticomunista - 1935-1937, na qual se afirma a 

pretensão reacionária de O Jornal, líder do conglomerado de imprensa Diários 

Associados, ao tentar fabricar a associação do comunismo à expressão “Perigo 

Vermelho”. Segundo o autor, 

 

Tal construção fora bastante eficaz no sentido de catalisar e levar o público 
leitor do matutino a ver com bons olhos as ações contra os ‘lunáticos de 
Moscou’ capitaneados pelo ex-‘Cavaleiro da Esperança’ e agora ‘Cavaleiro 
do Apocalipse’, Luiz Carlos Prestes, empreendidas pelo ‘Pai da Nação’, o 
Sr. Getúlio Vargas. (ARAÚJO, 2009, p. 131). 

 

A disseminação de pressupostos anticomunistas dentro de diversas 

instituições revela, assim, um procedimento político que atende a objetivos muito 

evidentes, afinal o intento não é menos do que 

  

mostrar que o comunismo é algo de monstruoso, que leva as criaturas a 
cometer os crimes mais hediondos. Trata-se, particularmente, com a 
transformação do ato comemorativo em cerimônia quase religiosa, de 
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emprestar ao anticomunismo uma justificação irrespondível. Ora, ser 
comunista ou não ser é um direito democrático que só a intolerância mais 
profunda e mais vesga pode incriminar. O anticomunismo como doutrina, 
como princípio, como cerne ideológico tem alimentado, com 
intencionalidade indesmentível, o acobertamento das maiores e mais 
infames violências, e não só no Brasil, evidentemente.  (SODRÉ, 1986, p. 
108). 

 

As questões textuais, enfim, são reflexo de práticas discursivas mais 

complexas, e, consecutivamente, de práticas sociais dominadas pela ideologia. 

Assim, os embates discursivos travados asseguram que não apenas o poder político 

estava em disputa, porquanto “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1999, p. 10). 

Não seria exagero, portanto, afirmar que os espaços sociais institucionais 

em meados da década de 1930 no Brasil constituíam arenas onde se rivalizavam, 

pelo poder de garantir palavra à ideologia, formações discursivas dispostas vis-à-vis.  

Os pequenos fragmentos, então, que demonstram a existência de uma 

formação discursiva anticomunista exprimem, também, outras formações que, 

intrinsecamente, integram aquela: uma FD cristã (E1 e E2); uma FD associada à 

ordem, ao status quo, ao Estado (E1 e E2); uma FD representativa da "verdade” 

(E1); uma FD nacionalista (E1); e uma FD que defende os valores da família (E2) 

podem, nesses poucos exemplos, ser percebidas como constituintes de uma 

formação discursiva anticomunista, a qual se configurava como hegemônica naquele 

momento histórico. 

No que respeita à heterogeneidade das formações discursivas que se 

situam no amplo arco que se pode denominar de anticomunismo, os exemplos 

indicam não só a variedade de ideologias, como também de estratégias ou projetos 

de combate ao comunismo. Afinal, se o anticomunismo pode ser compreendido 

como uma atividade militante de anticomunistas23, havia, decerto, em um movimento 

caracterizado, ao invés de uma causa comum, por um inimigo comum, 

  

projetos tão díspares quanto o fascismo e o socialismo democrático, ou 
como o catolicismo e o liberalismo. As diferenças não se restringiram às 
formas diferentes de conceber a organização social, mas também se faziam 
presentes na elaboração de estratégias de combate ao comunismo. 
(MOTTA, 2002, XIX). 

                                                 
23

 De forma geral, são considerados anticomunistas os indivíduos e ou grupos dedicados, pela 
palavra ou pela ação, ao combate contra o comunismo. (BERNSTEIN; BECKER, 1987, 10). 
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Além, pois, do “perigo vermelho”, no Brasil dos anos 1930 voltou à tona a 

questão da mestiçagem das raças, da eugenia e do risco de contaminações raciais. 

O “perigo semita” ou o “perigo amarelo” emerge, preocupando, inclusive, uma 

eventual necessidade de controle de imigração. Nesse contexto, Oliveira Vianna 

sugeria que “antropogeografistas e biometristas orientassem suas pesquisas para a 

solução de alguns problemas mais urgentes ligados à formação de nossa 

nacionalidade, tanto no seu aspecto quantitativo quanto qualitativo.” (VIANNA, 1932, 

p. 34). 

Vianna alegava que o grupo judeu teria um baixíssimo grau de 

fusibilidade, isto é, seria “tenazmente rebelde à comistão, a alianças fora de sua 

tribo” (VIANNA, 1932, p. 205), o que fortaleceu a ideia, principalmente no Estado 

Novo, de que o judeu seria um “quisto social”, a ser evitado. O tema eugenia, 

portanto, era discutido academicamente, mas ultrapassava essa seara. 

Quando da assembleia constituinte formada com vistas à elaboração da 

Constituição de 1934, havia uma importante representação de congressistas 

interessados em defender “uma orientação branca, cristã e nacionalista à nossa 

imigração, visando atender aos três sentidos: racial, religioso e social.” (CARNEIRO, 

1988, p. 104). Em decorrência, foi apresentada uma emenda à Assembleia de 

acordo com a qual: 

 

Para efeito de residência é proibida a entrada no país, de elementos das 
raças negras e amarelas, de qualquer procedência. 
Parágrafo único: É obrigatório exame de sanidade física e mental para todo 
o imigrante ou estrangeiro que, com o intuito de residir, se destine ao 
território nacional o que se queria naturalizar cidadão brasileiro. 
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1933 Xavier de Oliveira. (OLIVEIRA, 
1942, p. 19-24 apud CARNEIRO, 1988, p. 104). 

 

O denominado antissemitismo moderno, supostamente baseado em 

teorias científicas do século XIX, é fortalecido pelo ressurgimento de uma 

preconceituosa veia teológica, que remonta a raízes cristãs medievais, amparada 

pela Igreja. Por esse ângulo, o judeu seria aquele tido como o anticristo, aquele – 

com base na figura de Judas – que trai, que é ganancioso e que, por natureza ou 

tradição, é herege. 

Ao lado, então, de uma FD anticomunista, havia uma FD antissemita 

consolidada, de maneira importante, pela Igreja. Na prática, a Constituição de 1934 
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instituía um Estado laico (apesar de o preâmbulo invocar Deus24) e não proibia a 

prática de outras crenças, mas o espaço político-social de outras religiões estava 

extremamente reduzido, assim como sua imagem deturpada. 

Quando o jovem Marx declara: “somos todos judeus” (LEBRUN apud 

CHAUÍ, 2007, p. 79), sua intenção é afirmar que a religião é temor e aceitação de 

um poder transcendente, todavia anticomunismo e antijudaísmo eram tomados como 

perigos siameses que, na radicalização dos tempos, não excluíam outras práticas 

“condenáveis”:  

 

Antijudaísmo, antiprotestantismo, anticomunismo, antimaçonaria, 
antibolchevismo e antiliberalismo são palavras de ordem que se 
confundiam, mesclando partidos, grupos e ideologias políticas com religião, 
fazendo parte de um ideário pregado pela Igreja/Estado e pelo integralismo, 
que ganhava força e adeptos. (CARNEIRO, 1988, p. 112). 

 

Se o Estado Novo é a chancela de um regime autoritário, os anos de 

1934 a 1937 caminham na direção de uma formação discursiva hegemônica 

lastreada em perseguição aos grupos que representavam o “perigo vermelho” e o 

“perigo amarelo”. É justamente no período em que “o círculo fecha-se, cada vez 

mais, em torno dos comunistas e dos judeus” (CARNEIRO, 1988, p. 116) que Harry 

Berger é preso e torturado pelo governo de Vargas. 

O severo caráter de sua punição não seria justificado pela sua condição 

de comunista, alemão, clandestino e judeu, mas, de fato, “a prisão e a tortura aos 

membros da ANL (Ghioldi, Harry Berger25 [...]) nos dão uma amostra do grau de 

repressão e fortalecimento do mito do estigma de ‘ser comunista e judeu’, 

identificados com o elemento estrangeiro.” (CARNEIRO, 1988, p. 117). 

 

2.2 O auditório 

 

O Congresso votou em agosto e, em 11 de setembro de 1936, foi 

promulgada a Lei nº 244, que instituía, como órgão da Justiça Militar, o Tribunal de 

                                                 
24

 “Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo nossa confiança em Deus [...]” Texto constante 
no preâmbulo da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). 
Disponível em http: <//www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constitui%C3%A7ao34.htm>. 
Acesso em: 7 dez. 2011. 
 
25

 Harry Berger não foi propriamente um “membro da ANL”, mas a estreita correlação entre os 
comunistas e os integrantes daquela associação, principalmente na insurreição de 1935, explica a 
imprecisão da autora em caracterizá-lo desta forma. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm
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Segurança Nacional que, na prática, tinha a finalidade de julgar os crimes políticos 

contra a segurança do Estado, ou “crimes contra a ordem política e social”, conforme 

definidos na Lei nº 38, de 4 de abril de 1935. A partir dessa lei, 

  

o país entrava em uma fase de paranoia anticomunista e alguns assessores 
do governo, inspirados talvez pelo que acontecia na antiga União Soviética 
e na Alemanha, chegavam a propor que, além das prisões políticas, fossem 
estabelecidos campos de concentração e trabalhos forçados para a 
ressocialização dos comunistas e de seus filhos. (D’ARAÚJO, 1997, p. 26). 

 

No documento enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil ao Tribunal 

de Segurança Nacional, em 7 de janeiro de 1937, indicando o advogado Heráclito de 

Fontoura Sobral Pinto para a defesa de Harry Berger, o presidente signatário, 

Targino Ribeiro, ressalvava que promovia o procedimento “embora considerando 

inconstitucional a organização do Tribunal de Segurança Nacional”.26 

De fato, o mecanismo repressor criado era considerado um tribunal ou 

uma “justiça de exceção” (SODRÉ, 1986, p. 97). O juízo ou tribunal de exceção 

constitui, no Direito, um atentado à imparcialidade do judiciário e à segurança do 

povo e desvela o arbítrio e autoritarismo estatal. “A instituição de um tribunal de 

exceção implica em uma ferida mortal ao Estado de Direito, visto que sua proibição 

revela o status conferido ao Poder Judiciário na democracia.” (MORAES, 2006, p. 

77). 

  

Em 1936, quando o Tribunal de Segurança Nacional (TSN) estava sendo 
formado, Francisco Campos juntou-se ao deputado Adalberto Corrêa, 
presidente da Comissão de Repressão ao Comunismo, a fim de convidar 
Sobral [Pinto] para ser um dos juízes do tribunal. Esse convite, informou 
Sobral mais tarde, foi feito após Vargas ter concluído que o fato de Sobral 
ser um “soldado” do cardeal [Sebastião Leme] seria o suficiente para apagar 
o escândalo de 1928

27
. ‘Recusei categoricamente’, Sobral comentou, e 

poderia ter acrescentado que não tinha qualquer admiração por esse 
tribunal ‘excepcional’ que não fazia parte do sistema judiciário estabelecido. 
(DULLES, 2001, p. 89). 

 

Mais propriamente, o Tribunal fora criado a fim de promover o julgamento 

dos prisioneiros que haviam participado da sublevação. O estrado integrava – até o 

golpe do Estado Novo, em novembro de 1937 – a Justiça Militar, como órgão de 

                                                 
26

 Apelação, p. 194. 
27

 O “escândalo de 1928” é uma referência à infidelidade matrimonial de Sobral Pinto que, noticiada 
pelos jornais, provocou sua demissão do cargo de Procurador, conforme discorrido no tópico 
referente ao orador. 
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primeira instância. “Depois da revolta de 1935, cresceu a convicção de que somente 

a Justiça Militar garantiria punição exemplar dos comunistas, civis e militares, que 

tivessem participado daquele movimento.” (PINHEIRO, 1991, p. 325). Dessa forma, 

as decisões tomadas pelo Tribunal de Segurança Nacional poderiam ser revistas 

pela Superior Tribunal Militar, instância máxima da justiça castrense. 

O TSN foi criado tendo como dois juízes dois oficiais das Forças 

Armadas, dois civis e um magistrado de carreira, todos eles nomeados por Vargas. 

Os juízes que compunham a corte de segurança decidiam por “livre convicção”, 

princípio que era interpretado como norteador de escolhas pessoais das provas, sua 

conveniência e relevância. O tribunal também poderia dispensar o comparecimento 

do acusado, sob a alegação de “razões de ordem pública ou de segurança”, fator 

que impunha celeridade aos processos na primeira fase do tribunal, nos quais, ainda 

que fossem precariamente respeitados os direitos da defesa e do contraditório, 

chegava-se rapidamente à sentença. 

O juiz do TSN responsável pelo julgamento de Berger era Raul Machado, 

o qual,  

 

poeta esperançoso de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, era 
considerado pelo advogado Evandro Lins e Silva como ultrarreacionário, 
temeroso de qualquer coisa como o samba ou o comunismo que pudesse, 
em sua opinião, causar a degeneração da família, da arte, ou da religião. 
(SILVA, 1997, p. 157). 

 

No período de setembro de 1936, quando de sua instalação, até 31 de 

dezembro de 1937, o tribunal examinou 442 casos, envolvendo 4.720 pessoas, a 

maior parte das quais acusadas de participação ou ligação com o comunismo e a 

insurreição comunista. Foi perante essa corte judiciária que o advogado Sobral Pinto 

fez a defesa de seu cliente. 

Paralelamente, a defesa de um processo judicial em qualquer instância 

dirige-se, também, ao órgão, entidade ou pessoa responsável pelo contraditório, ou 

seja, à parte que teria o papel de refutar os argumentos aduzidos. Dessa forma, o 

texto de Sobral Pinto, além de ser direcionado ao juiz da causa (que na práxis de um 

tribunal, é uma turma de magistrados), é igualmente orientado pela e para a 

acusação, representada oficialmente pelo Procurador responsável. 

A respeito do acordo, na situação em estudo, o orador – o advogado 

Sobral Pinto – e o auditório – representado pelo Tribunal de Segurança Nacional e 
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também pelo Procurador que acusa Harry Berger e refuta os argumentos da defesa 

– estabelecem um acordo prévio, sobretudo com referência aos atos cometidos por 

Berger (integrantes do real) que, sob a legislação em vigor (ainda que sob discutível 

legitimidade), imputar-lhe-iam crimes políticos. Concordam, pois, as partes sobre a 

participação ativa de Berger na insurreição comunista. Igualmente, há acordo sobre 

o caráter intelectual da ação do militante. 

Se, por um lado, os fatos e as verdades sobre os quais se assenta o 

acordo poderiam, de certa forma, beneficiar a acusação, tendo em vista que, 

considerada a lei vigente, seriam os atos de Harry Berger forçosamente criminosos; 

por outro, há elementos do acordo que corroboram a tese da defesa: elementos 

presumidos não estritamente factuais, mas constructos culturais ou ideológicos, os 

quais, sendo partilhados, teriam a capacidade de filtrar aqueloutros fatos segundo 

instituições axiológicas. Seria o caso, por exemplo, de se tomar a causa (o 

comunismo) como elemento volitivo determinante da ação do sujeito, o que lhe 

poderia atenuar a pena ou quiçá extingui-la28. 

 

2.3 O objeto (da defesa) 

 

O objeto de análise é, conforme menções iteradas, a defesa de Harry 

Berger, porém optou-se pela inserção de um tópico referente ao objeto da defesa 

judicial, qual seja, Harry Berger – ou Arthur Ernest Ewert – e a sua atuação, no 

suposto papel de cabeça, nos levantes comunistas de novembro de 1935. 

 

2.3.1 Harry Berger – ou Arthur Ernest Ewert – e sua participação na insurreição de 

1935 

 

A personagem Harry Berger – e sua relação com os levantes de 35 – é 

um tanto quanto controversa, porquanto há, ainda, pouca menção à sua participação 

nos livros de história, assim como parco material acadêmico sobre suas atividades, 

                                                 
28

 De acordo com Luiz Regis Prado, “há casos em que se acha fortemente atenuada a possibilidade 
de agir conforme a norma. Daí, a inexigibilidade de comportamento de acordo com o direito. Trata-se 
do elemento volitivo da reprovabilidade, consistente na exigibilidade de obediência à norma.” 
Segundo o autor, “para que a ação do agente seja reprovável, é indispensável que se lhe possa exigir 
comportamento diverso do que teve. Isso significa que o conteúdo da reprovabilidade repousa no fato 
de que o autor devia e podia adotar uma resolução de vontade de acordo com o ordenamento jurídico 
e não uma decisão voluntária ilícita.” (PRADO, 2002, p. 353-354). 
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muito embora o processo judicial analisado atribua-lhe capital função nos 

preparativos e na execução da tentativa de revolução comunista no Brasil, 

constando, inclusive, na denúncia que o incrimina, informações acerca de sua 

proeminência no movimento 

 

A longa mas necessária exposição que acabamos de fazer sobre a atuação 
de ARTHUR ERNEST EWERT ou HARRY BERGER não só mostra a 
evidência de que ele foi, talvez a figura central, culminante de todo o 
movimento, em torno da qual giravam os demais chefes, inclusive o ex-Cap. 
LUIZ CARLOS PRESTES, como também convence que as atividades de 
EWERT não cessaram com a derrota que sofreram os comunistas em 27 de 
Novembro, mas prolongaram-se até a data de sua prisão em 26 de 
dezembro.

29
 

 

No mínimo, é intrigante comparar o legado histórico da denominada 

“intentona” reservado a Luiz Carlos Prestes e a Harry Berger. Na obra Harry Berger, 

de 1987, José Joffily informa que, durante as pesquisas para o seu livro, consultou o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e não encontrou 

exatamente nenhuma tese que tratasse de Berger. Em seguida, o autor adverte: 

 

O nome de Harry Berger (Arthur Ernest Ewert) está inserido num quadro 
kafkiano. Os principais historiadores de 1935 raramente se referem ao 
militante alemão, enquanto os memorialistas mais conhecidos chegam ao 
extremo de omitir seu nome. Está Berger situado entre tergiversações, 
evasivas e silêncios. (JOFFILY, 1987, p. 17). 

 

A resposta para certo abandono ou esquecimento é incerta, assim como 

insistem na incerteza alguns posicionamentos sobre o papel de Berger no levante 

armado. Ele teria sido contrário? De fato, o movimento não contou com a 

participação camponesa ou operária que se poderia esperar, restringindo-se aos 

quartéis e, nesse sentido, afirma-se, também de forma imprecisa que, “quando 

regressou do nordeste, Berger argumentava que enquanto os comunistas não se 

ligassem às massas camponesas [...] seria impossível obter a vitória [...]”30.  

Ademais, como já se mencionou no tópico destinado à insurreição, os próprios 

dirigentes da IC precisaram ser convencidos de que havia, no Brasil, as condições 

para uma Revolução. 

Certo é que Arthur Ernst Ewert (ou Arthur Ernest Ewert), mais conhecido 

pelo codinome de Harry Berger, foi um importante e respeitável agente da 

                                                 
29

 Ibid. p. 23. 
30

 Jornal A Classe Operária, nº 102, novembro, 1975. (In: JOFILLY, 1987, p. 18). 
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Internacional Comunista, destacado, em 1934, para ligar-se ao Partido Comunista do 

Brasil, tendo chegado ao Rio de Janeiro em 6 de março de 1935. Ele era elemento 

do Comitê Executivo da IC, ex-deputado comunista do Reichstag, com larga 

experiência na Alemanha e na China. Berger veio de Xangai, via Montevidéu, junto 

com sua mulher, Elise Saborowski. 

Harry Berger, então, como o próprio Sobral Pinto (1977) elucida, era o 

“nome de guerra” de Arthur Ernest Ewert, judeu e nacional alemão. Ele acabou 

preso juntamente com os outros líderes da revolução pela Polícia Especial, ligada ao 

Tribunal de Segurança Nacional. Informações que foram obtidas mediante a tortura 

de membros do PCB logo após a insurreição levaram o governo a fechar o cerco 

sobre os enviados da IC. Desse modo, no fim de dezembro de 1935, 

especificamente no dia 26, com o apoio da Gestapo e do Serviço Secreto Britânico, 

os agentes especializados capturaram Berger e sua esposa, na casa situada na Rua 

Paul Redfern, 33, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Imediatamente, ele foi levado 

para o quartel da Polícia Especial, no centro do Rio de Janeiro, onde ficou detido em 

condições subumanas, como adiante, amiúde, se fará referência. 

Apesar de a polícia ter obtido alguns dados sobre os comunistas e seus 

planos mediante os papéis e documentos encontrados na residência de Berger, não 

teve êxito em extrair quaisquer informações do prisioneiro. “O tenente Euzébio de 

Queiroz Filho, comandante de uma força agressiva conhecida como polícia especial, 

instigava seus homens a utilizarem severa tortura para quebrar seu voto de silêncio”. 

O tratamento cruel não foi capaz de persuadir Berger e sua esposa a falarem, mas 

 

acabou resultando em um pedido de habeas corpus submetido em seu 
favor pelo senador Abel Chermont. A petição relatava os choques elétricos 
aplicados na cabeça, queimaduras de cigarro e charuto, proibição de sono, 
além de dolorosa e indecente tortura aplicada a Elise, nua diante do marido. 
Mas o juiz do Tribunal Federal do Primeiro Distrito, Edgard Ribas Carneiro, 
após examinar o torso de Berger, negou o pedido. Ele descreveu Berger 
como sendo insensível, incapaz de rir ou chorar, e acrescentou que era um 
falso que mentia dizendo que lhe davam água envenenada, e que não 
falava português. (DULLES, 2001, p. 92). 

 

A tortura e os maus-tratos a que foi submetido fizeram com que ele 

terminasse “por enlouquecer”, já que “ficara mais de ano debaixo do socavão de 

uma escada na Polícia Especial e suas roupas estavam em frangalhos”, “aparecia 

sujo, barbado com as unhas compridas [...] [e] não tinha posição em que pudesse 

ficar de pé” (PINTO, 1977, p. 24). 
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2.3.2 A acusação a Harry Berger 

 

No processo judicial, o documento responsável pela imputação criminosa 

é, como já dito, a denúncia. Trata-se, de forma geral, de uma peça judicial complexa 

vez que é a base, caso seja aceita pelo juiz, para o início do processo criminal. No 

caso da Denúncia dos cabeças da revolução de 27 de Novembro de 1935 

apresentada ao Tribunal de Segurança Nacional pelo procurador Honorato Himalaya 

Vergolino, o documento não é mais simples: ele contempla, em quase cem páginas, 

informações detalhadas acerca dos precedentes da sublevação, assim como 

descreve pormenorizadamente as supostas ações de todos os envolvidos. Seguem, 

inicialmente, alguns excertos que tratam, na denúncia, dos antecedentes do 

conjecturado crime. 

 
OS ANTECEDENTES 
[...] 
Assim, chegaram em princípios de 1935: Arthur Ernest Ewert, membro do 
Partido Comunista Alemão e representante do Comitê Executivo da Terceira 
Internacional na América do Sul, com o passaporte de Harry Berger [...]. 
Chegados ao Brasil, [...] passaram, logo, a agir no sentido de dar 
cumprimento às instruções do Comitê Executivo da Terceira Internacional, 
isto é, mascarar o assalto comunista, com um movimento de reivindicações 
populares nacionais.

 31
 

 

Mais à frente, a denúncia delimita o papel institucional de Berger na IC e 

transcreve o que seriam seus escritos: 

 

Harry Berger, Delegado na América do Sul, do Comitê Executivo da 
Terceira Internacional, escrevia aos companheiros: ‘A etapa atual da 
revolução no Brasil é uma revolução anti-imperialista. A finalidade desta 
etapa é a criação da mais ampla frente popular (operários, camponeses, 
pequenos burgueses e aquela parte da burguesia que é contra o 
imperialismo); instituição de um governo popular nacional revolucionário 
com Prestes à frente, e no qual estarão representadas as camadas acima 
citadas. Este governo se apoiará, antes de tudo, nas partes nacional-
revolucionárias do exército; sob os operários e camponeses e as formações 
armadas e organização em massas destes. [...] Nesta primeira etapa, o fogo 
será antes de tudo dirigido contra o imperialismo e contra aquela parte dos 
grandes latifundistas e capitalistas, que traem a Nação e que agem de 
comum acordo com o imperialismo’. (Vol. 5º, fls. 564 – Apreensão da Rua 
Paulo Redfern). 
‘Nós só passaremos a modificar a constituição da primeira etapa, só 
erigiremos a Ditadura Democrática dos Operários e Camponeses na forma 
de Soviets quando a revolução no Brasil tiver atingido uma grande 
concentração. [...]’ (Vol. 5º, fls. 564 – Apreensão da Rua Paulo Redfern).

32
 

                                                 
31

 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 4899. p. 6-7. 
32

 Idem. p. 11. 
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A peça acusatória prossegue, narrando com minúcias os levantes 

ocorridos em Natal, no Recife e no Rio de Janeiro, capital do Brasil à época. Já que 

no processo a que tivemos acesso são acusados todos os denominados “cabeças” 

do movimento (no total de 35 indivíduos), o documento singulariza as atuações dos 

participantes, reservando exclusivamente a Berger cerca de seis páginas (afora, 

obviamente, diversas menções a ele durante todo o texto) de um total exato de 98. 

Finalmente, como desfecho, a denúncia traz a imputação do crime no qual o 

acusado teria incorrido: 

 

O CRIME 
Como se evidencia da longa e minuciosa exposição feita, os acusados a 
serviço da Terceira Internacional de Moscou e por ela orientados e 
financiados, tentaram mudar, por meio violento, a Constituição da República 
e a forma de governo por ela estabelecida, para implantar a ditadura do 
proletariado, sob o regimen soviético, chefiado por Luiz Carlos Prestes ou 
por uma Junta da qual ele seria o chefe. 
Assim sendo, evidentemente, incidiram eles na sanção de vários 
dispositivos da lei n. 38, de quatro de abril de 1935, por isso que os 
elementos integrativos dos delitos que esta lei capitula se comprovam 
amiúde nos autos do inquérito, em documentos copiosos e irrecusáveis e 
em testemunhos claros e contundentes.

33
  

 

A consecutiva conclusão, registrando o pedido que é feito ao membro do 

poder judiciário responsável por julgar a causa, denuncia Arthur Ernest Ewert ou 

Harry Berger como incurso nas sanções “do art. 1º combinado com o art. 49 e nas 

do art. 4º combinado com os arts. 1º e 49, todos da Lei nº 38, de 4 de abril de 

1935.”34 

A fim de esclarecer tal incriminação, é necessário anotar que a lei referida 

havia sido sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas com o intuito de definir 

crimes contra a ordem política social e foi a base legal das penalidades infligidas aos 

insurgentes comunistas. Os artigos mencionados – e as respectivas penas – 

registram-se abaixo: 

 

São crimes contra a ordem política, além de outros definidos em lei: 
Art. 1º Tentar directamente e por facto, mudar, por meios violentos, a 
Constituição da Republica, no todo ou em parte, ou a forma de governo por 
ella estabelecida. 
Pena - Reclusão por 6 a 10 annos aos cabeças e por 5 a 8 aos co-réos. 
[...] 

                                                 
33

 Idem. p. 55. 
34

 Ibidem. p. 55. 
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Art. 4º Será punido com as mesmas penas dos artigos anteriores, menos a 
terça parte, em cada um dos gráos, aquelle que, para a realização de 
qualquer dos crimes definidos nos mesmos artigos, praticar algum destes 
actos: alliciar ou articular pessoas; organizar planos e plantas de execução; 
apparelhar meios ou recursos para esta; formar juntas ou commissões para 
direcção, articulação ou realização daquelles planos; installar ou fazer 
funcionar clandestinamente estações radio-transmissoras ou receptoras; dar 
ou transmittir, por qualquer meio, ordens ou instrucções para a execução do 
crime. 
[...] 
Art. 49. Reputam-se cabeças os que tiverem deliberado, excitado ou dirigido 
a pratica de actos punidos nesta lei.

