
ISSN 1677-9010 / www.aslegis.org.br
Cadernos ASLEGIS

ASSOCIAÇÃO DOS
CONSULTORES 
LEGISLATIVOS E 
DE ORÇAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA DA 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

 http://bd.camara.leg.br



Pronunciamentos parlamentares:
notas de uma Oficina1

Claudia Gomes Paiva2

10ficina: Pronunciamentos parlamentares, ministrada no /I Semínárío
Infernacíonal de Assessoramento Instítucíona! no Poder Legíslafívo 
Assessoramento Instítucíona! no Parlamento: ObÍefívos, Funções e Modelos,
realizado em Brasília de 27 a 30 de março de 2007.
2 Licenciada em Língua e Literatura Inglesas (UnB), Especialista em Língua
Portuguesa (UniCEUB), Mestre em Lingüística (UnB), Doutoranda em Lingüística
(UnB), Consultora Legislativa da Câmara dos Deputados na área de Redação e
Discurso Parlamentar desde março de 1994.



Cadernos ASLEG IS
N° 31 - maio/agosto de 2007

Resumo

Na Oficina ministrada, com o objetivo de apontar estratégias
empregadas na produção do discurso parlamentar, duas grandes divisões
teóricas foram adotadas: a Lingüística do Texto (LT) e a Análise de
Discurso Crítica (ADC).

Na primeira parte, foi apresentada uma síntese dos princípios gerais
da língua portuguesa, que são os informacionais (tensão entre o que é
mais específico e o que é mais genérico; conceitos de economia e
comunicabilidade); os interacionais (máximas griceanas de quantidade,
qualidade, relevância e modo); os semânticos (coerência, implicitação e
abrangência); e os sintáticos (coesão, coordenação e subordinação).

Após a exposição dessa primeira parte, com base nos princípios
estudados, um discurso parlamentar foi analisado, atividade que suscitou
produtivo nível de participação dos assistentes.

A segunda divisão teórica abordada foi a Análise de Discurso
Crítica (ADC), que entende a linguagem como prática social e, portanto,
é parte do processo de mudança social. Aqui "discurso" se refere aos
modos de representação do mundo e comporta um estudo tridimensional
(parte descritiva - o texto; parte interpretativa - a prática discursiva;
parte explicativa - a prática social).

Várias categorias analíticas daADC foram lembradas, entre elas
a modalidade, que veicula valores de verdade e de necessidade; a
nominalização, ou a "transformação" de orações em nomes, que indica
a opacidade do responsável pela ação; e a sinonímia, entendida para
além da tradicional identidade de significado.

Tais análises indicaram alguns possíveis caminhos a trilhar na
elaboração de pronw1ciamentos parlamentares. Evidentemente, isso não
siguifica que apenas aqueles que dominam as teorias lingüísticas estão
habilitados a produzi-los. Na verdade, o objetivo é chamar a atenção
para o fato de que o uso lingüístico pode muitas vezes ocorrer de modo
inconsciente, porém, neutrO,Jamais.

Com base na afirmação de que, em maior ou menor grau, todo
texto é ideológico, em relação ao discurso parlamentar, tem-se que sua
natureza retórico-argumentativa reforça a indicação de que seu produtor!
enunciador participa de un1 processo social em que o exercício do poder
se operacionaliza, de modo inegável, por meio da linguagem.
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Como escrever um discurso parlamentar? O que

considerar em sua produção? Como circunscrever seu texto à
conformação ideológica daquele que irá proferi-lo? É de grande
relevância ter em mente quais aspectos do tema a ser abordado

deverão constar no texto, qual o perfil do parlamentar, sua
postura político-partidária, sua proximidade com o ideário das
outras instâncias governamentais e da sociedade em geral, qual
o nível de comprometimento que o orador deseja, ou não,
revelar com sua fala.

Acresça-se a essas considerações preliminares o singular
aspecto de que se trata de um texto que será proferido, dele se
fará uma leitura audível, de modo que não basta que a redação
esteja primorosamente coneta do ponto de vista estilístico
gramatical. A argumentação deverá envolver a audiência de
maneira a predispô-la a acompanhar o seu desenvolvimento.

