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RESUMO

Os pronunciamentos dos deputados federais são registrados e revisados por servidores do
Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (Detaq) da Câmara dos Deputados. Os
revisores têm a incumbência de interferir no texto resultante do discurso proferido pelos
parlamentares no plenário principal da Casa, de modo a livrá-lo de possíveis erros gramaticais
e incoerências. Esses profissionais executam, assim, o processo denominado de
retextualização, que consiste em transpor para a escrita determinada manifestação oral. Essa
atividade é aqui considerada por meio da análise principalmente de trechos de discursos feitos
em sessões ordinárias da 52ª Legislatura (2003/2007), a última já terminada. Um
pronunciamento do Pequeno Expediente, outro do Grande Expediente, uma questão de ordem,
instrumento regimental utilizado sobretudo na Ordem do Dia, são objeto de investigação, que
atinge ainda uma Comunicação de Liderança, por meio da qual o líder de bancada trata de
assunto de relevância nacional. O estudo se utiliza de conceitos da Análise do Discurso (AD),
em sua vertente anglo-saxã, que enfatiza aspectos formais e estruturais do texto. Contudo,
cumpre destacar que não se trata de análise de discurso no sentido estrito do termo, mas de
um exame que se utiliza do aparato conceitual dessa vertente da AD. A opção por essa
abordagem se justifica porque este trabalho tem como eixo a textualização, o que implica,
prioritariamente, a observação dos aspectos textuais em si, ou seja, os arranjos da linguagem e
as formas de organização dos elementos do texto. Os conceitos, portanto, auxiliaram no
estudo sobre a intervenção dos servidores do Detaq na retextualização dos pronunciamentos
dos deputados. Observa-se que essa interferência, porém, nem sempre é feita de maneira
apropriada, tendo em vista que ocorrem alterações que produzem sentido diverso daquele que
procurou transmitir da tribuna o deputado. Este estudo, sem isentar de responsabilidade o
revisor, constata que fatores externos acabam por não lhe propiciar condições favoráveis à
execução de sua atividade com eficiência. Menciona-se o ambiente em que é feito o registro
taquigráfico, o plenário, onde às vezes o burburinho é intenso; o número insuficiente de
funcionários no Detaq, em decorrência da não realização por quase quinze anos de concurso
público para o setor e da transferência de servidores com lotação exclusiva no departamento
para outros setores da Câmara dos Deputados. Finalmente se mostra a conveniência do
estabelecimento de regras procedimentais que indiquem de maneira clara ao revisor como
deve atuar; da implantação de programa de acompanhamento dos trabalhos executados no
setor, a fim de que os gestores saibam se as normas estão sendo efetivamente cumpridas e
promovam o aumento da qualidade do serviço prestado pelo departamento; e da realização de
cursos pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados
que capacitem adequadamente o servidor, para que execute com eficácia a complexa tarefa
concernente à retextualização.

Palavras-chave: discurso parlamentar; revisão textual; retextualização; taquigrafia.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO................................................................................................................ 8

1 DISCURSO PARLAMENTAR E REVISÃO............................................................... 11

1.1 Aspectos conceituais................................................................................................... 11

1.2 Aspectos ambientais interferentes no discurso parlamentar....................................... 12

1.3 Aspectos teóricos........................................................................................................ 14

1.4 Procedimentos metodológicos.................................................................................... 21

2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO DETAQ................................................... 25

2.1 Taquigrafia.................................................................................................................. 27

2.2 Revisão ....................................................................................................................... 29

2.3 Redação Final ............................................................................................................. 32

2.4 Desestruturação .......................................................................................................... 36

3 TIPOS DE DISCURSOS E RETEXTUALIZAÇÃO.................................................... 38

3.1 Pequeno Expediente ................................................................................................... 39

3.1.1 Discurso de improviso............................................................................................. 39

3.1.2 Discurso encaminhado e discurso dado como lido..................................................45

3.2 Grande Expediente ..................................................................................................... 48

3.2.1 Aparte ...................................................................................................................... 56

3.3 Questão de ordem ....................................................................................................... 58

3.4 Comunicação de Liderança ........................................................................................ 63

4 LIMITES E POSSIBILIDADES DA REVISÃO.......................................................... 69

4.1 Divulgação do discurso parlamentar .......................................................................... 69

4.2 A atuação do revisor ................................................................................................... 72

4.3 A capacitação do revisor............................................................................................. 77

CONCLUSÃO.................................................................................................................. 82

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 86

Anexo A - Discurso de Pequeno Expediente (transcrição ipsis verbis) ........................... 88

Anexo B - Discurso de Pequeno Expediente (redação final) ........................................... 90

Anexo C - Discurso de Grande Expediente (transcrição ipsis verbis) ............................. 92

Anexo D - Discurso de Grande Expediente (redação final) ............................................. 99

Anexo E - Comunicação de Liderança (transcrição ipsis verbis).....................................110

Anexo F - Comunicação de Liderança (redação final).....................................................113



8

INTRODUÇÃO

Os discursos parlamentares proferidos no plenário principal da Câmara dos Deputados

e grande parte das manifestações feitas nos plenários das Comissões são registrados e

revisados por servidores do Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (Detaq) do

referido órgão do Poder Legislativo federal. Esses funcionários devem considerar, para a

realização de seu trabalho, o que estabelece a norma padrão da língua portuguesa, mas

também o estilo do orador, sua origem social, sua experiência profissional, a fidelidade ao que

disse, a sua entonação, os seus posicionamentos políticos e até mesmo as condições do

ambiente em que houve o pronunciamento.

Em regra, o deputado fala de improviso e, assim, está sujeito às marcas discursivas

comuns à linguagem oral. Como os taquígrafos e revisores exercem a função de transformar a

manifestação oral em texto escrito, inevitavelmente têm de proceder a correções, acréscimos,

supressões, conferências, pesquisas, consultas. Enfim, por força do ofício, interferem no

discurso do deputado.

Neste estudo procura-se identificar problemas resultantes de intervenções indevidas

desses servidores em discursos parlamentares, bem como analisar a conveniência do

estabelecimento de normas procedimentais no Detaq que propiciem a correta execução da

tarefa de transpor para o papel o que foi pronunciado da tribuna da Câmara dos Deputados

pelo parlamentar.

Busca-se ainda, por meio desta pesquisa, evidenciar as dificuldades com as quais

taquígrafos, revisores e supervisores se deparam em suas atividades relacionadas ao processo

de registro, revisão e redação final de pronunciamentos parlamentares e que acabam afetando

negativamente a qualidade de suas intervenções.

Serão analisados então discursos proferidos ao longo da 52ª Legislatura, iniciada em

2003 e terminada em 2007, a mais recente já concluída. A seleção dos pronunciamentos

procurou ser representativa das diferentes fases da sessão ordinária. Daí por que foram

escolhidas manifestações realizadas especialmente no Pequeno Expediente, no Grande

Expediente e na Ordem do Dia. Além disso, para indicar mais um tipo de pronunciamento

feito no plenário da Câmara dos Deputados, foi escolhida uma Comunicação de Liderança,

por meio da qual o líder de bancada partidária aborda temas que normalmente são de interesse

de todo o país.
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Esta monografia está estruturada em quatro capítulos. No primeiro são expostos

conceitos relacionados a discurso parlamentar e revisão textual. Também se abordam as

especificidades do ambiente parlamentar, tendo em vista que acabam afetando a produção do

discurso e o seu significado. Nesse capítulo mostra-se ainda a relevância teórica para este

trabalho da Análise do Discurso e do conceito de retextualização, concernente às relações

entre fala e escrita. Por fim, a explicação de que a análise não recairá sobre a íntegra dos

discursos selecionados, mas somente nos trechos que apontam subsídios para se tratar do tipo

de intervenção que foi feito ou que poderia ter sido feito pelo revisor. Para a realização de tal

análise, são cotejadas versões do mesmo discurso, principalmente a resultante de transcrição

ipsis verbis e a que foi publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Questões relacionadas à estrutura e ao funcionamento do Detaq são alvo de atenção no

segundo capítulo. Esse órgão da Câmara dos Deputados divide-se fundamentalmente em três

setores: taquigrafia, revisão e redação final. O segundo capítulo trata, portanto, entre outros

assuntos, da sistemática de trabalho adotada em cada um deles, das atribuições e

responsabilidades de cada setor, do tempo de que dispõem para a realização da tarefa, do

volume de textos nos quais interferem esses servidores de modo a livrá-los das incorreções.

O terceiro capítulo abriga o corpus de análise desta monografia, o conjunto dos

trechos de discursos que serão objeto de exame. No caso do Pequeno Expediente, é analisado

um discurso de improviso e considerado um discurso escrito de autoria de deputado. Em se

tratando do Grande Expediente, é levado em conta o que falou um parlamentar da tribuna,

bem como o texto que entregou, o qual foi condensado no que resultou da exposição feita por

ele no plenário. No que se refere à Ordem do Dia, é examinada uma questão de ordem, que

diz respeito a dúvida relacionada à interpretação do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. Por fim, é submetida a exame uma Comunicação de Liderança. Ainda nesse

capítulo, são apresentadas as características das fases das sessões ordinárias.

No capítulo final, são abordadas questões sobre o alcance social e político do discurso

parlamentar, as quais têm de ser consideradas pelos revisores na execução de suas tarefas,

pois um erro que porventura cometam na atividade de revisão textual do pronunciamento

pode redundar em problemas à reputação do parlamentar. O discurso é amplamente divulgado

pelos órgãos de comunicação da Câmara dos Deputados e tem repercussão até nos locais mais

longínquos do país, que podem integrar também as regiões de atuação do deputado, nas quais,

evidentemente, angaria votos e mantém os vínculos característicos da conexão eleitoral1 e da

                                                
1 Esse conceito, originário da Teoria da Conexão Eleitoral, formulada pelo cientista político David Mayhew
(1974), indica que o parlamentar atuaria sempre de maneira a buscar a reeleição. Para isso, procuraria, em
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gestão da visibilidade de seu mandato parlamentar. Nessa parte desta monografia, portanto,

são mencionados limites que têm de ser observados pelos revisores, normas que têm de ser

por eles respeitadas, a fim de que levem a efeito, com eficiência, a tarefa que lhes é

diariamente atribuída. Para isso precisam estar capacitados. E é disto, da capacitação do

revisor, que se trata finalmente neste estudo. Demonstra-se, portanto, a relevância de que

tenham oportunidade de dominar conteúdos gramaticais e linguísticos, bem como os

relacionados ao Regimento Interno da Casa e ao campo da informática.

Por fim, cumpre ressaltar que se trata de um estudo de caráter exploratório, com todos

os limites inerentes a esse tipo de pesquisa, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema e muito

menos de apresentar conclusões categóricas ou incontestáveis.  Contudo, a leitura das páginas

que se seguem pode interessar de modo especial aqueles que têm de se desincumbir da tarefa

de revisar textos, mas também os que procuram compreender a necessidade da ocorrência dos

discursos parlamentares e sua influência no processo legislativo, do qual resultarão as leis que

vão atingir direta ou indiretamente a vida de todos os cidadãos brasileiros.

                                                                                                                                                        
primeiro lugar, tornar seu nome cada vez mais conhecido junto ao eleitorado; agir em favor da liberação de
recursos orçamentários para as localidades que compõem sua base eleitoral; e tornar públicas declarações sobre
temas que possam ser de interesse de atores políticos. Diga-se que, em relação a todas as atividades referidas,
fica evidenciada a importância das formas de divulgação de seu trabalho, entre as quais se encontra com
destaque o discurso parlamentar.
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1 DISCURSO PARLAMENTAR E REVISÃO

Nesta primeira parte do trabalho são apresentados aspectos conceituais referentes a

discurso parlamentar e a revisão de pronunciamentos, bem como aspectos relacionados ao

ambiente em que são proferidos e ainda considerações sobre procedimentos metodológicos e

ferramentas teóricas que foram utilizadas nesta pesquisa com o objetivo de permitir a análise

dos textos decorrentes de manifestações feitas no plenário pelos membros da Câmara dos

Deputados.

1.1 Aspectos conceituais

Discurso parlamentar pode ser conceituado como aquele que é pronunciado pelos

membros do parlamento. Essa definição, contudo, além de óbvia, é tautológica e insuficiente

para um estudo acadêmico. Um deputado, por exemplo, pode pronunciar-se numa

universidade, pode fazer um discurso de cima de um palanque, pode, em uma entrevista, até

mesmo dentro do parlamento, falar ininterruptamente durante minutos a respeito de um tema.

Nesses casos, seriam discursos de um parlamentar, e não discursos parlamentares. Esses

seriam os proferidos de maneira formal por vereadores, deputados estaduais, deputados

federais e senadores nos plenários de suas respectivas Casas. O deputado federal, portanto,

quando se pronuncia formalmente no plenário principal da Câmara dos Deputados ou nos

plenários das Comissões, faz um discurso parlamentar. Se o fizesse de um palanque, seria um

discurso político. Daí se depreende que todo discurso parlamentar é um discurso político, mas

nem todo discurso político é um discurso parlamentar.

Nesta pesquisa foram considerados somente discursos de autoria de deputados

federais, proferidos no plenário principal da Câmara dos Deputados, nas diferentes fases da

sessão — Pequeno Expediente, Grande Expediente, Ordem do Dia, Comunicações

Parlamentares, fases que ainda serão mencionadas neste capítulo.

Trask define discurso como sendo:

“(...) qualquer fragmento conexo de escrita ou fala. Um discurso pode ser
produzido por uma única pessoa que fala ou escreve, ou também por duas
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ou mais pessoas que tomam parte numa conversação ou, mais raro, numa
troca de escritos”. (TRASK, 2006, p. 84.)

O discurso parlamentar é produzido pelo deputado, mesmo que o conteúdo do que

esteja falando ou lendo não seja de sua lavra. Ainda que um assessor tenha elaborado o texto,

é do deputado a autoria do discurso a partir do momento em que usa o microfone da tribuna

para proferi-lo.

É possível, no entanto, que outros deputados façam breves intervenções no discurso do

orador que está com a palavra, as quais são chamadas de apartes, que muitas vezes propiciam

o debate entre os aparteantes e o orador. Se houver permissão expressa ou tácita do orador

principal, os apartes passam a integrar seu pronunciamento e podem até, em alguns casos, se

somados, suplantar em tamanho o discurso ou a ele se equivaler. Não seria descabido

considerá-los discursos parlamentares dentro de outros, isto é, deixam de ser apenas breves

intervenções — elogios ou rápidos comentários sem muita repercussão — e assumem a

extensão de discursos propriamente ditos, em que se expõem ideias e se marcam

posicionamentos políticos.

Todos esses pronunciamentos passam pelas mãos dos servidores do Departamento de

Taquigrafia, Revisão e Redação (Detaq) da Câmara dos Deputados que têm a incumbência de

realizar o processo de revisão dos textos. Aristides Coelho Neto declara o seguinte a respeito

desse tipo de trabalho:

É na revisão textual consciente, detalhista, competente, que o conteúdo vai
ser aprimorado, no que diz respeito à coesão e à coerência, aos erros
ortográficos, aos erros conceituais, enfim, aos deslizes praticados pelo
autor. (COELHO NETO, 2008, p. 61.)

Eles realizam, portanto, exame minucioso dos discursos parlamentares, a fim de

livrá-los de inconsistências, erros, ambiguidades, referências equivocadas, incongruências,

procurando sempre manter o estilo do orador, a fidelidade às suas ideias e o devido cuidado

para não interferir negativamente na mensagem política que pretende o deputado passar por

meio de sua manifestação da tribuna.

1.2 Aspectos ambientais interferentes no discurso parlamentar

O local em que é pronunciado o discurso também interfere em seu significado, faz

parte do contexto em que a peça discursiva é produzida. Na Câmara dos Deputados, os
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oradores que ocupam a tribuna ou usam os microfones de apartes têm que seguir, entre outras,

normas regimentais sobre o uso da palavra, regras concernentes ao eficiente e organizado

andamento dos trabalhos legislativos.

O art. 73 e seus incisos II, VI, VIII e XIII do Regimento Interno estabelecem o

seguinte:

Art. 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das
sessões, serão observadas as seguintes regras:

...........................................................................................................
II - não será permitida conversação que perturbe a leitura de

documento, chamada para votação, comunicações da Mesa, discursos e
debates;

...........................................................................................................
VI - a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir a palavra e

sem que o Presidente a conceda, e somente após essa concessão a
taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso;

...........................................................................................................
VIII - sempre que o Presidente der por findo o discurso, os

taquígrafos deixarão de registrá-lo;
...........................................................................................................
XIII - não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial

deste para levantar questão de ordem ou para aparteá-lo, e no caso de
comunicação relevante que o Presidente tiver de fazer; (...)

Essas regras muitas vezes não são observadas no dia a dia do plenário, especialmente

no período da Ordem do Dia, o que acaba interferindo negativamente não só na ordem dos

trabalhos, mas também no pronunciamento do orador, no desenvolvimento de seu raciocínio

enquanto ocupa a tribuna. Dificulta ainda o registro que fazem os taquígrafos e revisores no

plenário.

Não se trata aqui de criticar tal postura — essa é uma característica do parlamento

brasileiro, é uma característica até do povo brasileiro, o qual, em regra, não prioriza os

aspectos formais —, mas de constatar que no plenário da Câmara dos Deputados prepondera a

informalidade, que gera efeitos, nem sempre positivos, tanto para servidores, que encontram

maiores dificuldades para bem realizar suas funções, quanto para deputados especialmente,

que às vezes têm dificuldade até para saber o teor da matéria sobre a qual estão deliberando,

por causa da azáfama que predomina em algumas sessões. Acontece de parlamentares

pedirem providência ao presidente da Mesa no sentido de exigir silêncio no recinto, a fim de

que todos possam ouvir, por exemplo, a leitura de parecer apresentado pelo relator de

proposição que está sendo apreciada no plenário.

Talvez seja uma característica dos tempos atuais, nos quais a velocidade se sobrepõe à

formalidade, que nem sempre é deletéria ou inócua. Em tempos mais antigos, a situação era
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outra. Afonso Arinos de Melo Franco nos informa de testemunho de um inglês, Reverendo

Walsh, sobre o funcionamento do Plenário da Câmara dos Deputados na 1ª Legislatura:

Os Deputados (...) falavam dos seus lugares, pois não havia tribuna, e
discursavam com eloqüência e segurança, às vêzes com energia, mas
sempre espontaneamente. (...) As réplicas eram também prontas e fluentes,
e todos eram obedientes à direção da Mesa. (FRANCO, 1976, p. 29)

Franco (1976, p. 32) assinala ainda que “a leitura dos velhos Anais impressiona pelo

preparo e compostura dos oradores”.