35
 

 

Assim, a sanção a ser aplicada, caso o juiz acolhesse a denúncia e 

acatasse os pedidos do procurador, seria de 6 a 10 anos (por ter sido “cabeça”, 

conforme o art. 1º e 49), acrescidos de dois terços, pela imputação do art. 4º, 

combinado com os demais, ou seja, o tempo total de reclusão seria de 10 a quase 

17 anos. 

 

2.4 O orador 

 

O orador, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, já chamado de um “quixote 

denodado”36 foi um advogado que se destacou internacionalmente em seu ofício, 

entre outros fatores por ter, embora católico fervoroso e anticomunista ferrenho, 

defendido alguns dos principais participantes do movimento histórico conhecido 

como “Intentona Comunista”, de novembro de 1935, que visava à implantação de um 

governo comunista no Brasil. O deputado federal Álvaro Valle, no discurso sobre a 

concessão do Prêmio Juca Pato (de Intelectual do Ano) a Sobral Pinto, em 1979, 

ressalta o fato de que o jurista “não sendo comunista, defendeu Luiz Carlos Prestes 

e Arthur Ernest Ewert (Harry Berger) quando a ditadura de Vargas lhes mantinha, 

sem assistência, nos cárceres políticos” (PINTO, 1979, p. 13). 

Em 1963, o então governador do estado da Guanabara Carlos Lacerda, 

ao assinar o decreto de criação do Ginásio Estadual Sobral Pinto, respondeu à 

questão sobre o nome da escola com três justificativas: 

 

                                                 
35

 BRASIL. Lei nº 38, de 7 de abril de 1998. Define crimes contra a ordem política e social. Legislação 
informatizada. Site: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-
publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 21 nov. 2011. (Ortografia original mantida). 
 
36

 O epíteto foi atribuído pelo advogado Evandro Lins e Silva (apud DULLES, 2001, p. 14). 
 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-38-4-abril-1935-397878-publicacaooriginal-1-pl.html
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1 – O advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto tornou-se, no consenso 
público, um símbolo vivo do advogado brasileiro. Na sua paixão pela Justiça 
e pela Lei tem sido, mesmo com ocasionais erros de julgamento, um lutador 
infatigável e, por vezes, é como a própria consciência do país. 
2 – Sua integridade, sua honradez, sua vida nobremente dedicada ao 
próximo, sua fé cristã e seus exemplos de altivez e de humildade constituem 
patrimônio moral do povo brasileiro. 
3 – Não são apenas os episódios de sua vida o que importa, mas a 
constante que lhe imprime caráter. O entusiasmo nunca abatido. A fé em 
Deus e no que o homem pôde criar de mais próximo de sua própria origem, 
que é o Direito. O amor à Justiça. O respeito pela inteligência. A 
intransigência quanto aos princípios e à compreensão para com os homens, 
nascida do sentimento de sua imperfeição. A sua vida exemplar de 
advogado e cidadão, neste país carente de exemplos e de testemunhos, 
dos quais sobreleva o desse cristão combativo e generoso. 
(MERCADANTE, 1966). 

 

Nascido em Barbacena, Minas Gerais, em 5 de novembro de 1893, Sobral 

Pinto teve seu pai como principal responsável pela devoção precoce à fé católica. 

Príamo Cavalcanti Sobral Pinto era extremamente religioso e, profissionalmente, 

trabalhava como agente da Estrada de Ferro Central do Brasil. Dois anos após o 

nascimento daquele filho, foi nomeado chefe de estação em Porto Novo do Cunha, 

na divisa entre Minas e o Rio de Janeiro, local onde a família, rigorosamente 

aplicada à moral e aos bons costumes, residiu por doze anos e Heráclito teve sua fé 

reforçada pela influência do padre Carloto Távora, melhor amigo de seu pai. 

Nos primeiros anos do século XX, Sobral Pinto foi estudar, como aluno 

interno, no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, escola jesuíta em que se formou, 

em 1912, e, em seguida, foi morar no Rio, momento em que iniciou seus estudos na 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Formado em Direito 

em 1917, ele advogou até 1924 sem patrocinar grandes causas ou ocupar cargos 

importantes, embora viesse ganhando notoriedade como criminalista. 

Por indicação de Carlos Costa, Sobral ocupou o cargo de Procurador 

Criminal Interino no Rio de Janeiro, de 1924 a 1926, e pôde, na posição, coordenar 

investigações a fim de reprimir manifestações subversivas que pudessem atentar 

contra a segurança pública. Seu principal caso como procurador interino foi o 

episódio chamado “a Conspiração Protógenes”, em que o Procurador denunciou 

alguns tenentes suspeitos de conspiração. No cargo, enfrentou também os 

comunistas, que cruzariam sua vida em mais outros tantos momentos. “Escrevendo 

mais tarde ao seu amigo católico Alceu Amoroso Lima, Sobral disse: ‘Fora eu o 

iniciador no país, com a só colaboração da polícia civil desta capital, da campanha 

eficiente contra o comunismo que entre nós se infiltrara.’” (DULLES, 2001, p. 31). 
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Sobral Pinto conquistara a confiança do então presidente da república 

Arthur Bernardes e de altas autoridades. Antes de deixar a presidência, em 1926, 

Bernardes nomeou Sobral procurador criminal da República, cargo de sobeja 

importância, cuja ocupação foi comemorada de acordo com as peculiaridades do 

jurista: 

 

A fim de homenagear a promoção do novo procurador criminal, foi 
programado um banquete repleto de discursos no Automóvel Clube do Rio, 
reunindo 300 convidados. Sobral, porém, por acreditar que a hipocrisia e o 
servilismo caracterizavam a maioria dos que estariam presentes, organizou, 
em lugar do banquete, uma cerimônia com menos ostentação, na qual 15 
de seus amigos mais íntimos se encontraram primeiro no túmulo de seus 
pais, onde depositaram flores (seu pai falecera em 1925) e, depois, na 
Confeitaria Colombo, para uma refeição. Lá, Benjamim Antunes de Oliveira 
Filho relembrou a vida no lar modesta da família de Sobral em Porto Novo, e 
discorreu sobre a fé cristã e o trabalho perseverante do jovem que se 
tornara procurador criminal da República. (DULLES, 2001, p. 33). 

 

Em 1927, Sobral Pinto era um dos editores da revista A ordem e, na 

Procuradoria, exercia seu cargo amealhando fama e bons rendimentos. Apesar da 

boa fase, o jovem procurador criminal começou a se afastar dos princípios religiosos 

que sempre o houveram regido. Além disso, em virtude do comportamento severo e 

intransigente, acumulava desafetos, principalmente na imprensa. De acordo com 

Jorge Caldeira, no artigo intitulado Sobral Pinto, ou as virtudes do adultério, no cargo 

de procurador criminal interino, Sobral 

 

Não economizou na obra. Processou os tenentes que se revoltaram no 
Forte de Copacabana, os militares que se levantaram em 1924, os membros 
da Coluna Prestes, comunistas e socialistas que promoviam greves e 
defendiam operários. Argumentava invariavelmente em defesa da ordem, 
com pleno apoio dos presidentes Artur Bernardes e Washington Luís.  
Com esse currículo na bagagem, não é de se estranhar a reação da 
imprensa quanto este último tornou pública sua decisão de efetivar Sobral 
Pinto no cargo. Choveram editoriais com acusações de severidade 
excessiva do escolhido. Mas ele tinha admiradores, que resolveram 
responder ao modo da época, organizando um grande banquete para 300 
talheres. (CALDEIRA, 2010, p. 119). 

 

O banquete, assim como a nomeação para procurador-geral do Distrito 

Federal, todavia, não ocorreria. O fato é que, à época, o procurador interino cometeu 

adultério com a esposa de um amigo, o tenente-coronel Paulo Gomide, mulher que 

segundo o próprio Sobral, o havia “hipnotizado”. O episódio em que se lhe começou 

desmascarar o comportamento infiel ocorreu na noite de sábado, 22 de setembro de 
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1928, três dias antes da data que havia sido marcada para o referido banquete. 

Sobral fez sua habitual visita à Livraria Católica, no centro do Rio, e, à saída, foi 

interpelado por Paulo Gomide que, de chapéu, terno, gravata, um chicote numa mão 

e uma carta na outra, avançou gritando: “Reconhece esta carta, cachorro?”. O 

procurador pôde apenas erguer a bengala para se defender da primeira chicotada. 

Logo, os dois se atracaram e rolaram pelo chão da rua, caindo sobre um automóvel 

estacionado, até que fossem separados.  

No dia seguinte, fotografias da contenda saíram ao lado de manchetes 

sensacionalistas. O Globo, v. g., questionava: “poderá o ‘Dom Juan’, que traiu seu 

amigo Paulo Gomide, aparecer diante dos juízes como procurador?” (DULLES, 

2001, p. 48). Quando a cúpula do governo soube da traição, escreveu ao 

procurador-geral da República para dizer que não se considerava “digno de exercer 

de agora em diante esta delicada função de acusador público” (PINTO, 1955, p. 19) 

e, diante do pedido, o presidente Washington Luiz aceitou sua demissão.  

Dessa forma, depois de ter deixado seu cargo público, Sobral Pinto 

retomou a advocacia, em 1930, dividindo um escritório no centro do Rio com 

Raymundo Lopes Machado. O período era politicamente conturbado e Sobral não 

comumente se abstinha de participar nesse campo. Em oposição ao presidente 

Washington Luís, o advogado apoiou, juntamente com os líderes mineiros Arthur 

Bernardes e Affonso Penna Júnior, a chapa eleitoral oposicionista da Aliança Liberal, 

cujo candidato à presidência era Getúlio Vargas, então governador do Rio Grande 

do Sul. Após a Revolução de 1930, Sobral Pinto tornou-se obsessivo na luta contra 

o abuso do poder do Estado e a defesa de liberdade do cidadão. Escrevia 

constantemente em jornais como A Razão, publicado em São Paulo por Plínio 

Salgado e Francisco San Tiago Dantas, e em revistas como A Ordem. Ademais, 

lançava mão de textos epistolares para autoridades e personalidades eclesiásticas, 

envolvendo-se, assim, ativamente, com a vida política do país.  

Sua bandeira, sobretudo, eram os ideais cristãos, especificamente 

católicos. Em 1931, empenhou-se, ao lado do cardeal Sebastião Leme e Alceu 

Amoroso Lima, para que o ministro da Educação de Vargas, Francisco Campos, 

efetivasse uma reforma educacional permitindo a educação religiosa em escolas 

públicas. Quando o governo publicou o decreto desejado, Sobral escreveu em A 

Ordem, manifestando que “viu um certo mérito no decreto mas considerou-o 

‘ofensivo aos direitos da Igreja’, posto que utilizava a palavra ‘religiosa’, sem 
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especificar ensino católico, e, portanto, abria as portas às ‘outras religiões, meras 

representantes do erro’”. (DULLES, 2001, p. 62). 

No escritório, multiplicavam-se os clientes que necessitavam dos 

trabalhos de um defensor. “Primeiro, os decaídos do regime deposto. Logo em 

seguida, os aliados insatisfeitos, como os paulistas que se revoltaram em 1932.” 

(CALDEIRA, 2010, p. 119). Em 1934, ao passo em que havia a aprovação de Sobral 

como membro efetivo da OAB, o advogado afiliava-se ao Conselho Administrativo da 

Coligação Católica Brasileira, dirigida por Alceu de Amoroso Lima, da qual fazia 

parte o Instituto Católico de Estudos superiores, no qual Sobral serviu como 

presidente e professor. 

Tendo como lema “Deus, pátria e família”, os integralistas, liderados por 

Plínio Salgado, cobravam dos católicos atuantes um posicionamento sobre o 

movimento. Sobral Pinto, então, referendou a postura que seu amigo, Alceu, havia 

professado: que não havia nenhum impedimento para que os católicos aderissem à 

Ação Integralista, mas que rejeitava, como propriedades distintivas do movimento, a 

hipertrofia do Estado, o emprego da violência e o juramento ao chefe nacional, Plínio 

Salgado.  

Sobral divergia de Amoroso Lima – e tornava pública a ressalva – quanto 

à aproximação deste a Vargas, todavia os dois concordavam que havia perigo no 

crescimento da Aliança Nacional Libertadora. “Sobral acusou a ANL de promover um 

‘envenenamento comunista no coração e na inteligência das nossas massas 

trabalhadoras’, e afirmou que o governo era negligente em não cortar sua renda” 

(DULLES, 2001, p. 83), que, na sua concepção, advinha do governo municipal do 

Distrito Federal, cujo prefeito era Pedro Ernesto Batista. Após a insurreição 

comunista de 1935, os casos jurídicos começaram a aparecer para Sobral, que não 

se escusou de manifestar seus princípios, em uma carta, escrita em janeiro de 1936, 

à cunhada do comandante Roberto Sisson, oficial da marinha que havia sido 

secretário da ANL e, naquele momento, encontrava-se, como tantos outros, 

encarcerado: 

 

Dada a natureza da causa de caráter exclusivamente político, e onde me 
caberá defender um dos mais veementes pregoeiros do sistema filosófico-
político que reputo funesto aos destinos mais sagrados do homem, eu 
decairia do respeito que a mim mesmo me devo se viesse a tirar qualquer 
proveito do meu patrocínio neste processo. (PINTO, Heráclito Fontoura 
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Sobral. [Carta a Lélia F. Vieira Lima] Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1936 
apud DULLES, 2001, p. 88). 

 

O chefe de polícia Filinto Müller conseguiu, durante todo o ano de 1936, 

impedir que Sobral Pinto se encontrasse com o prisioneiro Sisson. Müller reclamava 

dos advogados, alegando que eles trabalhavam, de preferência, em prol de 

intelectuais que serviam de projeção social a Moscou. Sua insensibilidade e 

empedernimento, contudo, ficariam patentes no tratamento reservado a Harry 

Berger, preso no final de 1935. 

Somente no final de dezembro de 1936 é que o TSN determinou que o 

conselho da OAB indicasse advogados para a defesa dos presos políticos que até 

então não haviam indicado defensores. Com a ressalva de que o Tribunal era 

inconstitucional, a Ordem dos Advogados assentiu em nomear advogados ex-

officio37. 

Procurado por Targino Ribeiro, presidente da OAB, para tratar de sua 

nomeação, Sobral, recém-chegado de um período de férias passado no sul de 

Minas, aceitou a defesa de Berger e de Prestes, expressando a Targino sua 

resolução de demonstrar que seus clientes eram membros da família humana cujos 

erros não apagavam “verdades generosas” defendidas pelos comunistas. Como 

subsídio de sua determinação em defender os acusados, Sobral ressalta os deveres 

da profissão, como também os da sua fé professada. Ipsis litteris a missiva dirigida 

ao presidente da Ordem aduz: 

 

A minha designação [...] eu a aceito como dever indeclinável de nossa 
nobre profissão. 
Lamento apenas não dispor dos dotes de inteligência necessários ao 
desempenho de tão árdua, penosa, e difícil missão, que o Conselho da 
Ordem achou, na sua soberania, que devia de lançar sobre os meus frágeis 
ombros. 
O que me falta em capacidade, sobra-me, porém, em boa vontade, para me 
submeter às imposições do Conselho da Ordem; e em compreensão 
humana, para, fiel aos impulsos do meu coração cristão, situar, no meio da 
anarquia contemporânea, a atitude destes dois semelhantes, criados como 
eu e todos nós, à imagem de Deus. (PINTO, 1979, p. 40). 

 

O advogado assinala, sobretudo, as suas convicções pessoais, as quais 

serão, na defesa, exploradas como argumento: 

                                                 
37

 A expressão latina refere-se a ato realizado por imperativo legal ou em razão do cargo ou da 
função. No caso, advogado ex-officio é aquele não nomeado por seu constituinte. 
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Quaisquer que sejam as minhas divergências, do comunismo materialista, – 
e elas são profundas –, não me esquecerei, nesta delicada investidura que 
o Conselho da Ordem me impõe, que simbolizo, em face da coletividade 
brasileira exaltada e alarmada, A DEFESA. 
Espero que Deus me ampare nesta hora grave da minha vida profissional, 
dando forças ao meu espírito conturbado para mostrar aos Juízes do 
Tribunal de Segurança Nacional que Luiz Carlos Prestes e Arthur Ernest 
Ewert ou Harry Berger são membros, também, desta vasta e tão atribulada 
família humana. 
Alimento a fundada esperança de que encontrarei, neste reservatório 
imenso que é a caridade cristã, recursos dignos e apropriados para, sem 
renegar os princípios básicos da civilização brasileira, demonstrar que os 
acusados, ora indicados ao meu patrocínio, a par de erros funestíssimos, 
alimentam-se, também, de verdades generosas, para a difusão das quais 
são capazes de grandes e respeitáveis renúncias. (PINTO, 1979, p. 40-41). 

 

E, para concluir, o causídico reitera a orientação que irá seguir no curso 

da defesa: “Adotando, na defesa que irei fazer, essa orientação, penso, meu caro 

presidente, trabalhar para a manutenção, entre nós, das ‘tradições’ de desinteresse 

e amor às liberdades públicas, hoje em dia tão esquecidas no nosso meio.” (PINTO, 

1979, p. 41). 

Assim que tomou conhecimento de que Sobral Pinto foi nomeado 

defensor dos comunistas, sua irmã Natalina o repreendeu, censurando-o, e obteve, 

em uma carta, a resposta, na qual o advogado afirmava: “Longe de merecer eu 

censura dos corações bem formados, como o seu, deverei deles recolher aplausos e 

louvores. Nunca me afirmei homem TÃO NITIDAMENTE CRISTÃO como na hora 

em que declarei [...] que aceitaria o patrocínio”. Na carta, o irmão continua: 

 

Não há, minha cara irmã, ninguém que não tenha direito a uma palavra de 
amparo, de conforto, e de defesa, ante o Tribunal dos homens. Deus, que 
tudo sabe e tudo pode, antes de proferir a sua sentença contra Caim, que 
acabava de derramar o sangue de seu irmão, quis ouvi-lo, como narra 
explicitamente a Sagrada Escritura, dando aos homens, com este seu 
exemplo, a indicação irremediável de que o direito da defesa é, entre todos, 
o mais sagrado e o mais inviolável. (PINTO, 1979, p. 38). 

 

Nota-se que, na correspondência familiar, Sobral Pinto não economiza na 

argumentação, recorrendo a um tipo de argumento, sobre o qual se discorre 

específica e detalhadamente no capítulo posterior, denominado de hierarquia dupla 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005), baseado, sucintamente, em opor duas 

escalas de valores. Se a primeira é aceita pelo auditório, a segunda, 
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consequentemente, será – e o argumento será bem sucedido. O esquema seria algo 

do tipo: 

1. Deus > Homem 

[Deus, sabendo que Caim era culpado, ainda assim o ouviu] 

2. Cristãos > Acusados 

[Os comunistas, ainda que culpados, merecem uma defesa justa, merecem ser 

ouvidos]. 

Assim, se for verossímil, para o interlocutor, que Deus é superior ao 

Homem – e que Deus deu um justo julgamento a Caim –, a segunda escala 

axiológica será base de um argumento quase irrefutável: o seguidor de Deus (no 

caso, os cristãos) deve seguir o exemplo e dar, aos acusados (mesmo os culpados), 

a oportunidade de serem ouvidos e defendidos. 

Ainda na epístola há uma passagem que merece destaque, pois 

demonstra a lealdade do advogado aos princípios norteadores da profissão e à fé 

cristã, mas, sobretudo, a sua obstinação: 

 

Inquieta, e cheia de solicitude pelo meu futuro, você pergunta agoniada: ‘E 
as consequências deste seu gesto?’ 
Não me interessam, Natalina. Você sabe que só uma coisa me preocupa 
neste mundo: o cumprimento dos meus deveres. Aceitando esta causa 
ingrata julgo, de boa fé, que estou me submetendo aos deveres da minha 
profissão. 
Assim como quem não tem coragem de renunciar aos prazeres não deve se 
fazer sacerdote, do mesmo modo como, quem tem medo da morte não 
pode se fazer militar, assim quem não dispõe de coragem cívica, e de 
energia moral não deve ingressar nos quadros advocacia. 
Estando de boa fé, e aceitando este patrocínio em nome da caridade cristã, 
espero que Deus me protegerá [...] (PINTO, 1979, p. 39). 

 

Contumaz missivista, Sobral Pinto, além de esclarecer para a OAB, assim 

como para sua família e amigos, suas motivações em aceitar a defesa dos 

comunistas, escreve também, em 14 de janeiro de 1937, uma carta ao cardeal do 

Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, representante da igreja à qual se dedica o 

advogado. Na correspondência, ele tenta explicar “os móveis que atuaram sobre a 

[sua] consciência”: 

 

Eu não me permitiria a indelicadeza, imperdoável, de deixar o meu Bispo na 
ignorância dos motivos superiores que me levaram a aceitar o patrocínio 
gratuito da causa de Luiz Carlos Prestes e Harry Berger. 
Tal patrocínio não é um gesto puramente profissional. Ele transcende, pela 
significação que reveste, o campo puramente jurídico, para atingir as 
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esferas superiores da moral social, da qual V. Eminência, por investidura 
Divina, é, e tem de ser, no seio da coletividade brasileira, um dos guardas 
mais autorizados e zelosos. [...] 
Nutro a esperança de que o meu amado Pastor não desaprovará o gesto 
desinteressado da humilde ovelha que, em todos os seus atos profissionais, 
se esforça, dentro das suas possibilidades, por cumprir apenas cristãmente 
os seus deveres de estado. 
É bem provável que o mundo, com a sua inesgotável malícia, não me poupe 
às suas contundentes censuras. Mas tenho a certeza de que V. Eminência 
não se esquecerá, neste transe delicado da minha vida profissional, de orar 
com fervor a Deus Nosso Senhor para que dê luzes e conforto a este seu 
filho em Jesus Cristo, que lhe beija, respeitosamente, as mãos sagradas. 
(PINTO, 1979, p. 42). 

 

No primeiro encontro que teve com Harry Berger, no gabinete do 

comandante da polícia especial Euzébio de Queiroz Filho, o comunista alemão 

alegou a inexistência de motivos para confiar em Sobral Pinto, manifestando a 

vontade de ser representado por Justo Mendes de Moraes, advogado que 

conhecera antes da insurreição. Ciente de que este não aceitaria o caso, Sobral 

sugeriu que houvesse uma reunião, na qual Justo pudesse recomendar Sobral Pinto 

a Berger.  

Segundo Dulles (2001), a reunião não ocorreu, devido à desconsideração 

da petição do advogado por parte do juiz da causa, Raul Machado, todavia o próprio 

Sobral Pinto (1979) assegura que o juiz autorizou o encontro, que resultou inútil 

porque Berger não acreditou na identidade do advogado. Nas palavras de Sobral: 

“Quando o Justo chegou comigo, ele achou que não era o Justo [...] [pois] já estava 

muito prejudicado... Ele foi piorando sempre. E o Justo então tirava a carteira de 

advogado do bolso e mostrava a ele.” (p. 29).  

Ao contrário da relação entre o cliente Luiz Carlos Prestes, a qual com o 

tempo foi sendo dotada de confiança, respeito e afeição, o trato com o cliente Harry 

Berger sempre foi espinhoso para o advogado Sobral Pinto. Na manifestação inicial 

oficial de Sobral no processo de Berger, em requerimento datado de 15 de janeiro 

de 1937, no qual há o pedido referido acima, o defensor expressa: 

 

[...] o acusado Arthur Ernest Ewert ou Harry Berger declarou-me que teria 
informações interessantes a me fornecer caso eu pudesse merecer a sua 
confiança. Não me conhecia, entretanto, e isto era um empecilho a um 
entendimento entre nós.

38
 

 

                                                 
38

 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 4899, Série A, 1º Volume, p. 209. 
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No mesma peça jurídica, o advogado alega que, em relação a seu cliente, 

a desconfiança é generalizada. 

 

Trata-se de um homem totalmente estranho ao nosso meio, e que se 
encontra, há quase um ano, completamente segregado de todo e qualquer 
convívio social. A sua incomunicabilidade é absoluta, e o seu contato, neste 
período da sua rigorosa prisão, só se tem verificado com elementos do 
Poder Público, que ele considera, muito justamente, como adversários 
intransigentes das suas ideias, e até mesmo, da sua pessoa. 

39
 

 

Mais adiante, quando intimado a oferecer as alegações finais no 

julgamento, Sobral Pinto se abstém de tal procedimento, alegando, sobretudo, que o 

tratamento reservado ao acusado desprezara as diretrizes básicas de um processo 

judicial condigno e que oferecer alegações finais naquelas circunstâncias, naquele 

“ambiente de tumulto e de postergação dos princípios processuais mais elementares 

[...] seria trair os seus [de Berger] direitos imprescritíveis de membro da espécie 

humana.” Todavia, ele reitera que, no curso do processo, não foi desenvolvida 

nenhuma confiança na relação: 

 

Defesa alguma pode ser eficaz sem que o cliente, confiando na lealdade e 
no desinteresse do seu patrono, lhe ministre as informações de que está ele 
precisado, para levar a bom termo a sua, por vezes, penosa tarefa. [...] 
Sem ela [a confiança] nada será possível ao patrono fazer em benefício do 
acusado entregue aos cuidados atentos da sua solicitude. 
Pois bem, o Suplicante se encontra precisamente em face d’uma situação 
desta. Por maiores que fossem os seus esforços, e mais constante a sua 
assistência, não lhe foi possível grangear a confiança de Harry Berger.

40
 

 

Contudo, a desconfiança, para Sobral Pinto, era devidamente fundada e 

totalmente justificada, pois, diante dos maus-tratos a que vinha sendo submetido 

Berger, Sobral lhe tinha garantido que empregaria todas as suas forças em, ao 

menos, garantir-lhe uma detenção que atendesse aos mínimos requisitos de saúde 

e bem-estar e, após “doze meses”, a situação de Berger continuava inalterada, “não 

tendo piorado, porque para piorar [...] nem mesmo a morte! Esta seria, em todo 

caso, a libertação.” O resultado, então, era uma desconfiança naturalmente 

decorrente de uma combinação de fatores que, aos olhos do comunista feito 

prisioneiro, circundavam-no de todos os lados, incluindo o relacionamento com o 

patrono de sua causa. Este, irresignado, explica: 
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 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 4899, Série A, 1º Volume, p. 209. 
40

 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 4899, Série A, 4º Volume, p. 962-963. 
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Era natural, assim, que dia por dia começasse a se formar na imaginação, 
agoniada, de Harry Berger, a convicção de que o Suplicante não passava 
de torpe mistificador, que comparecia de vez em quando, na sua presença 
para antegozar, perversa e maliciosamente, o despertar, na sua alma 
flagelada, daqueles fugazes raios de esperança ingênua de uma breve 
melhoria de regime carcerário. 
Como, em face deste quadro dramático, de uma inaudita palidez de cores 
quando comparado com as tintas bem mais carregadas da realidade, deixar 
de reconhecer a procedência desta suspeição fundada, que invadiu o 
coração deste preso político tão duramente martirizado? 
Tudo na sua inteligência é, hoje em dia, dúvida, e dúvida justíssima.

41
  

 

Resultado de um crime político, o processo foi, evidentemente, marcado e 

atravancado por questões políticas que, decerto, impediram o depósito de mínima 

confiança no aparato judiciário. Quando, durante o processo, Sobral Pinto foi 

procurado pelo advogado estadunidense David Levinson, que trazia uma procuração 

da irmã de Berger, Minna Ewert, empenhou-se o quanto pôde para que Berger 

pudesse ao menos se encontrar com Levinson, alguém, enfim, em quem pudesse 

crer. No entanto, tanto o juiz da causa quanto o ministro interino da Justiça, 

Agamemnon Magalhães, impediram o encontro, consubstanciados no entendimento 

de que o norte-americano seria membro do Comintern. 