De qualquer sorte, o discurso parlamentar, como qualquer
categoria de texto, precisa se submeter a alguns princípios de
organização, a fim de cumprir o objetivo da eficiência. Na

Oficina ministrada, duas grandes divisões teóricas balizaram a
abordagem do pronunciamento parlamentar. A primeira delas
foi a Lingüística do Texto (LT) e a segunda, a Análise de
Discurso Crítica (ADC).

Na primeira parte, foi apresentada uma síntese dos
princípios gerais da língua portuguesa:

I) Princípios informacionais: abrangem a tensão
existente entre extensão e compreensão, entre o mais

específico e o mais genérico. Veja-se a diferença que existe
entre "O Governo Federal autorizou a admissão de mais
funcionários ao programa de combate à dengue" e "O
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Governo Federal autorizou a admissão de infectologistas

ao programa de combate à dengue". De um lado, grande
extensão (funcionários) e mínima compreensão; de outro,
pequena extensão (infectologistas) e máxima compreensão.

Dentro dos princípios informacionais, apresenta-se uma
subdivisão: na produção textual, é importante ter em mente o
princípio da economia (em que menos é sempre mais; a
objetividade é sempre bem-vinda) e o da comunicabilidade (é
preciso avaliar se o interlocutor vai compreender o que está

sendo dito).
II) Princípios interacionais: quando falamos/escrevemos,

nós o fazemos para interagir com o outro, em um processo que
ocorre em situações reais de uso lingüístico. Aqui se pode
encaixar o conceito pragmático do Princípio Geral da
Cooperação, que reúne as Máximas Conversacionais de Grice:
quantidade (dizer somente aquilo que é requerido), qualidade
(dizer somente aquilo para o que se têm evidências), relevância
(informar aquilo que seja pertinente), modo (ser conciso, direto,

interessante).
Assim, no caso do discurso parlamentar, tem-se que o

seu conteúdo deve integrar o debate oferecendo-lhe
infOlmações que se atenham ao tema escolhido, que sejam
fundamentadas, pertinentes, claras e ordenadas. Contudo, nada
impede que uma ou mais, ou todas, as máximas sejam
subveltidas. Por exemplo, o discurso parlamentar pode ser
utilizado como uma cortina de fumaça que desvie a atenção

para um assunto, ou aspecto(s) de um assunto, em detrimento
do tema que se deveria efetivamente discutir.

Quando, na discussão de uma Medida Provisória, a

64



Pronunciamentos parlamentares
notas de uma Ofietna

oposição desfere cenadas críticas ao Governo Federal, se um

parlamentar da bancada governista, em lugar de responder aos
ataques, decide tratar de iniciativas passadas em que houve êxito
ou resolve lembrar os equívocos da bancada oposicionista, ou

mesmo se volta para assunto que em nada toca o mérito da
proposição que se discute, é perfeitamente possível deparar
com a infringência das máximas griceanas.

IH) Princípios semânticos: com o objetivo de contribuir
para a construção do sentido, apresentam-se os conceitos de

coerência (baseada em uma situação comunicativa concreta;
faz com que o texto tenha sentido para o leitor; está embasada
no conhecimento compartilhado com o leitor; o texto se explica
de modo global), de imp/icitação (pressupostos - compreensão
pelo uso do sistema lingüístico: em "Ela parou de fumar",
pressupõe-se que ela fumava; subentendidos - interpretação
baseada no conhecimento de mundo: associar afigura do leão
à Receita Federal) e de abrangência (contraste entre restrição
e explicação, operado pelo emprego das orações subordinadas

adjetivas restritiva e explicativa, respectivamente, e também
por adjuntos adverbiais).