Essas citações não representam crítica à atual sistemática de trabalho adotada no

plenário nem saudosismo; servem tão somente para estabelecer contraponto, a indicar que o

funcionamento do plenário e o comportamento dos deputados interferem na elaboração e

compreensão dos pronunciamentos e no ato do registro taquigráfico dos discursos.

Seguem os membros do parlamento outros procedimentos formais, obviamente. São os

protagonistas do processo legislativo, que pressupõe ritos, atos formais. Kildare (2007, p.

131) esclarece que “o processo legislativo é fenômeno específico do Poder Legislativo, e

envolve um conjunto de regras às quais o legislador deve obedecer para a elaboração das

leis”.

1.3 Aspectos teóricos

Deve-se assinalar que o autor desta monografia não tem formação na área de letras, na

área de linguística. No entanto, teve de recorrer a conceitos desse ramo do conhecimento, que

lhe propicia, bem como àqueles que realizam a tarefa de revisão de textos, o suporte teórico

no qual se embasará para a análise que aqui vai fazer de discursos parlamentares. No

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados não se oferece

aos seus integrantes que lidam com pronunciamentos parlamentares a possibilidade de estudos

baseados em linguística. O funcionamento e a estrutura desse órgão serão resumidamente

expostos no próximo capítulo, mas desde já é pertinente afirmar que é composto por pessoas

que, em sua maioria, não têm formação na área de conhecimento mencionada. O autor deste

trabalho é uma dessas pessoas, como já assinalado. Portanto, seria pretensão sua enveredar

pela trilha da linguística. Certamente lhe faltariam elementos para depois encontrar a saída.

Preferiu apoiar-se na contribuição de linguistas, gramáticos, estudiosos da língua portuguesa



15

que, por meio de suas pesquisas, oferecem as ferramentas que lhe permitirão fazer análise

mais acurada dos pronunciamentos que serão objeto de estudo no terceiro capítulo desta

pesquisa.

Assim, busca suporte teórico na Análise do Discurso (AD), que possibilita o exame

dos textos, levando-se em conta também o contexto histórico-social. A Análise do Discurso

comporta distintas vertentes, como a francesa e a anglo-saxã. Devido aos limites deste

trabalho, não serão tomadas em consideração pormenorizadamente. Merecem realce, porém,

algumas de suas especificidades.

A perspectiva teórica anglo-saxã volta-se mais para os aspectos textuais, para os

arranjos da linguagem, para as formas de organização dos elementos do texto. Essa vertente

considera a intenção do sujeito na produção do discurso. Já para a perspectiva teórica

francesa, segundo Mussalim (2001, p. 113), os sujeitos estão condicionados por certa

ideologia, que predetermina o que vão dizer ou não. São priorizadas, assim, as relações de

poder que permeiam a formação discursiva2.

Em vista disso, esta monografia se firmará especialmente nos conceitos do campo da

Análise do Discurso de origem anglo-saxã, por se entender que neste trabalho interessam

menos os fatores externos ao texto, como as relações de poder, e mais os elementos textuais,

os que se referem ao processo de retextualização, conceito que será explicitado mais adiante.

Cumpre esclarecer que não se trata de análise de discurso no sentido estrito do termo, mas de

um estudo que se utiliza do aparato conceitual dessa vertente da AD para examinar eventuais

interferências dos servidores do Detaq nos pronunciamentos dos deputados, por meio da

retextualização.

Já foi sugerido no tópico anterior que o discurso não é uma peça autônoma, isolada.

Sofre influências do ambiente em que está sendo elaborado, do contexto sociocultural e

econômico em que se insere, dos aspectos políticos e ideológicos. Evidentemente, o revisor

tem de priorizar os aspectos formais do texto, precisa considerá-lo do ponto de vista

estrutural. Vai então levar em conta o vocabulário, as normas gramaticais, a sintaxe

principalmente. Mas não se pode ater a isso, precisa considerar as contribuições dos

linguistas, dos estudos sobre fala e escrita. Ele se valerá delas principalmente nos casos em

                                                
2 Conforme explicita Brandão (2004, pp. 106-107), é o “conjunto de enunciados marcados pelas mesmas
regularidades, pelas mesmas ‘regras de formação’. A formação discursiva se define pela sua relação com a
formação ideológica, isto é, os textos que fazem parte de uma formação discursiva remetem a uma mesma
formação ideológica. A formação discursiva determina ‘o que pode e deve ser dito’ a partir de um lugar social
historicamente determinado. Um mesmo texto pode aparecer em formações discursivas diferentes, acarretando,
com isso, variações de sentido”.
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que tiver de preencher lacunas, suprimir trechos, enfim, proceder à complexa tarefa de

revisão.

O contexto em que o discurso é produzido tem de ser levado em conta. A Câmara dos

Deputados é uma instituição política. Quase sempre os oradores querem influenciar os seus

pares. E os servidores do Detaq precisam estar sempre atentos ao modo como vão interferir

nos pronunciamentos, a fim de não registrarem algo que não coincida com o que pretendeu

dizer o orador ou com a mensagem política neles contida. Uma intervenção inadequada pode

até mesmo acarretar problemas políticos para o parlamentar.

Se um deputado de oposição e latifundiário, por exemplo, elabora em seu discurso

determinadas frases que de alguma forma acabam por indicar apoio ao governo e à reforma

agrária, não pode o revisor, por não identificar qualquer erro gramatical, simplesmente fazer o

registro, sem ao menos investigar se o parlamentar quis realmente dizer o que disse. A

possibilidade de o deputado ter-se expressado mal nesse caso não pode ser desprezada pelo

revisor; não pode ele desconsiderar os aspectos políticos e ideológicos envolvidos no

pronunciamento. Uma análise apenas estrutural do discurso não permitiria esse tipo de

procedimento.

Daí a relevância da Análise do Discurso, que não se limita aos aspectos estruturais da

língua. Mencione-se mais uma vez a pertinência desse tipo de análise neste trabalho:

A Análise do Discurso tem um objeto de estudo que se encontra na
confluência de diferentes disciplinas, um objeto interdisciplinar. Ela se
interessa predominantemente pela modalidade oral, analisando as relações
lingüísticas e paralingüísticas que se dão na interação. Como bem resumiu
Marcushi (sic), as pesquisas nessa área têm-se voltado para dois principais
tipos de interação verbal: aquelas que tratam de relações causais e as que
representam encontros institucionais. (WALDECK, 1996, p. 301.)

Nesta pesquisa será levada em conta também a instituição — a Câmara dos Deputados

—, bem como o contexto em que o discurso foi proferido. A propósito, diga-se que o

servidor, quanto mais preparado estiver em relação a esses aspectos, mais condições terá de

realizar adequadamente suas tarefas.

Claudia Gomes Paiva também defende a noção de que a abordagem do discurso

precisa ir além do que foi efetivamente pronunciado:

A análise textual, instrumento sobre o qual a ADC (Análise de
Discurso Crítica) se esteia, implica muito mais do que a mera extração das
estruturas do texto ou mesmo do conteúdo em si. A produção, distribuição e
consumo dos gêneros revelam-se imprescindíveis processos na investigação
não somente do que está posto ali quanto à estruturação lingüística, mas,



17

sobretudo, das prováveis razões por que ela está ali, naqueles termos, e a
serviço de quais interesses. (PAIVA, 2006, p. 39.)

Fernanda Mussalim (2001, v. 2, p. 123) afirma que “a Análise do Discurso considera

como parte constitutiva do sentido o contexto histórico-social; ela considera as condições em

que este texto, por exemplo, foi produzido”. O uso dessa ferramenta teórica permite que ele

seja examinado levando-se em conta toda a sua complexidade.

Nesta monografia serão então considerados fatores que transcendem o texto escrito,

mas a ênfase recairá sobre sua estrutura, sobre os elementos textuais.

Serão fundamentais neste trabalho também as contribuições que oferecem os estudos

sobre fala e escrita, especialmente os desenvolvidos por Luiz Antônio Marcuschi, o qual

emprega o conceito de retextualização, que diz respeito à passagem do texto oral para o

escrito. Afirma ele o seguinte:

A retextualização (...) não é um processo mecânico, já que a passagem da
fala para a escrita não se dá naturalmente no plano dos processos de
textualização. Trata-se de um processo que envolve operações complexas
que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma série de
aspectos nem sempre bem-compreendidos da relação oralidade-escrita.
(MARCUSCHI, 2008, p. 46.)

As atividades de retextualização, da forma como estabelece esse autor, serão muito

úteis nesta pesquisa e são de extrema importância para taquígrafos, revisores, supervisores,

para todos aqueles que lidam com registro e revisão de discursos parlamentares, com revisão

de textos em geral. Em verdade, esses profissionais procedem à retextualização, que não é

simples transposição do oral para o escrito, a qual não ocorre automaticamente, tendo em

vista que a oralidade e a escrita têm suas características próprias. Esta não pode, por exemplo,

representar os gestos e o olhar do orador ou o ritmo de sua fala.

Essas características próprias de fala e escrita não apontam dicotomia. Marcuschi

(2008, p. 28) rejeita a concepção dicotômica segundo a qual a fala seria imprecisa,

fragmentária, o lugar do erro e do caos gramatical, e a escrita seria precisa, completa, o lugar

da norma e do bom uso da língua. Não se trata de dois blocos separados e antagônicos. A

escrita e a fala se entrecruzam, se relacionam, mas também, a depender das circunstâncias,

não se tocam. Isso se torna evidente com a explanação que esse autor faz a respeito de

diferentes gêneros textuais. Uma conversação espontânea, por exemplo, seria eminentemente

oral; já um artigo científico seria o protótipo da modalidade escrita. Agora, um noticiário de

rádio ou tevê e uma entrevista publicada numa revista se situariam num campo misto, em que

se fazem presentes os aspectos orais e escritos. É certo que se encontram variações tanto na
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fala quanto na escrita. Uma carta (modalidade escrita) que alguém escreve a um amigo está

mais próxima de uma conversa informal (modalidade oral) do que de uma carta comercial

(modalidade escrita).

Diz ainda esse linguista que:

(...) as diferenças entre fala e escrita podem ser frutiferamente vistas e
analisadas na perspectiva do uso e não do sistema. E, neste caso, a
determinação da relação fala-escrita torna-se mais congruente levando-se
em consideração não o código, mas os usos do código. Central, neste caso, é
a eliminação da dicotomia estrita e a sugestão de uma diferenciação gradual
ou escalar. [grifos do autor] (MARCUSCHI, 2008, p. 43)

Essa concepção é compartilhada também por Rey-Debove:

Sugeriu-se com freqüência que havia uma sintaxe do oral e uma do escrito,
e também um léxico da mesma forma diversificado, que constituiriam em
essência níveis diferentes de língua (cuidada/descuidada, formal/familiar,
correta/incorreta etc.).

Tais opções não só se baseiam de maneira assimétrica no escrito
como norma mas também afastam todas as situações em que o escrito é
familiar, e o oral, formal — mesmo quando não houve nenhuma
transcodificação. Existe de fato uma linguagem “elaborada” (Nina Catach)
e uma linguagem descuidada no escrito e no oral; pode-se mesmo falar de
um continuum, neste campo, que perpassa ao mesmo tempo o escrito e o
falado. (REY-DEBOVE, 1996, p. 81.)

Feitas essas considerações a respeito de fala e escrita, subentende-se que o trabalho

que o revisor executa não pode se restringir ao que estabelecem as gramáticas normativas.

Essas, contudo, não podem ser por ele menosprezadas. Afinal de contas, sendo o discurso

parlamentar um documento oficial, tem esse profissional que respeitar de maneira

preponderante a norma-padrão. Não pode é incorrer no equívoco a que se refere Antunes

(2004, p. 131), ou seja, “a crença numa ‘gramática’ onipotente, capaz de exaurir as exigências

de funcionamento da língua e de garantir o êxito de qualquer atuação verbal”. Precisa ele

conhecer as normas gramaticais, evidentemente, mas precisa sobretudo ter compreensão do

texto que está analisando, precisa dominar o processo de retextualização.

Esse aspecto da compreensão é muito importante. Na hora de pontuar um discurso, se

o revisor não conhecer o assunto, se não atentar para o contexto, pode acabar agindo

indevidamente, ou seja, alterando de forma inadequada o que disse o orador.

Coelho Neto (2008, p. 85) afirma que, “diante de dificuldades quanto aos limites de

atuação do revisor, uma boa saída é submeter o texto corrigido ao autor”. Possivelmente essa
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foi uma das preocupações dos que aprovaram o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

pois o § 2º do art. 98 desse diploma legal diz o seguinte:

Art. 98................................................................................................
...........................................................................................................
§ 2º Ao Deputado é licito retirar na Taquigrafia, para revisão, o seu

discurso, não permitindo a publicação na ata respectiva. Caso o orador não
devolva o discurso dentro de cinco sessões, a Taquigrafia dará à publicação
o texto sem revisão do orador.

Logo, se o deputado não se manifesta, subentende-se que concordou com o trabalho

realizado pelo Detaq.

Em todo caso, o revisor tem de estar sempre muito atento e procurar realizar sua tarefa

com o máximo de eficiência, a fim de não ocasionar ao parlamentar qualquer tipo de

problema que possa decorrer do tratamento indevido de seu discurso. Por exemplo, um

deputado afirma o seguinte: “Vou passar a consultar as minhas bases todo mês”. Se o revisor

coloca vírgula depois da palavra “bases”, indica que o deputado não as consultava antes e vai

passar a consultá-las todo mês. Provavelmente não foi isso que o parlamentar quis dizer, pois

o normal é que consulte com regularidade seus correligionários, seus eleitores. Talvez

quisesse afirmar que a consulta era feita a cada dois meses, por exemplo, e passará a ser

realizada mensalmente. Esse é um caso bem simples. O revisor se depara com muitos e mais

complexos ao realizar sua tarefa.

Daí a importância de o Detaq, em se tratando de compreensão, contar com servidores

com formações distintas. Se fosse composto apenas por pessoas que dominam a área de letras,

certamente encontraria mais dificuldades para realizar um trabalho satisfatório, pois são bem

variados os assuntos de que se trata diariamente na Câmara dos Deputados. Cuida-se de temas

nacionais ou internacionais, atuais ou antigos, gerais ou específicos. E a respeito deles se

manifestam pessoas com as mais diversificadas formações, com modos de falar os mais

distintos. Há no Detaq profissionais formados em Letras, mas também em Direito,

Arquitetura, História, Administração, Odontologia, Psicologia. Vários desses profissionais

falam mais de um idioma, o que ajuda nos casos em que há pronunciamentos em língua

estrangeira. Dessa forma, há sempre opções para que se encontre a melhor compreensão do

conteúdo e se faça um eficiente trabalho de revisão.

Esses aspectos, em se tratando de retextualização, são muito importantes, pois se cuida

de um processo complexo. Marcuschi (2008, pp. 77-88) aponta como sugestão nove

operações que podem ser adotadas total ou parcialmente nesse processo:
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1) eliminação de hesitações (ah..., eh..., o... o...), de marcadores

conversacionais como “sim”, “claro”, “viu”, “né”, sobretudo quando

aparecem no interior de unidades discursivas, supressão de segmentos de

palavras iniciadas e não concluídas e sobreposições e partes transcritas

como duvidosas;

2) introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entoação das

falas;

3) retirada de repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases e pronomes

egóticos (“eu”, “nós”);

4) introdução da paragrafação e pontuação detalhada sem modificação da

ordem dos tópicos discursivos;

5) introdução de marcas metalinguísticas para referenciação de ações e

verbalização de contextos expressos por dêiticos (na retextualização pode

ser necessário substituir, por exemplo, a palavra “aqui” por “plenário”, para

que se entenda que o parlamentar está se referindo ao recinto e não à

Câmara dos Deputados como um todo);

6) reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação sintática,

encadeamentos;

7) tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas e novas

opções léxicas, com vistas a maior formalidade;

8) reordenação tópica do texto e reorganização da sequência argumentativa

(essa operação é usada com frequência no caso de artigos científicos que

tiveram por base entrevista oral com o cientista);

9) agrupamento de argumentos buscando-se a condensação das ideias.

O revisor de discurso parlamentar deve adequar essas sugestões ao tipo de texto com o

qual lida diariamente, mas, em essência, são ferramentas úteis de que se poderá valer para

bem executar o processo de retextualização e assim oferecer ao deputado e à sociedade um

texto final que reproduza com a maior fidelidade possível o que disse o orador no âmbito da

Câmara dos Deputados.

Não se trata de simples transcrição. É óbvio que se tem de manter, no texto escrito, a

fidelidade ao que disse o orador na tribuna, mas o discurso vai ser publicado no Diário da

Câmara dos Deputados, portanto tem de estar livre de erros, incongruências, até para se

respeitar a mensagem principal do parlamentar naquele momento, bem como para se manter
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nos Anais um texto inteligível. Enfim, a ideia é que se altere apenas o que tem de ser

realmente modificado. A dificuldade está justamente nisso. Eis uma das razões deste trabalho.

1.4 Procedimentos metodológicos

São muitos os discursos proferidos diariamente na Câmara dos Deputados, com os

mais diferentes objetivos, sobre os mais variados temas, nos distintos períodos das sessões, as

quais, por sua vez, diferem entre si. Há sessões deliberativas, sessões de homenagem; há

sessões ordinárias, extraordinárias, outras destinadas somente a debates. Um discurso

apresentando numa sessão de homenagem, por exemplo, não terá as mesmas características de

outro feito durante o processo de discussão e votação de matéria polêmica.

Que critérios então foram aqui estabelecidos para que possibilitassem a realização

deste estudo sobre discurso parlamentar? Julgou-se que seria mais proveitosa a escolha de

discursos proferidos em diferentes fases de sessões ordinárias, as que ocorrem em maior

número, já que acontecem todos os dias.

O art. 65 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados diz respeito às sessões da

Casa e estabelece o seguinte:

Art. 65. As sessões da Câmara serão:
I - preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do

Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada
legislatura;

II - ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas
uma vez por dia, em todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira;

III - extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos
prefixados para as ordinárias;

IV - solenes, as realizadas para grandes comemorações ou
homenagens especiais.