Considerado um “elemento perigoso” pelo presidente do TSN, Barros 

Barreto, David Levinson teve que embarcar em um vapor a fim de evitar a própria 

prisão. Sobre o episódio, o professor da Universidade de Columbia Robert Levine 

manifesta que Sobral Pinto 

  

se ofereceu para servir como conselheiro para Harry Berger, como fez 
David Levinson, um advogado que disse que representava a Cruz Vermelha 
Internacional, mas que foi rapidamente deportado para os 
Estados Unidos pelas autoridades brasileiras.

42
 (LEVINE, 1970, p. 128). 

 

Na carta encaminhada ao ministro da Justiça, Sobral dizia que “o 

verdadeiro motivo da ordem dada a Levinson era esconder dele a nauseante visão 

de Berger sob a escadaria vestido com roupa imunda” (DULLES, 2001, p. 95). Não 

obstante, o advogado estadunidense, retornando ao seu país de origem, relatou 

publicamente o que experimentara e vira no Brasil. 
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 Superior Tribunal Militar. Apelação nº 4899, Série A, 4º Volume, p. 964. 
42

 Tradução livre do autor. Texto original: “had offered to serve as counsel for Harry Berger, as did 
David Levinson, a lawyer who said that he represented the International Red Cross, but who was 
quickly deported to the United States by Brazilian authorities.” 
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O requerimento em que Sobral Pinto pleiteava o encontro de Berger com 

Levinson data de 11 de fevereiro de 1937. Uma semana após, dia 18, houve o 

indeferimento, assinado pelo juiz responsável. Pouco tempo depois, dia 2 de março 

de 1937, Sobral Pinto faria o requerimento mais contundente a favor de seu cliente, 

no qual invocaria a Lei de Proteção aos Animais para fazer cessar as sevícias 

infligidas a Harry Berger. 

Em suas constantes cartas, Sobral Pinto menciona duas razões centrais 

pelas quais teria defendido os comunistas, incluindo a defesa de Harry Berger. 

Primeiramente, considerava um dever indeclinável de sua profissão: considerava, 

como advogado criminalista, que todos merecem uma justa defesa; em segundo 

lugar, mas não menos importante – antes, motivo precípuo – está a indefectível fé 

cristã de Sobral, à qual ele alude tanto nos escritos pessoais, quanto nos formais, 

oficiais e jurídicos. 

Em seu livro Por que defendo os comunistas, Sobral Pinto, depois de 

afirmar, em entrevista concedida a Ary Quintella, que não houve advogado que quis 

defender “nem o Prestes nem o Harry Berger”, sendo que um destes “alegou ser 

católico, não podendo defender um inimigo da Igreja”, responde à seguinte questão 

“Então como é que o senhor defendia um inimigo da sua Igreja?” nos termos abaixo. 

 

Por uma razão muito simples: o princípio que todo católico tem de seguir o 
que está no Evangelho e que Santo Agostinho definiu nessa fórmula 
maravilhosa: odiar o pecado e amar o pecador. O comunismo nega Deus, 
afronta Deus. Mas eu compreendo que o comunista faça isso por ser 
pecador. Afinal, todo pecador afronta Deus, pois o pecador é quem não 
obedece aos mandamentos de Deus. Mas é uma afronta decorrente da 
fraqueza da nossa natureza. Nós somos frágeis, logo podemos pecar por 
fragilidade, não porque não amemos a Deus, não estimemos a Deus, não 
tenhamos a noção de que é nosso dever aceitar os mandamentos de Deus. 
[...] Já o materialista afronta a Deus: Deus não existe, Deus é uma 
quimera. Bem, dentro dessa orientação, eu é que estava certo [...] (PINTO, 
1979, p. 24). 

 

Considerado “uma das raras figuras de varão de Plutarco”, segundo 

Joaquim de Sales, (apud DULLES, 2001, p. 15), Sobral Pinto era um “homem do 

Direito, da Lei, da Justiça e da Ordem”43, mas, sobretudo, era um advogado político, 

“na medida em que sua atividade profissional tem repercussão, e na razão em que 
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 Sobral Pinto, a respeito de si, em carta ao Presidente Marechal Arthur da Costa e Silva. (In: 
ATHENIENSE, 2002, p. 190). 
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divulga suas posições em face dos governos e dos momentos políticos” 

(MERCADANTE, 1966, p. 111).  

Suas atitudes, dessa forma, não podem ser dissociadas da influência 

político-social delas decorrente, com a certeza de ter sido um prócer da comunidade 

católica no Brasil. As repercussões de seus atos, destarte, como advogado, como 

cidadão e como cristão sempre geraram justificativas que, se não integralmente 

coerentes, dotadas de princípios e razões. Na mesma entrevista citada acima, 

Sobral esclarece que seus argumentos, no processo judicial em que se tentava 

explicar o comunismo sob o ângulo da racionalidade, não eram golpes retóricos, 

mas um pensamento pessoal com o qual o próprio advogado legitimava uma defesa 

no mínimo inusitada para um militante católico. Quando questionado, assim, sobre 

alguma semelhança entre o comunismo e a Igreja, Sobral aduz: 

 

[...] certa vez, declarei: o comunismo está mais perto do catolicismo do que 
o capitalismo. Mas a Igreja, entretanto, acha que o pobre pode ter uma 
compensação, pode ter um prêmio muito maior, no sobrenatural, no além. 
Ao passo que o comunismo acha que isso é apenas um engodo, para fazer 
com que o povo não se revolte. Daí eles hostilizarem a Igreja, por acharem 
que a Igreja tira ao povo o desejo de se revoltar. E eles estão convencidos 
de que os capitalistas, os burgueses, enfim, a classe dominante, não 
entrega o poder senão vencida pela força. Daí a teoria da violência: sem 
revolução não se coloca o povo no poder. (PINTO, 1979, p. 26-27). 

 

Vê-se que, a despeito das crenças do indivíduo, Sobral Pinto é capaz de 

afastar-se das ideologias em choque, tratando-as indiretamente, ou seja, “a Igreja 

[...] acha [...]”, enquanto que, lado outro, “o comunismo acha [...]”. Situados no 

mesmo parâmetro de crença, Sobral é capaz de abstrair-se e, sem negar sua 

formação, concluir pelo entendimento que há lógica no pensamento comunista. 

Lógica, porém, decorrente de uma credulidade primária, já que os comunistas se 

movem por “acharem” e estarem “convencidos”. É possível que tal capacidade – de 

compreender a força da “fé” alheia, talvez com base na palpabilidade da sua própria 

– seja um dos motivos primaciais do préstimo aos comunistas, consubstanciado no 

discurso de defesa. 

Muito embora haja uma razoável presença de informações sobre Sobral 

Pinto, elas não se resumem a um traçado estritamente biográfico justamente em 

função de que, na abordagem retórico-discursiva, torna-se importante compreender 

as conformações do indivíduo histórico, as quais, invariavelmente, interpelarão os 

enunciadores ou os oradores responsáveis pela argumentação. Assim, ainda que 
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não seja considerado, rigorosamente, o ethos pré-discursivo do orador, os dados de 

sua biografia e de seu caráter são úteis, não como ferramentas para a análise 

específica proposta, mas como aparato extradiscursivo que colabora na intelecção 

da argumentação retórica, do porquê da existência de certas estratégias 

argumentativas e, inclusive, da omissão ou silenciamento do orador em momentos 

discursivos eventuais. De fato, como afirmado no capítulo 1, “os sujeitos são 

considerados como produtos da ideologia, interpelados discursivamente nos 

momentos de produção e recepção” (p. 24, grifo nosso), porém a afirmação, cara à 

AD, é relativizada pelo viés retórico da análise, afinal tais sujeitos discursivos são, 

discursivamente, determinados pelo contexto retórico, incluída aí as referências 

criadas pelo/para o orador ao longo de sua trajetória de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Discurso é um senhor soberano que, com um 
corpo diminuto e quase imperceptível, leva a cabo 
ações divinas. Na verdade, ele tanto pode deter o 
medo como afastar a dor, provocar a alegria e 
intensificar a compaixão. 
 
Górgias, Elogio de Helena, p. 43. In: GÓRGIAS, 
Testemunhos e Fragmentos. Lisboa: Edições 
Colibri, 1993, p. 40-46.  
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3. CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS EM DEFESA DE HARRY BERGER 
 

 

O propósito específico deste capítulo é abordar as construções 

discursivas referentes aos quatro elementos retóricos singularizados e investigados 

no capítulo anterior. A pauta, assim, é composta por argumentos relacionados ao 

momento histórico – e seus desdobramentos sociopolíticos; ao auditório, como uma 

criação interlocutória atribuída ao orador; ao sujeito, Harry Berger – e as respectivas 

representações de um personagem complexo; e ao orador, Sobral Pinto, cujo ethos 

é determinante para a argumentação. 

Em um trabalho como este, discorrer isoladamente sobre as construções 

discursivas dos elementos que atuam no procedimento argumentativo não é tarefa 

simples. A materialidade discursiva é extremamente bem trabalhada pelo orador no 

sentido de aglutinar, eventualmente numa só frase, estratégias, figuras e 

representações as mais diversificadas. Por isso, diante da intrincada relação entre 

tais frações, a separação estanque, oriunda da tentativa de compreender como cada 

parte constituinte de um sistema retórico é discursivamente construída, restou 

frustrada e as conjunções entre os elementos permeiam o texto. É o caso do 

subtópico Imagens em convergência, vinculado ao tópico referente ao sujeito. Nesta 

subdivisão deslocada, é analisada a forma como o auditório foi representado no 

discurso, mas, no caso, não faria sentido efetuar o estudo apenas no tópico 

reservado ao auditório, já que, como pretendemos explicar a posteriori, somente 

houve, nesta situação, a construção discursiva do auditório porque, antes, a imagem 

do sujeito fora, peculiarmente, esculpida.  

No percurso da análise, serão destacadas as estratégias argumentativas, 

sem que, por isso, seja desmerecida a disposição dos elementos no discurso, 

considerada a própria disposição (taxis) como um dos componentes do sistema 

retórico. Outrossim, além da disposição ou sequência em que os dados são 

dispostos, a forma pela qual o texto é construído – incluindo o modo como são 

elaboradas as referências exofóricas e endofóricas, a seleção vocabular e a sintaxe, 

entre outros elementos – colabora na argumentação ou, antes, constitui, em si, um 

argumento distintivo. 

Um exame genérico denunciaria que, nos documentos sob análise, certa 

formalidade no tratamento do texto é traço comum. Mais até do que isso, há, por 
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parte do orador, preocupação com a utilização de termos precisos e com os 

aspectos que a linguística textual definiria como necessários à textualidade (COSTA 

VAL, 1999), como a coerência, a coesão e a informatividade. Em se tratando de um 

corpus afeto ao discurso jurídico, tais critérios circunscrevem-se na práxis de uma 

variedade linguística que prima pela linguagem castiça. 

Buscando vínculo com a retórica, pode-se dizer, então, que são atendidos 

alguns preceitos greco-latinos, como a utilização do que se convencionou chamar de 

latinitas. O termo alude ao modo segundo o qual “o orador deve pôr-se a serviço, ou 

melhor, sentir-se responsável por aquilo que os gregos chamavam de hellenizein, os 

latinos de latinitas, e que traduziríamos por ‘bom vernáculo’” (REBOUL, 2004, p. 61). 

Além de latinitas, é o caso do que foi denominado por humanitas. Na medida em que 

o direito brasileiro é herdeiro de fundações jurídicas latinas, elementos da retórica 

latina são, igualmente, importantes na elaboração dos textos jurídicos no Brasil e, no 

caso sob estudo, influenciam definitivamente a orientação argumentativa. Com 

efeito, 

 

Comumente traduzida como ‘civilização’, ou ‘cultura’, humanitas carregava 
uma complexa carga de conceitos e atributos normativos ou descritivos que 
se mostram recursivos e/ou autoexplicativos. Humanitas abarca aquilo que 
os antigos entendiam ser um romano, e estava, intrinsecamente, ligada à 
ideia de expansão romana [...] 
Humanitas também servia para diferenciar o homem selvagem do passado 
distante daquele que havia tomado contato com as artes e as ciências 
clássicas, sendo apresentada, então, como uma evolução humana. (PINTO, 
2007, p. 236-237). 

 

O extenso e variado rol de citações, assim como de referências indiretas, 

é um recurso geral, que, como regra, serve para erigir todos os documentos da 

defesa de Berger. Demonstra, textualmente, o que Cícero traduziu como humanitas: 

em outras palavras, a cultura geral da qual se possa alçar o debate de questões 

comezinhas para o patamar das grandes, relevantes e profundas discussões, afinal 

esse ponto de vista herdado afirma que “só ela [a cultura geral] permite exprimir-se 

de modo justo e apropriado, elevar o debate da causa à thesis, do caso particular à 

questão geral subjacente” (REBOUL, 2004, p. 73). 

Ao lado de Cícero, Quintiliano destaca-se como um dos grandes autores 

da retórica latina e, especificamente, como um educador preocupado com a 

reconciliação entre a retórica e a ética. Também nesse sentido, os textos de Sobral 

Pinto correspondem às premissas latinas, uma vez que, afora qualquer juízo de 
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valor, há, como se poderá aferir, nas peças da defesa, um direcionamento do locutor 

para as questões morais. Se a retórica foi definida como scientia bene dicendi (“arte 

do bem falar”), englobando, no “bem” aludido, noções de estética e de moral, os 

documentos examinados demonstram atenção – e obediência – a essa dicotomia. 

Ademais, tomando por base a teoria de Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(2005), é possível mencionar que, na defesa judicial, são visíveis algumas 

características inerentes a qualquer processo argumentativo, como a noção de que a 

retórica, sendo um instrumento de intervenção e ação social, serve à deliberação. 

Por conseguinte, não se pode deliberar nem sobre o que é certo, tampouco sobre o 

que é impossível, por isso um texto argumentativo deve empreender reflexões ou 

discussões a partir da viabilidade de realização, de efetivação das propostas.  

Nessa perspectiva, fica patente, nos documentos analisados, a ocupação 

desse espaço intermediário: sito entre a certeza e a impossibilidade. Logo, a 

argumentação se desenvolve no território da possibilidade ou da verossimilhança, na 

expectativa maior – e final – de um expediente dessa natureza, qual seja, ainda 

segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca, provocar a adesão dos espíritos à tese que 

se lhes apresenta. As peças jurídicas cuja análise segue trabalham, tanto em sua 

inteireza quanto na singularidade sintagmática, para tal consecução. 

 

3.1 O momento: acima do sujeito, a causa e suas causas 

 

No decorrer da materialidade discursiva, percebe-se a utilização de um 

logos multifário, caracterizado pela heterogeneidade argumentativa consubstanciada 

em raciocínios direcionados não só ao polo ativo da relação processual penal (Harry 

Berger e seu suposto crime), como também à pretendida punição estatal. Nos 

prolegômenos da defesa, ou seja, na defesa prévia, que, em tese, é a primeira 

manifestação do acusado, revela-se o argumento fulcral de toda a intervenção 

jurídica, o qual, se não intenta escusar Harry Berger de suas práticas, ao menos 

cuida de atenuar as ações que teriam ofendido o Estado. As construções 

discursivas, emergidas em convergência, denotam o lugar e o motivo central da 

defesa prévia, latentes já no primeiro excerto, a seguir, composto dos parágrafos 

iniciais dessa defesa. Logo no início do texto, estabelece-se o entimema básico da 

defesa, enfocando o sujeito e sua causa. 
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Excerto nº 1 

O que ora se inicia não é só o julgamento de um homem. Efêmero instrumento de uma causa, que se 
vem afirmando, enérgica e destemerosa, no seio mesmo da civilização ocidental, como simbolizadora 
da aspiração generalizada das massas proletárias contemporâneas, Harry Berger não se ilude com a 
insignificância de seu destino pessoal em face do grande drama em que essa causa joga os seus 
destinos históricos.

44
 

 

Ao ensaiar um procedimento de análise, Reboul (2004) defende a 

utilidade de se buscar, no discurso, um “motivo central”. Para o autor, o “motivo 

central” é um procedimento retórico, figura ou argumento que sirva de princípio 

organizador para o texto. O material transcrito apresenta, em sua linha inicial, uma 

definição significativa que funda um vértice argumentativo, servindo de norte para o 

texto que seguirá: “O que ora se inicia não é só o julgamento de um homem.” 

Como estratégia argumentativa, o princípio da Defesa Prévia recorre ao 

que Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca denominou de identidade e definição 

na argumentação, situando a técnica entre os tipos de argumentos quase-lógicos. 

De acordo com o TA,  

 

todo uso de conceitos, toda aplicação de uma classificação, todo recurso à 
indução implica uma redução de certos elementos ao que neles há de 
idêntico ou de intercambiável; mas só qualificaremos essa redução de 
quase-lógica quando essa identificação de seres, de acontecimentos ou de 
conceitos não for considerada nem totalmente arbitrária, nem evidente, isto 
é, quando ela dá ou pode dar azo a uma justificação argumentativa. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 238). 

 

O primeiro parágrafo, nesse sentido, é exemplar, pois tem início com uma 

definição referente ao julgamento iniciado nesta defesa prévia. Assim: 

 

O que ora se inicia não é só o julgamento de um homem. (linha 1) 
logo 
O que ora se inicia = [O julgamento de Harry Berger] 
[O julgamento de Harry Berger] = não é só o julgamento de um homem 

 

A presença do verbo “ser” salienta o sentido de definição do período. 

Junto a essa característica, os marcadores “não” e “só” sinalizam a orientação 

argumentativa do restante da defesa. Nessa perspectiva, é importante relevar o 

caráter dicotômico da definição, visto que a função argumentativa, inerente às 

definições,  
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 1º parágrafo da Defesa Prévia. (PINTO, 1979, p. 48). 
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se apresenta sempre sob dois aspectos intimamente ligados, mas que, não 
obstante, é preciso distinguir, porque concernem a duas fases do raciocínio: 
as definições podem ser justificadas, valorizadas, com a ajuda de 
argumentos; elas próprias são argumentos. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2004, p. 241).  

 

O texto que sucederá, pois, o enunciado inaugural continente de uma 

definição deverá legitimá-la, provando, mediante a argumentação, a escolha 

precedente: argumento-definição mais argumentos-justificativas que lhe deem 

subsídio. Saliente-se, todavia, que a definição acontece às avessas, já que estão 

caracterizados marcadores específicos que alteram substancialmente o elemento 

definido. Tem-se, portanto, o que foi chamado de identidade dos contraditórios, 

recurso consubstanciado na noção de que “a obrigação de diferenciar os termos, em 

vez de nascer do cuidado de dar sentido a uma tautologia que expressa uma 

identidade, pode nascer de outra figura quase-lógica, baseada na negação de um 

termo por si próprio”. O que poderia resultar numa contradição tem outro efeito, se o 

discurso for interpretado sistematicamente: 

 

As tautologias e as contradições têm um aspecto quase-lógico porque, logo 
de início, tratamos os termos como unívocos, como suscetíveis de 
identificarem-se, de excluírem-se. Mas, após a interpretação, surgem as 
diferenças. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 247). 

  

A definição, além de um instrumento pertencente à argumentação quase 

lógica “é também um instrumento da dissociação nocional, notadamente todas as 

vezes que ela pretende fornecer o sentido verdadeiro, o sentido real da noção, 

oposto ao seu uso habitual ou aparente.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2005, p. 504). 

Isso é, pois, o que ocorre com a definição proposta inicialmente: ela tem o 

intuito de promover uma dissociação entre o que naturalmente se esperaria de uma 

ação judicial na esfera criminal e o que supostamente estava em andamento, em 

uma realidade factual. 

 

Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 
subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:  
[...] 
28) Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. (BRASIL, 1934). 
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O que é assegurado pelo Art. 113, item 28, da Constituição vigente à 

época nada mais é do que o princípio da pessoalidade, segundo o qual “só o autor 

da infração penal pode ser apenado” (PRADO, 2002, p. 120), o que implica, 

intrinsecamente, que apenas o suposto autor poderia ser processado pela respectiva 

infração. 

Assim, o orador promove um rompimento não só com as expectativas do 

auditório, mas também com o próprio ordenamento jurídico. Tal ruptura, ab initio, 

define a orientação argumentativa da defesa com base no paradoxo que questiona a 

realidade instituída, querendo levar a crer que existe uma “real realidade” e uma 

“aparente realidade”. 

Em outros termos, é também um argumento por dissociação de noções, 

ou, mais especificamente, um argumento que discorre sobre o par aparência-

realidade, no qual a aparência é “o julgamento do homem”, enquanto que a 

realidade que se quer fundar seria “o julgamento da causa”. O argumento de partida 

é, então, o do questionamento de uma ideia presumida ou, antes, assumida, uma 

vez que explicitada na acusação feita a Harry Berger: a ideia de que ele, o homem, é 

que está sob julgamento. O que se configura, pois, é a dissociação de uma noção, 

na seguinte perspectiva: 

 

Termo 1 (aparência): O homem Harry Berger será julgado 
Termo 2 (realidade): A causa de Harry Berger será julgada (O homem fica em segundo 

plano). 

 

O paradoxo, nasce, então da contradição estabelecida em relação à doxa. 

Ele seria o “pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios 

básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião 

consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria” (HOUAISS, 2009), 

sendo que, para o TA, “as expressões paradoxais sempre convidam a um esforço de 

dissociação.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 503). 

Os operadores de negação e de exclusão atuantes no enunciado indicam 

a presença de uma heterogeneidade enunciativa que tem papel preponderante na 

Defesa Prévia. A negação presente no enunciado “O que ora se inicia não é só o 

julgamento de um homem”, vista sob a ótica de uma análise polifônica, pode ser 

considerada uma “encenação do choque entre duas atitudes antagônicas, atribuídas 

a dois ‘enunciadores diferentes: o primeiro personagem assume o ponto de vista 
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rejeitado e o segundo, a rejeição deste ponto de vista’” (MAINGUENEAU, 1997, p. 

80). 

O tipo de negação que se verifica no primeiro período da Defesa Prévia 

enquadra-se no uso denominado por Maingueneau de negação polêmica, isto é, 

aquela negação que contesta uma afirmação posta ou pressuposta. Perante o 

contexto em que a frase se encontra – ela inaugura uma defesa prévia (o primeiro 

documento) de um processo no qual um homem é acusado de um crime –, é 

possível afirmar que o enunciador cujo ponto de vista é refutado vincula-se ao 

pressuposto, em função da presença da negação associada à palavra denotativa de 

exclusividade “só”. 

Partindo da premissa de que todo texto, por princípio, é dialógico, a 

primeira frase da defesa é lapidar. Tanto as diretrizes de uma análise discursiva as 

quais atestam o domínio da enunciação, situando o enunciado como “um elo na 

cadeia da comunicação verbal (BAKHTIN, 1997, p. 308), quanto as considerações 

retóricas segundo as quais “a análise de um elo da argumentação, fora do contexto 

e independentemente da situação em que ela se insere, apresenta inegáveis 

perigos” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 211), reforçam que não se 

poderá desconsiderar o caráter responsivo inerente àquele período exordial. 

Refuta-se a ideia de que é apenas o homem que passa a ser julgado, 

quando, na verdade, esse tipo de afirmação é óbvia (pressuposta) em processo 

criminal, uma vez que os crimes são cometidos por homens, que respondem, logo, 

de forma personalíssima. Conclui-se, então, que o locutor, com fitos evidentemente 

argumentativos, põe em cena dois enunciadores. O primeiro é destacado abaixo 

como E1. 

 

E1= [o que ora se inicia é só o julgamento de um homem]. 

 

A asseveração de E1 é uma ideia redundante em si, considerado o 

contexto situacional imediato. Esse primeiro enunciador, questionado, não é 

assumido pelo locutor, mas é responsável por originar a negação, esta sim 

coincidente com o posicionamento do locutor e vinculada a um claro propósito da 

argumentação: o de desresponsabilizar o acusado. Logo, o segundo enunciador, 

dono do enunciado contido no primeiro período do texto, refuta a afirmação 

mediante uso do advérbio “não” e intenciona incluir um outro escopo para o 
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julgamento, que, pela relevância, teria a capacidade de desviar o foco do homem em 

juízo.  

A definição, com base nas noções de heterogeneidade enunciativa, passa 

a ser mais clara. Se o definiendum é o elemento a ser definido e o definiens o 

conjunto de termos que definem aquele, tem-se que o  

 

definiendum = [O julgamento de Berger] 
enquanto 
definiens = [o julgamento de um homem] e [não só o julgamento de um homem] 

 
O excerto nº 1 ainda mostra como o início da argumentação mobiliza 

afetos tendentes a captar o auditório a partir da doxa, i.e., de opiniões supostamente 

partilhadas e que, caso sejam aceitas, podem auxiliar na credibilidade dada à tese 

do orador. O segundo excerto, abaixo, é composto dos parágrafos sucessivos e 

evidencia a mobilização referida: 

  

Excerto nº 2 

Simples obreiro de um ideal, que não criou, mas a que aderiu com firmeza, não desconhece que a 
sua pessoa nada representa no tumulto desta agitação, hoje incoercível, que abala até os seus mais 
profundos alicerces da organização social, que o século XIX, alheio aos direito imprescritíveis do 
trabalhador, legou, orgulhosamente individualista, ao egoísmo satisfeito das classes dirigentes da 
nossa geração. 

Nem no domínio do pensamento, nem no da ação, Harry Berger avultou jamais, entre nós, ou em 
estranhas terras, como figura de alta expressão do movimento comunista contemporâneo. A chama, 
assim, desse seu ideal, que, empunhado por outros em diferentes quadrantes da Terra, convulsiona 
povos inteiros,– levando-os até à sangueira da guerra civil, que nada respeita nem Jesus Cristo e 
seus templos, nem as crianças e os velhos, não desaparecerá do coração de muitos dos brasileiros 
pelo fato de ter sido condenado Harry Berger à pena de 10 anos de prisão. Outras individualidades, 
incomparavelmente bem mais representativas do que a sua, e outros países, de projeção 
desmedidamente bem mais importantes do que o nosso no cenário mundial, permanecerão de pé, 
atuando,– com a dureza dos seus argumentos impressionantes e com a força compressora de seus 
exércitos imensos –, sobre a mente conturbada dos intelectuais do Ocidente e sobre a consciência 
irritada das massas mundiais insatisfeitas, convocadas, ambas, deste modo, sem cessar, para 
trabalharem pela implantação, no seio da humanidade sofredora, de uma ordem social que se 
alicerce em valores inteiramente opostos aos que foram até agora adotados e seguidos.

 45 
(Grifos 

nossos). 

 

Os três parágrafos iniciais contêm afirmações que apelam, enfaticamente 

à emoção, como a que traz os grifos. Ao passo em que a asseveração desmerece a 

punição a Harry Berger, estabelece, com o auditório, certa proximidade a partir de 

valores depreendidos, por exemplo, das expressões grifadas. A ideia de que “povos 

inteiros” perdem o controle em função de um ideal (“convulsiona”), a de que uma 
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guerra civil é negativa (“sangueira”) ou a de que Jesus Cristo, seus templos, as 

crianças e os velhos são as entidades mais dignas de respeito (e a de que são 

desrespeitadas pelo comunismo) são supostamente partilhadas pelo auditório, com 

quem se intenta criar um laço de afeição. 

O sistema retórico tradicional, inclusive, já arguia ser no exórdio do 

discurso (no nosso caso, da superfície discursiva) que o orador deve exercer a 

captatio benevolentia, “de cunho afetivo, uma vez que deve atuar sobre o grau de 

interesse e de atenção do ouvinte, o que só é possível quando se toca em sua 

vontade, ou seja, em sua disposição para algo.” (MOSCA, 2004a, p. 133). 