Não será possível aqui apresentar exemplo quanto à
coerência, tendo em vista que, para isso, seria mais produtivo
analisar um discmso parlamentar na íntegra, para o que aqui
não há espaço. Quanto aos outros aspectos, por exemplo em
"Contra todas as profecias dos vates do caos e do
pessimismo, o Brasil dá clara demonstração de que está
trilhando o caminho do desenvolvimento socioeconâmico ",
colhe-se um pressuposto (há vozes ecoando o descrédito na
capacidade de o País crescer).
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Em "Os massacres ocorridos em Columbine, nos

Estados Unidos, e no Rio de Janeiro, no Brasil, têm em
comum a proliferação da violência urbana ", a indicação dos
países detalha a informação pela explicação, enquanto a

qualificação do tipo de violência é realizada por meio da
restrição ("urbana "). Veja que tais recursos, embora pareçam
óbvios, certamente enriquecerão a força argumentativa de todo
o discurso, tendo em vista a relação construída entre os dois
países, um desenvolvido e o outro em desenvolvimento.

IV) Princípios sintáticos: dizem respeito à tessitura
textual propriamente dita, à estlUturação dos componentes
lingüísticos que formam o texto. Aqui se incluem a coesão
(relações semânticas entre elementos do texto; efetua-se por
meio de recursos lingüísticos que ligam as sentenças; realizada
por meio de conjunções, substituições, sinônimos, repetições,
itens lexicais; emprego de operadores argumentativos), a
coordenação e a subordinação (ambas como constam dos
compêndios de gramática da língua portuguesa, aqui apenas

lembrando que, nas relações coordenativas, as orações têm o
mesmo status gramatical e, nas subordinativas, uma relação de
superordenada para subordinada).

Nesse ponto, parece mais relevante exemplificar aqui o
aspecto da coesão. Em "Atualmente, as atividades ligadas
ao setor de turismo empregam quase seis milhões de pessoas.
( ..) Na verdade, o desempenho da área aponta para... ( ..)
Nesse contexto. a formação profissional dos que ingressam

no setor turístico... ( ..) Assim. o sucesso ( ..) Senhor
Presidente. Senhoras Si. Senhores Deputados (..) PorJJm,
... ( ..)" encontram-se indicados, sem descer a categorizações
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detalhadas, os elementos coesivos de um discurso parlamentar,

empregados para que este seja entendido como um todo.
Eis uma síntese dos princípios gerais de língua

pOltuguesa. É importante atentar para o fato de que os princípios

informacionais e os interacionais residem no domínio
extralingiiístico, ao passo que os princípios semânticos e os
sintáticos residem no domínio lingüístico.

Após a exposição dessa primeira parte, com base nos
princípios estudados, um discurso parlamentar foi analisado,

atividade que suscitou excelente nível de participação dos
assistentes.

A segunda divisão teórica abordada foi a Análise de
Discurso Crítica (ADC), em que "discurso" se refere aos modos
de representação do mundo e comporta um estudo
tridimensional (parte descritiva - o texto, as propriedades
formais; palie interpretativa - aprática discursiva, a produção,
circulação e interpretação do texto; parte explicativa - aprática
social, questões de ideologia e hegemonia no texto).

Porque palie do pressuposto de que escrever não é um
ato individual, mas social, a ADC entende que a linguagem é
uma prática social e, portanto, integra todo o processo de
mudança social. Em outras palavras, ao tempo em que a
linguagem muda, ela também é mudada, pois ocupa importante
e inevitável papel de mediação entre as estruturas sociais e as
relações de poder vigentes na sociedade.

Com essa visão, compreende-se, por exemplo, porque a

linguagem empregada por brilhantes oradores do passado não
se encaixam nos padrões empregados pelos pronunciamentos
parlamentat'es nos dias atuais.

67



Cadernos ASLEG IS
N° 31 - maio/agosto de 2007

Além disso, uma vez que o texto não é cheio de sentido

em si, este faz-se construir também na relação dialógica
estabelecida entre produtor e receptor, lembrando que essa
interação não necessita necessariamente ocorrer face a face.

Se escrever é um ato social, o resultado desse ato - o texto 
também o é, pois sua produção, distribuição, consumo e
interpretação encerram lutas de poder.