As sessões preparatórias acontecem apenas duas vezes em cada legislatura3, na

primeira e terceira sessões legislativas, para eleição dos membros da Mesa e, só no caso da

primeira, também para a posse dos deputados. Têm, portanto, objetivo específico, e os

                                                
3 De acordo com Pacheco e Mendes (2002, p. 17), “uma legislatura compõe-se de quatro sessões legislativas
ordinárias, que constituem o calendário anual de trabalhos ordinários do Congresso Nacional (...). As sessões
legislativas ordinárias, que são anuais, não se confundem com as sessões ordinárias da Câmara dos Deputados,
que acontecem de segunda a sexta-feira (...).
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discursos nelas apresentados tratam, em regra, de questões relacionadas a esse processo de

eleição.

As sessões solenes dizem respeito somente a comemorações e homenagens, o que

propicia quase que exclusivamente a ocorrência de discursos com características laudatórias.

Já as sessões extraordinárias destinam-se, sobretudo, a discussão e votação de

matérias, com a possibilidade de ocorrência também de breves comunicações, e isso tudo se

verifica igualmente nas sessões ordinárias.

Daí por que a pesquisa documental realizada para a elaboração deste estudo se

restringiu a sessões ordinárias. Nelas são apresentados discursos de diferentes tipos e sobre os

mais diversificados assuntos; nelas seguramente há discursos menores, outros maiores, há

discussão e votação de matérias, são levantadas questões de ordem, apresentadas

Comunicações de Liderança.

A propósito, veja-se o que determina o art. 66 do mencionado regimento:

Art. 66. As sessões ordinárias terão duração de cinco horas,
iniciando-se às nove horas, quando convocadas para as sextas-feiras, e, nos
demais dias da semana, às quatorze horas, e constarão de:

I - Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos
improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos
que tenham comunicação a fazer;

II - Grande Expediente, a iniciar-se às dez ou às quinze horas,
conforme o caso, com duração improrrogável de cinqüenta minutos,
distribuída entre os oradores inscritos;

III - Ordem do Dia, a iniciar-se às onze ou dezesseis horas,
conforme o caso, com duração de três horas prorrogáveis, para apreciação
da pauta;

IV - Comunicações Parlamentares, desde que haja tempo,
destinadas a representantes de Partidos e Blocos Parlamentares,
alternadamente, indicados pelos Líderes.

§ 1º Em qualquer tempo da sessão, os Líderes dos Partidos,
pessoalmente e sem delegação, poderão fazer comunicações destinadas ao
debate em torno de assuntos de relevância nacional. (...)

Em se tratando de plenário, são nessas fases das sessões que os deputados proferem os

seus discursos. No Pequeno Expediente, fazem pronunciamentos mais breves, de cinco

minutos. No Grande Expediente, o deputado pode abordar com mais profundidade e debater

os temas de seu interesse, pois tem 25 minutos para fazer a sua intervenção. A Ordem do Dia

é o período em que ocorrem a discussão e a votação das matérias. Normalmente, é a fase mais

acalorada da sessão. Havendo tempo regimental, ocorre a fase de Comunicações

Parlamentares, na qual deputados, indicados pelos líderes, terão a palavra por não mais de dez

minutos.
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Já a Comunicação de Liderança pode acontecer em qualquer fase da sessão. O líder se

manifesta sobre tema de relevância nacional, num prazo que varia de três a dez minutos,

proporcional ao número de membros da respectiva bancada.

Nesta monografia foram considerados discursos proferidos em sessões ordinárias da

52ª Legislatura, a mais recente já concluída, na qual havia muita expectativa por parte dos

parlamentares em relação ao mandato do primeiro Presidente da República de origem operária

e de esquerda no Brasil. Esse foi outro fato que, por certo, motivou ainda mais os deputados a

ocupar a tribuna para tratar dos mais diferentes temas relacionados ao País. Ademais, a

referida legislatura e o mandato presidencial começaram no mesmo ano.

Como este trabalho cuida de discurso parlamentar, não foram analisados depoimentos

feitos em Comissões da Câmara por representantes de outros Poderes ou da sociedade civil,

que sempre são convidados pelos parlamentares a participar de audiências públicas, a fim de

que prestem esclarecimentos e ofereçam subsídios em favor do aperfeiçoamento do processo

legislativo. Também não foram levadas em conta manifestações feitas por deputados nesses

órgãos porque a análise textual não diferiria muito daquela relacionada aos discursos

proferidos em plenário.

No caso do Pequeno Expediente, foram analisados um discurso de improviso e um

discurso escrito pelo deputado e encaminhado diretamente à Mesa, para ser inserido nos

Anais da Casa sem a leitura em plenário.

Quanto ao Grande Expediente, foi examinada a situação em que o parlamentar leva

para a tribuna um discurso escrito, lê trechos desse discurso, faz improvisos, admite a

ocorrência de apartes e ainda entrega à Mesa o referido pronunciamento para que seja

considerado na íntegra, como se todo o seu teor tivesse sido efetivamente lido.

No caso da Ordem do Dia, foi feita a análise de uma questão de ordem — apresentada

quando há dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno —, a indicar que, além dos

discursos por meio dos quais procura o deputado expor ideias, posicionamentos políticos,

pontos de vista, há as manifestações com desígnios mais técnicos, que se referem diretamente

à análise das propostas de lei.

Ainda foi examinada uma Comunicação de Liderança, oportunidade em que o líder do

partido aborda, ou deveria abordar, conforme o Regimento Interno (art. 66, § 1º), tema de

relevância nacional.

Não foi considerado discurso proferido na fase de Comunicações Parlamentares, pelo

fato de que esse período nem sempre ocorre — só acontece no caso de sessão em que a
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Ordem do Dia é concluída antes das 19h — e de que quase sempre os discursos são

semelhantes aos do Pequeno Expediente.

O intento foi oferecer ao leitor deste trabalho noção a mais abrangente possível dos

tipos de discursos e das tarefas com que os servidores do Detaq que interferem nos

pronunciamentos têm que lidar em seu dia a dia.

Análise minuciosa e exaustiva sob o aspecto linguístico de cada discurso selecionado

certamente fugiria ao propósito desta monografia e exigiria de seu autor sólido embasamento

teórico na área de linguística, o que desafortunadamente não tem, como já mencionado, além

de considerável redução da amostragem relativa aos pronunciamentos. Optou-se, portanto, por

análise parcial dos pronunciamentos, pelo exame de elementos que podem sugerir os

possíveis tipos de intervenção do revisor nos textos e os limites dessa interferência.

 Cabe ressaltar que tal análise, minuciosa e exaustiva, configuraria certamente estudo

interessante, que se espera seja realizado em outra oportunidade. Nesse possível estudo

poderiam ser consideradas, em relação a um discurso somente, por exemplo, todas as

intervenções de cada servidor do Detaq que participa do processo de retextualização —

taquígrafo, revisor e supervisor. Seria observado de maneira completa o que disse exatamente

o deputado, o registro feito pelos taquígrafos, as alterações efetuadas pelo revisor, ou pelos

revisores, e finalmente a intervenção do supervisor.

Nesta monografia, foram levadas em conta especialmente a manifestação do orador,

ipsis verbis4, e a versão final produzida pelo Detaq, por intermédio dos que compõem a

Coordenação de Redação Final, integrada por supervisores. Esses profissionais, em última

instância, realizam também a atividade de revisão. As intervenções dos revisores

propriamente ditos, aqueles que integram a Coordenação de Revisão do Detaq, foram tomadas

em consideração em alguns poucos casos, sobretudo para realce das especificidades do

processo de revisão dos discursos parlamentares no âmbito do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação da Câmara dos Deputados. Ambos realizam, os revisores e os

supervisores, a tarefa de revisão de discursos, mas suas atribuições e responsabilidades são

diferentes. Daí a necessidade de se mostrar, ainda que sucintamente, quais são essas

atribuições e como se estrutura e funciona esse departamento, o que será feito no próximo

capítulo deste trabalho.

                                                
4 A transcrição foi realizada pelo próprio autor desta monografia, por meio de arquivo sonoro das sessões
plenárias disponibilizado no portal da Câmara dos Deputados na Internet.
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2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO DETAQ

O objeto deste estudo é revisão de pronunciamentos parlamentares. Isso não impede,

contudo, que sejam aqui apresentadas informações sobre a estrutura e o funcionamento do

Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação (Detaq) da Câmara dos Deputados, sobre o

ambiente em que trabalham os servidores da Casa que lidam com essa atividade, direta ou

indiretamente, e sobre a forma como atuam, para que se tenha noção das condições de que

dispõem para a realização dessa tarefa.

Não é incorreto dizer que a história desse órgão da Câmara dos Deputados se inicia

com a implantação, em 3 de maio de 1823, dos serviços taquigráficos no Brasil5. Foi José

Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência, o responsável pela introdução da

taquigrafia no parlamento brasileiro. Como lembra Waldir Cury, José Bonifácio declarou na

reunião da primeira Assembleia Constituinte: “Logo que se convocou esta Assembléia viu Sua

Majestade a necessidade de haver taquígrafos; eu fui encarregado de dar as precisas

providências6” . Cury destaca ainda que o corpo de taquígrafos foi composto por apenas oito

pessoas. De acordo com esse profissional da área, “ foi o trabalho abnegado dos oito primeiros

taquígrafos parlamentares brasileiros que permitiu tivesse sido conservado até hoje o que nos

legaram os primeiros legisladores do Império7” .

Na atualidade, cabe ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação proceder ao

planejamento, à organização e à direção das atividades relacionadas a registro taquigráfico,

revisão e redação final de pronunciamentos e debates realizados no plenário principal e nos

plenários das Comissões e ainda, por determinação do Presidente da Casa, de

pronunciamentos, debates e palestras ocorridos em outros eventos que digam respeito às

atividades legislativas da Câmara dos Deputados. Por fim, compete também a esse

departamento a elaboração e a divulgação do sumário dos discursos, a manutenção de

sistemas de armazenamento e a recuperação de informações concernentes aos

pronunciamentos.

O Detaq está subordinado à Diretoria Legislativa, que, por sua vez, está em posição

hierárquica imediatamente inferior à da Diretoria-Geral, a qual está subordinada à Mesa, o

                                                
5 O Dia do Taquígrafo é comemorado no Brasil no dia 3 de maio.
6 Disponível em: http://www.taquigrafia.emfoco.nom.br/historiadataquigrafia/diadotaquigrafo.pdf. Acesso em
18 out. 2009.
7 Id., ibid.
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órgão responsável pela direção dos trabalhos legislativos e pelos serviços administrativos da

Casa.

O Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados é

composto pela Coordenação de Registro Taquigráfico, pela Coordenação de Revisão, pela

Coordenação de Redação Final e pela Coordenação de Histórico de Debates. A análise se

deterá nas três primeiras coordenações, cujos integrantes lidam com as atividades de

retextualização, de registro, transcrição, revisão e redação final dos pronunciamentos

parlamentares. Mencione-se, porém, a relevância da Coordenação de Histórico de Debates,

que elabora a indexação dos discursos dos deputados, coordena as atividades de criação,

armazenamento, recuperação e transmissão de dados produzidos com base nesses discursos e

coordena o atendimento ao usuário que busca ter acesso a determinados pronunciamentos.

Para melhor entendimento, segue o organograma da Diretoria Legislativa, órgão ao

qual o Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação da Câmara dos Deputados está

subordinado diretamente:

Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/conheca/estruturaadm/organograma.html>. Acesso em 17 de
outubro de 2009.
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Registre-se que, apesar de não estar o Detaq, nem mesmo a Diretoria Legislativa,

vinculado diretamente à Secretaria-Geral da Mesa, com esse órgão ele mantém estreito

relacionamento no que se refere aos trabalhos que ocorrem no plenário principal da Casa.

Comunicam-se com frequência o Secretário-Geral da Mesa e o diretor do Departamento de

Taquigrafia, Revisão e Redação para a abordagem de questões atinentes às atividades

legislativas realizadas no mencionado plenário.

2.1 Taquigrafia

Os taquígrafos, lotados na Coordenação de Registro Taquigráfico, são responsáveis

pelo registro taquigráfico e posterior transcrição. Eles vão ao plenário, onde permanecem

taquigrafando por dois minutos, retornam ao departamento para transcrever o que registraram

e enviam o texto que produziram ao revisor. O tempo para a realização dessa tarefa varia de

pessoa para pessoa, mas o intervalo para retorno ao plenário não varia. Os taquígrafos seguem

uma tabela que já está pronta antes de casa sessão, elaborada pela chefia do setor. O tempo

que terão para realizar cada tarefa dependerá do número de servidores que vão compor a

referida tabela no dia. Se vinte taquígrafos a compuserem, por exemplo, cada um terá

quarenta minutos para sair do plenário, caminhar até o departamento, realizar o registro e a

transcrição e retornar ao plenário, procurando chegar alguns minutos antes para se inteirar do

que está acontecendo no recinto e iniciar novo registro. Esse procedimento se repete até o

término da sessão. Depreende-se daí que, nesse exemplo, se algum funcionário tiver de se

ausentar, a tabela terá menos um integrante, e o tempo para a realização da tarefa não será

mais de quarenta, e sim de 38 minutos.

Também os taquígrafos procedem ao registro de pronunciamentos e debates ocorridos

em reuniões das Comissões. É impraticável a manutenção de um corpo de taquígrafos em

cada Comissão. Na Câmara dos Deputados existem vinte Comissões Permanentes. É certo

que todas elas não se reúnem no mesmo dia, mas várias delas, sim. E ainda há as Comissões

Parlamentares de Inquérito, as Comissões Externas, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos

Públicos e Fiscalização, as Comissões Especiais, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o

Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, os grupos de trabalho, as comissões de

sindicância. Não se justificaria financeira e administrativamente a manutenção de um corpo
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de taquígrafos tão numeroso, para atender as reuniões de todos esses órgãos. O custo para a

Casa seria muito alto. Portanto, essas reuniões são gravadas pela Coordenação de

Audiovisual, que integra a estrutura do Departamento Técnico, e o áudio é enviado ao Detaq,

para que, dentro das possibilidades, proceda ao trabalho de transcrição, revisão e redação

final. Os taquígrafos, portanto, além do trabalho de plenário, responsabilizam-se pela

transcrição de gravações de reuniões.

Assinale-se ainda que pronunciamentos, palestras e debates ocorridos em eventos

relacionados à atividade da Casa também são transcritos pelos taquígrafos. Trata-se de

seminários, congressos, encontros, mesas-redondas. Normalmente, esses eventos duram

horas, muitas vezes são realizados em mais de um dia, o que resulta em muito tempo de

gravação e, sem dúvida, sobrecarrega o departamento.

As Comissões, especialmente as Parlamentares de Inquérito, por suas características

investigativas, às vezes também encaminham ao Detaq gravações não produzidas pela

Câmara dos Deputados para que sejam transcritas, pois fornecerão informações aos seus

integrantes. Por exemplo, foi realizada nesse departamento a degravação de conversas entre

controladores de voo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e pilotos de aeronaves,

conversas que antecederam o acidente com o avião da TAM em 17 de julho de 2007. É

preciso dizer que gravações dessa natureza demandam maior tempo do servidor do Detaq para

a sua transcrição. Devido à baixa qualidade do som, à grande quantidade de vocábulos ou

expressões proferidos em outro idioma e à dicção peculiar do orador, taquígrafos, revisores e

supervisores têm de ouvir diversas vezes um só trecho, bem como pesquisar a grafia correta

das palavras ouvidas, nem sempre dispondo de material de consulta enviado pela própria

Comissão.

Outro exemplo diz respeito a gravações realizadas pela Polícia Federal concernentes à

investigação da chamada “máfia dos sanguessugas”, ou “máfia das ambulâncias”, que

fraudava licitações relativas a compra, com dinheiro público, de ambulâncias. A Comissão

Parlamentar de Inquérito criada na Câmara dos Deputados em 2006 para investigar esse

esquema de fraude, o qual envolvia também parlamentares e alcançava o Orçamento Geral da

União, encaminhou gravações feitas pela Polícia Federal ao Detaq para que ele realizasse a

transcrição.

O taquígrafo está sempre sendo pressionado pelo tempo. Agora, em casos que

envolvam investigações, crimes, mortes, a pressão do tempo alia-se à da gravidade do tema.
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2.2 Revisão

Quase tudo o que foi aqui mencionado em relação ao taquígrafo vale para o revisor,

que está lotado na Coordenação de Revisão. A diferença entre as atribuições de um e outro

está no aumento do tempo de permanência no plenário, da carga de trabalho e da

responsabilidade. O revisor também tem de seguir uma tabela. A cada vez que vai ao plenário,

ali permanece taquigrafando por dez minutos. Responsabiliza-se, portanto, pela revisão do

trabalho de cinco taquígrafos, tendo em vista que cada taquígrafo faz o registro por dois

minutos todas as vezes em que vai ao plenário.

O revisor tem que voltar ao plenário, em média, após intervalo de uma hora e meia. O

tempo de intervalo vai depender do número de revisores que integram a tabela. Quanto menos

revisores, menor o intervalo, evidentemente. O revisor recebe dos taquígrafos o texto já

digitado, porém o volume de texto é maior. Ademais, ele tem de fazer os devidos ajustes,

acréscimos, pesquisas, conferências, dentro de sua disponibilidade de tempo. Não pode, por

exemplo, gastar muito tempo realizando determinada pesquisa, pois precisará retornar ao

plenário para fazer novo registro. O taquígrafo tem de executar sua tarefa com

responsabilidade, e mais ainda o revisor, que tem condições de dar maior coerência e coesão

ao texto, pois fica mais tempo em plenário e assim reúne mais possibilidades de compreender

algo que o deputado tenha dito sem muita clareza. Caso o taquígrafo não consiga taquigrafar

algumas palavras que o parlamentar tenha pronunciado, e, por qualquer motivo, não tenha

sido realizada a gravação, cabe ao revisor a tarefa de preencher essas lacunas.