No aspecto mais estritamente discursivo, o excerto nº 2 chama atenção 

para o vocabulário que visa, como dissemos, acionar o pathos. Enquanto, por um 

lado, seria exagero afirmar que tais itens lexicais são próprios do discurso 

apresentado (discurso jurídico, e.g.) ou ainda da formação discursiva que interpela o 

orador (uma FD humanista, por exemplo), haveria, por outro, ingenuidade em afirmar 

que não haja explorações semânticas de determinadas unidades lexicais feitas a 

partir do discurso ou da formação discursiva. Dito em outros termos,  

 

seria errado pensar que, em um discurso, as palavras não são empregadas 
a não ser em razão de suas virtualidades de sentido em língua. Porque, 
além de seu estrito valor semântico, as unidades lexicais tendem a adquirir 
o estatuto de signos de pertencimento. (MAINGUENEAU, 2008, p. 80). 

 

Assim, portadoras desse “estatuto”, de “signos de pertencimento”, os 

vocábulos vulgares são ressignificados para introduzir uma argumentação retórico-

discursiva a ser legitimada pelo auditório interlocutor. Uma vez que a limitação do 

repertório lexical não se distingue nitidamente da criação de um universo de 

aceitação e legitimação discursivas, o texto tende a, assim, transpor a superfície 

material e denunciar o discursivo refletido ou relacionado. 

Desta feita, a e seguirá seu curso, com o cuidado de resguardar a aliança 

entre crenças e valores supostamente acolhidos, seguindo uma diretriz 

argumentativa tendente a explicar em que consiste o julgamento de Berguer que não 

é o julgamento de um homem. A causa que se coloca no banco dos réus é, todavia, 

devidamente motivada e seus fundamentos dispostos como a razão que justifica sua 

existência. 

  

Excerto nº 3 
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Que causa é esta? Como surgiu, e quais os seus processos? 

A causa, – não nos iludamos – é a da ascensão social e política das massas. Impossível seria negar, 
hoje em dia, a verdade desse asserto. Espíritos serenos, que se vêm debruçando, há longos anos, 
sobre a realidade social, para desvendar-lhe a trama interior da contextura, proclamam, corajosos e 
verídicos “Vivemos debaixo do brutal império das massas” (Ortega Y Gasset – LA REBELION DE 
LAS MASAS – pág. 22). Outro depoimento, não menos autorizado, atesta: “Forças novas entraram na 
história. Há muito tempo que a democratização da sociedade começou. Mas, não foi senão depois da 
guerra que a irrupção das massas sobre o cenário da história se tornou aparente. Eis o fator 
fundamental da história do nosso tempo. Até aqui, as massas estiveram afastadas de um papel ativo 
e visível” (Nicolas Berdiaeff – DESTIN DE L’HOMME – pág. 57).

46
 

 

O último parágrafo em destaque inaugura a utilização de um recurso 

argumentativo no qual a voz do orador capitula, cedendo espaço ao discurso alheio 

que, valendo-se da autoridade, torna-se capaz de convencer. São, tal como o autor 

alude, “depoimentos” de proeminentes indivíduos em determinada área de atuação 

que tendem a corroborar e, assim, ampliar o efeito da argumentação. Ao discorrer 

sobre o argumento de autoridade, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 347-348) 

elucidam que 

 

existe uma série de argumentos cujo alcance é totalmente condicionado 
pelo prestígio. [...] O argumento de prestígio mais nitidamente caracterizado 
é o argumento de autoridade, o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou 
de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese. 

 

Situado dentre os argumentos baseados na estrutura do real, o 

argumento de autoridade é tão mais relevante se, diante do auditório, aquelas 

personalidades são reconhecidas como capazes de exercer a ascendência 

requerida. O orador, no trecho examinado, acentua, entre as duas citações, a 

relevância dos autores, já que “muitas vezes, antes de invocar uma autoridade, 

costuma-se confirmá-la, consolidá-la, dar-lhe a seriedade de um testemunho válido. 

Com efeito, quanto mais importante a autoridade, mais indiscutíveis parecem ser 

suas palavras.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 351). É o que ocorre 

quando há a referência à “autorização” que, supõe-se, as autoridades mencionadas 

detêm. 

Ao lado do argumento de autoridade, o qual, em última instância, é 

reduzido a um argumento de prestígio, há o argumento introduzido por autoridade 

polifônica, diferente daquele por não se apresentar como autoritário e não poder ser 

contestado ou refutado, haja vista que, sendo introduzido ao nível do mostrar ou 
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exibir, ou seja, da representação, não é escopo de julgamento sob a dicotomia 

verdadeiro/falso. Esse argumento aparece como obra de outro enunciador diferente 

do locutor, “de modo que este, embora o ‘mantenha’, prestando-lhe um certo grau de 

adesão ou reconhecendo-lhe certa legitimidade, não assume a responsabilidade 

direta de tê-lo dito, usando-o, inclusive, muitas vezes, para refutá-lo.” (KOCH, 2008, 

p. 147). 

No excerto nº 3, o trecho “Impossível seria negar, hoje em dia, a verdade 

desse asserto.” atesta o acionamento deste outro enunciador, caracterizado, 

textualmente, pela utilização do futuro do pretérito. Com efeito, 

 

A autoridade polifônica, constitui, segundo Ducrot, o próprio fundamento do 
encadeamento discursivo. Neste caso, o locutor introduz no seu discurso 
uma voz responsável pela asserção de P, de modo que essa asserção é 
apenas representada, e encadeia sobre ela uma segunda, relativa a outra 
proposição Q, como o faria sobre a própria proposição considerada como 
uma verdade. Tomando por admitido que P acarreta Q (ou seja, que há uma 
relação de tipo lótico entre P e Q), o locutor vê-se no direito de, a partir de 
P, asseverar Q. A asserção de P, representado no seu discurso, pelo 
simples fato de ter sido asseverada, aparece como um argumento 
efetivamente utilizável a favor de Q. (KOCH, 2008, p. 147). 

 

Por ser mais sutil, o argumento introduzido por autoridade polifônica é 

menos refutável que o argumento de autoridade, embora a lógica dos dois recursos 

seja a mesma: inserir no discurso um enunciador alheio. Naquele caso, um 

enunciador construído pelo locutor; neste, um enunciador reconhecido e legitimado 

pelo auditório. No excerto citado e no texto que segue, a presença das estratégias 

argumentativas têm, outrossim, o mesmo intuito, qual seja o de descredenciar o 

enunciador responsável pelas acusações. 

A causa, então, colocada sub judice, é devidamente explicada e 

justificada para que a ação do militante possa se tornar secundária, pois a relevância 

do comunismo como fato social é incomparável, de acordo com o texto, a qualquer 

ação individual e, nessa relação, o sujeito se torna, quando não insignificante, 

prescindível dentro do próprio movimento. No excerto seguinte, percebe-se como a 

ideologia comunista é perscrutada na expectativa de enfrentar formações discursivas 

antagônicas e de forçar uma atitude transigente por parte do Estado. 

 

Excerto nº 4 

[...] Mas, caminho errado seguirá, sem dúvida, aquele governo que, impenetrável às lições 
incoercíveis da experiência social, teimar em não enxergar que o problema do comunismo já não 
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comporta nem soluções meramente políticas ou jurídicas, nem repressões exclusivamente nacionais. 
É que o homem moderno vive, em grande parte, de tendências fundamentais do nosso tempo, uma 
das quais é, no dizer justo de Maurice Paz (in LE RAJEUNISSEMENT DE LA POLITIQUE, págs. 
243/244), “a tendência ao universal. Não mais economia nacional, não mais mesmo economia 
continental. Todos os países, todos os continentes são cada vez mais solidários uns com os outros. 
Há cada vez menos, no fim das contas, – a crise atual demonstra – conjuntura própria de cada país. 
Todos sofrem, em graus diferentes, a mesma conjuntura. A produção é anárquica, mas ela tem um 
caráter mundial em virtude de todas as matérias- primas e das mercadorias essenciais. As trocas 
tendem igualmente a transbordar os quadros antigos. O mundo se comporta d’ora em diante como 
um corpo economicamente único, cujas partes componentes estão em relação de interdependência 
cada vez mais estreitas: 

Todo particularismo, toda tendência ao isolamento aparece já como um anacronismo idiota. A etapa 
do nacional que constituiu, outrora, um progresso, foi largamente ultrapassada: hoje, é se fazer 
reacionário quem pensa só como europeu. Mas, como sempre, a ideologia se atrasa em relação ao 
fato”. 

Quando os aeroplanos eliminaram as distâncias, quando o rádio dá ao homem o dom da ubiquidade, 
quando o cinema revela diariamente às massas proletárias o bem-estar da burguesia, e quando a 
indústria universaliza a produção, não é possível encarar os fatos sociais como fenômenos 
puramente nacionais. O mundo, ligado entre si em todos os aspectos da sua atividade multiforme, 
não pode admitir mais soluções eivadas de características puramente territoriais. 

As pátrias continuarão a existir. Por elas hão de se bater, generosos e heroicos, os seus filhos mais 
estremecidos. O homem, ligado à terra sobre curo céu os seus olhos viram pela primeira vez a luz, 
sentirá o seu coração pulsar, tal como o de seus pais, em anseios de ternura e de grandeza  em prol 
daquele torrão que foi a morada acolhedora dos seus antepassados. 

Mas, o comunismo, mesmo o russo, não desconhece os imperativos deste sentimento. Lenine, em 
plena guerra europeia, perguntava: “Somos nós, proletários gran-russos, estranhos ao orgulho 
nacional? Certamente não. Amamos a nossa língua e o nosso país (isto é, os nove décimos de sua 
população) à vida consciente dos democratas e dos socialistas. Sofremos sobretudo ao ver e sentir 
que o arbitrário, que julgo, que humilhações os carrascos imperiais, os nobres e capitalistas, fazem 
sofrer à nossa tão bela pátria. [...] 

O comunismo, assim, não desconhece a ideia de pátria. A pátria que seja constituída pelos 
trabalhadores, pelas massas, pelos produtores, e que lhes estenda a mão generosa, esta ele respeita 
e reconhece. Tenhamos a coragem de ser justos, se é que queremos vencer e dominar esta doutrina, 
dura e cruel pelo materialismo em que assenta os seus postulados. Mas, não pratiquemos a 
deslealdade de distinguir, sob certos aspectos, o seu internacionalismo, do internacionalismo 
capitalista. Um e outro aceitam e provocam colaborações internacionais. Um e outro procuram, nas 
suas respectivas classes, o apoio de forças estrangeiras.

47
 (Grifos nossos). 

 

Dentre as técnicas denominadas quase-lógicas, destacam-se aquelas que 

visam demonstrar que determinados posicionamentos ou teses são compatíveis ou 

incompatíveis. Nessa altura da defesa prévia, na expectativa de abalar a base do 

discurso em oposição, classificado alhures como hegemônico, existe a tentativa de 

apresentar o comunismo como compatível com a ideia de pátria, conforme os 

trechos grifados comprovam. 

De forma geral, o discurso anticomunista se baseia na atribuição de 

incompatibilidade entre os valores desta doutrina sociopolítica e econômica e 

aqueles associados, essencialmente, às unidades que formatam as noções de 
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Estado e Religião. Logo, o comunismo seria condenável pela impossibilidade de 

coadunar-se com a organização estatal, religiosa e até familiar, como consequência. 

Sobral Pinto, como orador, tenta desfazer a incompatibilidade, mediante a 

manifestação de intercessões que poderiam redundar no avesso: a compatibilidade. 

 

Uma vez que duas proposições não são incompatíveis mas se tornam tais, 
em consequência de uma certa determinação de noções em relação a 
circunstâncias particulares, as técnicas que permitem apresentar 
enunciados como incompatíveis e as técnicas que visam restabelecer a 
compatibilidade estão entre as mais importantes de qualquer argumentação. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 228). 

 

Visando mostrar que a doutrina comunista absorve a ideia de “pátria”, o 

orador recorre, novamente, ao argumento de autoridade – citando Maurice Paz e 

Lenin – recurso que, em um estudo especificamente polifônico, evidenciaria a 

necessidade premente de recorrer a vozes ou a enunciadores diante de uma 

questão complexa, para a qual o ethos do orador – e o possível enunciador 

relacionado –, tomado isoladamente, talvez não fosse suficiente.  

Dessa forma, o presente trabalho aponta para uma análise sobre o 

embate das formações discursivas presentes no enunciado, ainda que não a 

desenvolva plenamente aqui, em virtude das limitações inerentes ao propósito que 

se delineou. Caberia, todavia, destacar que, ao mesmo tempo em que as formações 

discursivas se colocam de forma polêmica – interdiscursivamente e de forma 

constitutiva – constroem a argumentação. Na obra Gênese dos discursos, 

Maingueneau afirma que o sistema de restrições que controla aquilo que pode ser 

dito e o que não pode ser dito no interior de uma FD só funciona porque os 

enunciadores são dotados de uma competência interdiscursiva que está relacionada 

à capacidade de produzir e interpretar “enunciados que resultam de sua própria 

formação discursiva e, correlativamente, permitem identificar como incompatíveis 

com ela os enunciados das formações discursivas antagonistas” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 22). Logo, uma FD não define somente um universo de sentido próprio, mas 

também o modo como coexiste com outros discursos, seja aceitando a pluralidade, 

seja reivindicando o monopólio da legitimidade. Essas relações podem, portanto, ser 

harmônicas, polêmicas, de neutralidade aparente, de indiferença, permitindo o 

estabelecimento de um ou mais espaços discursivos.  
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3.2 O auditório: as crenças partilhadas com um tribunal de exceção 

 

O tratamento reservado ao auditório é dicotômico, por isso as operações 

de construção discursiva são complexas. Por um lado, há toda deferência e respeito 

contumazes perante uma instância jurídica qualificando os interlocutores como 

digníssimos juízes, conhecedores do direito e das questões sociais relacionadas; por 

outro, o auditório é construído discursivamente como uma entidade política que teria 

sido criada a fim de atender a interesses questionáveis, sendo, por essa razão, 

igualmente questionável. 

 

Excerto nº 5 

Como se vê, o problema oferece uma complexidade excepcionalmente intricada, que não pode ser 
destrinçada pela ação, simplista e primária, de um sistema de repressão política, organizado sobre a 
base caduca de um Tribunal de Exceção. 

Não se deixem os Srs. Juízes tomar do aparente ambiente de eficiência do atual aparelho repressor, 
organizado pelo Governo Federal e do qual são SS. Exas. dignos e ilustres membros. 

A Rússia tzarista também conheceu este sistema de repressão. Quando, em 1905, o marxismo russo, 
ainda incipiente, começou a agitar os meios proletários, o poder público, não confiando na ação dos 
seus agentes normais, criou, então, um Tribunal Especial.

48
 (Grifos nossos). 

 

Na medida em que o Tribunal de Segurança Nacional é qualificado como 

um “Tribunal de Exceção”, a legitimidade julgadora do auditório fica em xeque, afinal 

um tribunal de exceção é caracterizado pela ruptura com o ordenamento jurídico 

vigente. Ele é formado temporariamente para julgar determinado delito, após o seu 

cometimento. Tecnicamente, essas estruturas se referem a “tribunais para julgar 

sem apelo, sem estarem submetidos a nenhum controle jurisdicional. Sua existência 

viola o due processo of law [...]” (SOIBELMAN, 1979, p. 357). O devido processo 

legal é aquele constituído com atenção aos princípios básicos de direito 

constitucional, como o contraditório e a ampla defesa, entre outros. 

O foco da argumentação de Sobral Pinto são as crenças partilhadas pelos 

interlocutores (a doxa). Por conseguinte, o verossímil é lastreado, indefectivelmente, 

aos saberes do auditório. Cônscio de que estava se dirigindo a juízes experientes, 

deslocados para um tribunal em decorrência de ato do poder executivo, o orador, ao 

passo que critica a “organização caduca de um Tribunal de Exceção”, conclama os 

magistrados a reconhecerem a “anormalidade” da criação de um órgão julgador que 
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 35º, 36º e 37º parágrafos da Defesa Prévia. (PINTO, 1979, p. 54). 
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sirva aos propósitos de um aparelho estatal repressor. Mais do que qualquer coisa, o 

auditório é, como destinatário do discurso, a linha mestra da argumentação. “Para a 

retórica, se o dizer é um fazer, ele o é na medida em que agir sobre o auditório, leva-

o a adotar teses capazes de moldar comportamentos.” (AMOSSY, 2011, p. 142). 

Contudo, como o texto argumentativo é dirigido à busca pelo 

convencimento, a incitação do auditório ao reconhecimento de sua ilegitimidade é 

moderada. A retórica aristotélica, inclusive, já advertia que “não se deve perverter o 

juiz, incitando-o à ira, à inveja ou à compaixão. Tal procedimento equivaleria a 

falsear a regra que se pretende utilizar.” (ARISTÓTELES, s.d., p. 29). Por 

conseguinte, o orador desenvolve adjetivações reiteradas, a exemplo das 

reverências em que os magistrados são designados como “dignos e ilustres 

membros” do tribunal, haja vista que “[...] não é só o argumento que muda segundo 

a ideologia; o vocabulário também.” (REBOUL, 2004, p. 142). Ademais, ele ativa 

determinados afetos positivos, ilustrados no excerto subsequente. 

 

Excerto nº 6 

Tais são, Srs. Juízes, as reflexões, profundamente meditadas, que o dever de defensor ex-officio me 
impõe oferecer ao seu exame, à guisa de defesa prévia de Harry Berger, ante processo que lhe move 
a Justiça Especial. 
 
Nelas deixei estampada a orientação que irei seguir nas razões finais que terei de desenvolver, em 
momento oportuno, com ânimo sereno, e espírito sedento de justiça. 
 
Habituei-me, no meu já longo contato com os homens, a olhar, antes de tudo, para o interior de suas 
almas. Só assim poderemos aproximar uns dos outros os corações dos nossos semelhantes. Os 
gestos exteriores raramente traduzem, na sua objetividade fria, o mundo de emoções que tumultuam 
no peito, aparentemente granítico, dos revolucionários mais impetuosos. Identificados com a causa 
de que se fazem os órgãos indomáveis, muitas vezes, um só aspecto desta basta, pela sua maldade 
inequívoca, para dar-lhes, através deste, uma fisionomia que não corresponde à realidade. 
 
Este é certamente, o caso de Harry Berger, que, olhado mais de perto e com menos superficialidade, 
em nada se distingue de tantos outros estrangeiros revolucionários, que o governo brasileiro, em 
outras eras, homenageou com as manifestações do seu apreço. 

49
 (Grifos nossos). 

 

O pathos colabora na argumentação principalmente quando o orador, 

após afirmar a primazia do afeto (“habituei-me [...] a olhar, antes de tudo, para o 

interior de suas almas”), convoca o auditório a estabelecer o mesmo ponto de vista, 

utilizando flexões verbais e pronomes que miram um vínculo afetivo não apenas 

entre os interlocutores, como também – e primordialmente – entre a decisão técnica 
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e política: “Só assim poderemos aproximar uns dos outros os corações dos nossos 

semelhantes”. 

Além da questão formal retratada pelos grifos, o léxico que se encontra 

presente no que se pode nomear de epílogo do texto, já que são os últimos 

parágrafos da Defesa Prévia, é permeado de vocábulos e expressões que aludem e 

apelam à afetividade, como “reflexões, profundamente meditadas”, “ânimo sereno”, 

“espírito sedento de justiça”, “interior de suas almas”, “aproximar uns dos outros”, 

“corações”, “semelhantes” e “mundo de emoções”.  

A despeito dos tratamentos diferenciados reservados ao estudo das 

emoções ou dos afetos no âmbito argumentativo, filiamo-nos à tese da 

indiscernibilidade, defendida por Plantin, segundo a qual 

  

é impossível construir um ponto de vista, um interesse, sem a eles associar 
um afeto, dado que as regras de construção e de justificação dos afetos não 
são diferentes das regras de construção e de justificativa dos pontos de 
vista. Essa última posição parte da constatação da presença de um 
elemento irredutivelmente emocional nas situações argumentativas. Os 
locutores aderem a seus discursos, seus valores interesses estão em jogo, 
eles duvidam, ressentem-se do estresse provocado por uma questão aberta 
que seria preciso regular, da irritação contra posições antagônicas, têm um 
sentimento de triunfo [...], ou raiva e humilhação [...]. (PLANTIN, 2008, p. 
124). 

 

Quando os requerimentos por um tratamento mais condigno a Berger 

adentram o processo (no total, quase uma dezena de requerimentos por meio dos 

quais o advogado tentava, mediante os argumentos possíveis, livrar Berger da 

situação periclitante na qual se encontrava), a representação de um auditório fincado 

em crenças cristãs é o ponto de partida para os pedidos. O primeiro destes 

documentos, o requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 15 de janeiro de 

1937, é assentado em recursos argumentativos que seriam reiterados 

continuamente, donde sobressai o que se poderia denominar de petição de princípio 

(REBOUL, 2005). Sejam lidos os primeiros parágrafos desse requerimento (grifos 

nossos): 

  

Excerto nº 7 

Achando-se, pois, o acusado Arthur Ernest Ewert ou Harry Berguer preso à disposição de V. Exa., 
incumbe-lhe, Exmo. Sr. Juiz, providenciar para que o tratamento a lhe ser ministrado, nas nossas 
prisões de Estado, esteja em equação perfeita com os postulados da nossa civilização, que é, no 
dizer autorizado do Sr. Presidente da República, de caráter nitidamente cristão. 
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Discursando aos brasileiros, em 1 de janeiro de 1936, declarava o Exmo. Sr. Presidente da 
República: “Alicerçado no conceito materialista da vida, o comunismo constituiu-se o inimigo mais 
perigoso da civilização cristã. À luz da nossa formação espiritual, só podemos concebê-lo como o 
aniquilamento absoluto de todas as conquistas da cultura ocidental, sob o império dos baixos apetites 
e das ínfimas paixões da humanidade – espécie de regresso ao primitivismo, às formas elementares 
de organização social, caracterizados pelo predomínio do instinto gregário e cujos exemplos típicos 
são as antigas tribos do interior da Ásia” (Edição do Departamento Nacional de Propaganda, pág. 4). 

Como se vê V. Exa., o Chefe da Nação se esforçou por distinguir os métodos e processos usados 
pelo comunismo dos métodos e processos preconizados pela civilização cristã. Enquanto que 
aqueles se revestem de características de indisfarçada violência, estes se ostentam pacíficos e 
humanitários, quaisquer que sejam os domínios da atividade da criatura racional. 

Nos povos que se criaram sob o influxo do cristianismo já não se compreende, hoje em dia, um 
regime carcerário que desconheça ao próprio condenado de delito comum o direito a um regime 
adequado a sua condição de ente racional e pensante.

50
 

 

Aqui, a construção discursiva da sociedade brasileira como uma 

“civilização de caráter nitidamente cristão”, por si só argumentativa, uma vez que 

evoca os princípios do cristianismo, capazes – se reconhecidos e aceitos – de fazer 

cessar a agonia do prisioneiro, é associada ao argumento de autoridade 

consubstanciado na citação do presidente da república. No caso, esse argumento é 

mais do que um argumento de prestígio, pois denota uma incongruência entre o 

regime aplicado a Berger e as palavras do chefe maior do Estado, segundo as quais 

determinados métodos comunistas que desconsideram “as conquistas da cultura 

ocidental” se opõem às práticas de uma civilização cristã.  

Nitidamente, então, emerge uma formação discursiva religiosa, cristã, 

estabelecendo um confronto não só com a formação discursiva comunista (por 

evidente), mas, sobretudo, com a formação discursiva estatal, averiguável no regime 

carcerário que dista do texto oficial de autoria representante máximo do Estado. O 

comportamento das instituições é tratado, pelo orador, como uma prática discursiva 

denunciada como contraditória: uma formação discursiva em embate com os 

próprios princípios que nortearam sua existência. 

Como resultado retórico-discursivo, o orador afirma, como de sua lavra 

(não no sentido de exclusividade, mas na espécie de uma tentativa de naturalização 

do discurso religioso), uma formação discursiva cristã e, por isso mesmo, 

consecutivamente crítica, coerente, humanitária e pacífica. Em outras palavras, o 

discurso tem o intuito de se autoafirmar, definindo uma identidade assimilável e 

acatável pelo auditório. Maingueneau (1997, p. 122) esclarece que 
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 4º a 11º parágrafos do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 15/01/1937. (PINTO, 
1979, p. 45-46). 
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cada uma das formações discursivas do espaço discursivo só pode traduzir 
como “negativas”, inaceitáveis, as unidades de sentido construídas por seu 
Outro, pois é através desta rejeição que cada um define sua identidade. 
Uma formação discursiva opõe dois conjuntos de categorias semânticas, as 
reivindicadas (chamemo-las de “positivas”) e as recusadas (as “negativas”). 
Note-se que ela projeta as unidades “positivas” deste Outro sobre as 
categorias de seu próprio sistema; para preservar sua identidade, o discurso 
só pode relacionar-se com o Outro do espaço discursivo através do 
simulacro que dele constrói. 

 

A citação dá luz à noção de que há, sim, um constante embate entre 

formações discursivas, originado de um mecanismo que o próprio autor nomeia de 

“polêmico”; todavia, a representação da polêmica não está relacionada com a 

univocidade da oposição entre duas ou mais formações discursivas. Aliás, a ideia de 

“simulacro” construído reforça o contrário de uma pré-existente ou pressuposta 

polêmica, afinal esta seria instituída pelo discurso, na ânsia de existir. De novo, 

convém retomar o interdiscurso como unidade primária, considerando que o discurso 

só se afirma como tal na interlocução com outros e, nessa interação, 

necessariamente, haveria embates, nos moldes daquele ilustrado pelo excerto, 

assim como pelo discurso de defesa em geral. 

Na sequência do requerimento de onde foi extraído o trecho supra, houve 

ainda uma série de documentos antes daquele sobre o qual nos deteremos. O 

requerimento de 2 de março de 1937, como se viu, sucedeu uma série de outros que 

continham o mesmo pedido: o de promover a transferência de Berger para um local 

minimamente salubre, onde se fizesse cessar as torturas. Cronologicamente, sucede 

também a negativa das autoridades em conceder ao prisioneiro político a 

possibilidade de se encontrar com uma pessoa de confiança, o advogado 

estadunidense David Levinson, que, em seu retorno aos EUA, tornou público o 

tratamento reservado tanto a si quanto a Harry Berger, principalmente. 

Dessa forma, o requerimento (já qualificado como o mais contundente 

dentre os vários) situa-se em uma etapa do processo judicial em que muitas 

tentativas já haviam sido tomadas, tanto no âmbito judiciário, quanto na esfera 

política, todas elas, entretanto, frustradas. O resultado do novo pleito – quiçá pela 

irrefutabilidade dos argumentos – foi uma ordem dirigida do juiz da causa, Raul 

Machado, ao chefe de polícia Filinto Müller, mas, na prática, foi baldado o empenho 

do advogado. Como assinala John Dulles, “o pedido do advogado para a 
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transferência de Berger foi encaminhado por Machado a Müller, mas nenhuma 

medida foi tomada.” (DULLES, 2001, p. 95). 

Abaixo, o segundo parágrafo do referido requerimento: 

  
Excerto nº 8 

Um dos mais constantes cuidados da civilização cristã tem sido o estabelecimento, no seio dos povos 
que acatam os seus postulados, d’um regime carcerário que dê aos detentos, independentemente da 
sua condição social e da sua categoria profissional, a noção exata de que não perderam, com a 
reclusão, as suas prerrogativas de criatura racional. Criminoso ou inocente, rico ou pobre, 
correligionário ou adversário político, o encarcerado precisa de receber, nas prisões mantidas pelos 
Estados que se dizem cristãos, a impressão de que os poderes públicos continuam a divisar nele 
aquela característica constante e irremovível, que o crime poderá ter feito a adormecer, mas não 
desaparecer totalmente: a sua espiritualidade, esta centelha do divino incrustada na ganga frágil do 
organismo humano. Só com a submissão a esta lei da racionalidade da nossa natureza poderá o 
Estado engrandecer e nobilitar a sua árdua e penosa missão de punir e castigar.

51
 (Grifos nossos). 