O proferimento de um discmso parlamentar no Plenário
da Câmara dos Deputados não se realiza de maneira incólume,

no sentido de que o pronunciamento recairá sobre o seu público
e desfrutará, necessariamente, de concordância ampla e
irrestrita. Ademais, embora, de maneira prioritária, aquele
discmso seja dirigido aos demais parlamentares, em virtude da
propagação realizadapelos meios midiáticos, também alcançará
OU1TOS públicos.

Válias categorias analíticas daADC foram apresentadas,
porém, neste relato, falaremos de apenas três. Primeiro, a
modalidade, que revela o grau de afinidade, baixo ou alto,

indicado pelo produtor por meio de elementos modalizantes
(entonação, verbos auxiliares, advérbios), de maneira a veicular
valores de verdade e de necessidade. Veja-se a diferença que
existe entre "A proposta de negociação com os credores
internacionais merece dura crítica de toda a sociedade
brasileira" e "A proposta de negociação com os credores
internacionais merece ser melhor discutida por toda a
sociedade brasileira". Enquanto a primeira sentença transmite

uma idéia de necessidade de modo categórico, impingindo
quase uma obrigação, a segunda traz essa idéia de maneira
diluída, com menos força.
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Em segundo, temos a nominalização, entendida como a

"transformação" de orações em nomes, de modo que o
apagamento do agente na representação de um evento resultará
na opacidade do responsável pela ação. Se comp31'armos "O

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decidiu
alterar a metodologia de cálculo do Produto Interno Bruto
(PIB) no mês passado" e "As mudanças na metodologia de
cálculo do PIB brasileiro foram implantadas no mês
passado ", veremos que enquanto, na primeira sentença, o

agente IBGE está explícito, na segunda, ele é ofuscado e,
conseqüentemente, a sua responsabilidade pela decisão também

o é.
Em terceiro, destaca-se aqui, das relações semânticas

entre palavras, a sinonímia. Mais do que representar uma
identidade de significado, como as palavras simplesmente
arroladas nos dicionários, essa categoria pode revelar a
classificação de partes do mundo, tendo em vista que se
estabelecem relações específicas em discursos particulares.

Por exemplo, em uma fala sobre a importância da qualificação
profissional, estabeleceram-se sinônimos para "educação" nos
seguintes termos: "desenvolvimento da sociedade ",
"educação universal ", "investindo na qualificação
profissional ", "bolsas de estudo para seus trabalhadores ",
"funcionários matriculados ", "produtiva solução ".

Tais análises indicaram alguns possíveis caminhos a trilh31'
na elaboração de pronunciamentos parlamentares.

Evidentemente, isso não significa que apenas aqueles que
dominam as teorias lingüísticas estão habilitados a produzi
los. Na verdade, o objetivo é chamar a atenção para o fato de
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que o uso lingüístico pode muitas vezes ocorrer de modo
inconsciente, porém, neutro, jamais.

Por fim, em se tratando do discurso parlamentar, fez-se
importante citar o conceito de ethos, que, segundo Aristóteles,

é a imagem que o orador transmite de si mesmo de modo
implícito. Como diz respeito aos costumes, ao comportamento
e ao caráter daquele que fala, engloba a maneira de falar, a

entonação, os gestos, o porte de modo geral, o que contribui
fortemente para a legitimação do discurso proferido. Por esse
motivo, é que não se deve, por exemplo, na redação de um

pronunciamento parlamentar, incluir uma citação em outro

idioma na fala de um orador que possua um nível de instrução
muito elemental".

Apresentadas de modo bastante sintético, essas foram as

principais reflexões realizadas na Oficina. Com base na

afilmação de que, em maior ou menor grau, todo texto é
ideológico, em relação ao discurso parlamentar, tem-se que
sua natureza retórico-argumentativa reforça a indicação de que

seu produtor/ enunciador participa de um processo social em

que o exercício do poder se operacionaliza, de modo inegável,
por meio da linguagem. Por fim, uma vez que a língua cumpre

uma função social, sob essa condição, ela encontra-se
profundamente conectada às mudanças discursiva e social.
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