No plenário, alguns deputados costumam solicitar ao Presidente da sessão que

considere seus pronunciamentos como lidos. O parlamentar leva de seu gabinete um discurso

escrito e, por não ter feito a inscrição prévia para falar no Pequeno ou no Grande Expediente

ou por estar com a agenda muito cheia no dia, faz apenas um resumo, evidencia somente os

pontos principais de seu texto. Após autorização expressa ou tácita do Presidente, o discurso

pode ser inserido integralmente no Diário da Câmara dos Deputados. É muito comum

também que o parlamentar, mesmo tendo levado um discurso pronto, resolva improvisar

durante sua manifestação no plenário. Pode ainda não levar um discurso pronto, mas somente

apontamentos, ou textos produzidos por um assessor, ou matérias de revistas e jornais, ou

tudo isso junto, e não deixar muito claro se deseja que o material faça parte ou não do

pronunciamento. Nesse caso, o revisor tem a incumbência de informar aos servidores de apoio
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administrativo do departamento se o material deve ser escaneado, para que integre

digitalmente o discurso do orador, ou se vai servir apenas para consulta pelo supervisor,

situação em que será guardado em papel mesmo junto aos outros documentos relativos à

sessão, no caso de haver necessidade de consulta posterior.

O revisor, durante os dez minutos em que fica no plenário a cada entrada, tem a

possibilidade de registrar um ou mais pronunciamentos do princípio ao fim. Por exemplo, se

iniciar o registro justamente quando um deputado começa o seu discurso no Pequeno

Expediente; se for cumprido pelo orador o prazo regimental que tem para falar — cinco

minutos — e se o deputado seguinte discursar durante o mesmo tempo, o revisor terá feito o

registro de dois discursos inteiros. Há situações em que o registro do revisor tem início no

quarto minuto do tempo previsto para o deputado na tribuna. Nesse caso, o revisor registrará

um minuto do discurso do primeiro deputado referido, cinco minutos do pronunciamento do

próximo deputado e quatro minutos da manifestação seguinte.

O taquígrafo também pode registrar um discurso na sua totalidade, mas esse fato é

menos comum, porque normalmente os deputados falam por mais de dois minutos, excedendo

o tempo de permanência do mencionado servidor em plenário.

Para quem não é da área, pode parecer muito pouco tempo de permanência no plenário

a cada entrada, tanto no caso do taquígrafo quanto no caso do revisor. Quem pensa assim

pode realizar um teste, simulando o que faz um taquígrafo. Basta que acesse a TV Câmara ou

a Rádio Câmara e grave, por exemplo, cinco trechos de dois minutos de uma sessão (dois

trechos do Pequeno Expediente, outro do Grande Expediente e dois da Ordem do Dia);

depois, valendo-se do gravador, poderá tentar em quarenta minutos transcrever o primeiro

trecho e fazer as correções, conferências e pesquisas que julgar necessárias; caso não consiga

terminá-lo, deve interrompê-lo e iniciar a transcrição do próximo trecho, fazendo o mesmo em

relação aos trechos restantes.

Esse exercício permitiria apenas uma ideia aproximada da atividade desses

profissionais, pois nesse caso não estão sendo considerados o tempo que gastam para sair do

departamento, ir até o plenário e voltar a sua sala de trabalho; o desgaste para a realização do

registro taquigráfico; o esforço para saber que deputado está falando ao microfone (em

algumas sessões se fazem presentes no plenário centenas de deputados, e há mais de uma

dezena de microfones nesse recinto, que não raras vezes são usados de maneira concomitante

e indiscriminada pelos parlamentares); e o tempo que gasta o taquígrafo, bem como o revisor,

para se entender com aquele que o antecedeu e com o que lhe seguiu a fim de que confirmem
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o ponto exato do discurso em que um iniciou o registro e o outro fez a interrupção, para que

não haja sobreposição, repetição indevida de palavras ou expressões.

Nesse exercício, seriam apenas cinco trechos. No caso do taquígrafo e do revisor, esse

procedimento se repete até o fim da sessão. Por exemplo, se a sessão durar cinco horas e o

intervalo entre uma entrada e outra for de sessenta minutos — algo improvável atualmente,

devido à escassez de funcionários —, o taquígrafo entrará cinco vezes; no entanto, se a sessão

durar dez horas, ele entrará dez vezes.

O revisor também realiza atividade concernente às Comissões, que pode ser

considerada uma das mais desgastantes efetuadas no Detaq. A ele é enviado, pelos

taquígrafos, texto correspondente a sessenta minutos de gravação. Antes de iniciar o trabalho

propriamente dito de revisão, ele ouve o áudio, momento em que já vai fazendo alguns

acréscimos ou supressões. Essa é uma fase que demanda tempo, não se gastam apenas os

sessenta minutos, pois é preciso reouvir diversas vezes alguns trechos, devido a superposição

de falas, palavras ou expressões mal pronunciadas, ruídos do ambiente que são captados pelos

microfones e acabam interferindo negativamente na qualidade da gravação.

Alguns servidores do Detaq lembram que, numa determinada reunião de Comissão

Externa, havia no recinto máquina de preparar café. A cada vez que o operador do aparelho o

acionava, o ruído, captado pelos microfones da sala, quase abafava a voz do orador. No

departamento, taquígrafos, revisores e até supervisores tiveram de ouvir diversas vezes alguns

trechos da gravação para entender o que havia sido dito pelo parlamentar. Quando o orador

fala de maneira calma, não há superposição de falas e a gravação está boa, o trabalho pode ser

executado com mais facilidade, mas isso raramente ocorre.

Na Coordenação de Revisão há uma seção responsável pela elaboração do sumário dos

discursos. Um grupo de servidores, sem formação na área de taquigrafia, de posse do

pronunciamento já registrado por taquígrafos e revisores, elabora um breve texto, da maneira

mais sucinta possível, que indica os temas principais do discurso do deputado. O cidadão, o

jornalista, o pesquisador, o parlamentar, qualquer pessoa pode, por meio do sumário, saber o

que foi abordado em determinada sessão; tem possibilidade de, por meio da leitura de número

extremamente reduzido de páginas, tomar conhecimento dos temas tratados na sessão.

Os revisores não têm a tarefa de conferir os textos produzidos pelo sumarista, haja

vista que esses são elaborados quase ao mesmo tempo em que os discursos estão sendo

revisados. Essa incumbência será dos supervisores, que estão lotados na Coordenação de

Redação Final, a ser considerada no próximo tópico deste capítulo.
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2.3 Redação Final

A Coordenação de Redação Final também cuida dos discursos e debates ocorridos no

plenário principal e nos plenários das Comissões. É nesse setor do departamento que os

pronunciamentos e as reuniões e sessões são considerados em sua totalidade. O supervisor

não lida com partes, mas com a totalidade dos discursos de plenário, sempre.

O supervisor já foi um dia taquígrafo e, depois, revisor. Portanto, trabalha no setor que

reúne os servidores mais experientes do Detaq. Ele não entra mais em plenário para fazer

registro taquigráfico. Sua função está ligada menos ao tempo e mais à qualidade. É evidente

que o taquígrafo e o revisor têm de estar atentos à qualidade, mas, para eles, a questão do

tempo acaba preponderando, até porque obedecem a uma tabela de horários que têm de ser

cumprida. No caso do supervisor, a atenção à qualidade se sobrepõe à preocupação com o

tempo. Não é incomum que o taquígrafo e o revisor, normalmente por limitações temporais,

fiquem impossibilitados de realizar pesquisas, conferências, e isso acaba fazendo com que

sejam registradas algumas incoerências ou equívocos. Acontece também de o revisor não ter

tempo de sanar dúvidas, que acabam sendo dirimidas apenas na fase de redação final.

O supervisor tem de estar sempre atento, com o objetivo de suprimir os erros, dissipar

as dúvidas, fazer supressões, acréscimos, preencher, se for o caso e houver possibilidade,

lacunas deixadas pelo orador, interferir no texto com o intuito de que o discurso tenha

coerência, coesão, sentido, respeitando o máximo possível as palavras do orador, sendo fiel ao

estilo do parlamentar e à mensagem que ele quer transmitir. Além disso, precisa o supervisor

descobrir possíveis erros não manifestos. Gramaticalmente, o texto pode estar impecável, mas

existe a possibilidade de haver ali outros tipos de erro. Às vezes um deputado se refere a um

projeto de lei, mas, em realidade, trata-se de um projeto de lei complementar, ou de um

projeto de lei de conversão, ou de uma proposta de emenda à Constituição (PEC); refere-se,

em pronunciamento sobre recursos públicos para a área de saúde, à PEC nº 29, mas se sabe

que é a Emenda Constitucional nº 29 que cuida desse assunto. Quanto mais experiência,

conhecimento geral e domínio do assunto que está sendo objeto do pronunciamento ou do

debate tiver o supervisor, mais condições terá de realizar com eficiência o seu trabalho.

É de conhecimento comum que os parlamentares vão ao plenário e fazem discursos de

improviso. Mas também elaboram previamente seus pronunciamentos, levam textos prontos,
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que podem, da tribuna, ser lidos em parte ou na íntegra. Há a possibilidade, portanto, de que o

deputado leia parte do discurso, improvise e, ao final, solicite ao Presidente que considere o

discurso integralmente, tanto a parte escrita quanto a improvisada. Caberá ao supervisor dar

unidade a essa manifestação, a fim de que no Diário da Câmara dos Deputados conste um

texto único, coeso, uniforme. Somente no caso de ser de todo impossível proceder-se à

unificação é que se publica na íntegra, em seguida ao improviso do orador, o texto elaborado

pelo parlamentar, ou por assessores.

Acontece também de o deputado apenas encaminhar diretamente à Mesa o

pronunciamento já elaborado, que, após a autorização do Presidente, receberá o mesmo

tratamento dos discursos improvisados. Quem assistir à sessão não tomará conhecimento

desses pronunciamentos8, mas, se ouvir o programa A Voz do Brasil referente à sessão a que

assistiu ou consultar o respectivo Diário da Câmara dos Deputados, aí sim, poderá constatar

a existência desses discursos enviados à Mesa. Esses pronunciamentos não passam pela

taquigrafia nem pela revisão. São mandados pela Secretaria-Geral da Mesa para a

Coordenação de Redação Final, onde receberão dos supervisores o mesmo tratamento que é

dispensado aos demais discursos.

Esses textos encaminhados muitas vezes têm significativa repercussão no

Departamento de Taquigrafia. Em algumas sessões, equivalem a mais de 50% dos discursos

improvisados ou que foram considerados como lidos. Já houve casos em que equivaleram à

sessão do dia, ou seja, se os deputados que encaminharam os discursos tivessem lido

integralmente esses pronunciamentos no plenário, a sessão teria durado o dobro do tempo que

efetivamente durou, o que, na prática, aconteceu somente para a Coordenação de Redação

Final, pois ela tem a atribuição de fazer a revisão desses textos. Nesse caso, se a sessão durou

em realidade cinco horas, para essa coordenação durou o dobro do tempo, dez horas.

Em fases da legislatura nas quais o volume de trabalho aumentou muito, devido à

intensificação das atividades no plenário e nas Comissões, cogitou-se, em reuniões, em

discussões no Detaq, a possibilidade da publicação desses textos no Diário da Câmara dos

Deputados da forma como são enviados à Mesa pelos deputados. Essa ideia foi abandonada

depois que, no departamento mesmo, se constatou que isso poderia acarretar problemas ao

próprio parlamentar. Quem conhece minimamente a rotina de um gabinete parlamentar sabe

que muitas vezes discursos são elaborados por assessores, por correligionários e são

                                                
8 Por isso muitos deputados preferem usar os microfones do plenário e pedir ao Presidente que considere o seu
texto como lido, depois de declararem resumidamente o teor do pronunciamento, para que assim todos saibam
que ele preparou discurso sobre determinado assunto.
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apresentados pelo deputado. Sua rotina de trabalho muitas vezes não lhe permite revisar

cuidadosamente o texto que encaminhará à Mesa. É possível também que o assessor

parlamentar tenha grande competência para realizar atividades políticas, mas não para redigir

um texto, colocar no papel o que pensa ou deseja o deputado para o qual trabalha. A

Consultoria Legislativa também dificilmente teria número suficiente de servidores para

atender a demanda caso os deputados decidissem solicitar-lhe que redigisse todos os seus

discursos. Considerando tudo isso, decidiu o Detaq não tomar qualquer medida no sentido da

alteração da sistemática adotada para os discursos encaminhados pelos gabinetes. Levou em

conta nessa decisão que o número excessivo desse tipo de pronunciamento não se verificava

em toda sessão e que seria importante continuar possibilitando que todos os discursos

publicados no Diário da Câmara dos Deputados recebessem o mesmo tratamento, não para

que fossem uniformes e sim para que pudessem ser levados ao conhecimento dos cidadãos da

maneira mais correta possível.

Já ficou evidenciado que o taquígrafo e o revisor se responsabilizam por trechos dos

discursos proferidos. Iniciam e terminam o registro taquigráfico considerando não o começo e

o fim do pronunciamento, mas o horário definido na tabela previamente elaborada pelos

chefes dos seus respectivos setores. No decorrer da sessão, à medida que esses trechos vão

sendo concluídos, montam-se os discursos, que serão então encaminhados à Coordenação de

Redação Final, onde os supervisores trabalharão com o pronunciamento inteiro. Como se vê,

não é cabível alegação de que há três fases no departamento, como se um mesmo texto,

completo, único, acabado, fosse revisado três vezes, desnecessariamente. Há, na verdade, três

setores com atribuições diferentes, e a necessidade da existência deles está demonstrada pelas

especificidades, pelas características do funcionamento do Plenário e das Comissões da

Câmara dos Deputados. Antes de qualquer sugestão concernente a mudanças administrativas,

gerenciais, a modificações na estrutura de qualquer unidade administrativa, é preciso que se

conheça profundamente o funcionamento de cada setor e as consequências que poderão advir

das alterações porventura efetuadas.

Como já mencionado, os supervisores cuidam também dos textos produzidos pelos

sumaristas, que atuam na Coordenação de Revisão. Esses textos indicam resumidamente os

temas abordados pelo deputado em seu pronunciamento. São os supervisores que têm

condições de fazer essa revisão, essa conferência, porque são eles no Detaq que têm acesso ao

discurso na íntegra. Eles observam as questões gramaticais, conferem os dados relativos ao

nome e ao partido do deputado e verificam se os assuntos abordados pelo orador foram

indicados no texto do sumarista. Têm os supervisores o dever de fazer as alterações devidas
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no sentido de que o sumário reflita fielmente o que o deputado abordou em seu

pronunciamento.

A cota diária de trabalho do supervisor, no caso de plenário, não se estabelece com

base em número de pronunciamentos, mas em número de caracteres, que, em regra, são 70

mil por dia. Uma lauda completa tem aproximadamente 1.600 caracteres. Portanto, o

supervisor responsabiliza-se diariamente, no caso de plenário, por quase 45 laudas de textos,

fora aqueles relativos ao sumário, que variam conforme o número de pronunciamentos. Se a

um supervisor são distribuídos, por exemplo, dois discursos de 35 mil caracteres, ele terá dois

textos de sumário para revisar; se lhe são distribuídos vinte discursos de 3.500 caracteres

cada, terá sob sua responsabilidade vinte textos de sumário. Registre-se ainda que, num

discurso de cinco minutos, o deputado pode abordar, por exemplo, quatro temas, e, num

pronunciamento de 25 minutos pode tratar apenas de um assunto. Nesse caso, o discurso

menor terá um sumário maior do que o do pronunciamento mais extenso.

Após o término do trabalho dos supervisores, a chefia do setor consolida todos os

discursos em um único arquivo, acrescido, quando for o caso, dos discursos que foram

retirados pelo orador para que ele próprio fizesse a revisão e da documentação que, a pedido

do parlamentar, será inserida nos Anais da Casa. Em outro arquivo constam todos os textos

relativos ao sumário. Esses arquivos correspondentes a cada sessão são disponibilizados pela

própria Coordenação de Redação Final no site da Câmara e enviados à Secretaria-Geral da

Mesa, que tomará as providências para que todo esse material seja publicado no Diário da

Câmara dos Deputados.

Já no trabalho referente às Comissões da Casa, o supervisor lida não necessariamente

com a intervenção inteira de cada parlamentar ou participante da reunião. Recebe uma cota

diária de trabalho, um texto equivalente a uma hora e meia de gravação do que foi

pronunciado no evento. Se a reunião durar menos do que esse tempo, todos os

pronunciamentos feitos ali serão de responsabilidade dele; agora, se o tempo de duração da

reunião for maior, outro supervisor ou outros supervisores se responsabilizarão pelo restante

do trabalho. Depois que os supervisores concluem sua tarefa, as partes são reunidas pela

chefia, que formatará num único arquivo toda essa produção e o encaminhará para a

Comissão em que ocorreu o evento.

É a Coordenação de Redação Final, tanto no caso do Plenário quanto no caso das

Comissões, que oferece à publicação, na forma de texto escrito, os discursos e debates

ocorridos no âmbito do Parlamento nacional, impressos desde o ano de 1823.
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2.4 Desestruturação

Nos últimos anos, devido ao aumento do número de reuniões e eventos realizados na

Casa e ao paradoxal decréscimo do número de servidores do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação da Câmara dos Deputados, nova sistemática de trabalho foi sendo adotada

pela direção do departamento, mesmo depois de ter ser sido alertada, por servidores mesmo

do Detaq, dos resultados negativos que dela provavelmente adviriam, especialmente no que

toca à qualidade do trabalho ali efetuado.

Não resta dúvida de que o que moveu a direção desse departamento foi a tentativa de

encontrar soluções para estes problemas que fugiam ao seu alcance: o mencionado aumento

do volume de trabalho e a diminuição do número de servidores. Alguns se aposentaram,

outros, mesmo com lotação exclusiva no Detaq, foram transferidos para outros setores da

Casa, e ainda há os que, tendo permanecido no departamento, recebem cota de trabalho

reduzida, por causa de problemas de saúde, físicos e/ou emocionais. Mesmo assim, desde

1995 não se realizava concurso público para preencher as vagas que havia — e ainda há, pois

o número de vagas estabelecido no edital do último concurso, que possibilitou que taquígrafas

tomassem posse neste ano, não respondeu às necessidades do setor.

O propósito do departamento sempre foi atender com presteza as demandas que lhe

são apresentadas. Essa concepção, contudo, está afetando a qualidade do serviço que executa,

pois está sendo priorizada somente a rapidez na entrega do trabalho. Sobretudo no que se

refere às reuniões das Comissões, a mudança foi significativa no Detaq. Desde 2007, por

exemplo, em se tratando de Comissões, os supervisores não fazem mais o trabalho que

sempre fizeram, o de redação final. Atuam como revisores — os lotados na Coordenação de

Revisão —, mas lhes é cobrada a qualidade compatível com a do trabalho de redação final.