 
A noção de campo discursivo, já introduzida neste trabalho, a partir das 

formulações de Maingueneau (2008) que, em sua “Gênese dos discursos”, afirma 

haver um primado do interdiscurso sobre o discurso, é útil para efetivar uma leitura 

dos discursos – ou, atendendo a fidelidade, dos interdiscursos – como práticas 

abertas e articuláveis. O autor assevera que a “concorrência” dos campos deve ser 

compreendida amplamente:  

 
[...] ela inclui tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade 
aparente etc.... entre discursos que possuem a mesma função social e 
divergem sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida. Pode-se tratar 
do campo politico, filosófico, dramatúrgico, gramatical etc.… Esse recorte 
em “campos” não define zonas insulares; é apenas uma abstração 
necessária, que deve permitir abrir múltiplas redes de trocas. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 34). 

 

No mesmo sentido, os campos discursivos variam segundo a formação 

social e devem ser especificados a partir de um determinado universo discursivo. Ao 

longo da História, surgem novos campos discursivos, enquanto outros se tornam 

autônomos. Configura-se, no segundo parágrafo citado (o primeiro parágrafo 

destinado à argumentação do requerimento em tela), uma apropriação do campo 

discursivo religioso ao campo discursivo técnico-jurídico. O que poderia ser apenas 

um fenômeno de discursividade é, em função da prioridade e da recorrência, o que 

se poderia denominar de sacralização52 do discurso jurídico. 
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 2º parágrafo do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 02/03/1937. (PINTO, 1979, p. 
73). 
52

 O vocábulo faz referência à terminologia utilizada por José Luiz Fiorin, em 01/11/2011, na 
conferência A sacralização da política: as relações entre campos discursivos, proferida na abertura do 
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Quando o orador acentua a importância de “um dos mais constantes 

cuidados da civilização cristã”, ele promove um amálgama entre a “civilização” e o 

“cristianismo” que perdura durante todo o discurso de defesa e, neste caso 

específico, fundamentará a tese arguida pelo requerimento. É com foco nessa 

perspectiva que se pode falar da sacralização do discurso jurídico, já que, em 

essência, o campo religioso difere do campo jurídico: aquele, sito no universo da fé; 

este, no da ciência aplicada. Ambos, regidos por valores distintos que se refletem na 

linguagem peculiar. Sobre o discurso jurídico, afirma o jurista Miguel Reale que 

  

cada ciência exprime-se numa linguagem. Dizer que há uma Ciência Física 
é dizer que existe um vocabulário da Física. É por esse motivo que alguns 
pensadores modernos ponderam que a ciência é a linguagem mesma, 
porque na linguagem se expressam os dados e valores comunicáveis. 
Fazendo abstração do problema da relação entre ciência e linguagem, 
preferimos dizer que, onde quer que exista uma ciência, existe uma 
linguagem correspondente. Cada cientista tem a sua maneira própria de 
expressar-se, e isto também acontece com a Jurisprudência, ou a Ciência 
do Direito. Os juristas falam uma linguagem própria e devem ter orgulho de 
sua linguagem multimilenar, dignidade que poucas ciências podem invocar. 
(REALE, 1991, p. 8). 

 

A reiteração da cristandade como apanágio das sociedades civilizadas 

dá, portanto, azo à hipótese da sacralização de um discurso que seria, por natureza, 

científico. O segundo período do excerto confirma essa afirmação quando cobra o 

status de cristão do Estado que assim se diz.  A argumentação é enfatizada pela 

força performativa da locução “precisa de receber”, nodo em torno do qual se articula 

uma frase que cobra justiça. 

De fato, ao alegar que a todos os seres humanos é resguardada uma 

“centelha” divinal, independentemente de “criminoso ou inocente, rico ou pobre, 

correligionário ou adversário político”, o orador lança mão de uma técnica 

argumentativa redutora ou integradora de elementos diferentes a uma mesma 

categoria, a partir de uma ótica que, se admitida pelo interlocutor, torna o argumento 

quase irrefutável: é a regra de justiça. “A regra de justiça reconhece o valor 

argumentativo daquilo a que um de nós chamou de justiça formal, segundo a qual os 

                                                                                                                                                         
IX Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso (Aled), em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Segundo Fiorin, “o discurso religioso compreende um saber totalizante [...], é um 
discurso não ancorado no tempo e no espaço, o que denota que é válido para todos os tempos e 
todos os lugares. [...] Pretende-se a verdade, a que se adere pela fé. Por isso, é um discurso que se 
apresenta explicitamente como da ordem do crer. Na verdade, a certeza sobredetermina a 
necessidade: se p é indubitável, então deve ser.” 
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seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados do mesmo modo.” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 248). 

A técnica denominada regra de justiça enquadra-se na amplidão dos 

argumentos quase lógicos, tendo em vista que os elementos envolvidos são 

equiparados com base em determinado traço intersecional, o qual será responsável 

pela identidade dos seres cotejados. Na situação submetida a exame, intenta-se 

demonstrar que a categoria essencial dos seres humanos, tidos como “guarida de 

Deus”53, abriga todas as multiplicidades de pessoas, moralmente claudicantes ou 

não, regra cuja obediência é imprescindível à coerência de um Estado cristão. O 

período seguinte acentua o tom impositivo quando prescreve que a ação estatal 

deve submeter-se ao que é denominado de uma “lei da racionalidade” da “natureza” 

divina do ser humano. 

Portanto, o discurso torna obrigatório o acatamento a uma regra de 

justiça, cuja lógica é perseguida minuciosamente pelo orador. Com efeito, 

 

quando se demonstra a coerência de uma conduta, quase sempre se fará 
alusão ao respeito da regra de justiça [que] […] supõe a identificação parcial 
dos seres, mediante sua inserção numa categoria, e a aplicacão do 
tratamento previsto para os membros dessa categoria. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 249). 

 

No mesmo requerimento, de 2 de março de 1937, o orador Sobral Pinto 

socorre-se de uma figura de retórica que lida intimamente com o auditório idealizado. 

Trata-se da prolepse ou antecipação. 

 

Pode ocorrer que o uso de uma dada estrutura, em condições anormais, 
tenha simplesmente o objetivo de dar movimento ao pensamento, de 
simular paixões, de criar uma situação dramática que não existe. Se, por 
exemplo, o orador introduz em seu período objeções para respondê-las ele 
próprio, estaremos diante de uma figura, a prolepse, que seria apenas uma 
simulação. Tais objeções podem ser manifestamente imaginárias, mas pode 
ser importante mostrar que a própria pessoa entreviu objeções possíveis, 
que as levou em conta. Na realidade, há uma série de graus entre a objeção 
real e a objeção simulada. Uma mesma estrutura pode passar de um grau a 
outro, mercê do próprio efeito produzido pelo discurso. Formas que, à 

                                                 
53

 A referência bíblica à “centelha do divino incrustada na ganga frágil do organismo humano” se 
relaciona à ideia de que os homens haveriam de ser templo de Deus, a qual teria surgido das 
promessas anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento e se estendido a várias citações 
presentes no Novo Testamento. Ilustram a noção as passagens: “E porei o meu espírito no meio de 
vós: e farei que vós andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas ordenanças, e que as 
pratiqueis” (Ez 36:27 ); “Respondeu-lhe Jesus, e disse-lhe: Se algum me ama, guardará a minha 
palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada" (Jo 14:23);  “Não sabeis 
vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1Co 3:16 ).  
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primeira vista, parecerão empregadas de modo incomum poderão contudo 
parecer normais se esse emprego for justificado pelo todo do discurso. 
Consideraremos uma figura argumentativa se, acarretando uma mudança 
de perspectiva, seu emprego parecer normal em relação à nova situação 
sugerida. Se, em contrapartida, o discurso não acarretar a adesão do 
ouvinte a essa forma argumentativa, a figura será percebida como 
ornamento, como figura de estilo. Ela poderá suscitar a admiração, mas no 
plano estético, ou como testemunho da originalidade do orador. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 191-192). 

 

No texto, é nítida a referência à possibilidade de argumentação do 

auditório, criado hipoteticamente, e a quem se refuta previamente, eliminando, em 

tese, a real confrontação discursiva, pois, reconhecido como instaurado o conflito 

nos termos discursivos, a previsão do “golpe adversário” e a reação preventiva 

podem funcionar na aspiração do convencimento. 

 

Excerto nº 9  

Não se argumente, como já se fez com o Suplicante, que bem pior seria o tratamento que Harry 
Berger faria dispensar aos burgueses brasileiros se vitoriosa tivesse sido a revolução de novembro de 
1935, da qual era um dos chefes confessos. 

Tal argumento, com ser espicioso é, contudo, inequivocadamente falso e improcedente. 

Os comunistas quando lançam mão da violência contra os vencidos nada mais fazem do que 
apreciar, com lógica, as leis do sistema que preconizam. 

[...] 

Ora, esta empreitada científica de destruição do Estado burguês só se tornará possível através da 
violência, cuja missão é assim definida por Engels (Ibid., vol. 2º, pág. 72): “... a violência desempenha 
ainda um outro papel na história, um papel revolucionário; ... ela é, segundo a palavra de Marx, a 
parteira da velha sociedade grávida de uma sociedade nova, o instrumento com o auxílio do qual o 
movimento social quebra e substitui formas políticas geladas e mortas...”. 

Incumbe, assim, à violência, na conceituação da filosofia comunista, por em equação a ordem social 
com a ordem econômica. 

Urge, entretanto, não deturpar a natureza mesma desta violência. Esta não é um ato humano bom ou 
mau. [...] 

Em face, pois, do sistema social que os comunistas preconizam para reger a vida das sociedades 
humanas, a violência por eles empregada encontra uma justificação lógica, e uma explicação política. 

Tal, porém, já não ocorre com os governantes brasileiros, que partem do postulado de que o homem 
é, antes de tudo, um ser moral, cuja consciência psicológica é absolutamente irredutível aos 
princípios da matéria organizada, regendo-se por uma norma especificamente diversa das leis da 
natureza física. [...] 

Segundo os imperativos desta concepção, o direito, a moral e a religião são, na sua origem e nos 
seus fundamentos, manifestações psíquicas tão reais em si quanto as da matéria, e precisam de ser 
levadas em conta pela inteligência humana, – que tudo ordena e dispõe – a fim de que as suas 
manifestações, na ação social seja dada a primazia legitima sobre as manifestações do mundo 
físico.

54
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 28º a 44º parágrafos do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 02/03/1937. (PINTO, 
1979, p. 76-80). 
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Na refutação que integra a prolepse, há ênfase no argumento de 

reciprocidade segundo o qual a duas situações, identificadas como correspondentes, 

deve ser aplicada a mesma regra de justiça. Desse modo, o tratamento reservado à 

sociedade burguesa pelos revolucionários comunistas, condenáveis por aquela, não 

deveria ser a base do revide, por ferir a simetria organizadora e legitimadora da 

sanção. 

 

Uma relação é simétrica, em lógica formal, quando sua proposição conversa 
(sic) lhe é idêntica, ou seja, quando a mesma relação puder ser afirmada 
tanto entre b e a como entre a e b. A ordem do antecedente e do 
consequente pode, pois, ser invertida. (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p. 250). 

 

A argumentação, assim, se encaminha para provar que a violência 

infligida ao outro governa uma situação de simetria insustentável sob a égide do que 

transparece no texto como o elemento de maior importância: a primazia de um 

Estado cristão – e que, por tal condição, é justo – sobre incivilizadas tentativas de 

afrontá-lo. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca atentam para determinado elemento ou 

aspecto capaz de orientar a possibilidade da reciprocidade ser reconhecida e, 

defendida ou rebatida, tornar-se argumento: 

 

Os argumentos de reciprocidade realizam a assimilação de situações ao 
considerar que certas relações são simétricas. Essa intervenção da simetria 
introduz, evidentemente, dificuldades particulares na aplicação da regra da 
justiça. Mas, por outro lado, a simetria facilita a identificação entre os atos, 
entre os acontecimentos, entre os seres, porque enfatiza um determinado 
aspecto que parece impor-se em razão da própria simetria posta em 
evidência. Esse aspecto é, assim, apresentado como essencial. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 250-251). 

 

Na prática, Sobral Pinto clama aos julgadores a se conscientizarem da 

simetria – injusta, no seu ponto de vista – em que o Estado cristão se coloca ao 

lançar mão dos mesmos meios do adversário combatido. É, de acordo com 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, um argumento quase-lógico, pois jactancia-se de uma 

racionalidade concludente. 

 

Os preceitos de moral humanista, trate-se de enunciados judaico-cristãos 
(“Não faças a outrem o que não gostarias que te fizessem”) ou do 
imperativo categórico de Kant (“Age de tal forma que a máxima de tua 
vontade sempre possa valer, ao mesmo tempo, como princípio de uma 
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legislação universal”), supõem que o indivíduo e suas regras de ação não 
podem pretender uma situação privilegiada, que, ao contrário, ele é regido 
por um princípio de reciprocidade, que parece racional, porque quase 
lógico. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 252). 

 

Excerto nº 10 

Ora, o Brasil por ser um país de civilização cristã organizou um sistema jurídico que repele, por iníquo 
e injusto, o emprego da violência física e moral como meio de governo sobretudo quando é utilizado 
contra os detentos políticos. 

Pretender justificar, assim, com o exemplo dos governos comunistas, a desumanidade implacável 
com que está sendo tratado Harry Berger, é, – além de contradizer todas as afirmações teóricas da 
nossa sistemática jurídica –, dar razão aos doutrinadores marxistas quando asseveram que o direito 
burguês é mera invenção artificial do pensamento explorador das classes possuidoras, empenhadas 
em espoliar os proletários dos proveitos do produto industrial que eles não cessam de criar com a sua 
só força de trabalho. Recorrendo, na repressão legal aos inimigos do regime, à prática da violência, 
que o seu direito teoricamente condena, os governantes burgueses nada mais fazem do que 
confirmar a argumentação da doutrina comunista, quando diz que esse direito é simples ficção do 
pensamento interesseiro das classes dirigentes, sem a menor base na realidade social do atual 
momento histórico. 

Aliás, ninguém melhor do que Chesterton (ALL THINGS CONSIDERED, págs. 222/223) escalpelou 
este sofisma grosseiro, só compreensível no seio das nações bárbaras –, de que a violência dos 
vencidos deve ser punida pelos vencedores com medidas igualmente violentas. Eis, a tal respeito, a 
maravilhosa lição do saudoso e admirável moralista: “Qualquer que seja a verdade, é, entretanto, 
absolutamente errado empregar o argumento de que nós europeus devemos fazer aos selvagens e 
aos asiáticos aquilo que os selvagens e asiáticos nos fazem, a nós. Eu tenho visto, realmente, alguns 
polemistas usarem esta metáfora: Devemos combatê-los com as suas próprias armas”.

55
 

 

Tanto o excerto antecedente quanto o que sucede funcionam 

didaticamente na pretensão de denunciar uma contradição entre o comportamento 

devido e o efetivo. Numa esquematização que leve em consideração as metáforas e 

comparações utilizadas, teríamos o seguinte esquadrinhamento: 

 

 Brasil  Governos comunistas 

Orientação religiosa Cristão Ateu 

Violência Iníqua e injusta Justificada 

 

Assim, a utilização da violência por parte do governo brasileiro reforçaria a 

noção comunista de que o Direito burguês é, na prática, uma mera elaboração 

falaciosa. Atua, ainda, na argumentação a comparação entre os Estados e os 

supostos níveis de desenvolvimento moral. O Brasil estaria para os países europeus 

(Brasil > Europa), assim como a doutrina comunista estaria para nações bárbaras 
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 44º a 46º parágrafos do Requerimento de 02/03/1937. (PINTO, 1979, p. 80). 



135 

 

(Comunistas > Selvagens e asiáticos). Consequentemente, recorrer à violência seria um 

rebaixamento moral. 

 

Excerto nº 11 

Muito bem; deixemos estes polemistas aplicarem a sua metáfora, e aplicá-la literalmente. Vamos 
combater o sudanês com as suas próprias armas. Suas próprias armas são grandes facas muito 
grosseiras, e espingardas, no momento, arcaicas. Suas próprias armas são, também, a tortura e a 
escravidão. Se nós os combatermos com a tortura e a escravidão, estaremos combatendo 
pessimamente, precisamente como se nós os combatêssemos com facas grosseiras e espingardas 
velhas. O que constitui toda a força de nossa civilização cristã, é que ela nos leva a combater com as 
próprias armas dela, e não com as armas dos outros povos. Não é de nenhum modo verdadeiro que 
a superioridade justifica o ditado: “Para velhaco, velhaco e meio”. Não é absolutamente verdadeiro 
que se um moleque põe a sua língua de fora para o presidente da Corte de Justiça, o presidente da 
Corte de Justiça imediatamente conclua que a sua única possibilidade de manter a sua posição é pôr 
a sua língua de fora para o moleque. O moleque pode ter ou não ter, de maneira absoluta, nenhum 
respeito para com o presidente da Corte de Justiça; isto é matéria que, gostosamente, podemos 
considerar como autêntico mistério psicológico. Mas, se o moleque tem, absolutamente, algum 
respeito ao presidente da Corte de Justiça, este respeito é certamente outorgado ao presidente da 
Corte de Justiça unicamente porque ele não põe a sua língua de fora. 

Assim, se o Tribunal de Segurança Nacional quer punir, com eficiência, aqueles que em novembro de 
1935 usaram da violência contra os legítimos órgãos da soberania nacional, necessita de afastar, 
firme e categoricamente, da sua ação punitiva todo e qualquer gesto de violência. Só à custa deste 
preço é que as suas sentenças se valorizarão no seio da consciência cristã do povo brasileiro. Só 
assim, elas poderão ser acatadas como obra de justiça serena.

56
 

 

O apelo, no excerto acima, é ainda mais enfático. A analogia evolui e é 

expressa em termos literais. Para o Tratado da Argumentação, esse recurso é 

componente das ligações que fundamentam a estrutura do real e se resumiria numa 

“similitude de estruturas, cuja fórmula genérica seria: A está para B assim como C 

está para D” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 424). Na teorização 

aventada, os autores propõem 

 

chamar de tema o conjunto dos termos A e B, sobre os quais repousa a 
conclusão [...] e chamar de foro o conjunto dos termos C e D, que servem 
para estribar o raciocínio [...] Normalmente, o foro é mais bem conhecido 
que o tema cuja estrutura ele deve esclarecer, ou estabelecer o valor, seja 
valor de conjunto, seja valor respectivo dos termos. (p. 424-425). 

 

Com razão, à estrutura se aplica o raciocínio contido no excerto nº 22. 

Enquanto o tema seria o trato mútuo entre Harry Berger (A) / Tribunal de Segurança 

Nacional (B), o foro é representado pela relação moleque (C) / presidente da Corte 

da Justiça (D): 

Tema: Harry Berger / Tribunal de Segurança Nacional (A/B) 

Foro: Moleque / Presidente da Corte de Justiça (C/D) 
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Consecutivamente, a ação de pôr a “língua de fora”, por parte do 

elemento C, não dá ao elemento D o direito de fazê-lo na mesma proporção em que 

os atos de Harry Berger (A) não justificariam o comportamento violento tolerado ou 

condescendido pelo Tribunal de Segurança Nacional (B). Mais do que isso, a lógica 

subjacente à analogia assegura que, assim como o suposto presidente de uma corte 

de justiça somente garante respeito se não retribuir o tratamento que lhe reservou o 

moleque, o Tribunal deveria abster-se de qualquer violência a Berger, se quisesse 

ser efetivamente justo. 

O tipo de equiparação atende às prescrições de que “para haver analogia, 

tema e foro devem pertencer a áreas diferentes” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 425). Ora, no caso, a insolência infantil perante uma autoridade 

constituída é um recurso analógico, pois deixa patente não só a distância entre as 

consciências político-sociais, como também a necessidade de reconhecimento de 

comportamentos diferenciados para se manter tal distância.  

 

3.3 O sujeito: a secundarização e a humanização de Harry Berger 

 

Todos os documentos sob análise exploram a personagem Harry Berger, 

representando-a conforme as pretensões argumentativas específicas. 

Particularmente, a Defesa Prévia e o Requerimento de 2 de março de 1937 têm uma 

preocupação em retratar uma personagem que possa despertar espíritos 

indulgentes. Enquanto que, no primeiro, Berger é inferiorizado em relação ao 

comunismo; no seguinte, ele é dogmatizado como ser humano, detentor, assim, de 

garantias civis e, sobretudo, cristãs.  

Na Defesa Prévia, como havia a intenção de reduzir a importância do 

militante em face da causa que lhe movia, Berger é identificado como uma mera 

engrenagem, pertencente a um mecanismo complexo, substituível e, em certa 

medida, irresponsável. Ainda a noção de definição, sob o viés argumentativo, ajuda 

a compreender esse processo. Considerando que, entre as espécies de definição 

sugeridas por Perelman e Olbrechts-Tyteca, estão as descritivas, as quais “indicam 

qual o sentido conferido a uma palavra em certo meio, num certo momento” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 239), pode-se enumerar uma série 

de epítetos que, depois de amadurecido exame, constituem definições do acusado, 

Harry Berger. São expressões que o definem: 
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E. 1 Efêmero instrumento de uma causa (l. 1-2) 

E. 2 Simples obreiro de um ideal  (l. 7) 

E. 3 da causa de que ele se fez o pregoeiro impenitente e convicto. (l. 58-59) 

E. 4 Identificados com a causa de que se fazem os órgãos indomáveis (p.57). 

 
O recurso que, sob um ponto de vista textual, seria um dispositivo da 

coesão referencial57, reflete, numa leitura retórico-argumentativa, escolhas que 

enfatizam determinada qualidade. Com efeito, as expressões indicadas reduzem 

sensivelmente a importância do indivíduo em relação à causa. A par destas, residem 

outras que igualmente secundarizam o papel de Berger, só que desta vez em 

comparação com outros indivíduos combatentes da mesma causa: 

 

E. 7 sua pessoa nada representa no tumulto desta agitação (l. 7) 

E.8 Nem no domínio do pensamento, nem no da ação, Harry Berger avultou jamais, 
entre nós, ou em estranhas terras, como figura de alta expressão do movimento comunista 
contemporâneo (l. 13 a 15) 

E.9 figura apagada do mundo comunista (l. 53). 

 

Quando, no início deste capítulo, discorremos sobre o par 

aparência/realidade, sobre o qual se assenta a distinção entre o julgamento “real” – 

da causa – e o “aparente” – do homem –, traçaram-se ali as linhas mestras da 

defesa, reiteradas a tempo e a modo, durante todo o processo: a dissociação a partir 

de categorias, afinal, é um método racional de compreender a natureza particular 

das coisas e, consequentemente, de argumentar. 

Além do mais, a forma mediante a qual é feita determinada categorização, 

envolvendo não só os procedimentos de diferenciação, como também os de 

hierarquização denota os valores culturalmente construídos dignos de aceitação por 

um grupo social específico. O pensamento sistematizado em dualidades é “revelador 

da influência que as elaborações filosóficas exerceram sobre o pensamento comum, 

lastrando-o de uma série de pares, resíduos de uma tradição cultural dominante.” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 477). 

Nos enunciados E7, E8 e E9, o distinguo utilizado provém daquele outro 

inicial e se consolida em um par de importância/desimportância. Com efeito, mais do 

                                                 
57

 Segundo Ingedore Villaça Koch, coesão referencial é “aquela em que um componente da superfície 
do texto faz remissão a outro(s) elemento(s) nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual.” 
(KOCH, 2003, p. 31). 
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que um par filosófico, o que se tem é um par antitético, em que o segundo item é o 

inverso do primeiro. Notadamente, à medida que se recorre à noção, corroborada 

pelos padrões culturais, de que há algo importante, como resultado há de se ter pelo 

menos um elemento dotado de desimportância. 

Retratar Harry Berger como “desimportante” no universo comunista não é 

apenas uma descrição objetiva da realidade, mas uma orientação argumentativa 

tendente a reforçar a ideia de que o julgamento do homem, ou melhor, “deste” 

homem, ocupa um papel secundário. Contando com o acatamento do interlocutor de 

que, se para a existência de nomes afamados, conhecidos e reconhecidos como 

representantes do comunismo, há, necessariamente, personagens coadjuvantes ou 

irrelevantes, tanto melhor será o uso do argumento. 

 

O empenho argumentativo consistirá ora em tirar partido de dissociações já 
aceitas pelo auditório, ora em introduzir dissociações criadas ad hoc, ora em 
apresentar a um auditório dissociações aceitas por outros auditórios, ora em 
lembrar uma dissociação que se presume ter sido esquecida pelo auditório. 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 484). 

 

O conjunto de representações textuais, feitas por meio do uso de 

expressões anafóricas, ilustra as intenções argumentativas de acondicionar Harry 

Berger em uma categoria dentre pares filosóficos ou antitéticos convencionalmente 

admitidos pelo auditório como viáveis. A ativação parcial da realidade ou a 

representação de somente determinados aspectos pode ser percebida em algumas 

expressões extraídas da denúncia constante do processo judicial, da imprensa à 

época e, finalmente, da defesa ora em leitura (abaixo, encontram-se referências 

encontradas não só na Defesa Prévia, mas também em outros documentos 

constantes na defesa em seu sentido amplo). 

 

 

 

Qualificações e epítetos utilizados para Harry Berger
58

 

Denúncia (acusação) Imprensa e publicações Defesa 

“figura central, culminante de 
todo o movimento, em torno da 
qual giravam os demais 

“O verdadeiro chefe da 
insurreição vermelha” (Diário 
carioca de 7-1-36 apud 

“efêmero instrumento de uma 
causa” (l. 3-4) 
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 Como o foco do trabalho não são os procedimentos de referenciação, a tabela apresenta apenas 
algumas expressões encontradas na imprensa à época, assim como poucas referências extraídas em 
publicações. Na coluna reservada à Defesa, há apenas os mecanismos utilizados para qualificar 
Harry Berger na Defesa Prévia. 
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chefes” (p. 37) JOFFILY, 1987, p. 139) 

“agitador internacional” (p. 32) “Orientador da revolução 
‘nacional’” (Diário carioca de 7-
1-36 apud JOFFILY, 1987, p. 
139) 

“Simples obreiro de um ideal” 
(l. 8) 

“ex-Deputado Comunista do 
Parlamento Alemão” (p. 31) 

“Mentor de Luiz Carlos 
Prestes” (Diário carioca de 8-1-
36 apud JOFFILY, 1987, p. 
140) 

“figura apagada do mundo 
comunista” (l. 49) 

 “Terrível agitador vermelho” 
(Diário carioca de 10-1-36 
apud JOFFILY, 1987, p. 141) 

“pregoeiro impenitente e 
convicto” (l. 56 e 57) 

 “mercenário estipendiado pelo 
Komintern” (Polícia Especial, 
segundo JOFFILY, 1987, p. 
18) 

“pregoeiros revolucionários 
das reivindicações proletárias 
no mundo contemporâneo” (l. 
264-265) 

 “entendido em golpes 
subversivos” (CARVALHO, 
1981, p. 33) 

“órgãos indomáveis” (l. 334-
335) 

 “superagente internacional” 
(JOFILLY, 1987, p. 21) 
“verdadeiro mártir da causa 
comunista” (JOFFILY, 1987, p. 
30) 

“intrépido pioneiro da 
revolução social” (Alegações 
Finais na Apelação nº 4.899, 
STM, Série A, Volume 4º, p. 
969) 

Tab. 3. Qualificações e epítetos utilizados para Harry Berger. 

 

Conquanto não se pretenda fazer uma análise detalhada de superfícies 

discursivas que excedam o corpus, segue a reprodução da primeira página do Diário 

Carioca, do dia 7 de janeiro de 1936, de onde foram extraídas algumas expressões 

listadas acima, para que se possa identificar, além da força elocutiva dos epítetos, a 

forma como se veiculou, neste meio de comunicação, a prisão de Berger. 