No caso dos revisores, muitos realizam a tarefa que seria do taquígrafo. E há taquígrafos que

foram nomeados para atuar na revisão, como revisores, já recebem a função comissionada de

revisor, mas continuam atuando na taquigrafia, ora como taquígrafos, ora como revisores, ora

até como supervisores. Portanto, servidores que nem tiveram a experiência de trabalhar

efetivamente como revisores estão executando tarefas de supervisor.

Os chefes, os diretores de coordenação e até mesmo o diretor do departamento

realizam trabalhos que deveriam ser executados por taquígrafos. Não há demérito algum
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nisso. A questão é que, em vez de estarem elaborando planejamentos, zelando pela boa

administração do setor, controlando a qualidade do serviço prestado, propiciando a realização

de cursos de capacitação, esses gestores estão gastando um precioso tempo para executar

tarefas que não são de sua atribuição. Há questões preocupantes no departamento que podem

transformar-se em problemas sérios, e não estão sendo devidamente consideradas. Por

exemplo, vários servidores do departamento já podem aposentar-se, e outros dentro de pouco

tempo vão poder fazê-lo. Contudo, pelo que se sabe, medidas não estão sendo tomadas desde

já para que o déficit de pessoal não agrave ainda mais a situação.

Aspectos como capacitação do servidor para o exercício de determinada função,

experiência, diferenças de responsabilidade, respeito às atribuições de cada cargo foram

desconsiderados em prol do atendimento de uma demanda que cresce de maneira evidente, a

qual não é acompanhada das correspondentes medidas administrativas que tenham por

objetivo oferecer ao departamento as condições, especialmente as que digam respeito aos

recursos humanos, para que exerça adequadamente suas tarefas.

Há necessidade da apresentação de todas essas informações nesta monografia para que

se reconheça que a priorização da rapidez em prejuízo da qualidade afeta a forma de atuação

dos que lidam com revisão de discursos parlamentares. Não se trata de utilizar esta pesquisa

para expor problemas internos do Detaq, mas de considerar que problemas de gestão e outras

questões administrativas podem prejudicar a realização de tarefas no âmbito da Câmara dos

Deputados, podem interferir negativamente no processo legislativo e até mesmo na imagem

dos deputados perante o seu eleitorado e a sociedade brasileira como um todo.

Os temas discutidos no parlamento nacional não são banais, muito pelo contrário. E se

sabe que, por exemplo, uma pontuação mal feita num discurso pode ocasionar problemas,

mal-entendidos, pode inverter o sentido da interpretação que o orador fez a respeito de

determinado tema, pode alterar o entendimento que o relator quis dar em seu parecer referente

a certo projeto de lei. São muitas as armadilhas que o trabalho de retextualização apresenta.

Portanto, é preciso que o servidor que o for executar esteja preparado para desarmá-las e

tenha tempo suficiente para a realização da tarefa.
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3 TIPOS DE DISCURSOS E RETEXTUALIZAÇÃO

Este capítulo abriga o corpus propriamente dito deste trabalho. Nele são considerados

pronunciamentos parlamentares que compõem representação significativa dos diferentes tipos

de discursos que são proferidos no plenário da Câmara dos Deputados. Como já foi

explicitado na primeira parte desta monografia, a análise apresentada a seguir se utilizará de

elementos da Análise do Discurso em sua vertente anglo-saxã, mais especificamente no que

se refere aos procedimentos inerentes ao processo de retextualização. É oportuno reiterar que

não se trata de análise de discurso no sentido estrito do termo, mas de um estudo que recorre a

categorias analíticas da vertente mencionada.

Caso se optasse neste trabalho por se fazer análise minuciosa e completa de cada texto,

a amostragem certamente teria de ser reduzida, a fim de que não fossem transpostos os limites

de uma monografia. Seria escolhido então apenas um ou, no máximo, dois discursos. Isso, de

um lado, ofereceria ao leitor análise de texto mais detalhada, porém, de outro, não lhe

permitiria ter noção da variedade de pronunciamentos que ocorrem no âmbito parlamentar,

talvez não lhe possibilitasse tomar conhecimento de que a revisão de um discurso de Grande

Expediente, por exemplo, não pode ser feita da mesma forma que a de uma questão de ordem.

Daí o motivo pelo qual se decidiu por enfatizar trechos de discursos que têm

características diferentes, pronunciados em fases distintas da sessão — Pequeno Expediente,

Grande Expediente, Ordem do Dia. Como discurso representativo dessa última fase, foi

escolhida uma questão de ordem, apresentada quase sempre nessa parte da sessão. Por fim, foi

levada em conta uma Comunicação de Liderança, que pode ocorrer em qualquer período das

sessões. Assim, são feitas análises concernentes a retextualização, a transformação do texto

falado para o escrito; considerações a respeito de aspectos gramaticais, linguísticos, mas

também de questões que interferem na produção do discurso, como, por exemplo, o tempo

que se destina ao orador para que profira o seu discurso e a ocorrência de apartes. Tudo isso é

levado em conta, tendo-se evidentemente como base a forma como intervém no discurso o

servidor que tem a atribuição de revisá-lo.

É recomendável que o leitor deste trabalho observe, antes da leitura de cada seção

deste capítulo, os respectivos anexos, que se encontram na parte final desta monografia9.

Assim terá oportunidade de conhecer a íntegra dos discursos em duas versões: aquela em que

                                                
9 A fim de se evitar qualquer tipo de constrangimento aos autores dos discursos ou prejuízo a sua imagem, foram
eliminadas as referências que possibilitassem a identificação dos deputados.
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se procura reproduzir o mais fielmente possível10 o que disse o parlamentar e a que resulta do

trabalho efetuado pelo Detaq. A intenção de disponibilizá-las em anexos foi a de tornar a

leitura do capítulo mais fluida. Ademais, pode assim o leitor, ele próprio, cotejar as duas

versões de cada pronunciamento aqui considerado e fazer suas próprias análises.

3.1 Pequeno Expediente

Os deputados inscritos para falar no Pequeno Expediente dispõem, cada um, de cinco

minutos para proferir seus discursos. Dessa forma, não conseguem abordar de maneira mais

aprofundada os temas, por falta de tempo mesmo. Isso não os impede, entretanto, de tratar dos

mais variados assuntos, desde os de sua região, como transcurso de aniversário de

emancipação política de municípios, manifestações de pesar pelo falecimento de determinado

correligionário ou eleitor, até os de relevância nacional, como reforma política e eleitoral,

segurança pública, habitação, saúde, orçamento público, política externa, entre outros.

3.1.1 Discurso de improviso

Discurso de improviso é aquele que o parlamentar realiza no plenário sem que tenha

elaborado previamente um texto para ali ser lido. Explique-se que a palavra “improviso”, em

se tratando de discurso parlamentar, não tem o mesmo significado que lhe atribuem os

dicionários, segundo os quais ela diria respeito a algo feito repentinamente, sem preparo. Em

regra, antes de o deputado ocupar a tribuna, tem em mente os tópicos que abordará sobre

determinado assunto. Alguns até costumam levar consigo breves anotações, para que elas

favoreçam a organização e a exposição das ideias. E é praxe que as repassem aos taquígrafos

e revisores, a fim de que esses e também os supervisores delas se valham para conferir grafias

                                                
10 De acordo com Marcuschi (2008, p. 51), a transcrição representa uma transcodificação, do sonoro para o
grafemático, que já é uma primeira transformação, mas não é ainda uma retextualização. Diz agora o autor desta
monografia que os taquígrafos fazem não uma transcrição somente, mas estabelecem um primeiro formato de
retextualização, que será aprofundado por revisores e supervisores.
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de palavras e nomes e sanar dúvidas que porventura surjam durante o processo de

retextualização.

Aqui, nesta parte do trabalho, será considerado um desses discursos. De improviso, o

orador se valeu dos 60 anos do lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki

para fazer uma crítica ao Governo Bush e à política externa dos Estados Unidos, que seria

eminentemente bélica e armamentista, o que, em sua avaliação, causaria insegurança mundial,

já que poderia protagonizar ou propiciar novo ataque nuclear. Alega o deputado que quase

sempre se fala das vítimas dessas bombas, mas não do país que realizou o ataque, os Estados

Unidos. Ressalta a importância da união dos povos no sentido de que se promova a

solidariedade e a paz com justiça social e distribuição de renda.

Percebe-se na transcrição ipsis verbis que o orador tem dificuldade para se expressar

com fluência, inicia períodos e não os conclui:

Alguém acionou a bomba atômica, alguém é responsável na humanidade,
que é o mesmo que fez... acionaram a bomba atômica... e no Japão, a partir
daquele período, começaram no mundo ser o pior império da humanidade,
aonde se julgam, decidem como eles vão intervir nos países que são contra
os interesses americanos, que não dizem “sim” ao Tio São, ao Bush, a essa
turma do crime, da violência na humanidade. (Anexo A, linhas 8-13.)

O orador encontrou ainda obstáculos na pronúncia de nomes próprios, conforme se

pode verificar no Anexo A desta monografia: Indochina/Hiroshima (linha 3); Tio São/Tio

Sam (linha 12); Vietnão/Vietnã (linha 23); Afagstão/Afeganistão (linha 25); Hussan/Hussein

(linha 26).

Considerando-se todo o discurso, o deputado, apesar de sua limitação quanto ao

correto encadeamento de períodos e orações e ao adequado uso de conectivos — conjunções,

preposições, advérbios —, bem como à observância de aspectos de regência e concordância,

apresentou sua mensagem, manifestou seus pontos de vista a respeito de um tema importante

e complexo. Coube então a servidores do Detaq a tarefa de registrar o discurso e torná-lo mais

organizado sintaticamente e mais condizente com a norma padrão da língua portuguesa. Os

revisores suprimiram as hesitações, transformaram estruturas truncadas em outras nas quais

prevalecem as sequências lógicas.

Veja-se este exemplo:

Orador :
Então é importante lembrar-se os mortos, as vítimas que até hoje estão
sofrendo. Mas nunca na história da humanidade... de negar... lembrar quem



41

foi os responsáveis. Porque não lembrar a história os responsáveis é não ter
visão de futuro, de horizonte. (Anexo A, linhas 14-16.)

Versão final:
É importante lembrar os mortos, as vítimas que até hoje sofrem, mas nunca,
em toda a história da humanidade, se lembram dos responsáveis. Não
lembrar os responsáveis é não ter visão de futuro. (Anexo B, linhas 11-13.)

Revisores e supervisor do Detaq procuraram interferir nesse discurso, portanto, não

para alterar o estilo do orador, muito menos para modificar o sentido de algo que tenha dito

em plenário. O objetivo desses técnicos é fazer com que aquilo que o deputado declarou possa

ser apreendido com mais eficácia por todos aqueles que lerem o seu pronunciamento, seja no

próprio dia em que foi proferido, seja depois de anos ou décadas, por historiadores, por

pesquisadores. Para isso se valem do conhecimento que têm da língua portuguesa e do tema

que está sendo abordado.

Esses servidores não estão isentos, contudo, de equívocos no que se refere a gramática,

especialmente a conteúdo, o que é mais grave. Logo no primeiro parágrafo da versão final,

por exemplo, foi suprimida esta oração: “Afinal, a Segunda Guerra Mundial já tinha

acabado”, que se encontra no Anexo A, linhas 3-4. À primeira vista, não há coerência em

relação ao que foi dito anteriormente pelo deputado. A questão aqui diz respeito a um dos

principais problemas enfrentados pelo revisor: a compreensão. Se ele não compreender bem o

texto, certamente não poderá fazer uma boa revisão. No caso, provavelmente o deputado quis

se referir à tese de que a Segunda Guerra Mundial terminaria naquele período, mesmo que os

Estados Unidos não tivessem lançado as bombas atômicas, pois a rendição do Japão era dada

como certa. Teriam agido dessa maneira, segundo os que sustentam a referida tese, para

evidenciar ao mundo todo o seu poderio militar e também econômico.

Não cabe aqui examinar se é procedente ou não essa tese, mas ressaltar que o deputado

provavelmente quis referir-se a ela. O parlamentar apenas a sugeriu. O revisor, em vez de

suprimir o pequeno trecho, poderia ter optado por redação como esta: A Segunda Guerra

Mundial já havia praticamente chegado ao seu fim. E, em favor da coerência, esse trecho

seria inserido, com adaptações, no fim do parágrafo seguinte, na versão final (Anexo B, linhas

5-6): “Esquecem-se de dizer que quem cometeu tal desgraça contra a humanidade foram os

Estados Unidos”, e num momento em que a Segunda Guerra Mundial já havia praticamente

chegado ao seu fim. Essa seria apenas uma possibilidade. Ou o revisor11 não a considerou, ou

                                                
11 O supervisor normalmente não tem como saber das eliminações feitas pelo revisor, porque não faz parte de
suas atribuições ouvir todo o discurso.
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julgou que o deputado se equivocou ao dizer que a guerra havia terminado, ou ainda optou por

não fazer uma interferência maior no discurso do orador.

Esse exemplo evidencia que há diferentes caminhos no processo de retextualização e

que, quanto mais dificuldade tiver o orador para se expressar, mais obstáculos o revisor

encontrará para realizar a sua tarefa. Fica demonstrado também que é fundamental que bem

interprete e compreenda o texto.

A propósito, cabe mencionar o que diz Eni Orlandi:

A inteligibilidade refere o sentido à língua: “ele disse isso” é inteligível.
Basta se saber português para que esse enunciado seja inteligível; no
entanto não é interpretável pois não se sabe quem é ele e o que ele disse. A
interpretação é o sentido pensando-se o co-texto (as outras frases do texto) e
o contexto imediato. Em uma situação “x” Maria diz que Antonio vai ao
cinema. João pergunta como ela sabe e ela responde: “Ele disse isso”.
Interpretando: “ele” é Antonio e “o que” ele disse é que vai ao cinema. No
entanto, a compreensão é muito mais do que isso. Compreender é saber
como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música etc) produz
sentidos. (ORLANDI, 2009, p. 26.)

Se houver má interpretação, má compreensão, fatalmente o discurso do parlamentar

será alterado indevidamente. E é sempre tênue, para o revisor de pronunciamentos, a linha que

separa o erro do acerto, pois não pode intervir demasiadamente no texto, acrescentar diversas

palavras, nem pode deixar registrados termos proferidos pelo orador que não permitem um

entendimento completo. Considere-se ainda o fator tempo: o revisor tem, a cada entrada no

plenário, menos de duas horas para entregar o seu trabalho; e o supervisor tem o tempo de um

dia de expediente para concluir a revisão de todos os discursos que integram a sua tarefa

diária.

Considere-se outro exemplo extraído do discurso sob análise:

Orador :
E ele [o império americano] que define quais os princípios democracia. Os
princípios democracia pra eles é a lei do mercado, é a ganância, é retirar as
riquezas e impor a sua forma de ver o mundo, desrespeitar as culturas,
desrespeitar os países e vender as suas bugiganga pros outros países. É fazer
cada vez mais a dominação. (Anexo A, linhas 30-34.)

Versão final:
Ele define os princípios democráticos, a lei do mercado. Sua ganância é
retirar riquezas, impor a sua forma de ver o mundo, desrespeitar a cultura de
outros países, vender as suas bugigangas, dominar cada vez mais. (Anexo
B, linhas 25-28.)
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O deputado afirmou que, para os Estados Unidos, os princípios democráticos são a lei

do mercado. Com a redação escolhida pelo revisor (“Ele define os princípios democráticos, a

lei do mercado.”), o leitor é levado a entender que o império americano define, entre outras

coisas, os princípios democráticos e a lei do mercado. Se quisesse dar o entendimento de que

a lei do mercado é princípio democrático, deveria ter usado dois-pontos depois da palavra

“democráticos”, em vez de vírgula.

Pode-se verificar dessa maneira que, para que realize um trabalho eficiente, o revisor

precisa conhecer as normas gramaticais e, sobretudo, o assunto abordado pelo orador. Se o

tema não for de seu conhecimento, inevitavelmente terá de fazer diversas pesquisas até

encontrar o caminho que lhe permita chegar à redação mais adequada.

O exame desse trecho do discurso indica a relevância da Análise do Discurso para este

estudo e até mesmo para a atividade do revisor, O construto teórico da AD pressupõe os

aspectos textuais, mas também elementos que extrapolam os limites do texto. No caso, tem de

ser considerado o posicionamento político-ideológico do deputado, um parlamentar de

esquerda que em seu discurso tem como um dos objetivos principais a crítica à política

externa norte-americana e ao então Governo Bush.

Um erro puramente gramatical não é algo que também se espere de um revisor de

textos, muito menos de um supervisor. Veja-se este exemplo: “Quem fez uma vez, é capaz de

fazer outra” (Anexo B, linhas 33-34). A vírgula, no caso, é incabível12. Mas esse tipo de erro

acaba sendo menos prejudicial à mensagem do deputado do que aqueles que dizem respeito

ao conteúdo do pronunciamento.

Registre-se ainda que, no caso, em se tratando de colocação pronominal, deveria ter

sido observada mais a oralidade do que aquilo que normalmente estabelecem as gramáticas

normativas a respeito desse tema. Algumas aconselham que não se deve deixar o pronome

solto, sem hífen, entre dois verbos. Provavelmente com base nisso, o supervisor decidiu

registrar “precisamo-nos”. (Anexo B, linha 35.) A maneira de falar do deputado, simples,

despojada, não se coaduna com esse registro. Ele disse “nós precisamos se ajuntar” (Anexo A,

linha 43). Teria o supervisor sido mais fiel ao estilo do orador se tivesse optado por escrever

“nós precisamos nos juntar”.

No que se refere a esse tópico, é interessante a observação de Evanildo Bechara:

Com mais freqüência ocorre entre brasileiros, na linguagem falada ou
escrita, o pronome átono proclítico ao verbo principal, sem hífen:

                                                
12 Não se separa com vírgula o sujeito do predicado, e a oração “quem fez uma vez” funciona como sujeito da
oração “é capaz de fazer outra”.
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Eu quero lhe falar
Eu estou lhe falando

A Gramática clássica, com certo exagero, ainda não aceitou tal maneira de
colocar o pronome átono (...). (BECHARA, 2003, p. 590.)

Em Portugal, certamente esse posicionamento do pronome se justifica, porque os

portugueses falam e escrevem dessa forma. No Brasil, a manutenção do pronome entre os

dois verbos está mais do que incorporada. O próprio Bechara, gramático, membro da

Academia Brasileira de Letras, considera um exagero esse entendimento dos adeptos da

gramática clássica.

Diga-se que o revisor optou por escrever “precisamos de nos juntar”. É uma redação

aceitável. Contudo, é mais comum que esse verbo seja seguido de preposição quando depois

aparece um substantivo; sendo seguido por outro verbo no infinitivo, é preferível que se

suprima a preposição (LESSA, 1976, p. 199-201 apud LUFT, 2002, p. 412). Exemplo no caso

de substantivo: preciso de comida. E agora no de infinitivo: preciso comer.

Talvez por ter levado em conta esse entendimento, tenha preferido o supervisor

eliminar a preposição e unir, com o uso do hífen, o pronome ao primeiro verbo.

Todos esses comentários indicam que, no processo de retextualização, aquele que

interfere nos pronunciamentos encontra diferentes impasses. O que priorizar? A gramática? A

oralidade? O que dizem uns gramáticos, e não outros? Em realidade, tudo vai depender de

cada orador, de seu estilo, do contexto, do assunto, do tipo de discurso, da fase da sessão. O

deputado que proferiu esse discurso veio do campo, do meio rural, representava

especialmente pequenos agricultores e trabalhadores sem terra. Se o pronunciamento tivesse

sido feito por um deputado oriundo da carreira diplomática, por exemplo, em que a maioria de

seus representantes procuram se expressar de maneira mais formal, procurando seguir com

mais rigor o que estabelece a norma padrão da língua portuguesa, seria adequada a opção do

supervisor no que se refere à colocação do pronome átono.

Esclareça-se, a propósito, que a origem do parlamentar apenas indica aos revisores um

tipo de interferência que pode ser feita no discurso. Não se trata de regra. Não é comum, mas

pode um deputado oriundo do meio rural respeitar o que estabelecem as gramáticas

normativas sempre que se expressa; já outro parlamentar, mesmo que proveniente da área

diplomática, pode manifestar-se da tribuna da Câmara dos Deputados de maneira bem

despojada. Não se pretende aqui, é evidente, estabelecer qualquer valoração entre diplomatas
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e agricultores na esfera linguística; apenas se deseja afirmar que o revisor tem de levar em

conta fatores que extrapolam o âmbito puramente gramatical.

Os próprios servidores que revisaram esse pronunciamento que está sendo aqui

analisado, se tivessem oportunidade de revisá-lo novamente, possivelmente identificariam

esses equívocos, especialmente os que dizem respeito ao conteúdo do discurso. Perceberiam

também que a maioria de suas intervenções foram procedentes, pois tornaram o texto mais

claro do que aquele que foi produzido pelo orador e o adequaram à norma padrão, e tiveram o

intuito de manter quase sempre o estilo simples e o vocabulário utilizado pelo orador. A

limitação de tempo é inimiga de uma revisão textual eficiente.

Por meio dessa análise se pode perceber que, mesmo que não queiram, mesmo que não

tenham consciência plena disso, o revisor e o supervisor, e até mesmo o taquígrafo, elaboram

também o discurso, tomam parte nesse processo que transcende a esfera gramatical. Na

grande maioria das vezes, os deputados não expõem seus argumentos, seus raciocínios de

maneira completa, não os estruturam sempre de forma coerente e coesa. É o revisor e o

supervisor então que vão procurar intervir para, respeitando as ideias e o estilo do orador,

preencher adequadamente essas lacunas, de modo a possibilitar que a mensagem que o

parlamentar deseja transmitir à sociedade seja por essa recebida de forma completa e clara.

3.1.2 Discurso encaminhado e discurso dado como lido

Nem sempre o deputado consegue fazer uso da palavra durante o Pequeno Expediente,

seja porque reuniões das Comissões da Câmara dos Deputados das quais participa o impedem

de estar presente no plenário nesse momento, haja vista que ocorrem às vezes

simultaneamente às sessões plenárias13, seja porque tem de se ausentar da Casa para, por

exemplo, participar de audiências em ministérios ou em outros órgãos, seja ainda porque não

conseguiu inscrever-se a tempo para ocupar a tribuna. Nesses casos, é comum que opte por

redigir um discurso e encaminhá-lo diretamente à Mesa, que tomará as providências para que

seja inserido nos Anais e divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa. Daí o nome,

discurso encaminhado.

O art. 75, I, do Regimento Interno define o seguinte:
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Art. 75. Ao ser-lhe concedida a palavra, o Deputado que, inscrito,
não puder falar, entregará à Mesa discurso escrito para ser publicado,
dispensando-se a leitura, observadas as seguintes normas:

I - se a inscrição houver sido para o Pequeno Expediente, serão
admitidos, na conformidade deste artigo, discursos que não resultem em
transcrição de qualquer matéria e desde que não ultrapasse, cada um, três
laudas datilografadas em espaço dois;

A inobservância do que estabelece o mencionado inciso tornou-se regra no dia a dia do

plenário, o que repercute consideravelmente no volume de trabalho do Detaq, questão já

abordada no capítulo anterior. Basta que se compulse o Diário da Câmara dos Deputados

para que se constate a existência, nessa fase da sessão, de discursos bem extensos, às vezes até

maiores do que os proferidos no Grande Expediente. Um exemplo apenas: na sessão do dia 21

de dezembro de 2006, foi aceito para publicação, no Pequeno Expediente, discurso com mais

de trinta páginas. Ademais, pode-se verificar igualmente que, em alguns desses mesmos

discursos encaminhados, matérias de jornal, artigos, documentos foram transcritos, o que não

deveria acontecer, caso fosse observado o que define esse inciso.

O discurso dado como lido se diferencia do encaminhado pela forma como é

oferecido. Ele não é apenas enviado à Mesa. O deputado faz uso do microfone no plenário e

solicita expressamente ao presidente da sessão que considere seu pronunciamento como lido.

Pode apenas apresentar esse pedido, como pode também, além disso, fazer um pequeno

improviso, que o supervisor14 avaliará oportunamente se integrará ou não o discurso. Muitas

vezes esse improviso é desconsiderado porque representa somente um resumo, que está

abrangido no texto entregue pelo parlamentar.

Esse tipo de intervenção torna-se cada vez mais usual, pois os deputados, sem que

gastem muito tempo, usam, muitas vezes sem inscrição prévia, os microfones do plenário e

têm a sua imagem e o resumo do discurso divulgados imediatamente pela TV Câmara, que

sempre transmite ao vivo as sessões do plenário. Depois, como esses pronunciamentos

recebem o mesmo tratamento dispensado aos demais discursos, são publicados normalmente

no Diário da Câmara dos Deputados e são divulgados no programa A Voz do Brasil.

São tantos os pronunciamentos apresentados dessa maneira que se tem tornado praxe a

destinação pela Mesa de parte do Pequeno Expediente ao recebimento desses discursos. Isso

faz com que o número de textos de cada sessão aumente significativamente, o que repercute

                                                                                                                                                        
13 O Regimento Interno da Casa proíbe que ocorram reuniões de Comissões ao mesmo tempo em que se realiza a
Ordem do Dia em sessão da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional (art. 46, § 1º).
14 Como assinalado no capítulo anterior, somente os supervisores cuidam dos discursos encaminhados, bem
como dos dados como lidos.



47

administrativamente no Detaq e, em consequência, interfere no tipo de revisão textual que se

faz nesse órgão da Casa, questão já abordada no capítulo anterior. Esse procedimento alcança

nem sempre de maneira positiva os próprios parlamentares. Assim se manifestou o deputado

Asdrubal Bentes na sessão ordinária do dia 26 de março de 2003, há mais de seis anos,

portanto:

Sr. Presidente, antes de mais nada, desejo reiterar meu
inconformismo diante do desrespeito ao Regimento Interno da Casa por
excessivo número de Parlamentares que, no período destinado ao Pequeno
Expediente, encaminham como lidos seus pronunciamentos. Creio, Sr.
Presidente, ter chegado a hora de darmos um basta a tal procedimento.

Os companheiros que acordam cedo e se inscrevem para fazer uso
da palavra estão sendo prejudicados. Na semana passada, por exemplo,
deixei de falar no Grande Expediente porque o Pequeno Expediente
prolongou-se por mais de uma hora. Porém, aquiesci ao pedido da
Presidência da Casa de transferir minha inscrição para esta semana.
Felizmente, o tema não ficou desatualizado.

Deixo registrado, portanto, este meu reclamo e solicito à Mesa que
adote providências no sentido de extirpar o mal ou de arrumar momento
azado para que o referido procedimento não prejudique nem o Pequeno,
nem o Grande Expediente (...). (DCD, 27/03/03, p. 10.169.)

A semelhança entre estes dois tipos de discurso, o dado como lido e o encaminhado, é

que ambos são escritos15, estão prontos antes da ida do deputado ao plenário. Os servidores do

Detaq que neles interferem têm que se preocupar somente com a revisão textual, à exceção,

evidentemente, da parte que porventura houver sido improvisada pelo deputado no plenário ao

solicitar que seu pronunciamento seja considerado na íntegra. Assim, é tarefa desses

funcionários proceder a todas as correções necessárias, tanto as de gramática quanto as de

conteúdo, fazer as devidas pesquisas e tornar o texto coerente e coeso, isento de falha, a fim

de oferecê-lo à publicação.

Apenas a título de ilustração, é transcrita a seguir parte de pronunciamento que foi

encaminhado por deputado à Mesa:

HOJE DIA DA CULTURA — PODERÍAMOS TER MAIS
O QUE COMEMORAR.
A NOSSA FRUSTRAÇÃO ONTEM FOI COM A NÃO
VOTAÇÃO DA PEC DA MÚSICA.
NÃO ENTENDI A PROPOSTA DE ACORDO
EXPLANADA PELO RELATOR (...).

                                                
15 Os discursos encaminhados, bem como os dados como lidos em que não houve improviso, contêm, logo após
a indicação do nome, do partido e do Estado do parlamentar, a expressão “pronuncia o seguinte discurso”. Nos
discursos de improviso, encontra-se a expressão “sem revisão do orador”. Caso o deputado retire o
pronunciamento no Detaq para que ele próprio faça a revisão e o devolva ao departamento, constará somente o
seu nome, seguido da sigla de seu partido e da Unidade da Federação que representa.
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TENHO CONCIÊNCIA QUE FIZ A MINHA PARTE
DESDE A DISCUSSÃO NA COMISSÃO NO ESFORÇO
PARA QUE A MESMA VIESSE A PLENÁRIO.
MAS COMO MÚSICO A MINHA SWENSAÇÃO É QUE
PEGARAM O GRUPO DE MÚSICOS QUE VEIO A
BRASILIA ONTEM , ENCHERAM ELES DE
HOMENAGENS E PALAVRAS DIFICEIS E OS
CONVENCERAM DE UM “ ACORDO”. (...)
AOS AMIGOS DO SEGUIMENTO DA MUSICA,DA
ARTE E DA CULTURA A MINHA ALERTA:
GALINHA QUE ENRRBA PATO,MORRE AFOGADA.
E CANARIO QUE ENRRABA JOÃO DE BARRO
ACABA SERVENTE DE PEDREIRO.

Optou-se por reproduzir aqui o texto exatamente como foi entregue pelo deputado —

com letras maiúsculas, sem alinhamento à direita, sem parágrafos, com erros de acentuação,

ortografia, pontuação — somente para que fique evidenciado que é imprescindível que

também os discursos escritos entregues pelos parlamentares sejam submetidos à revisão do

Detaq antes de seu envio à publicação no Diário da Câmara dos Deputados, a fim de que

fiquem livres de erros e, se for o caso, sejam submetidos à análise da presidência, para avaliar

se determinados textos atentam ou não contra o que estabelece o Regimento Interno.

O fato de se tratar de um texto escrito, supostamente elaborado com mais vagar do que

o discurso que é feito oralmente da tribuna, de improviso, não deve inibir o supervisor a fazer

as correções gramaticais devidas. No entanto, jamais interferirá de maneira a elaborar um

novo texto, totalmente em conformidade com as regras de organização textual, ou a adotar

estilo mais elaborado. Não. Ele apenas procurará, valendo-se ao máximo do vocabulário

empregado pelo orador, colocar o texto o mais conforme possível com a norma padrão da

língua portuguesa, sem deixar de observar as características da fala.

Como foi dito no início desta seção, os deputados dispõem de tempo reduzido no

Pequeno Expediente — cinco minutos —, não podem aprofundar-se no tema sobre o qual

discorrerão da tribuna do plenário. No entanto, é comum que abordem de maneira mais

superficial um assunto nesse período e, em outra oportunidade, tratem dele com mais

profundidade ou detalhes no Grande Expediente, fase da sessão que será a seguir considerada.

3.2 Grande Expediente



49

É sobretudo nessa fase da sessão que tem o deputado condições de se deter mais no

tema, ou nos temas, que escolheu para tratar da tribuna da Câmara dos Deputados, pois dispõe

de mais tempo, 25 minutos. Tem ainda a possibilidade de estabelecer um debate com seus

pares, que apresentam por meio de apartes seus comentários, suas críticas, seus pontos de

vista.

No discurso relativo a essa fase da sessão considerado neste estudo, proferido em

setembro de 2004, o deputado optou por abordar um assunto local — o desempenho do então

prefeito do município da Serra, no Espírito Santo —, mas que em realidade também dizia

respeito a todas as cidades brasileiras: as eleições municipais daquele ano. Os revisores de

discurso parlamentar precisam interferir nos textos de maneira própria, obviamente. Isso vale

para qualquer tipo de discurso. Agora, nos pronunciamentos em que são abordados temas que

possam trazer repercussões mais graves à carreira política do deputado ou à sua imagem, é

imperioso que eles se cerquem de mais cuidados ainda. Temáticas polêmicas, portanto, como

religião, disputas eleitorais, aborto, pesquisas com utilização de células-tronco, questões

salariais, flexibilização de direitos trabalhistas, racismo, entre outras matérias, bem como

assuntos que, por si sós, não seriam altamente controversos, mas que, por determinada razão,

pela conjuntura política, assim se tornaram, como o uso de cartões de crédito corporativos por

integrantes da esfera governamental, para citar apenas um exemplo mais recente, devem

receber tratamento ainda mais cauteloso por parte daqueles que revisam pronunciamentos

parlamentares.

O deputado, no discurso em questão, a um mês das eleições municipais de 2004, e o

aparteante, do mesmo Estado do orador, pronunciaram-se para ressaltar a suposta excelência

da administração do então prefeito da referida cidade. Certamente consideraram isso os

revisores que lidaram com esse texto, para que não cometessem o equívoco de, em suas

intervenções relacionadas ao discurso, proceder a qualquer acréscimo, supressão ou

modificação que pudesse levar alguém a entender que teria como objetivo atenuar a ênfase

que o parlamentar almejou conferir ao desempenho do administrador municipal a fim de

sensibilizar os habitantes de sua cidade no sentido de que votassem no candidato apoiado pelo

parlamentar. Esse apoio fica patente sobretudo após a leitura das linhas 345 a 350 do Anexo

D.

É habitual que no Grande Expediente os deputados levem de seus gabinetes para o

plenário discursos escritos, dos quais fazem quase sempre apenas leitura parcial e depois

pedem ao presidente da sessão que os considerem como se tivessem sido lidos integralmente.

Não faz toda a leitura porque em realidade o tempo nem sempre é suficiente, seja porque faz
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improvisos, concede apartes, seja porque leva ao plenário texto que não tem como ser lido em

25 minutos.

Foi esse o caso do pronunciamento que vai ser agora objeto de análise. O orador, no

caso, apesar de não ter feito pedido expresso ao presidente da sessão, certamente entregou um

texto escrito à Mesa, que o repassou ao Detaq, responsável pela redação que consolida os dois

discursos, o de improviso e o escrito. Uma forma de se constatar neste estudo que houve

entrega pelo deputado de discurso escrito é comparar o número de linhas da versão do orador

(Anexo C) com o da versão do supervisor (Anexo D), a que é publicada no Diário da Câmara

dos Deputados. Constata-se que a primeira versão, com 226 linhas, é muito menor que a

segunda, que tem 353 linhas. E, quando é realizada apenas a atividade de retextualização,

quando é feita somente a transposição do oral para o escrito, ocorre justamente o contrário: o

texto escrito daí resultante é menor do que o falado, porque, entre outras modificações, são

suprimidas as repetições desnecessárias, as hesitações, os elementos típicos da fala (né,

entendeu, sim, viu), termos que perdem sua validade quando transpostos para o texto escrito,

as redundâncias. Marcuschi (2008, p. 94) esclarece que um texto falado, ao ser transformado

em texto escrito, diminui em extensão.

O fato de o deputado improvisar e entregar discurso escrito para que seja considerado

na íntegra não interfere nas atividades de taquígrafos e revisores, pois esses têm de se

preocupar apenas com o que foi pronunciado no plenário. Já os supervisores precisam

redobrar a atenção, porque têm de unificar os dois textos, o de improviso e o escrito. Nem

sempre essa é uma tarefa complicada. Essa facilidade se verifica quando o deputado apenas

faz alguns comentários que podem ser acrescentados ao texto sem qualquer problema. Agora,

quando tenta reproduzir por meio de outras palavras o texto que tem em mãos, faz com que a

tarefa do supervisor se torne complexa. Às vezes, pode até inviabilizar a unificação, haja vista

que os dois tipos de texto, o escrito e o resultante do improviso, são semelhantes, mas não são

iguais, e nem sempre pode o supervisor considerar apenas um deles. Nesse caso, em que a

unificação se torna inexequível, registra-se todo o improviso, seguido então do discurso

escrito, que é antecedido da expressão “pronunciamento encaminhado pelo orador”, em letras

maiúsculas, centralizada na página. E assim são eles publicados.