 

Fig. 5. Diário Carioca de 7/1/1936
59
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 Fonte: JOFFILY (1987). 
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Há um paralelismo radical entre, de um lado, as referências contidas na 

denúncia, na imprensa e algumas publicações e, de outro, a defesa prévia. Nas 

duas primeiras colunas, Harry Berger é caracterizado como um importante quadro 

do Partido Comunista (“ex-Deputado”), um relevante militante da causa (“agitador 

internacional”, “superagente internacional”) e, na ação insurgente brasileira, o 

principal organizador (“figura central, culminante de todo o movimento”, “o verdadeiro 

chefe da insurreição vermelha”). 

Mesmo entre os termos e expressões de ambas as colunas, é possível 

observar, também, o tratamento diferenciado com objetivos argumentativos 

evidentemente distintos. Em publicações filiadas a formações discursivas próprias de 

posicionamentos ideológicos díspares, Berger aparece ora como “entendido em 

golpes subversivos”, ora como um “verdadeiro mártir da causa comunista”. 

Já na última coluna, há um esforço na descrição do sujeito como menor 

que a causa ou que seus pares, e como um destemido militante que age pela crença 

em reivindicações socialmente justas e ideologicamente justificáveis. Por serem 

dispostas de forma tão recorrente, as definições sugerem um certo ajustamento no 

discurso em direção ao objetivo maior da argumentação. No campo da 

categorização, a reiteração pode ser compreendida como o que Maingueneau 

nomeou de metadiscurso do locutor. Para o autor, o metadiscurso é um processo 

contínuo de ajuste dos textos a um padrão que o locutor deseja atingir; vincula-se à 

“possibilidade de associar, a todo instante, na sequência do discurso, os enunciados 

e seus comentários”, remetendo “à propriedade que as línguas naturais possuem de 

se descrever sem passar por um outro sistema semiótico.” (MAINGUENEAU, 1997, 

p. 93). 

Ao reiterar, pela ativação de expressões de um mesmo universo 

semântico, a ideia do acusado como alguém insignificante em face da causa 

abraçada (o comunismo, no caso), o locutor vai ajustando o discurso de modo a 

ratificar um posicionamento firme, obviamente com vistas a convencer o auditório da 

verdade contida naqueles enunciados. Fica nítido, então, o elemento que o locutor 

havia disposto ao lado do homem em seu julgamento, no início do texto: é a “causa” 

– ou o “ideal” – que se configura como ré ao lado do alemão Harry Berger. Os 

excertos elucidam e reforçam a relação entre a causa e o causídico, atribuindo a 

este a qualidade instrumental para o sucesso daquela, relação associada a um 
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processo de inferiorização ou até mesmo anulação subjetiva. É o que o farto léxico 

substantivo utilizado comprova, respectivamente, nos excertos indicados: 

instrumento, obreiro, pregoeiro, órgão. 

A filiação do procedimento de referenciação a certa formação ideológica e 

discursiva transparece na contraposição que é feita entre a qualificação de Luiz 

Carlos Prestes no Diário Carioca de 8 de janeiro de 1937 e nos termos usados por 

Sobral Pinto para designar Harry Berger: 

 

“Prestes era um simples instrumento nas mãos do estrangeiro Berger” (Diário 
Carioca de 8-1-36 apud JOFFILY, 1987, p. 140). 

“[Berger é um] Efêmero instrumento de uma causa” (l. 1-2) [e um] “Simples obreiro 
de um ideal” (l. 7). 

 

Os grifos, nossos, salientam que o repertório vocabular é mantido, mas os 

polos se alteram: enquanto que, na referência a Prestes, este está a serviço de 

Berger e tem a sua desimportância assinalada, nas menções referentes a Berger, o 

papel do alemão sucumbe à transcendência da causa ou do ideal. Se Prestes foi 

retratado como um “instrumento” nas mãos de um Harry Berger manipulador, 

Berger, por sua vez, teria a sua descrição associada ao caráter de passividade ou de 

sujeição perante algo maior. Ao invés de “mentor”, ele seria, ordinariamente, um 

“instrumento” ou um “obreiro”.  

A par dos substantivos, há os adjetivos que qualificam a instrumentalidade 

de que se fez o homem, acentuando a redução do sujeito perante a causa, afinal ele 

é um efêmero instrumento (E1) ou um simples obreiro (E2). As adjetivações também 

manifestam a fé na causa e a sujeição do indivíduo às razões – ou crenças – que lhe 

são superiores. Ele é construído discursivamente, portanto, como um pregoeiro 

impenitente e convicto (E3) e um órgão indomável da causa (E4), o que, finalmente, 

permite a conclusão de que a adição (remetendo à análise inicial deste capítulo), 

exemplificada abaixo, é compulsória: 

 

[O julgamento de Harry Berger] = [ao julgamento de um homem (Harry Berger)]. E 

NECESSARIAMENTE [ao julgamento de uma causa (o comunismo)]. 

 

Em busca de determinar as origens da causa abraçada por Harry Berger, 

o orador recorre a uma série de entimemas, ou seja, de raciocínios baseados em 

proposições verossímeis. A Defesa Prévia conta com uma série de premissas que 
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assumem essa dependência em relação ao auditório. As próprias expressões e 

epítetos que qualificam Berger (já caracterizados como E1 a E4) funcionam como 

entimemas que podem ou não ser admitidos. 

Por um lado, não se trata de uma premissa com lastro em verdade 

irrefutável; por outro, a aceitação não ocorre ao acaso: há uma lógica (imprópria) no 

processo. “As premissas do entimema não são proposições evidentes, mas nem por 

isso são arbitrárias; elas são endoxa, proposições geralmente admitidas, portanto 

verossímeis.” (REBOUL, 2004, p. 155). Caso seja acatada a premissa (reiterada, por 

vezes) de que Harry Berger é apenas um “instrumento desimportante” de uma 

“causa superior”, passa-se à premissa seguinte, expressa no excerto nº 3 (p. 117) e 

reiterada nos parágrafos subsequentes. 

 

P1 > Harry Berger é instrumento da causa 

P2 > A causa tem história, justiça e lógica 

logo 

C1 > O julgamento de Berger é secundário e a punição, despicienda. 

 

Há ainda outras premissas que tendem a colaborar na conclusão a que se 

pretende chegar (C1), mas, como nem todas as premissas necessitam ser 

enunciadas, elas se encontram implícitas no texto. Aristóteles, aliás, menciona que a 

maioria das premissas pode ser omitida: 

 

Entre as proposições que servem de base aos silogismos oratórios, poucas 
são necessárias. Via de regra, os fatos sobre que incidem os juízos e 
deliberações podem receber solução diferente. Deliberamos e refletimos 
sobre as ações; todos os atos apresentam em comum esta particularidade. 
[...] (ARISTÓTELES, s.d., p. 35). 

 

Essas outras premissas, inferidas do restante da Defesa prévia, 

estabelecem-se, mormente, entre esses dois polos: ou tentam desqualificar a ação 

de Berger – tratando-o inclusive como “figura apagada do mundo comunista” (l. 50) – 

ou tentam racionalizar o comunismo como causa maior dentro de uma confluência 

histórica com motivações, sobretudo, sociais, focando em suas características, 

como, por exemplo, a dimensão internacional que assumira. 

No segundo documento analisado amiúde, o requerimento de março de 

1937, aquilo que seria intercorrência torna-se preeminência: o requerimento, sito 
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entre outros pedidos entremeados, não focaliza as ações de Berger que ensejaram 

sua prisão e o respectivo processo penal, tampouco é uma defesa técnica do 

suposto criminoso, mas é, sim, uma tentativa de livrar o prisioneiro de maus-tratos 

no cativeiro, ou seja, o documento é fruto de uma necessidade originada do curso do 

processo. A sobeja importância do requerimento é devida, principalmente, ao 

argumento insólito discriminado posteriormente, no qual, associada à pretensão de 

humanização de Harry Berger, há a busca por demonstrar contradições ou 

incompatibilidades no comportamento estatal. Antes, porém, de investigar a lógica 

argumentativa específica, convém retomar, com pormenores, a situação por que 

passava o comunista. 

Sobral Pinto já requerera, desde o início de sua intervenção no processo 

judicial, ao juiz responsável, um tratamento digno ao seu cliente, em função do 

estado em que este se achava. Como já detalhado, Berger era um militante 

profissional da Internacional Comunista, por isso conhecedor da base teórica 

marxista-leninista do comunismo e experiente diante das estratégias, técnicas e 

mecanismos pelos quais a violência dá suporte ao processo revolucionário, assim 

como, consequentemente, das esperadas reações dos ocupantes do poder 

instituído. 

Assim, Harry Berger não só era meio de informações valiosas – portanto, 

se não justificada a tortura que efetivamente sofreu, ao menos se poderia pretextar 

uma confissão ou uma delação –, como também um hazazel oferecido em 

holocausto em nome da ordem e da sua manutenção, visto que, se de um lado, o 

comunista sabe que somente tomará o poder mediante uma revolução, por outro 

 

o possuidor jamais aceita que os seus privilégios sejam postos em dúvida e 
muito menos que sejam contestados e combatidos. O raciocínio simplista 
em que se embala leva-o a exigir punições exemplares e a se regozijar com 
os sofrimentos, as torturas, a privação de direitos dos que se dispuseram a 
mudar a ordem vigente. (SODRÉ, 1986, p. 104). 

 

Berger, então, vitimado por isolamento, péssimas condições gerais de 

reclusão e torturas não denunciou ninguém, tampouco forneceu quaisquer 

informações, chegando, inclusive, a desconfiar do próprio advogado que o assistia. 

Durante aproximadamente dez anos de prisão “não lhe arrancaram um só nome ou 

um só endereço, do Brasil ou da União Soviética.” (JOFILLY, 1987, p. 21). Lado 

outro, foi, entre os 35 cabeças da insurreição comunista julgados pelo Tribunal de 
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Segurança Nacional, o mais severamente torturado. Em seu livro Olga, Fernando 

Morais relata cenas referentes à tortura sofrida por Berger: 

  

Ele estava com o corpo coberto de hematomas produzidos por surras de 
cassetetes de borracha, a mão esquerda ainda inchada pelo golpe aplicado 
com o quebra-nozes, o ânus e o pênis machucados por choques elétricos e 
objetos introduzidos durante as sessões de tortura. […].  Tudo isso sem que 
qualquer um dos dois tivesse podido dormir um só minuto desde o dia da 
prisão […] eram obrigados a permanecer de pé, impedidos de fechar os 
olhos […] o policial de plantão […] apanhou uma pesada máquina de 
escrever e amarrou-a ao pescoço do preso. Ewert passou o resto da noite 
sem poder nem se curvar, com a máquina ameaçando quebrar-lhe o 
pescoço. […] [D]ois policiais, um alemão e um brasileiro, deixaram-no sem 
roupas, com as pernas e os braços abertos em xis, algemados à grade de 
uma das celas. O alemão trazia nas mãos um pedaço de arame liso de 
cerca de meio metro de comprimento […] enfiou um palmo de arame dentro 
da uretra de Ewert. O preso resistia, mas aí o policial brasileiro apareceu 
com um pequeno maçarico para solda, com o bico em chamas. O alemão 
segurou com delicadeza o pênis de Ewert, como um médico o faria, e 
passou a esquentar com o maçarico o pedaço de arame que ficara para 
fora. Da garganta de Ewert o único som que os policiais ouviram foi um 
mugido, como de um boi. Em seguida, seu corpo desabou, pendurado na 
grade pelas mãos. (MORAIS, 1987, p.117-119). 

 

O alemão havia sido preso, em 26 de dezembro de 1935, juntamente com 

sua mulher, Elise, deportada para a Alemanha nove meses após, em 23 de 

setembro de 1935. No período em que estiveram presos no Brasil, há relatos de que 

os dois eram seviciados em sessões conjuntas de tortura. Um advogado londrino 

denominado P. R. Kimber, constituído por Minna Ewert, irmã de Berger, para auxiliar 

o casal enclausurado, escreveu a Sobral Pinto informando sobre situações “quase 

inacreditáveis”: 

 

Kimber mencionou um relatório, feito por um advogado americano presente 
no Rio em 1936, que dizia que os Berger haviam sido torturados nus, tendo 
os membros torcidos, sofrendo choques elétricos e espancamentos. “Por 
três semanas não permitiram que Berger dormisse.” Se os detalhes em tais 
relatórios [...] forem verdadeiros, concluiu Kimbler, as autoridades do Brasil 
encarregadas dos prisioneiros eram demasiado bárbaras para serem 
consideradas civilizadas. (DULLES, 2001, p. 95-96). 

 

A folha de interrogatório de Berger, extraída de documento oficial, é 

bastante significativa e permite ao menos criar uma hipótese sobre o ser detrás da 

personagem Harry Berger. A imagem que segue é uma reprodução exata do 

original: 
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Fig. 6. Folha de Interrogatório de Harry Berger, de 9/4/1937
60

 

 

Analisar a imagem sob o ponto de vista da heterogeneidade do discurso é 

útil e pertinente, pois a reformulação apresentada constituiria, por si só, uma base 

consistente para se atingir alguns resultados. Uma análise discursiva, em 

consideração aos princípios enunciativos, não poderia, assim, abandonar sinais tão 

instigantes de referência. 

A folha de interrogatório, disposta do lado esquerdo, é um formulário 

padronizado que o preso, já detido, deveria, de acordo com o procedimento judicial 

instaurado, preencher de próprio punho. Vê-se que as cinco primeiras perguntas 

foram respondidas por Harry Berger; as duas últimas, no entanto, não só foram 

rejeitadas, como o espaço reservado a elas foi ocupado por riscos ou traços. O 

policial responsável, denominado por “Chefe de dia”, é esclarecedor ao aduzir na 

folha seguinte, colocada à direita: 

 

Recebi do Chefe de Dia a folha de interrogatório do Tribunal de Segurança Nacional. [...] 

Declaro que o indivíduo Arthur Ernest Ewert ou Harry Berger recusou passar o respectivo recibo. [...] 

                                                 
60

 Ver Anexo IV. 
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Em tempo: Declaro em tempo que o indivíduo Harry Berger após ter iniciado as anotações na folha de 
interrogatório, abandonou-as passando dois traços por cima das anotações iniciadas. 

Rio, 9 de abril de 1937 

Nicolau Crivochein Filho 

Chefe de dia 

(Apelação nº 4.899, STM, Série A, Volume 4º, p. 894). 

 

Maingueneau (1997) recupera noções desenvolvidas por Authier-Revuz 

(1982), distinguindo dois tipos de heterogeneidade no discurso: a heterogeneidade 

mostrada, aferível em manifestações explícitas na superfície discursiva; e a 

heterogeneidade constitutiva, não marcada e sobre a qual a AD pode formular 

hipóteses, com base, sobretudo, no interdiscurso. Quanto àquela, há várias formas 

de localizar a presença de um discurso em outro, mormente quando marcas textuais 

denunciam a presença de múltiplos enunciadores.  

Logo, a heterogeneidade seria recuperável mediante a análise da 

polifonia (que distingue enunciadores e locutores) e de fenômenos mais específicos 

(mas não menos polifônicos), como a pressuposição; a negação; o discurso 

relatado; os termos entre aspas; o metadiscurso do locutor; a parafrasagem; o 

discurso indireto livre; a ironia; a autoridade, o provérbio e o slogan; a imitação; e o 

pastiche e a formação discursiva. A presença de múltiplos enunciadores, entretanto, 

não é detectável somente pela expressão estritamente textual, afinal eles “são seres 

cujas vozes estão presentes na enunciação sem que lhes possa, entretanto, atribuir 

palavras precisas; efetivamente, eles não falam, mas a enunciação permite 

expressar seu ponto de vista.” (MAINGUENEAU, 1997, p. 77). 

Com efeito, na folha de interrogatório há dois enunciadores bem 

marcados, não necessariamente pelo texto em si: um que admite o processo e o 

integra, respondendo às questões; outro que abandona a instituição e, inclusive, 

nega a existência do outro enunciador. A instituição, aqui, é tida como 

 

a forma mais nítida da codificação de uma práxis, no corpo, na pedra e na 
História. É a circunscrição espacial e temporal de uma inscrição [...]. É o 
ponto favorito da ancoragem do discurso: como tal, testemunha uma 
resistência, um bloqueio, uma força reativa. [...] O paradoxo da instituição 
reside em ela instituir o discurso que a instituiu. (RESWEBER, 1982, p. 57). 

 

O primeiro enunciador, portanto, seria aquele incorporado à instituição, 

aquele que respondeu às questões que se lhe colocaram, que se autodenomina 
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“Arthur Ernst Ewert”, de profissão “operário”. O segundo enunciador, ao contrário, 

não reconhece a legitimidade do procedimento a que o submetiam. Não certifica, 

aliás, tampouco a existência do primeiro, uma vez que anula todos os enunciados 

antes proferidos com traços perpassando todos os espaços disponíveis para 

resposta. Tal enunciador, contraditório em relação ao primeiro, é aquele que 

“recusou a passar o respectivo recibo”, “abandonou” as anotações e demonstra 

claramente a autocorreção, desfazendo o discurso, ou melhor, refazendo-o mediante 

uma reformulação discursiva orientada pela formação ideológica que não admite a 

instância de julgamento representada pela autoridade de um interrogatório.  

No mínimo, pois, é possível elaborar uma hipótese segundo a qual o 

sujeito encontrava-se cindido. Oscilante entre a integração a um procedimento 

judicial e a negação em legitimá-lo, Harry Berger demonstra facetas ideológicas 

irreconciliáveis. Não se pode dizer até que ponto o tratamento concedido a ele 

agravava o confronto entre os enunciadores que, internamente, se opunham, mas a 

desconfiança era presencialmente decisiva na relação entre Berger e seus 

julgadores. 

Ciente de toda a situação pela qual passava o seu cliente, o orador fez 

com que a representação humanizante de Berger emergisse desde o primeiro dos 

requerimentos, datado de janeiro do ano de 1937, como atesta o excerto em 

sequência. 

 

Excerto nº 12 

Fundado nestes imperativos da nossa consciência coletiva é que venho, Exmo. Sr. Juiz, pedir, na 
qualidade de defensor de Arthur Ernest Ewert ou Harry Berguer, imediatas e apropriadas providências 
para que seja ministrado a esse acusado, no presídio onde se acha, um tratamento à altura da sua 
condição de homem. 

Basta lançar a vista sobre esse acusado para que se verifique, desde logo, o seu precário estado de 
saúde. Sua magreza e palidez não deixam de pairar a menor dúvida, a respeito da fragilidade atual 
da sua saúde a quem quer que o tenha na sua presença. 

O local que lhe foi designado para presídio é o menos indicado para um homem dominado por essa 
pobreza fisiológica que acabo de descrever. Esse local é um acanhado vão inferior de uma das 
escadas que dão acesso ao pavimento superior do Quartel da Polícia Especial. 

Nestas condições, cabe-me requerer a V. Exa., no exercício do mandato que me foi confiado, que se 
digne de providenciar não só para um local apropriado a tão rigorosa reclusão, como também para 
que lhe seja ministrado um tratamento que mostre que nós brasileiros somos aquilo que o Exmo. Sr. 
Presidente da República disse que constitui a nossa característica por excelência, isto é, um povo “de 
alma sempre aberta à ternura e aos comovidos anseios de paz e de fraternidade” (Ibid., pág. 3).

61
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 4º a 11º parágrafos do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 15/01/1937. (PINTO, 
1979, p. 45-46). 
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O Tratado da Argumentação prevê que algumas figuras podem contribuir 

para o estabelecimento do acordo. Além delas, há que se ressaltar a possibilidade 

de utilização de dois sofismas na participação do acordo: a ignoratio elenchi, ou 

ignorância do contra-argumento oposto, e a petição de princípio. Com consideração 

ao caso a ser analisado, cabe discorrer um pouco sobre este último sofisma, o qual 

“consiste em argumentar como se o auditório admitisse a tese que se está tentando 

levá-lo a admitir, quando, justamente, ele não admite” (REBOUL, 2004, p. 167). 

 

Existe, naturalmente, no universo da doxa, uma tensividade retórica, 
característica da dinâmica da comunicação social: discordâncias relativas a 
conflitos de conceitos, choques semânticos, diferentes visões de mundo, 
diferenças ideológicas, crenças antagônicas... O orador competente, em 
princípio, exprime-se em consonância com as ideias do interlocutor, quer 
para concordar, quer para opor-se às teses do outro. Precisa também levar 
em conta o presente, o passado e o futuro da causa que defende, pois o 
auditório assume um papel preponderante nas decisões e envolve, no 
decidir, múltiplos fatores de qualquer natureza, tais como a moral, os valores 
em vigor, o bom-senso, os interesses pessoais e de grupo, a intensidade 
das paixões, a capacidade de discernimento daquilo que, na situação 
proposta, é conveniente, justo, legal, útil, nocivo, vergonhoso ou honrável. 
(FERREIRA, 2010, p. 23). 

 

Assim, a denominada humanização de Harry Berger não entra em choque 

com os valores aceitos pelo auditório; antes, colabora para que, sendo uma 

premissa aceita como componente do acordo, os pedidos feitos pelo orador venham 

a ser satisfeitos. No excerto abaixo, extraído do requerimento de março de 1937, tal 

processo, de destacar no sujeito a condição humana, é reforçado pela oposição 

entre seres humanos e animais mazelados. 

 

Excerto nº 13 

Urge, assim, que os juízes e tribunais façam dispensar aos detentos, que vivem nas prisões e 
cárceres, sujeitos à sua ação e fiscalização, um tratamento que os impeça de se considerarem 
simples animais hidrófobos ou empestados. 

Por isto, todos os que dedicam o melhor dos seus esforços à organização dos regimes penitenciários 
nas sociedades modernas, não cessam, - como D. Concepción Arenal (ESTUDIOS 
PENITENCIARIOS – vol. 2º, pág. 283) – de advertir: “O regime material a que fica sujeito o detento 
pode resumir-se assim: Ar – Alimento – Vestuário – Cama e alfaias – Trabalho – Exercício – 
Descanso – Sono. 

Ar – A cela deve ter capacidade suficiente e a ventilação necessária, para que o ar seja tão puro 
quanto é indispensável à saúde do que o tem de respirar toda a noite e a maior parte do dia... 
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Os efeitos do extremo calor devem de ser atenuados por meio de um bom sistema de ventilação, e, 
no que se refere ao frio rigoroso, o aquecimento poderá se conseguir por meio de vapor, 
aproveitando o das máquinas motoras das indústrias estabelecidas”.

62
 

 

No trecho em destaque, o orador mais uma vez concede espaço à voz do 

especialista, lançando mão do argumento baseado na estrutura do real já abordado 

em análises prévias, o argumento de autoridade. Convém lembrar, todavia, que, 

afora outras qualidades que a citação de texto alheio possa vir a ter, “o fundamento 

alegado com maior frequência em favor da autoridade é a competência” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 352). A respeito dessa característica, 

Marilena Chaui propõe algumas delimitações para o discurso considerado 

competente: 

 

O discurso competente é aquele que pode ser proferido, ouvido e aceito 
como verdadeiro ou autorizado [...] porque perdeu os laços com o lugar e o 
tempo de sua origem. [...] O discurso competente é o discurso instituído. É 
aquele no qual a linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim 
resumida: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer 
coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. O discurso 
competente confunde-se, pois, com a linguagem institucionalmente 
permitida ou autorizada, isto é, com um discurso no qual os interlocutores já 
foram previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e de ouvir, no 
qual os lugares e as circunstâncias já foram predeterminados para que seja 
permitido falar e ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram 
autorizados segundo os cânones da esfera de sua própria competência. 
(CHAUI, 2007, p. 19).  

 

Na sequência da referência ao discurso legitimado para questionar as 

circunstâncias da detenção, o orador lança mão de uma figura retórica que se 

baseia na descrição imagética – no caso, do estado do aprisionado – com forte 

apelo persuasivo: 

  

Excerto nº 14 

Pois bem, Sr. Juiz, os responsáveis atuais pela guarda de Harry Berger parece que atentaram em 
todas estas ponderações, mas para aplicar-lhe, precisamente, e com conhecimento de causa, o 
regime oposto ao que deflui destes postulados, hoje universalmente aceitos e proclamados. 

Metido no socavão do lance inferior de uma das escadas da Polícia Especial, aí passa Harry Berger 
os dias e as noites, sem ar convenientemente renovado, sem luz direta do sol, e sem o menor espaço 
para se locomover. Nem cama, nem cadeira, nem banco. Apenas um colchão sobre o lagedo. De 
alfaias nenhuma notícia. Absolutamente segregado de todo e qualquer convívio humano, a ouvir, de 
momento a momento, as passadas dos soldados em trânsito pela escada, – sobre a sua cabeça – 
não pode usufruir nem os benefícios do repouso, nem os do silêncio. Nenhuma visita, nem de 
amigos, nem de parentes. Proibição de toda e qualquer leitura, quer de jornais, quer de livros. 
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 3º a 5º parágrafos do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 2 de março de 1937. 
(PINTO, 1979, p. 73-74). 
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Ausência total de correspondência: se a ninguém escreve, ninguém, também, lhe escreve. E como 
poderia ele, ainda, escrever, se lhe sonegam tudo: papel, lápis e caneta.  Assim, entram os dias e as 
noites, vencem-se semanas, sobrepõem-se os meses uns aos outros, e Harry Berger, num 
isolamento alucinante, se vê invariavelmente entregue ao seu só pensamento, na imobilidade trágica 
de sua agonia sem fim, e do seu abandono até hoje sem remédio, apesar dos clamores estridentes 
do seu defensor impotente. 

A roupa que traz, – calça e paletó sobre a pele –, ele não a muda desde meses. Nela já não existe 
mais uma só superfície disponível onde se possam fixar novas sujeiras. A vista só deste vestuário, – 
se é que tais andrajos podem ser assim qualificados –, provoca náuseas incoercíveis.

63
 

 

A imagem de Harry Berger é construída, então, no discurso, como a de 

um ser enclausurado de forma sub-humana e, à proporção que o auditório não é 

poupado dos detalhes de seu encarceramento, a figura que se pode nomear de 

hipotipose atua firmemente na argumentação. 

 

[...] a mais explosiva [das figuras] provavelmente é a hipotipose (ou quadro), 
que consiste em pintar o objeto de que se fala de maneira tão viva que o 
auditório tem a impressão de tê-lo diante dos olhos. Sua força de persuasão 
provém do fato de que ela ‘mostra’ o argumento, associando o pathos ao 
logos. (REBOUL, 2004, p. 136). 

 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, mencionando tal figura, relembram a 

“Retórica a Herênio”, de Cícero, e chamam a atenção para a validade das figuras na 

argumentação, sob a forma de um questionamento. Para o autor, a hipotipose “é 

uma forma de descrever os acontecimentos que os torna presentes à nossa 

consciência: pode-se negar seu papel eminente como fator de persuasão?” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 190). A figura destina-se aos valores 

do auditório, supondo-se, aquela, ser capaz de ativar neste as emoções necessárias 

para desencadearem a reação de benevolência e consideração aos argumentos 

expendidos. Assim,  

 

de um sentimento de piedade, diante de um fato lamentável, pode-se, por 
exemplo, saltar para o conceito de justiça/injustiça, com base nas 
representações que se tem a esse respeito, na dependência das diversas 
culturas implicadas. (MOSCA, 2004a, p. 131). 

 

Enfim, ao retrato de desumanidade – capaz de ativar um pathos capaz de 

influir na persuasão – sucede o argumento que – por ser insólito e se valer de um 

logos apto a influenciar no convencimento –, estigmatiza o requerimento. A 
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 9º a 11º parágrafos do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 2 de março de 1937. 
(PINTO, 1979, p. 74-75). 
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importância do argumento que segue destacado alhures é tamanha que 

ultrapassaria os limites da defesa judicial. Contudo, o reconhecimento e o 

acatamento do pedido por parte do auditório específico, o juiz a quem se dirigiu o 

documento, são fatores essenciais para a repercussão do recurso argumentativo. 

 

Excerto nº 15 

Tal é, Sr. Juiz, a prisão que destinaram para Harry Berger. Tal é, eminente Magistrado, o tratamento 
que lhe vem sendo dispensado. 

Semelhante desumanidade precisa de cessar, e de cessar imediatamente, sob pena de deslustre 
para o prestígio deste Tribunal de Segurança, que, para bem cumprir a sua árdua tarefa necessita de 
pautar a sua ação pelas normas inflexíveis da serenidade e da justiça. 

Tanto mais obrigatoriamente inadiável se torna a intervenção urgentíssima de V. Exa., Sr. Juiz, 
quanto somos um povo que não tolera a crueldade, nem mesmo para com os irracionais, como o 
demonstra o decreto nº 24.645, de 10 de julho de 1934, cujo artigo 1º dispõe: “Todos os animais 
existentes no país são tutelados do Estado”.

64
 

 

Tal é, pois, o argumento principal, nesse documento judicial: a tentativa 

de retorsão (ou retorção) – espécie de estratégia argumentativa em que se refuta 

mediante os argumentos do adversário –, que explora, no caso, uma possível 

patente contradição. Tecnicamente, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) chamam as 

contradições sitas dentro do campo da linguagem de incompatibilidades, por razões 

devidas às circunstâncias que caracterizariam o processo argumentativo.  

 

A contradição lógica, discernível de um modo puramente formal, é 
intimamente ligada ao sistema e independente de nossa vontade e das 
contingências, pois é inelutável no âmbito das convenções aceitas. Não é 
isso que se dá com a argumentação, onde as premissas apenas raramente 
são inteiramente explicitadas e, quando o são, raramente definidas de um 
modo inteiramente unívoco; nela, o campo e as condições variam com as 
circunstâncias, das quais, aliás, fazem parte as próprias decisões dos 
participantes do debate. [...] De hábito, a argumentação se empenhará em 
mostrar que as teses combatidas levam a uma incompatibilidade, que nisso 
se parece com uma contradição, que ela consiste em duas asserções entre 
as quais cumpre escolher, a menos que se renuncie a ambas. (p. 222). 

 

 Ressalta-se que “a incompatibilidade está vinculada à retorsão, que 

consiste em retomar o argumento do adversário mostrando que na verdade este é 

aplicável contra ele mesmo.” (REBOUL, 2004, p. 169). Tal espécie de refutação 

inclina-se ao encontro de tipos de reformulação discursiva tradicionalmente 
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encontrados em objetos da análise do discurso em que há um embate linguístico-

ideológico. Em outras palavras, a retorsão, como técnica argumentativa, vem 

 

materializar em discurso as formas nas quais a luta ideológica se manifesta 
na luta política: como guerra ideológica de posição, onde a refutação faz-se 
“por denegação” (imitar as palavras do outro, opor suas palavras às do 
outro, lutar palavra por palavra, como se avança passo a passo numa 
guerra de trincheiras); ou como guerra ideológica de movimento, na qual os 
efeitos polêmicos se produzem “ao inverso” (apoderar-se de palavras do 
adversário, delas fazer suas próprias palavras e devolvê-las contra ele, lutar 
tomando o outro ao pé da letra...). (COURTINE, 2009, p. 2009). 

 

Especificamente, no último parágrafo citado do corpus, o orador desvela 

uma contradição baseada em um raciocínio quase-lógico a partir de formulações 

pertinentes ao discurso oficial. Clama-se por uma “intervenção inadiável” em virtude 

de uma suposta patente incompatibilidade entre o tratamento reservado a Berger 

pelo Estado e a tutela estatal aplicada a todos os animais.  

A evocação do decreto nº 24.645 – a chamada Lei de proteção aos 

animais – traz a lume uma situação que ou passaria despercebida ou seria ignorada 

pelo auditório interlocutor, dada a excepcionalidade da contradição, caso aceitas as 

premissas do raciocínio. “Frequentemente, é com a extensão a casos que teriam 

escapado à atenção do adversário que se pretende pôr em evidência 

incompatibilidades.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 230). 

O orador ativa in casu não apenas o dispositivo legal, sancionado pelo 

representante máximo da esfera estatal, que puniria aquele responsável por maus-

tratos, como também demonstra a efetiva aplicação da lei, relatando uma situação 

concreta em que um proprietário de um cavalo sofreu as penalidades previstas em 

virtude de ter maltratado o equino. 

  
Excerto nº 16 

 
Baseado nesta legislação um dos juízes de Curitiba, Estado do Paraná, Dr. Antônio Leopoldo dos 
Santos, condenou João Mansur Karan à pena de 17 dias de prisão celular, e à multa de 520$000, por 
ter morto a pancadas um cavalo de sua propriedade (doc. junto).
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Vê-se que, tencionado a aumentar o caráter de prova do argumento, o 

orador anexa a notícia do fato relatado, documento reproduzido abaixo, diretamente 

do processo original que contém o requerimento analisado. 

                                                 
65

 17º parágrafo do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 2 de março 1937. (PINTO, 
1979, p. 75) 



153 

 

 

 

 Fig. 7. Documento anexo ao requerimento de 2 de março de 1937
66

 

 

A inusitada menção ao ocorrido na capital paranaense tem a intenção de 

evidenciar uma patente incompatibilidade entre atitudes oriundas de um mesmo 

Estado perante os animais em amplitude de sentido. Ao atribuir tratamentos díspares 

para Harry Berger e o cavalo em citação, o braço estatal é colocado em uma posição 

vexatória, a partir da noção do ridículo como função argumentativa. 

 

O ridículo é aquilo que merece ser sancionado pelo riso [...]. Este é a 
sanção da transgressão de uma regra aceita, uma forma de condenar um 
comportamento excêntrico [...]. 
Uma afirmação é ridícula quando entra em conflito sem justificação, com 
uma opinião aceita. Fica de imediato ridículo aquele que peca contra a 
lógica ou se engana no enunciado dos fatos, contanto que não o 
considerem um alienado ou um ser que nenhum ato pode desqualificar, por 
não gozar do menor crédito. (PERELMAN; OLBRECTHS-TYTECA, 2005, p. 
233-234). 
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Assim, na medida em que é estampado o dispositivo mandamental em 

que o Estado assegura que todos os animais estão sob sua tutela, com o reforço do 

caso citado e comprovado pelo anexo noticioso, o requerimento de um tratamento 

condigno a Harry Berger não poderia ser inadmitido e reprovável pelas autoridades 

responsáveis, quais sejam: as mesmas forças cogentes que lhe teriam submetido a 

sevícias. É a aplicação da noção segundo a qual “o ridículo está vinculado ao fato de 

uma regra ter sido transgredida ou combatida de um modo inconsciente, por 

ignorância seja da própria regra, seja das consequências desastrosas de uma tese 

ou de um comportamento.” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 234). 

Não à toa, a exposição do regime que se instaurava no Brasil ao ridículo, 

mediante o recurso ora em exame, ganhou repercussão no mundo extrajurídico. 

Apesar de o efeito não ter sido imediato, certamente o engenho de raciocínio 

provocou o debate sobre o suposto revanchismo contido na punição ao alemão 

comunista. No artigo “Como um cavalo salvou a vida de um preso político” 

(NOVELINI, 2010), o jornalista Evaldo Novelini fala sobre a importância que o 

argumento teve na imprensa e nas rodas de conversa. Por motivos tais, é com razão 

a asserção a respeito da força argumentativa do ridículo: 

 

O ridículo é a arma poderosa de que o orador dispõe contra os que podem, 
provavelmente, abalar-lhe a argumentação, recusando-se, sem razão, a 
aderir a uma ou outra premissa de seu discurso. É ela, também, que se 
deve utilizar contra os que se atreverem a aderir, ou a continuar a adesão, a 
duas teses julgadas incompatíveis, sem se esforçarem em remover essa 
incompatibilidade. O ridículo só atinge quem se deixa prender nas malhas 
do sistema forjado pelo adversário. O ridículo é a sanção contra a 
obcecação e só se manifesta para aqueles a quem essa obcecação não dá 
margem a dúvidas. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 234). 

 

O ridículo, no caso, transparece através de um outro recurso 

argumentativo que estabelece prioridade ao ser humano comparado com os 

denominados “animais irracionais”. A hierarquização, fundada em valores 

culturalmente consolidados, por parecer óbvia, expõe o alvo da incompatibilidade: o 

governo federal, à notória desforra por trás do verniz de justiça; os juízes do Tribunal 

de Segurança Nacional, ao estado de bonifrates a serviço de interesses escusos. 

  

Excerto nº 17 

Ora, num país que se rege por uma tal legislação, que os Magistrados timbram em aplicar, para, 
deste modo, resguardarem os próprios animais irracionais dos maus tratos até de seus donos, não é 
possível que Harry Berger permaneça, como até agora, meses e meses a fio, com a anuência do 
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Tribunal de Segurança Nacional, dentro de um socavão de escada, privado de ar, de luz e de espaço, 
envolto, além do mais, em andrajos, que, pela sua imundície, os próprios mendigos recusariam a 
vestir.

67
  

 

A jurisdição, como âmbito perante o qual os conflitos são resolvidos, é 

organizada, no plano concreto, segundo uma hierarquia que escalona instâncias. 

Quando, no decurso da argumentação, o locutor se serve do decreto que estabelece 

medidas de proteção aos animais, ele o faz empregando o argumento da hierarquia 

dupla, que se aplica a ligações de sucessão e de coexistência. O emprego desse 

argumento é útil para a argumentação, tanto no sentido de questionar a disparidade 

entre as decisões jurídicas daquelas instâncias quanto no de reivindicar a assunção 

de uma supremacia humana em face dos animais. 

Nos dois casos, não se pode prescindir de um raciocínio hierarquizado 

para que o argumento tenha algum efeito. O excerto mostra que se, por um lado, o 

Magistrado, “timbra” em aplicar a referida lei; por outro, o Tribunal, instância 

superior, é anuente com o desrespeito legal. Como a lei aventada foi sancionada 

pelo então presidente da república, a argumentação tenciona mostrar que o juiz que 

julgou conforme a lei agiu corretamente, enquanto a conivência dos juízes do 

tribunal com os “maus-tratos” é condenável.  

Mais importante, contudo, é a disposição hierárquica entre o homem e os 

outros animais, uma vez que, a fim de funcionar, esse argumento carece de que o 

auditório partilhe certos valores. A noção de que o ser humano merece mais cuidado 

ou proteção é elemento integrante de discursos fundadores variados, mas, neste 

caso, parece que a referência premente é o discurso religioso que, se acatado, é 

irrefutável em seus dogmas.  

 

As hierarquias, assim como os valores, fazem parte dos acordos que 
servem de premissas ao discurso; mas pode-se também argumentar a 
propósito delas, perguntar-se se uma hierarquia é fundamentada, onde 
situar um de seus termos, mostrar que tal termo deveria ocupar tal lugar de 
preferência a outro. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 384). 

 

A dupla hierarquia é um argumento que, no final das contas, estabelece 

uma escala de valores entre dois ou mais elementos, a partir da identificação de 

cada um desses termos/conceitos aos “de uma escala de valores já admitida.” 
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(REBOUL, 2004, p. 179). Esse tipo de raciocínio comparativo, que ordena e 

classifica, é desenvolvido por Aristóteles quanto à questão da “mais desejável ou a 

melhor entre duas ou mais coisas”, isto é, o “preferível” dentro de uma escala 

hierárquica.  

Nos Tópicos, a lógica aristotélica evidencia que a dualidade é o princípio 

norteador do pensamento; a finalidade, então, da argumentação seria, a partir da 

relação entre os elementos, reconhecer valores preferenciais e, com isso, escalonar 

objetos e argumentos. Na obra, o filósofo grego esclarece: 

 
Em primeiro lugar, pois, o que é mais duradouro e seguro é preferível àquilo 
que é menos [...].  
Em segundo lugar, aquilo que é conhecido como “um X” é mais desejável 
do que aquilo que não se inclui no gênero “X”: por exemplo, a justiça é mais 
desejável do que um homem justo, porque a primeira se inclui no gênero 
“bem”, o que não acontece com o segundo [...].  
E também é mais desejável o atributo que pertence ao melhor e mais 
honroso sujeito; por exemplo, o que pertence a um deus é mais desejável 
do que o que pertence a um homem, e o que pertence à alma, mais 
desejável do que o que pertence ao corpo. (ARISTÓTELES, 1978, p. 43-
44). 

 

“E o que pertence a um homem é mais desejável do que o que pertence a 

um animal irracional”, poderia continuar o texto de Aristóteles, obedecendo à 

coerência escalonar e adequando-se à intenção persuasiva de Sobral Pinto. Logo, o 

orador recorreu à dupla hierarquia, remetendo a uma noção já consolidada pelo 

pensamento ocidental, afora, evidentemente a força religiosa do argumento: a de 

que o ser humano é, sob qualquer ótica, prioritário. 

Enquanto, por um lado, o advogado soube encontrar uma “brecha 

jurídica”, uma possibilidade legal de enquadramento de Berger na Lei de Proteção 

aos Animais; por outro, clamava pelo respeito ao princípio básico de uma hierarquia 

naturalizada pelo senso comum. Atendia, portanto, aos anseios judicantes mais 

legalistas, porém, além disso, reivindicava a devolução de uma situação exorbitante 

à relação hierárquica reconhecida pela humanidade lato sensu e pela comunidade 

cristã, em termos específicos. 

A dupla hierarquia requer, então, que haja um efetivo consenso sobre a 

primeira relação estabelecida. A medida de acatamento dessa gradação é que 

definirá, na sequência, a irrefutabilidade da relação derivada. Exemplificando a força 

que esse argumento pode ter, Perelman e Olbrechts-Tyteca mencionam que, para 

determinado auditório, será praticamente irrefutável a ideia de que “zelando pelos 
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passarinhos, ele [Deus] não descuidará das criaturas racionais que lhe são 

infinitamente mais caras.” (LEIBNIZ, 1932, p. 463 apud PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 386). 

No presente caso, a dupla hierarquia poderia ser assim sintetizada: 

 

ARGUMENTO: ser humano > animais irracionais 

LOGO: tratamento “condigno” a Harry Berguer > medidas de proteção aos animais. 

 

Na utilização da hierarquia dupla, funciona um argumento a fortiori, ou 

seja, “com maior razão”, com a ressalva de que “naturalmente, a argumentação só 

funciona se o auditório estiver de acordo com a primeira hierarquia, que serve de 

argumento” (REBOUL, 2004, p. 180). A “maior razão” inerente ao argumento é um 

desdobramento ao modo com que o interlocutor admitirá a primeira disposição 

hierárquica. Uma simples aquiescência ou uma aprovação maciça não terá o mesmo 

peso que o reconhecimento da hierarquia como um truísmo; neste caso, o 

argumento – a segunda hierarquia – torna-se incontestável. 

 

3.4 Imagens em convergência: o auditório em função do sujeito 

 

A partir da caracterização pormenorizada do sujeito Harry Berger, todos 

os enunciados dirigidos ao auditório revestem-se dos valores supostamente aceitos, 

relacionados às condições de Berger que não se encontram em questão, a 

humanidade intrínseca e a desumanidade imposta. Com efeito, 

 

A importância atribuída ao auditório acarreta naturalmente a insistência no 
conjunto de valores, de evidências, de crenças, fora dos quais todo diálogo 
se revelaria impossível; em outras palavras, conduz a uma doxa comum. É 
mediante um trabalho sobre a doxa que o orador tenta fazer seu interlocutor 
partilhar seus pontos de vista. (AMOSSY, 2011, p. 123-124). 

 

Assim como para Perelman e Olbrechts-Tyteca o auditório é sempre uma 

construção do orador, ele também é, da defesa judicial investigada, um constructo 

baseado na imagem do prisioneiro, ou nas características dessa imagem que 

possam colaborar nas ideias e reações do auditório. No decorrer do requerimento de 

março de 1937, com a fusão da hierarquia dupla com base na supremacia humana à 

contradição entre os discursos (aquele contido na Lei de Proteção aos Animais, de 
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um lado; aquele reflexo da retaliação política, de outro), o orador clama à 

sensibilização da autoridade constituída, ou seja, o auditório imediato: 

 

Excerto nº 18 

Estes fatos, que o Suplicante está trazendo, por escrito, ao conhecimento de V. Exa., assumem, 
neste momento, aspecto de particular gravidade, porque são de molde a prejudicar o valor e a 
credibilidade da própria palavra oficial.

68
 

 

A “palavra oficial” é posta em xeque em função da contradição ou 

incompatibilidade de tratamentos aplicados a dois seres, ainda que desconsiderada 

uma hierarquização entre eles. O orador menciona as qualidades “valor” e 

“credibilidade” como constituintes da oficialidade do discurso e, consequentemente, 

enfatiza o risco de descaracterizá-lo, afinal  

 

a asserção, dentro de um mesmo sistema, de uma proposição e de sua 
negação, ao tornar manifesta uma contradição que ele contém, torna o 
sistema incoerente e, com isso, inutilizável. Trazer a lume a incoerência de 
um conjunto de proposições é expô-lo a uma condenação inapelável, é 
obrigar quem não quer ser qualificado de absurdo a renunciar pelo menos a 
certos elementos do sistema. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, 
p. 221). 

 

Acentuando o já demonstrado comportamento contraditório, o 

requerimento reproduz trecho de discurso do presidente Getúlio Vargas, proferido 

havia pouco tempo perante o legislativo nacional, incompatível com a ação 

perpetrada pelos órgãos a ele subordinados. Destarte, à contradição já explorada 

pelo orador agrega-se mais um elemento: a fala presidencial. Nesse sentido, é 

importante se atentar para a função política ou função pública que caracteriza o 

discurso de quem ostenta o principal cargo político do país. 

O locutor Getúlio Vargas, reflexo discursivo de um presidente 

centralizador – como se viu, no capítulo anterior –, chamava para si a 

responsabilidade tanto do comando político, quanto dos processos de identificação e 

de credibilidade junto ao auditório. Ademais,  

 

Essa noção de poder público, que o locutor insiste em assumir, não pode 
ser caracterizada como sendo efetivamente o que ele pensa que o ouvinte 
pensa dele, mas como sendo uma forma pela qual ele pensa que pode 
abarcar tudo aquilo que o ouvinte possa dele pensar. Em outros termos é 
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aquilo que o locutor pensa que o ouvinte pensa não dele, mas da função 
que assume perante esse mesmo ouvinte. Nessa medida ele se ajusta ou 
se propõe como ajustado a essa imagem. (OSAKABE, 2002, p. 83). 

 

Recuperando tal necessidade de legitimidade que o ocupante da 

presidência da república tem diante da população, Sobral Pinto cita Vargas, 

literalmente, na expectativa de desconstruir uma imagem de coerência ou, no 

mínimo, forçar a coerência mediante a tomada de ações fáticas que convirjam ao 

discurso.  

 

Excerto nº 19 

Com efeito, o Exmo. Sr. Presidente da República, dirigindo-se ao Congresso Nacional, em maio de 
1936, dizia: “Como se conduziram as autoridades na difícil emergência – a moderação que não exclui 
energia, a prudência que não diminui o zelo – está no espírito de todos e na memória da população. 
Apesar de insólita brutalidade dos atentados praticados contra a unidade nacional, da felonia e 
perversa indiferença que revelaram os amotinados, não houve qualquer excesso por parte do Poder 
Público que não utilizou sequer, em toda a sua amplitude, as franquias concedidas pelo Poder 
Legislativo, procurando, apenas, deter e punir os responsáveis, declarados e reconhecidos. 

O Poder Executivo, deixando mesmo de atender à justa indignação das classes conservadoras, 
manteve-se sempre sereno, não impondo castigos nem procurando servir-se do momento para 
aniquilar os vencidos” (Publicação nº 3 do Departamento Nacional de Propaganda, pág. 13). [...] 

E para que nenhuma dúvida pudesse pairar no espírito de todos os cidadãos, sobre a serenidade dos 
órgãos do Poder Executivo, o primeiro Magistrado da Nação, com o peso de sua incontestada e 
incontestável autoridade, acrescentou (Ibid. pág. 10): “Posso afirmar-vos que, até agora, todos os 
detidos são tratados com benignidade, atitude esta contrastando com os processos de violência que 
eles apregoam e sistematicamente praticam. Esse procedimento magnânimo não traduz fraqueza. 
Pelo contrário, é próprio dos fortes que nunca se amesquinham na luta e sabem manter, com igual 
inteireza, o destemor e o sentimento de justiça humana”. (Grifos nossos).
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A citação direta aqui, diferentemente de alhures, não é consonante, no 

plano do posicionamento ideológico, às posturas do orador; serve-se este da citação 

a fim de corroborar a tese de incompatibilidade vislumbrada na acareação entre o 

trecho grifado e o trato reservado a Harry Berger. No terceiro parágrafo do excerto, 

mais uma vez recorre-se a Getúlio Vargas, presidente qualificado como 

“incontestada e incontestável autoridade”, para rechaçar a coerência – ou 

compatibilidade – entre os poderes públicos. 

Vargas intentava se construir como um guia supremo, um ser superior 

que teria a capacidade de saber qual é o melhor caminho para um povo incapaz de 

tomar as próprias decisões.  Mas a relação é dialética e somente um povo que, de 

fato, sinta-se impotente e atribua poder ao locutor/enunciador pode legitimar, na 
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esfera extradiscursiva, um ethos construído discursivamente. Sobral Pinto explorava 

essa mútua dependência e, conquanto seu texto não fosse destinado ao público, era 

uma ferramenta política, como a história acabou por comprovar. Sobre a imagem 

que o locutor/enunciador Getúlio Vargas esforça-se em construir e sua relação com 

o momento histórico e social em que o discurso se insere: 

 

Os representantes do “novo” poder político impediram que as “elites liberais” 
levassem avante sua tarefa de educação do povo. [...] Vargas 
metamorfoseado em Providência, assumiu o papel de “condutor do povo 
brasileiro”, determinando os destinos das massas a serem guiadas por ele. 
O Estado tinha a competência de fixar as bases, determinar os quadros e 
traçar as diretrizes da educação nacional. No regime intervencionista e 
centralizador, as decisões vinham de cima sem admitir discussões de 
qualquer natureza. (CAPELATO, 1989, p. 212). 

 

Na sequência do excerto nº 19, encontra-se o parágrafo abaixo. 

Novamente, o apelo de verificação de incompatibilidade é direcionado à autoridade 

competente imediata, o Juiz da causa, com a reiteração da responsabilidade do 

presidente: 

 

Excerto nº 20 

Ora, Sr. Juiz, o Tribunal de Segurança Nacional, mais do que qualquer outra instituição do país, deve 
de honrar a palavra do Exmo. Sr. Presidente da República que, em circunstâncias tão solenes, – 
como já foi acentuado –, assegurou, reiteradamente a toda a Nação, que nenhum preso político seria 
tratado com desumanidade.
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Levada à última esfera, a incompatibilidade recai sobre a figura do 

representante máximo do Estado brasileiro, em virtude, como já se mencionou, da 

função ocupada. Em outros termos, são as contingências impostas por um momento 

histórico turbulento, ou por um presidente ávido pelo poder – concedido pela 

palavra, sobretudo – que, subjacentes à suposta incoerência, transformam-se em 

terreno fértil para a argumentação do causídico. 

 

Algumas incompatibilidades podem resultar da aplicação a determinadas 
situações de várias regras morais ou jurídicas, de textos legais ou sacros. 
Enquanto a contradição entre duas proposições pressupõe um formalismo, 
ou pelo menos um sistema de noções unívocas, a incompatibilidade é 
sempre relativa a circunstâncias contingentes, sejam estas constituídas por 
leis naturais, fatos particulares ou decisões humanas. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 223). 
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 23º parágrafo do Requerimento de Sobral Pinto a Raul Machado, de 2 de março 1937. (PINTO, 
1979, p. 76). 
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Uma incompatibilidade regiamente manifesta se concretiza, mormente, na 

distância aberta entre o ato factual e o ato discursivo. Ao referir-se à Lei de Proteção 

aos Animais, transcrever o discurso equilibrado, humanitário e indulgente do 

presidente e, lado outro, delinear imageticamente a situação de desumanidade 

incutida em prisioneiro político, o orador dificulta a refutação ao seu pedido. A 

respeito da demonstração da discrepância entre o feito e o dito, Locke (1948, p. 137) 

aduz que 

 

será muito difícil fazer homens sensatos admitirem que aquele que, de olhos 
secos espírito satisfeito, entrega seu irmão aos executores para ser 
queimado vivo está sinceramente e de todo o coração preocupado em 
salvar esse irmão das chamas do inferno no mundo do além. (apud 
PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 231). 
 

 

3.5 O orador: o ethos na argumentação 

 

O ethos na argumentação da defesa judicial analisada tem tamanha 

importância que, sem dúvida, seria base para um estudo específico. Por isso, nos 

deteremos, aqui, na análise mais aferível, que é a do ethos dito, aquele presente no 

discurso e recuperável mediante marcas facilmente comprováveis. O ethos efetivo, 

segundo Maingueneau (2008), divide-se, como exibe a imagem abaixo, em ethos 

pré-discursivo e discursivo, que, por sua vez, subdivide-se em ethos mostrado e 

ethos dito.  
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Conforme já explicado no capítulo introdutório, o ethos mostrado perpassa 

toda a materialidade discursiva, porém não se manifesta tão explicitamente quanto o 

dito, que aparece expresso em pronomes, verbos ou estruturas nas quais se possa 

perceber a silhueta imagética do locutor. Na Defesa Prévia, o ethos dito pode ser 

vislumbrado em vários excertos, como no seguinte: 

 

Excerto nº 21 

À sombra destes serviços inegáveis, vai o marxismo se apoderando, pouco a pouco, do coração 
sofredor e resoluto da parte mais numerosa do gênero humano. Tanto mais fácil é esta tarefa do 
marxismo nivelador quanto nele nem tudo é falso e mentiroso, como o próprio Berdiaeff (PROBLÈME 
DU MOMMUNISME – pág. 32), não pode deixar de reconhecer: “O comunismo é uma manifestação 
complexa à qual não se poderia responder por “sim” ou “não”. Vimos que a verdade e a mentira estão 
nele estreitamente ligadas. Se as colocasse nos pratos da balança verdade e mentira, perceber-se-ia 
que, no comunismo as verdades são numerosas, e que a mentira é uma. Mas esta única mentira é 
tão pesada que ela prevalece sobre as verdades”. 

Enquanto, porém, as verdades são palpáveis para a inteligência inculta das massas, essa mentira, ao 
contrário, requer, para ser percebida, uma cultura de conceitos quase sempre ausente da 
mentalidade, descurada, dos homens do trabalho. 

Tal mentira, que nos enche de horror, outra não é senão o materialismo. Discípulo submisso de Jesus 
Cristo, cujos ensinamentos me esforço, por estre as fraquezas da minha vontade, em seguir em todas 
as manifestações da minha vida, não me posso solidarizar com os atentados praticados, no mundo 
contemporâneo, pelo marxismo, duro e implacável, contra o que de mais arraigado e profundo existe 
no meu ser: a Fé católica. 

Mas, a reprovação que me merecem tais desafios orgulhosos à bondade divina é de molde a toldar a 
serenidade do meu julgamento a ponto de não encontrar ele uma explicação humana para essas 
demências coletivas das massas apostadas? Não. Como cristão eu reconheço a minha parcela de 
responsabilidade nesses desatinos. Nesta raiva satânica, que explode em blasfêmias contra Jesus 
Cristo e a sua verdade, devemos nós cristãos ver, antes de tudo, o resultado da nossa cumplicidade 
para com o paganismo dos nossos governantes. [...]

71
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 28º ao 31º parágrafos da Defesa Prévia. (PINTO, 1979, p. 53-54). 

ethos efetivo 

ethos pré-discursivo 

ethos discursivo 

ethos dito 

ethos mostrado 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 19) 

[Adaptado]. 
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No processo de argumentação, a interação entre o orador e o auditório – 

invariavelmente, uma criação daquele – acontece mediante a imagem que um faz do 

outro. O discurso argumentativo eficiente depende, assim, da imagem que os seus 

interlocutores elaboram a respeito do orador. Trata-se, pois, de um mútuo reflexo em 

que o alinhamento entre as projeções é definido sobre o conhecimento ou a opinião 

partilhada: a doxa. 