Convém assinalar que, quando isso ocorre, não fica o supervisor desincumbido de

proceder à revisão do discurso escrito. Ele dispensa a esse tipo de texto o mesmo tratamento

que confere aos discursos encaminhados, bem como aos considerados como lidos, nessa ou

em qualquer outra fase da sessão.
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O texto escrito pode servir como auxílio ao deputado no momento em que discursa,

mas pode também apresentar-lhe obstáculos. O trecho a seguir evidencia essa dificuldade:

Toda a grande jornada começa com o primeiro passo, e o primeiro
passo para reconstituir este município foi acabar com os chamados marajá.
Eram setenti... setenta e sete funcionários que recebiam do município
salário astronômicos, superiores a 27 mil reais por mês, e já no primeiro ano
de governo o prefeito estipulou um subteto, e nenhum funcionário passou a
ganhar mais de 4 mil reais. Uma economia anual de 550 mil reais por mês,
dando o total no ano de 6 milhões de reais. A partir daí, foi possível colocar
as contas em dia e equilibrar as finanças.

A luta contra os marajá foi tão ada que ela começou em 77 e só
terminou em abril deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal, num ato
de justiça, mostrando que a justiça tarda mas não falha, dando ganho de
causa ao município. (Anexo C, linhas 23-32.)

Percebe-se claramente que o ato de ler impede que sua fala seja fluida. Ele hesita

(“setenti...setenta”); confunde-se (“economia anual de 550 mil reais por mês, dando o total no

ano de 6 milhões de reais”); pronuncia palavras de maneira incorreta (“ada”, em vez de

“árdua”); se embaraça com os plurais (“os chamados marajá”, “salário astronômicos”);

equivoca-se (disse “77”, querendo referir-se ao ano de 1977, e, na verdade, no discurso a

referência era ao ano de 1997).

O supervisor tem a possibilidade de, para fazer as devidas correções, valer-se do texto

lido pelo deputado. O problema é que nem sempre o orador o entrega. Quando isso acontece,

o servidor tem que se basear sobretudo no contexto e ler todo o discurso antes de fazer

qualquer alteração, pois uma dúvida que surge no início do pronunciamento pode talvez ser

sanada com uma informação que se encontra no meio ou no fim do texto. Em último caso, se

não encontrar maneira de elaborar redação satisfatória, precisa entrar em contato com o

gabinete do deputado, a fim de colher as informações necessárias, fazer os ajustes devidos e

oferecer à publicação um texto correto.

Na situação aqui analisada, o deputado entregou texto escrito. Isso se percebe, como já

se afirmou, comparando-se a sua fala com a versão produzida pelo supervisor:

Orador:
A Central de Ambulâncias da Prefeitura da Serra realiza em média 2 mil
atendimentos por mês. São oito veículos equipados para fazer o primeiro
atendimento de urgência ou emergência, primeiros socorros e transporte
inter-hospitalar. Duma das ambulâncias é equipada com UTI. Lembrando
que para isso, é só discar o número 192, de qualquer telefone si... fixo, e
será atendido.

Com isso, nós ajudamos a diminuir a criminalidade, porque quem
fazia isso era a Polícia Militar, e os carro da Polícia Militar agora estão à
disposição da Polícia Militar. (Anexo C, linhas 80-87.)
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Versão final:
A Central de Ambulâncias da Prefeitura da Serra realiza uma média

de 2 mil atendimentos por mês, cerca de 70 atendimentos por dia. São 8
veículos equipados para fazer o primeiro atendimento de urgência ou
emergência, primeiros socorros e transporte inter-hospitalar. Uma das
ambulâncias é equipada com uma UTI.

A iniciativa é inédita no Estado e funciona 24 horas por dia, durante
todos os dias da semana. Para utilizar esse serviço, o morador do Município
deve discar 192, de qualquer telefone fixo. Com isso, ajudamos a diminuir a
criminalidade, porque quem fazia isso era a Polícia Militar, cujos carros
agora estão disponíveis para cuidar da segurança do Município. (Anexo D,
linhas 74-81.)

Nota-se que o supervisor fez acréscimos que não poderia ter feito se não estivesse de

posse do texto escrito do deputado. Adicionou ao pronunciamento as expressões “cerca de 70

atendimentos por dia” e “a iniciativa é inédita no Estado e funciona 24 horas por dia, durante

todos os dias da semana”, que não foram proferidas pelo parlamentar, não constam da versão

ipsis verbis.

O supervisor precisa ter mais atenção e cautela para realizar seu trabalho

especialmente quando se submete a sua análise um discurso em que há leitura de texto escrito,

improvisos e pedido do parlamentar para que a parte não lida integre o pronunciamento, o que

acontece com frequência no Grande Expediente. É maior a chance de que esse integrante do

Detaq se depare com um texto em que há diversas partes truncadas ou não muito claras. Não

pode ele, contudo, ao procurar atribuir coesão e coerência ao texto, interferir indevida ou

excessivamente no discurso. Essa recomendação vale para qualquer tipo de pronunciamento,

mas sobretudo para esse, levando-se em conta que o deputado pode ter dificuldade para

realizar a leitura, pode fazer improvisos, permitir apartes, e ainda dispõe de 25 minutos para

falar. A complexidade, portanto, é maior, bem como a chance de haver trechos incompletos

ou de difícil compreensão.

Em situações como a que está sendo aqui analisada, em que o deputado não faz leitura

adequada do texto que tem em suas mãos, salta trechos sem estabelecer uma conexão entre o

último parágrafo que leu e o primeiro da parte em que retoma a leitura, o mais prudente é que

o supervisor use menos os elementos conectivos — conjunções, advérbios, pronomes — e

mais o ponto final, dando preferência a orações mais curtas. Dessa maneira expõe o

pensamento do orador e reduz consideravelmente a possibilidade de oferecimento ao leitor de

uma ideia que talvez não tenha sido aquela que o deputado intentou transmitir.

Com base nos dois trechos anteriormente destacados, não tem o leitor condições de

dizer se houve ou não improviso, mas quem tiver acesso ao texto que leu o deputado, sim.
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Verificará que o segundo parágrafo da versão do orador foi resultado de improviso. E o

supervisor nele interferiu para torná-lo compatível com as normas gramaticais. Assim,

acrescentou o pronome relativo “cujo”, o que evitou a repetição de “Polícia Militar”;

flexionou o substantivo, para indicar corretamente o plural, e substituiu “estão à disposição”

por “estão disponíveis”, a fim de evitar o eco, ou seja, a sucessão de palavras que rimam entre

si.

Esses trechos mostram o que o supervisor tem de fazer em todo o discurso com as

referidas características. Tem de realizar este procedimento: considerar a manifestação oral,

compará-la com o texto escrito, unificar ambos e efetuar as devidas correções de gramática e

de conteúdo. Indicam ainda esses trechos a relevância da Análise do Discurso, devido à

atenção aos aspectos formais e à estrutura do texto, e principalmente da retextualização, que

considera o contínuo dos gêneros textuais. A complexidade da retextualização está aqui

evidenciada, bem como a relação entre fala e escrita, pois há expressão oral, há documento

escrito e há texto que os unifica.

Os ajustes, as adaptações, as correções, tudo isso tem de ser feito tanto na parte do

improviso quanto na parte do texto escrito. Não pode evidentemente o servidor se furtar a

interferir devidamente no texto. Vejam-se estes exemplos:

Orador:
Além do atendimento normal na área de ginecologia, clínica geral,

pediatria, odontologia, saúde mental, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS,
programa como raiva, pequena cirurgia, curativo, nebulização, unimilação,
entre outros grandes... são atendidos nesse município. (Anexo C, linhas
109-112.)

Versão final:
Atendimentos oferecidos nas policlínicas: ginecologia, clínica geral,

pediatria, odontologia, saúde mental, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS,
Programa da Raiva, pequena cirurgia, curativo, nebulização, imunização,
entre outros, sendo que grande parte desses serviços são de atenção do
Estado e não do Município. (Anexo D, linhas 102-105.)

No primeiro trecho, evidencia-se mais uma vez a dificuldade que tem o deputado de

fazer a leitura do texto, haja vista que pronunciou “unimilação”, vocábulo que nem existe, em

vez de imunização, e não concluiu a leitura do parágrafo. E o cotejo entre os dois trechos

mostra que havia problemas no próprio texto que o parlamentar estava lendo, em que foram

considerados como atendimentos, num só grupo, especialidades médicas (ginecologia,

pediatria), doenças (hanseníase, tuberculose) e procedimentos (curativos, nebulização). É

certo que o supervisor manteve o que constava do texto escrito, não quis realizar maior
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interferência. Mas a questão é que, às vezes, uma interferência maior é necessária. Uma das

possíveis redações seria esta:

As policlínicas prestam atendimento nas áreas de ginecologia, clínica
geral, pediatria, saúde mental, odontologia; oferecem tratamento a
portadores de hanseníase, tuberculose, DST/AIDS; realizam ainda, entre
outros procedimentos, pequenas cirurgias, curativos, nebulização,
imunização. Além disso, mantêm programa de combate à raiva.

Dessa forma se colocam os elementos nos seus respectivos grupos — especialidades

médicas, doenças, procedimentos e programa de combate a enfermidade — e se expõem

claramente os serviços que as policlínicas oferecem à comunidade.

Aproveite-se, por fim, a menção a pequeno excerto desse pronunciamento para se

realçar que aquele que intervém no discurso parlamentar precisa fazê-lo com propriedade e

atenção, bem como para se destacar que o deputado, o revisor e o supervisor, mesmo tendo

por base o mesmo texto escrito, podem fazer registros que não são idênticos. Serão

apresentadas agora quatro versões de um mesmo trecho, a que consta do texto lido pelo

deputado, a da manifestação oral do parlamentar, a do revisor e a versão final, produzida pelo

supervisor:

Texto escrito:
Os índices de evasão são os menores do Espírito Santo, com menos de 1%.
Em 1996 havia 25.127 alunos da rede municipal de ensino. Hoje, esse
número subiu para mais de 48 mil, portanto, praticamente dobrou.

Orador:
O índice de evasão escolares são menores do país, menos de 1%... Em 1996
haviam 27.127 alunos; hoje, esse número subiu para 48 mil. Portanto,
drob... dobramos a prat... praticamente a capacidade. (Anexo C, linhas
123-125.)

Revisor:
Os índices de evasão escolar são os menores do Espírito Santo, com menos
de 1%. Em 1996, havia 25.127 alunos. Hoje, esse número subiu para mais
de 48 mil, portanto o dobro.

Supervisor:
Os índices de evasão escolar são os menores do Espírito Santo,

menos de 1%. Em 1996, havia 25.127 alunos. Hoje, esse número subiu para
mais de 48 mil, portanto, o dobro. (Anexo D, linhas 116-118.)

Esses trechos indicam que não há total coincidência entre eles, e deveria haver, tendo

em vista que o deputado leu um texto escrito, que, ao menos nessa pequena parte, não merecia

reparos, excetuando-se a possível substituição de “com menos” por “estão abaixo”.
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Percebe-se novamente na manifestação do deputado sua dificuldade de leitura, mas

ele, por exemplo, deixou bem claro ao leitor que se tratava de evasão escolar. É certo que,

pelo contexto, já que essa parte do texto cuidava de educação no município da Serra, era

possível saber que se tratava de evasão escolar, mas o parlamentar preferiu enfatizar isso. Foi

uma opção dele, mantida corretamente pelo revisor e também pelo supervisor. Contudo, ele

disse que os índices de evasão escolar dessa cidade eram os menores do país, em vez de dizer

que eram os menores do Espírito Santo. Nesse caso, agiram apropriadamente o revisor e o

supervisor, que optaram pela redação contida no texto lido pelo deputado. Provavelmente

entenderam que o parlamentar se equivocou ao ler o discurso, que sua intenção não foi dizer

que o índice se referia ao país, mas apenas ao Estado capixaba.

O deputado também não mencionou corretamente o número de alunos nem afirmou

que eram da rede municipal de ensino. Certamente tanto o revisor quanto o supervisor tiveram

acesso ao texto, pois de outro modo não saberiam que o número correto era 25.127, e não

27.127, e ainda que o índice de evasão escolar se referia apenas ao Estado do Espírito Santo e

não ao Brasil inteiro. Dessa forma, de posse do texto lido pelo deputado, deveriam ter

registrado a expressão “da rede municipal de ensino”, que, como se vê nos excertos, se

encontra apenas na versão escrita em que se baseou o deputado para proferir o seu discurso.

Os alunos não eram da rede estadual nem da federal, mas sim da rede municipal, e o

deputado, em todo o seu pronunciamento, estava querendo ressaltar justamente a esfera do

município, a administração da cidade da Serra, que, em sua avaliação, havia sido excelente, o

que justificava seu apoio, nas eleições de 2004, ao candidato que a integrava16.

O revisor e o supervisor corrigiram o erro de concordância introduzido pelo deputado,

que leu “haviam”, em vez de “havia”17. Contudo, retiraram injustificadamente o vocábulo

“praticamente”, que constava do discurso escrito e foi, apesar da dificuldade de leitura que

tem o parlamentar, por ele proferido. O dobro de 25.127 é 50.254, número próximo de 48 mil,

conforme mencionou o orador, daí o uso da palavra “praticamente”, a indicar que não se trata

do dobro exatamente, mas de quase18 o dobro. Não se entende por que o revisor eliminou essa

palavra e muito menos o motivo pelo qual a supressão foi mantida pelo supervisor, que repôs

a vírgula após a conjunção “portanto”, o que indica que interferiu nesse trecho, mas não repôs

a palavra suprimida indevidamente.

                                                
16 Vide Anexo D, linhas 346-351.
17 O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não varia.
18 O Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa indica que a palavra “praticamente”, entre outros
significados, é sinônimo de “quase”.
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Essas observações concernentes a tão pequeno trecho servem aqui para destacar as

particularidades do processo de revisão dos discursos parlamentares efetuada no Detaq. São

variadas as interferências que podem ocorrer durante as fases de produção do discurso, desde

a manifestação do deputado no plenário até a versão que será finalmente publicada no Diário

da Câmara dos Deputados. Se, por exemplo, um deputado tiver apenas improvisado, não se

tiver valido de qualquer texto escrito no plenário, e o revisor fizer supressões indevidas, o

supervisor dificilmente terá condições de saber que houve essas eliminações, e o

pronunciamento será publicado com erros nos Anais. Portanto, deve o revisor fazer somente

as intervenções que são realmente procedentes, a fim de que o supervisor tenha todas as

condições de interferir corretamente no texto, dando-lhe unidade e livrando-o de qualquer tipo

de impropriedade.

As observações que acabam de ser realizadas dizem respeito a um pequeno trecho,

mas o raciocínio utilizado tem validade para todo o pronunciamento.

Em discursos do Grande Expediente, portanto, aqueles que vão cuidar da tarefa de

retextualização e da revisão do discurso precisam atentar para as questões relacionadas à

gramática, ao estilo do orador, ao seu vocabulário; precisam ser o mais fiéis possível ao que

disse o deputado; agora, necessitam especialmente estar preparados para lidar com um

discurso mais extenso e mais complexo. É maior nessa fase da sessão a probabilidade de que

tenham de analisar também texto escrito entregue pelo deputado, fazer a devida unificação

com o resultante do improviso — somente o supervisor tem essa atribuição — e ainda

considerar os apartes.

3.2.1 Aparte

Convém, por fim, discorrer sobre os apartes, que recebem dos taquígrafos, revisores e

supervisores o mesmo tratamento dispensado às outras manifestações dos parlamentares no

plenário. A diferença é que nele não são feitos parágrafos, e o nome do aparteante não é

registrado em letras maiúsculas, diferentemente do que acontece com a indicação do nome do

orador principal.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no caput do art. 176, define aparte

como “a interrupção, breve e oportuna, do orador para indagação, ou esclarecimento, relativos

à matéria em debate”.
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A duração do aparte vai depender do bom senso do aparteante, da condescendência do

orador e da intervenção ou não do presidente19. O certo é que o tempo do aparte, ou dos

apartes, é abatido do prazo de que dispõe o orador que está na tribuna.

O aparteante tem a possibilidade de revisar sua intervenção, mas desde que o orador o

autorize, conforme estabelece o § 5º do art. 176 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. Em casos como esse, depois que o deputado faz a revisão, o texto é submetido ao

exame de um supervisor, que se limitará a corrigir apenas erros gramaticais que porventura

tenham subsistido. Não fará alterações de conteúdo, mas somente a adequação necessária

relativamente a, por exemplo, crase, concordância verbal e nominal, colocação de vírgulas, as

que não modifiquem o sentido do texto, evidentemente.

O aparte feito no pronunciamento do Grande Expediente que está sendo aqui

considerado (Anexo C, linhas 44-73; Anexo D, linhas 45-66) serviu especialmente para que o

aparteante elogiasse o orador e o então prefeito do município da Serra. Mas nem sempre o

aparteante tem a intenção de apresentar elogios ao orador. Há situações em que aquele que faz

o aparte deseja interferir asperamente no discurso do deputado que está na tribuna, que se

pode manifestar no sentido de não conceder o aparte, mas, como a presidência quase sempre

não determina à taquigrafia que não faça o registro, a intervenção acaba sendo transcrita. Em

regra, o presidente só determina que não haja o registro se o orador disser claramente que não

deseja que o aparte integre o seu pronunciamento.

Sobretudo nesses casos precisam os revisores e os supervisores interferir o mínimo

possível no texto, a fim de que não se dê margem a interpretações indevidas. Ressalte-se que

esse embate quase sempre ocorre entre adversários políticos, com ânimos exaltados na

ocasião, o que os predispõe a produzir orações truncadas, a não concluir raciocínios, a usar

termos não muito polidos, que às vezes atentam contra o decoro parlamentar, os quais jamais

devem ser retirados ou substituídos, a não ser que a presidência assim determine, com base no

art. 17, V, “b”, do Regimento Interno.

O aparte é, na prática, o instrumento de que dispõem os deputados para propiciar o

debate, apresentar pontos de vista diferentes, solicitar esclarecimentos. Serve ainda para que o

aparteante apresente elogios ao orador ou reforce politicamente a mensagem do orador, como

fez o deputado que solicitou o aparte que está sendo agora considerado. Usou da palavra com

o intuito apenas de parabenizar o deputado e também o prefeito do município, que, segundo o

aparteante, atuam competentemente em favor da população da cidade. Esse tom laudatório

                                                
19 Estabelece o Regimento Interno (art. 17, I, “h”) que é atribuição do presidente determinar o não apanhamento
de discurso ou aparte pela taquigrafia.
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pode até propiciar liberdade maior ao revisor para interferir no texto, que agora não se refere a

contenda, mas a elogio. Não pode, contudo, mesmo em casos como esse, exorbitar de suas

atribuições. Observe-se este exemplo:

Aparteante:
(...) parabéns o povo do Espírito Santo por ter um representante como vossa
excelência aqui na câmara federal. Muito obrigado. Deus continue
abençoando e trilhando os seus caminhos. (Anexo C, linhas 71-73.)