 

O orador apoia seus argumentos sobre a doxa que toma emprestada de seu 
público do mesmo modo que modela o seu ethos com as representações 
coletivas que assumem, aos olhos dos interlocutores, um valor positivo e 
são suscetíveis de produzir neles a impressão apropriada às circunstâncias. 
(AMOSSY, 2011, p. 124). 

 

A princípio, vem à tona, no plano dos enunciados, um ethos que 

credencia o orador a agir de acordo com certas expectativas. Ele é legitimado pelo 

Direito e pela praxe jurídica, mas, além disso, o enunciador se porta como um 

profissional confiável, um dos “homens do trabalho”, digno e honesto. Tais traços de 

caráter, “por estarem expressos no texto, exercem um papel cognitivo equivalente às 

premissas ou conclusões de um argumento, isto é, por serem textualmente 

explicitados, estão mais facilmente sujeitos a avaliações e juízos por parte do 

auditório.” (HABIB, 2008, p. 76).  

Ao lado desse ethos jurídico e civilmente responsável, configura-se a 

imagem saliente no excerto acima: a de um cristão ativo, especificamente católico, 

que ostenta suas crenças como apanágio de seu “ser”. Logo, o homem do Direito, 

da Lei, da Justiça e da Ordem é, sobretudo, como afirma, um homem de Fé. 

Ademais, o ethos é construído com base na relação com o auditório, o qual emerge 

afiançado pelos pronomes e formas verbais, como igualmente crente. Destacam-se 

os trechos, com atenção para as marcas grifadas: 

 

E. 10 Tal mentira, que nos enche de horror, outra não é senão o materialismo. 
 
E.11 Discípulo submisso de Jesus Cristo, cujos ensinamentos me esforço, por entre as fraquezas da 
minha vontade, em seguir em todas as manifestações da minha vida, não me posso solidarizar com 
os atentados praticados, no mundo contemporâneo, pelo marxismo, duro e implacável, contra o que 
de mais arraigado e profundo existe no meu ser: a Fé católica. 
 
E. 11 Como cristão eu reconheço a minha parcela de responsabilidade nesses desatinos. Nesta raiva 
satânica, que explode em blasfêmias contra Jesus Cristo e a sua verdade, devemos nós cristãos ver, 
antes de tudo, o resultado da nossa cumplicidade para com o paganismo dos nossos governantes. 
[...]. 
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No requerimento de 2 de março de 1937, o imperativo é fazer reconhecer 

a humanidade de Berger. Infere-se dos excertos acima que o ethos dito constrói uma 

imagem de locutor cristão, católico, humanizado, capaz de assumir 

responsabilidades e reconhecer erros, crente na universalidade do cristianismo e 

emotivo, além de anticomunista (o que não poderia, aliás, ser diferente).Tais 

atributos, facilmente verificáveis em um ethos que é dito poderiam ser ou não 

correspondidos pela mostração. A análise de um ethos projetado ou mostrado pelo 

conjunto da obra permite, por assim dizer, cotejar os ethé, concluindo que há uma 

perfeita consonância entre o que se diz e o que se mostra, uma interação que 

certamente atua no desempenho argumentativo do texto. 

Conclui-se que, da leitura dos excertos como frações de um sistema, o 

orador lança mão dos argumentos possíveis, tendo em vista o auditório a quem se 

dirige: a “sistemática jurídica” que rege a sociedade brasileira não se dissocia, no 

discurso, da “natureza” de uma “civilização cristã”. O processo de criação imagética 

de si aproxima-se, portanto, de uma estereotipagem, “a operação que consiste em 

pensar o real por meio de uma representação cultural preexistente, um esquema 

coletivo cristalizado.” (AMOSSY, 2011, p. 125). 

Somente com base nessa construção representacional, calcada em uma 

formação discursiva religiosa, é que o orador se poderia fazer ouvir; somente com 

fundamento nesse espelhamento é que outra imagem, a do prisioneiro Harry Berger, 

poderia ser viável, sob o ponto de vista da enunciação, do discurso e, por fim, da 

argumentação. 

 

Na perspectiva argumentativa, o estereótipo permite designar os modos de 
raciocínio próprios a um grupo e os conteúdos globais do setor da doxa na 
qual ele se situa. O locutor só pode representar seus locutores se os 
relacionar a uma categoria social, étnica, política ou outra. A concepção, 
correta ou errada, que faz do auditório, guia seu esforço para adaptar-se a 
ele. (AMOSSY, 2011, p. 126). 

 

O orador Sobral Pinto, então, amolda a apresentação que faz de si a um 

determinado esquema coletivo crido por ele como internalizado, reconhecido e 

valorizado pelo auditório. O projeto textual é promover uma identificação com o 

estereótipo ou com a imagem já cristalizada do homem religioso, leal às suas 

convicções e intrépido o suficiente para ousar na utilização de argumentos 

inesperados (já que, no caso, o orador atua no limiar do possível) ou, como se verá 
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a seguir, abdicar do papel de advogado em nome de virtudes supostamente mais 

valorizadas. 

Trata-se de um parágrafo extraído de um documento que, na defesa 

judicial, substitui o que deveriam ser as alegações finais do processo. Neste bloco 

textual, o enunciador se posiciona como “suplicante” que abstém de agir conforme 

as demarcações jurídicas: ele não efetiva as tais alegações, justificando o não feito. 

 

Excerto nº 22 
 
Faltaria, portanto, o Suplicante aos seus mais elementares deveres de defensor, de homem, e de 
católico se, passando por cima de todas estas iniquidades, viesse, nesta hora grave e sombria, 
alinhar argumentos teóricos capazes de explicar as razões, falsas umas e verdadeiras outras, que 
trouxeram até ao nosso território este intrépido pioneiro da revolução social. Ter um tal procedimento 
seria sancionar, com o seu gesto complacente, um tratamento que as leis cristãs condenam, e a 
dignidade da personalidade humana não tolera.

72
 

 

Ao deixar de apresentar as Alegações Finais, o enunciador equipara-se 

àquele outrora ativado por Harry Berger, que não reconhecera a legitimidade do 

procedimento a que o submetiam e, consequentemente, riscou a folha de 

interrogatório. Sobral Pinto, por sua vez, não efetua uma autocorreção tão agressiva, 

entretanto, a seu modo, refaz o discurso cogente, mas consciencioso. O enunciador 

abandona a práxis jurídica, pois a submete a outras formações discursivas, 

principalmente a referente às “leis cristãs”, explorando, assim, um ethos que se torna 

sócio-histórico, já que vinculado a um esquema coletivo ou a uma representação 

social que pertence à doxa.  

Em concerto com o Harry Berger mais fiel à ideologia professada, o 

orador que o defende substitui a técnica jurídica pela denúncia de uma dramatização 

política malvestida de Justiça. As condições sociopolíticas que açambarcam o 

discurso sinalizam para o zelo com uma imagem austera, assim como, amiúde e 

principalmente, religiosa, refletindo um ethos estereotipado. Considerando que “a 

argumentação deve, de fato, levar o auditório a aplicar às conclusões a anuência 

dada às premissas, e ela o faz apoiando-se nos topoï, ou lugares comuns” 

(AMOSSY, 2011, p. 124), acusado e defensor restam unidos pela imbricação de 

campos discursivos díspares, direcionada ao interlocutor. Os dogmas – do 
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 Sobral Pinto, expondo as razões porque deixa de apresentar Alegações Finais na Apelação nº 
4.899, em 14/04/1937, STM, Série A, Volume 4º, p. 969. 
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comunismo, da religião – intervêm na seara política ou judicial em nome do móbil da 

argumentação na defesa judicial: o lugar dos profitentes.  

Os termos deste último excerto reiteram não apenas a pluralidade 

enunciativa assumida pelo locutor, porém, também, confirmam o embate polêmico 

das formações discursivas como o atributo maior do discurso de defesa. Quando 

Sobral Pinto expõe as razões pelas quais deixa de atender à intimação judicial, 

evidencia a presença de enunciadores distintos, uma vez que, mesmo para 

desobedecer, ele promove a inserção, no processo, de um documento dentro dos 

moldes legais e parâmetros formais daquele inexistente. Contudo, além disso, 

desvela o amadurecimento do discurso, que se consolidou identitariamente na 

interação – positiva ou negativa – com outras formações discursivas. A significativa 

amostra da superfície discursiva, situada temporalmente após os outros materiais 

analisados, serve para mostrar que 

 

um discurso supõe mais que uma memória das controvérsias que lhe são 
exteriores; à medida que aumenta o corpus de suas próprias enunciações, 
com o passar do tempo e com a sucessão das gerações de enunciadores, 
vê-se desenvolver uma memória polêmica interna. (MAINGUENEAU, 1997, 
p. 125). 
 

Assim, todo discurso seria posto em ação a partir de duas tradições. Uma, 

fundadora, responsável por instaurar o discurso; a outra, decorrente dele próprio, 

instituída pelos mecanismos singulares de associação ou dissociação com outras 

formações discursivas. O discurso de Sobral Pinto, depois de certo tempo, incorpora 

a segunda tradição – interna, baseada, sobretudo, na aproximação com a formação 

discursiva religiosa e no embate com formações discursivas assumidas pelo Estado 

–, de tal modo que esta se reveste da mesma legitimidade da que originou a 

produção enunciativa, adquirindo um estatuto de coerência ante à perenidade da 

interdiscursividade modelada. 

Nesse aspecto específico, em que se configura o exercício da polêmica, 

da reação a formações discursivas preexistentes, o retórico define-se como 

discursivo (e vice-versa), pois a forma segundo a qual ocorrem as relações entre os 

discursos determinará o efeito de persuasão ou convencimento perante o auditório. 

Mencionando Perelman, Maingueneau aborda a questão dos embates polêmicos 

entre as FDs aduzindo que o filósofo belga  
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insistiu com muita propriedade sobre o fato de que a decisão de procurar 
persuadir um público, de argumentar em lugar de usar de violência ou de 
nada dizer, já constitui um ato absolutamente significativo, que supõe o 
reconhecimento do outro como alter ego e a existência de um terreno de 
entendimento. Com a polêmica não é diferente. Ela supõe um contrato entre 
os adversários e, com ele, a ideia de que existe um código transcendente, 
reconhecido pelos membros do campo (os protagonistas do debate bem 
como o público), o que permite decidir entre o justo e o injusto. Que se trate 
de bom senso, de partido, de justiça, do interesse do país, etc., deve existir 
um referencial comum que legitime a figura de algum tribunal supremo. [...] 
cada formação discursiva está destinada a apropriar-se deste tribunal, do 
qual constrói uma representação correspondente a seu próprio universo de 
sentido. (MAINGUENEAU, 1997, p. 125-126). 

 

No caso em pauta, os protagonistas do debate dirigem-se, oficialmente, 

ao tribunal instituído, todavia o orador Sobral Pinto socorre-se com um enunciador 

que descaracteriza a legitimidade deste tribunal, na medida em que recusa a 

participar de um julgamento que, também, não lhe legitima como uma voz capaz de 

convencer. A construção discursiva do auditório como um ente avesso ao 

reconhecimento da fecundidade dos embates entre os discursos decorre, 

progressivamente, dos próprios embates discursivos levados a campo durante o 

processo judicial. Dessa forma, o referencial comum não é tão comum assim, já que 

é um constructo baseado na experiência semântica dos participantes do jogo 

enunciativo. Em última análise, todavia, o ato de reconhecer o procedimento de 

representação das instâncias envolvidas na argumentação não é nocivo, se o outro, 

ou o discurso alheio, for compreendido como elemento fundamental na conformação 

do discurso próprio e, ainda mais, se o viés retórico for tomado como eminentemente 

discursivo, da mesma forma que todo discurso é sempre argumentativo. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N´uma conjuntura desta, em que tudo, – no 
ambiente social, nos conselhos de Governo, nas 
deliberações da administração, e nas decisões dos 
Tribunais –, é exaltação apaixonada, o dever da 
defesa é falar alto, rude e franco. 
Oferecer alegações finais em favor de Harry 
Berger, neste ambiente de tumulto, e de 
postergação dos princípios processuais mais 
elementares, seria trair os seus direitos 
imprescritíveis de membro da espécie humana. 
 
Sobral Pinto, expondo as razões porque deixa de 
apresentar Alegações Finais na Apelação nº 4.899, 
STM, Série A, Volume 4º, p. 969. 

 

 



169 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A epígrafe de Sobral Pinto serve de mote às considerações gerais, já que 

ilustra a maneira pela qual a argumentação retórica é condicionada pelo discurso, e 

com ele se imiscui. Não se poderia cogitar, desse modo, em argumentos inaceitáveis 

ou filiados a uma formação discursiva que não possibilitasse sua utilização. 

Ademais, os elementos de convencimento ou persuasão consagrados desde a 

retórica grega (ethos, pathos e logos) são sintetizados neste excerto epigráfico, que 

diz omitindo, recorrendo à argumentação determinada pelo contexto retórico. 

Ao cabo do processo judicial cujos documentos foram submetidos à 

análise retórico-discursiva, o TSN deliberou publicar o acórdão, que iria ao encontro 

da sentença anteriormente exarada. A decisão emanada pelo órgão coletivo é 

sintética quanto à acusação e à sanção sofrida pelo réu. Nesse acórdão, que 

confirma a sentença, lê-se: 

 

Arthur Ernest Ewert ou Harry Berguer, considerado como “cabeça da 
revolução”, condenado por unanimidade de votos à pena de 8 anos de 
reclusão, grau médio do art. 1º combinado com o 49 da Lei nº 38, e mais 
ainda, também por unanimidade de votos, à pena de 5 anos e 4 meses de 
reclusão, grau médio do art. 4º combinado com o 1º e 49 da mesma lei, sem 

agravante e atenuante em ambos os casos.
73

   

 

Sobre o pronunciamento da defesa, o Tribunal não dedicou mais do que 

poucas linhas, inúteis sob o prisma jurídico-decisório, uma vez que não 

influenciaram no julgamento, tampouco na dosimetria da pena. A par da indolente 

adjetivação da defesa prévia (qualificada como “longa”), o sujeito responsável pelo 

discurso expende uma ressalva parentética com acentuada carga axiológica, 

designando um dos atos do juiz relator como “bem fundamentado”, na sequência de 

uma narrativa dos fatos supostamente neutra. Diz o acórdão que Sobral Pinto 

 
Apresentou longa defesa prévia, em que assim termina o seu defensor – “O 
caso de Harry Berger, olhado mais de perto e com menos superficialidade, 
em nada se distingue de tantos outros estrangeiros revolucionários, que o 
Governo Brasileiro homenageou com manifestações de seu apreço”. 
Apresentou-se para defendê-lo um Sr. David Levinson, que se dizia 
advogado americano, mas que não foi aceito pelo juiz Relator (aliás em bem 
fundamentado despacho) [...]. 
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 Apelação nº 4899, Série A, 8º Volume, p. 2051, 13/09/1937. 
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Exemplificativas, as constituições qualificativas ou qualitativas 

componentes do acórdão, ao lado da leitura crítica do processo desenvolvida ao 

longo deste trabalho, dão azo à ilação de que a desejável equidistância a ser 

estabelecida entre a instância julgadora e as partes envolvidas na querela judicial 

não passou de quimera estatal para engodo da população, para cuja maior parte a 

informação era restrita, filtrada ou tendenciosa. O acórdão não descreveu as últimas 

cenas da passagem de Harry Berger em solo brasileiro, nem, ao menos, descerrou a 

importância da defesa judicial, a qual, se menosprezada no julgamento oficial, 

ganharia espaço em dimensões político-jurídicas extravagantes, inserindo-se na 

história nacional como um registro cultural de abafamento de uma voz discursiva 

contra-hegemônica. 

À guisa de exemplo, recentemente, em 2010, a revista mensal Brasileiros, 

de circulação nacional, trouxe uma reportagem elucidando, às novas gerações, o 

relevante papel social da defesa de Harry Berger por Sobral Pinto. O texto veiculado 

informa que o requerimento do advogado acabou, em virtude da grande 

repercussão, causando a transferência de Berger para um local mais salubre, 

entretanto o atendimento ao pedido não foi imediato. O próprio Sobral Pinto, no 

habeas corpus impetrado em 30 de julho de 1937, assevera que, com referência aos 

“clamores incessantes e repetidos do suplicante”, “foi tudo inútil”. E que “só após a 

entrada do Exmo. Sr. José Carlos de Macedo Soares para o Ministério da Justiça, 

em 3 de Junho último [3 de junho de 1937], foi que Luiz Carlos Prestes e Harry 

Berger se sentiram com o direito de respirar.”74 

Com efeito, reside no mesmo habeas corpus a notícia, trazida pelo então 

Ministro do STM Edmundo Veiga, de que Harry Berger havia sido recolhido à Casa 

de Correção apenas em 7 de julho de 193775, “em uma sala bastante higiênica e, 

sobretudo, arejadíssima.”76 Aliás, Sobral Pinto, em requerimento que integra o 

habeas corpus, refere-se ao momento do “bálsamo”, como sucessor de uma via-

sacra: 

 
Bateu o suplicante a todas as portas. Dirigiu-se ao Juiz Sumariante. Apelou 
para o Presidente do Tribunal de Segurança Nacional. Invocou o auxílio do 
Conselho da Ordem dos Advogados. Escreveu ao Sr. Ministro da Justiça, 
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 Habeas Corpus nº 8.462, STM, p. 7. 
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 Quanto à data em que Berger foi transferido, há certa divergência. Dulles assevera que “em 18 de 
julho, Prestes foi transferido para uma das celas novas, com paredes grossas, e poucos dias depois 
Berger foi colocado no quarto desocupado [...]” (DULLES, 2001, p. 100). 
76

 Habeas corpus nº 8.462, STM, p. 4. 
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antecessor do atual. Recorreu para o Exmo. Sr. Presidente da República. 
Tudo foi em vão. 
No instante, porém, em que se investiu o Sr. José Carlos Macedo Soares na 
pasta da Justiça, o suplicante se dirigiu a S. Exa. solicitando uma 
providência enérgica e imediata capaz de fazer cessar as humilhações e os 
vexames indescritíveis, que vinham sendo sistematicamente infligidos ao 

meu cliente ex-officio.
77

 

 

Em 3 de outubro de 1937, enfim, Berger, já diagnosticado com sequelas 

mentais das torturas, foi transferido para uma sala ao lado da que servia de cela a 

Luiz Carlos Prestes. O diretor da casa de correção, Carlos Lassance, fornecia-lhe 

alimentação adequada, assim como lhe era permitido ficar a sós com seu advogado 

e corresponder-se com familiares. Todavia, Lassance foi preso pelo chefe de polícia 

Filinto Müller, sob a acusação de “relaxamento” com os prisioneiros. Eu seu lugar, foi 

colocado o tenente Vitório Caneppa que, mais uma vez, inflingiria a Berger os piores 

suplícios. Sobre essa época, Prestes diz que “contra Berger tudo foi praticado”, 

afinal, tendo o cômodo ao lado, ele escutava “gritos violentos do torturado alemão”. 

(DULLES, 2001, p. 102). 

Malgrado o relativo “sucesso” de Sobral Pinto em ter conseguido com que 

as autoridades transferissem Berger para um local mais salubre, para o alemão as 

atitudes foram tomadas tarde demais. O jornalista e escritor William Waack, na obra 

Camaradas, relata os últimos passos do militante comunista: 

 

Difícil é considerar o caso do alemão Arthur Ernst Ewert como o de um 
“sobrevivente”. Barbaramente torturado pela polícia brasileira, em junho de 
1942 foi internado no Manicômio Judiciário no Rio de Janeiro, onde sofreu 
tratamento duvidoso, como aplicações de testosterona, insulina e cardiazol. 
Em momentos de lucidez, entrevistado por “médicos” brasileiros, Ewert 
referiu-se ao horror que lhe haviam causado os choques elétricos, recebidos 
sobretudo na cabeça. Em 1945, perdera totalmente a razão. Sua irmã, 
Minna, levou-o em 1947 para Berlim Oriental. Ao chegar à Alemanha, o 
Neues Deutschland, órgão oficial do PC, saudou Ewert como “um dos mais 
íntimos colaboradores de Thälmann”, no mínimo uma amarga ironia – Ewert 
detestava e combatera Thälmann. Jamais a imprensa alemã oriental 
mencionou que Ewert ficara louco, necessitando tratamento constante e 
incapaz de reconhecer qualquer pessoa à sua volta. Do momento em que 
voltou à Alemanha até a morte, em 1959, ficou internado no principal 
hospital de Berlim, a Charité. Foi cremado em 9 de julho de 1959, e suas 
cinzas depositadas no Cemitério Central, Monumento aos Socialistas, em 
27 de julho. (WAACK, 1993, p. 343-344). 
 

Certas informações sobre a transferência de Berger do Brasil fornecidas 

por Waack vão de encontro ao testemunho do advogado Sobral Pinto que, no 
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preâmbulo de Por que defendo os comunistas, responde à pergunta “Mas ele [Harry 

Berger] saiu daqui em 46?”: 

 

Sim, quando houve o eclipse solar que foi visto de maneira total na região 
de Montes Claros, em Minas Gerais. A Rússia trouxe cientistas, 
astrônomos, num navio, a fim de acompanharem o eclipse. Quando o navio 
estava indo embora, o Berger foi embarcado nele, a pedido do Prestes. 
Tinha havido a anistia do Getúlio, em 45, lembra-se? (PINTO, 1979, p. 29). 

 

Afora as divergências de dados que tenham, entrementes, aflorado na 

pesquisa, é forçoso lembrar que nosso foco não é o de uma apuração historiológica, 

ainda que o trabalho tenha tornado compulsório o desenvolvimento de um olhar 

crítico sobre o fato; mais relevante do que a história factual, é o material discursivo 

que narra, seleciona, amplifica ou cala. De toda sorte, como a consulta a fontes foi 

intensa, pudemos chegar a algumas hipóteses retórico-discursivas, com base nos 

determinantes socioculturais. 

Por exemplo, da mesma forma que talvez a Revolução Constitucionalista 

de 1932, fracassada sob o ponto de vista bélico, tenha sido vitoriosa politicamente, 

uma vez que redundou na Constituição de 1934, a insurreição comunista, 

esfacelada pelas forças governistas, tenha conseguido evitar uma aproximação 

maior do Brasil com o nazifascismo. Pelo menos talvez tenha conseguido evitar um 

crescimento do integralismo, ao qual, naquele momento histórico, opunha-se a ANL, 

reduto de muitos comunistas que efetivaram a “intentona”. 

Sob o aspecto eminentemente discursivo, a conclusão provável (no 

sentido de que se pode provar) é a de que, no embate travado entre as formações 

discursivas, patente na materialidade analisada, o discurso é uma prática que resulta 

de uma relação inextrincável com os designados elementos retóricos. É o discurso, 

afinal, – ou o interdiscurso, primaz, segundo Maingueneau (2005) – que se apodera 

dos recursos que lhe oferece a linguagem para ora ratificar, ora – com muito mais 

frequência – desconstruir. 

O orador, Sobral Pinto, intelectual envolvido com as questões de seu 

tempo, sabia que se encontrava em campo aberto, tendo o discurso, 

simultaneamente, como arma e troféu, porquanto “o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1999, p.10). 

Ademais, o aprofundamento no exame do ethos pré-discursivo do orador, conquanto 
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não tenha concorrido enfaticamente para a análise específica do terceiro capítulo, foi 

deveras útil, inclusive porque permitiu inferir que esse sujeito, que responde pela 

produção retórico-discursiva, conhece também o terreno irregular que pisa e o 

desequilíbrio entre os combatentes: de um lado, o discurso oficial de instituições 

reconhecidamente representativas, como o Estado e a Igreja; de outro, vozes 

singulares erguidas contra o poder materializado. 

Sinaliza, afinal, este trabalho, para uma possibilidade factual, lastreada na 

convergência de teorias que, somadas, amplificam a ressonância da análise do 

discurso como teoria crítica. Outrossim, ainda que o estudo mais detalhado da 

materialidade discursiva tenha se apoiado na nova retórica de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005), o corolário da pesquisa é o de que a proposta perelmaniana não se 

resume à perfunctória aplicação de um quadro teórico, considerada a alta relevância 

que o próprio autor atribui aos mecanismos sociais e valores culturais que o discurso 

espelha. 

Enfim, a construção hegemônica revela-se na complexidade de uma 

generalização das relações de representação, que pode, inclusive, abarcar um 

discurso opositor. Por isso, o exame do material linguístico que aqui se apresentou 

foi (é) capaz de revelar – principalmente após a nitidez que só a distância temporal 

aplica aos contornos do objeto – como a contestação a traços culturais, ideológicos, 

institucionais ou morais, tidos como hegemônicos, evidencia, especularmente, a 

própria hegemonia. 

Não restaria, assim, alternativa ao discurso de defesa se não a tentativa 

de desconstrução do discurso acusador, afinado na oposição ao comunismo e aos 

seus militantes. Na intenção de defender seu cliente, não mais – a partir de certo 

ponto – do jugo anticomunista, mas da tortura indizível, o orador opta por esvaziar o 

discurso estatal, valendo-se do discurso religioso e recorrendo à retorsão 

caracterizada pela incoerência ou, no melhor vocabulário, pela incompatibilidade 

entre o discurso de representação e o objeto representado. 

A formação discursiva religiosa, ou, antes, o campo discursivo religioso, é 

o termo central da doxa, tanto da doxa que serve para a firmação do acordo inicial, 

quanto da doxa que se soergue como argumento capaz de influir na adesão da tese. 

Consequentemente, a incompatibilidade evidenciada pelo tratamento desumano 

dado a Berger é um paradoxo sustentado por uma base binária, composta de fato e 

valor. Com tendência à irrefutabilidade, o fato traduz-se na contradição legal em o 
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Estado maltratar alguém que essa mesma instituição (ou conjunto de instituições) 

resguarda; e o valor em desprezar as premissas cristãs que tal Estado, ainda que 

oficiosamente, assume.  

A doxa, então, a serviço da argumentação delineia o motivo central da 

defesa judicial, que, conclui-se, é o lugar da fé, pois, ao mostrar que Berger tinha 

absoluta crença em sua causa, Sobral Pinto desenvolve a argumentação retórica a 

partir de alguns eixos, em destaque: secundariza a atuação de Berger perante uma 

estrutura racionalizada e descredencia o Estado vingador, demonstrando suas 

contradições, principalmente sob o signo da justiça e do cristianismo (logos); 

equipara-se o orador ao réu na fé ou crença em um mundo mais equilibrado 

socialmente (ethos); além de elaborar um apelo ao auditório, na expectativa de que 

haja identificação, mínima que seja, com um sujeito sectário, crente em um ideal ou 

causa superior (pathos). 

Por conseguinte, o resultado da análise encontra-se no decurso da 

própria análise, na qual os elementos de prova logos, ethos e pathos atuaram, 

conjunta e colaborativamente a fim de marcar, na história, mas pelo discurso, os 

paradoxos de um tempo.  O interdiscurso, por fim, mostrou sua primazia não só 

porque o discurso estanque é mitológico, porém, sobretudo, pelo fato de a 

materialidade discursiva atestar que “através de seu sistema de restrições, o 

discurso se encontra engajado em uma reversibilidade essencial com grupos, 

instituições, e, igualmente, com outros campos.” (MAINGUENEAU, 2008, p. 178). 

Assim é que, pois, um discurso pereniza-se à medida que explora tal essencialidade, 

recorrendo aos campos disponibilizados, tornados disponíveis ou, ainda, 

questionados ao limite como, simultaneamente, libertadores – de uma sequência 

enunciativa previsível – e cerceadores – já que as produções discursivas são, afinal, 

balizadas por um contexto sempre, inapelavelmente, retórico. 
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