Versão final:
Parabéns ao povo do Espírito Santo por ter um representante como V.Exa.
na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. (Anexo D, linhas 65-66.)

O servidor que faz revisão em discurso parlamentar deve suprimir termo ou expressão

se realmente são desnecessários ou incabíveis. Fora isso, não há por que efetuar a eliminação.

Logo, não se encontra explicação para a retirada pelo revisor20 da expressão “Deus continue

abençoando e trilhando os seus caminhos”, proferida pelo aparteante. Esse tipo de

modificação extrapola o campo linguístico e alcança a esfera religiosa. Poderia ter gerado

uma reação do deputado e um problema para o departamento. Os servidores do Detaq têm de

fazer todo o esforço possível para se restringirem ao âmbito técnico.

A fidelidade ao que disse o orador e as modificações realmente necessárias, corretas,

embasadas, sempre serão aliadas de quem faz a revisão do pronunciamento, em especial nas

ocasiões em que a dúvida e a polêmica têm mais possibilidade de ocorrer, como no caso de

apresentação de questão de ordem, o próximo item a ser considerado.

3.3 Questão de ordem

A Ordem do Dia é o período da sessão no qual ocorrem discussões e votações de

matérias. É, por isso, a fase em que é mais comum que os ânimos dos parlamentares fiquem

mais exaltados, pois é nessa hora que as decisões vão ser tomadas ou ratificadas; é nesse

momento que há nas galerias do plenário cidadãos, representantes de sindicatos ou de

organizações da sociedade civil, interessados em assistir à sessão, os quais às vezes se

                                                
20 Assinale-se que o supervisor não teria como saber da retirada da expressão porque, em regra, não acessa o
áudio para realizar sua tarefa. Recorre ao som apenas quando não tem condições de fazer a correção apenas com
base na parte escrita, quando suspeita de que há algo errado no texto. Caso constate que houve supressão
indevida, ele repõe os termos ou expressões que haviam sido eliminados.
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manifestam, contrariando dispositivo regimental (art. 77, § 4º). É nesta fase da sessão, a

Ordem do Dia, que normalmente o maior número de deputados se faz presente. Essas

características acabam interferindo nos pronunciamentos, haja vista que há mais burburinho,

ruído no recinto; deputados acabam usando ao mesmo tempo os microfones21 quando há

polêmica, outros conversam muito perto das mesas dos taquígrafos e revisores, o que dificulta

a identificação dos oradores e o registro taquigráfico; parlamentares lançam mão do

Regimento Interno para convencer o presidente da Mesa a tomar a decisão que mais lhes

favoreça; outros se manifestam rápida e concomitantemente, sem a autorização de quem

preside a sessão, para declarar ou retificar voto ou para registrar presença. Nesse cenário, os

deputados acabam se pronunciando de maneira mais acalorada, o que aumenta a possibilidade

da ocorrência de hesitações, truncamentos, gaguejos, palavras ou expressões mal

pronunciadas, raciocínios inconclusos.

Tudo isso influi, obviamente, no trabalho do revisor para registrar corretamente o que

foi pronunciado em plenário. O revisor precisa ficar muito atento, nessa fase da sessão,

porque há muitas citações de leis, dispositivos legais e regimentais, proposições legislativas.

Como os deputados normalmente já estudaram, discutiram e votaram as matérias nas

Comissões da Casa, ou seja, em geral estão inteirados do assunto que está sendo então

discutido no plenário, muitas vezes não se preocupam em mencionar de maneira completa as

informações sobre elas. Se fazem menção a um projeto de lei complementar, por exemplo,

relacionado à matéria sobre a qual estão deliberando, costumam dizer apenas “projeto nº

327”, por exemplo. Cabe ao revisor, ou ao supervisor, em última instância, para fazer o

registro completo, com exatidão, conferir esse número e descobrir se se trata de projeto de lei,

de projeto de lei complementar, de projeto de decreto legislativo, de projeto de resolução, de

projeto de lei de conversão, ou até mesmo de proposta de emenda à Constituição. Se o

registro não for feito de maneira completa, o leitor do discurso, posteriormente, caso queira ou

precise ter acesso ao projeto, terá de descobrir por conta própria os dados referentes à

proposição.

A Ordem do Dia, portanto, é uma fase muito dinâmica da sessão, em que há muitos

diálogos, debates, questionamentos, solicitações de esclarecimento. Daí por que não poderia

                                                
21 Atualmente, além dos cinco microfones existentes na mesa e nas duas tribunas, há 11 microfones de apartes no
plenário, o que dificulta sobremaneira o trabalho de servidor do Departamento de Taquigrafia que tem a
incumbência de identificar todos os deputados que deles fazem uso. Os parlamentares utilizam esses microfones
com frequência para declarar voto ou registrar presença, até mesmo quando relator está na tribuna proferindo
parecer, momento em que nem aparte é permitido, conforme estabelece o inciso III do § 2º do art. 176.
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ficar de fora desta monografia a análise de um tipo de pronunciamento que ocorre sobretudo

nesse período. Trata-se da questão de ordem.

O art. 95 do Regimento Interno estabelece o seguinte:

Art. 95. Considera-se questão de ordem toda dúvida sobre a
interpretação deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com
a Constituição Federal.
........................................................................................................................

§ 4º A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com
a indicação precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja
observância se pretenda elucidar, e referir-se à matéria tratada na ocasião.

§ 5º Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições em que se
assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente não permitirá a sua
permanência na tribuna e determinará a exclusão, da ata, das palavras por
ele pronunciadas. (...)

Esses dispositivos indicam claramente que deve o deputado apresentar os artigos do

Regimento Interno ou da Constituição Federal em relação aos quais formulará sua questão de

ordem. Isso, no entanto, não foi observado no exemplo que é utilizado neste estudo.

Observe-se a maneira como exatamente se expressaram os oradores e a versão final elaborada

pelo Detaq:

Oradores:
O SR. DEPUTADO - Senhor presidente, eu quero formular uma

questão de ordem sobre o item 3 da pauta, justamente com o tempo
suficiente para que, até a apreciação do item 3, a Secretaria da Mesa possa
tomar uma posição.

O item 3 refere-se à Medida Provisória nº 175. Essa medida
provisória foi aprovada pela Câmara em forma de PLV, e, no Senado, por
uma preferência, o PLV foi rejeitado. E, na verdade, volta à Câmara agora
para ser apreciada apenas a medida provisória, conforme determina o inciso
V do art. 7º do projeto... da Resolução nº 1. Mas, na verdade, senhor
presidente, eu acredito — e é isso que eu quero solicitar a atenção da Mesa
— que a Câmara perde o seu papel quando o Senado da República rejeita o
PLV, e obrigatoriamente esta Casa só poderá apreciar a medida provisória.

A questão de ordem que eu formulo é nos seguintes termos, Sr.
Presidente: se a Câmara... se a Câmara rejeitar a medida provisória, o que
irá acontecer? Irá à sanção o PLV que já foi aprovado pela Câmara, ou a
medida provisória irá ao arquivo?

Eu acho que a Mesa tem que tomar uma providência a respeito
dessa medida provisória.

O SR. PRESIDENTE - Respondo logo a V.Exa.
Se a MP for rejeitada pela Câmara, vai à sanção o PLV já aprovado

pela Câmara. Não tem como. Se... Não tem como, porque uma matéria já
foi aprovada na Câmara. Está claro, lógico...

O SR. DEPUTADO - Eu agradeço, eu agradeço a V.Exa., e, na
verdade, esse é o entendimento, porque já houve uma votação da Câmara, a
Câmara já aprovou o PLV. Rejeitada a medida provisória, subsiste o PLV, e
ele vai à sanção.
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Obrigado, Sr. Presidente.

Versão final:
O SR. DEPUTADO - Sr. Presidente, formulo questão de ordem

sobre o item 3 da pauta, e o faço com tempo suficiente para que, até sua
apreciação, a Secretaria da Mesa possa tomar uma posição.

O item 3 é referente à Medida Provisória nº 175, aprovada pela
Câmara dos Deputados em forma de projeto de lei de conversão. No Senado
Federal, por questão de preferência, esse PLV foi rejeitado e, agora, volta à
Câmara dos Deputados para ser apreciada apenas a medida provisória,
conforme determina o inciso V do art. 7º da Resolução nº 1.

Sr. Presidente, solicito à Mesa a devida atenção, pois a Câmara dos
Deputados perde seu papel quando o Senado Federal rejeita o PLV, uma
vez que, dessa forma, obrigatoriamente esta Casa tem de apreciar a medida
provisória.

Formulo a seguinte questão de ordem: se a Câmara dos Deputados
rejeitar a medida provisória, o que acontecerá? Vai à sanção o PLV já
aprovado por esta Casa e a medida provisória é arquivada?

A Mesa tem de tomar uma providência quanto a essa medida
provisória.

O SR. PRESIDENTE - Se a MP for rejeitada pela Câmara dos
Deputados vai à sanção o PLV já aprovado por este Plenário. Não há como
ser diferente.

O SR. DEPUTADO - Agradeço a V.Exa. Na verdade, esse é o
entendimento, porque a Câmara dos Deputados aprovou o PLV. Portanto,
rejeitada a medida provisória, subsiste o PLV, que vai à sanção.

Percebe-se que o deputado não tem dúvida concernente ao Regimento Interno, mas à

resolução do Congresso Nacional sobre a apreciação das medidas provisórias. A despeito

disso, a manifestação do parlamentar foi aceita como questão de ordem pela Mesa, e deve a

taquigrafia efetuar o registro normalmente.

É de notar que o servidor foi atento no que diz respeito às referências feitas pelo

deputado da legislação e de proposições. Conferiu o número da medida provisória, mas

deveria ter indicado o ano, 2004; informou que PLV significa projeto de lei de conversão e

depois manteve apenas a sigla; registrou corretamente que se trata do § 5º do art. 7º e não do

inciso V, até porque nesse artigo nem incisos há; e apontou de maneira acertada o ano da

resolução, porém deveria ter indicado também que a resolução foi editada pelo Congresso

Nacional.

Assim falam os deputados, não se prendem a detalhes que já conhecem. Sabem eles

que, em se tratando de medida provisória, a Resolução nº 1 é a que foi editada pelo Congresso

Nacional em 2002; que PLV significa projeto de lei de conversão; que MP é medida

provisória ou, em outro contexto, Ministério Público. E é comum também que se enganem na

referência a dispositivos legais. Por isso, sobretudo o supervisor tem de fazer as devidas

pesquisas para proceder ao correto registro, oferecendo ao leitor as informações
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complementares. Dessa maneira não faz alterações de conteúdo erradas e torna o discurso

mais preciso. Um ponto importante: precisa estar alerta para a possibilidade de o parlamentar

ter-se manifestado de forma obscura ou imprecisa deliberadamente. Nesse caso e sempre que

o servidor tiver dúvida, não é recomendável que faça a alteração. Quanto mais experiência

tiver, quanto mais conhecer o estilo e o comportamento do orador e seus posicionamentos

político-ideológicos, mais condições terá de saber se a modificação que pretende fazer é

cabível ou não.

Se o revisor deve ser fiel às ideias e ao estilo do orador nos pronunciamentos em geral,

deve agir assim especialmente em se tratando de questão de ordem, que pode ocasionar, por

exemplo, o adiamento de uma votação, o encerramento de uma sessão. As decisões da

Presidência a respeito delas podem até propiciar alterações no Regimento Interno, conforme

estabelece o § 10 do art. 95:

Art. 95...................................................................................................
..............................................................................................................
§ 10. As decisões sobre questão de ordem serão registradas e

indexadas em livro especial, a que se dará anualmente ampla divulgação; a
Mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o caso, as alterações
regimentais delas decorrentes, para apreciação em tempo hábil, antes de
findo o biênio.

Com base nisso, deve o revisor ser muito parcimonioso em suas interferências no

pronunciamento do deputado. Precisa estar extremamente seguro da mudança que pretende

fazer.

Quanto ao texto sob análise, o servidor agiu com eficiência. Não precisaria, contudo,

no primeiro parágrafo ter substituído a expressão “até a apreciação do item 3” por “até a sua

apreciação”, pois gerou ambiguidade. O leitor fica sem saber se a apreciação se refere ao item

3 ou à própria questão de ordem, e o deputado mencionou expressamente a apreciação do

item.

Essa questão de ordem foi apresentada em 2004. No ano de 2008 a direção do Detaq,

com o intuito de evitar problemas, achou por bem determinar o registro quase textual do que

fosse pronunciado na Ordem do Dia. Isso acabou gerando insegurança entre os servidores,

que, por receio, deixaram de fazer interferências devidas, a fim de aproximar ao máximo o

texto escrito da fala do deputado. Desafortunadamente, nem a interferência mais profunda

feita pelo revisor, nem a transcrição ipsis verbis garantem correção no processo de

transposição da fala para a escrita. A opção mais eficaz é propiciar as condições para que o

servidor esteja cada vez mais preparado para, no texto, manter o que tiver de ser mantido e
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modificar o que deve ser modificado. Se porventura fizer qualquer supressão, acréscimo ou

modificação indevida, deve ser responsabilizado por isso.

3.4 Comunicação de Liderança

As Comunicações de Liderança não constituem uma fase da sessão, como o Pequeno e

o Grande Expediente, a Ordem do Dia e as Comunicações Parlamentares. Os líderes das

bancadas, em qualquer momento da sessão, podem pronunciar-se a respeito de determinado

assunto. O Regimento Interno prevê o seguinte a respeito desse tipo de intervenção:

Art. 89. As Comunicações de Lideranças previstas no § 1º do art. 66
deste Regimento destinam-se aos Líderes que queiram fazer uso da palavra,
por período de tempo proporcional ao número de membros das respectivas
bancadas, com o mínimo de três e o máximo de dez minutos, não sendo
permitido apartes, destinando-se à Liderança do Governo a média do tempo
reservado às representações da Maioria e da Minoria.

Parágrafo único. É facultada aos líderes a cessão, entre si, do tempo,
total ou parcial, que lhes for atribuído na forma deste artigo.

Reitere-se o que estabelece o § 1º do art. 66, já mencionado no primeiro capítulo deste

estudo:

Art. 66....................................................................................................
................................................................................................................
§ 1º Em qualquer tempo da sessão, os Líderes dos Partidos,

pessoalmente e sem delegação, poderão fazer comunicações destinadas ao
debate em torno de assuntos de relevância nacional.

Em regra, os líderes usam esse espaço para realmente tratar de assuntos de relevância

nacional, mas às vezes, por condescendência do deputado que estiver presidindo a sessão,

temas de menor importância são também abordados. Apesar disso, a intervenção é

considerada como comunicação de liderança.

O discurso escolhido para ser analisado nesta parte do trabalho serve especialmente

para indicar que também acontece de o deputado se pronunciar de maneira mais ordenada e

coerente, usando de forma correta na maior parte de seu discurso vocabulário adequado ao

ambiente e ao tema e quase sempre orações bem estruturadas.

O intuito, com isso, não é elogiar deputado por ter boa capacidade de expressão, mas

assinalar que o revisor se depara também com textos cuja retextualização se torna muito
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facilitada, haja vista que, nesse caso, basta que faça corretamente a pontuação e somente

proceda a algumas adequações no processo de transposição do oral para o escrito. Daí se

depreende que o revisor deverá ser igualmente cauteloso em suas intervenções, pois não faz

sentido trocar o correto pelo certo, muito menos modificar algo por entender que está errado

quando, em realidade, não está.

No caso de o orador dominar as ferramentas que o idioma lhe oferece, não deve o

revisor diminuir sua atenção às possibilidades de ocorrência de erro — precisa estar sempre

atento. Há oradores que utilizam em seus discursos termos não muito comuns e construções

sintáticas mais elaboradas e também menos usuais, o que pode levar aquele que vai cuidar do

texto a fazer alterações, mesmo movido por boa intenção, que não procedam ou que apenas

alterem o estilo do parlamentar ou reduzam a ênfase que ele pretende conferir a determinada

ideia.

Veja-se como se expressa o deputado em determinado momento de seu discurso:

Usando dos poderes de argumentação irretorquíveis, o governo sempre
consegue convencer a sua base de sustentação. Conseguiu para votar contra
o aposentado; conseguiu para votar contra os velhinhos; conseguiu para
votar contra o servidor público; conseguiu para aumentar os tributos de uma
forma impressionante. Quando quer, consegue. (Anexo E, linhas 23-27.)

Agora, a versão final:

Usando dos poderes de argumentação irretorquíveis, o Governo sempre
consegue convencer sua base de sustentação. Conseguiu votar contra os
aposentados, contra os velhinhos, contra o servidor público, para aumentar
os tributos de forma impressionante. Quando quer, consegue. (Anexo F,
linhas 21-24.)

Valeu-se o deputado nesse trecho de uma figura de sintaxe: a elipse22. Ele não quis

repetir alguns termos que havia acabado de mencionar, mas outros, sim. Desse modo,

subentendemos que suprimiu propositalmente, por exemplo, além de “o governo”, o trecho

“convencer sua base de sustentação”. Se tivesse optado pela pronúncia integral, a oração seria

esta: [o governo] conseguiu [convencer a sua base de sustentação] para votar contra o

aposentado.

É certo que a preposição “para” em seguida ao verbo “conseguiu” causa um

estranhamento ao leitor, mas isso seria logo superado caso o revisor não tivesse suprimido as

repetições que vieram em seguida, as quais certamente foram utilizadas pelo orador com o
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intuito de enfatizar o comportamento supostamente equivocado do governo e de sua base de

sustentação no parlamento. O autor do discurso ora em análise era integrante da bancada de

oposição ao governo. Portanto, queria ressaltar que os governistas na Câmara dos Deputados

votaram, segundo ele, a favor de matérias que prejudicariam aposentados, idosos, servidores

públicos e, por outro lado, aumentariam a carga tributária. Visa o orador a prejudicar a

imagem do governo e obter ganhos eleitorais com a crítica que faz. Em vista disso, não cabe

ao revisor, provavelmente para evitar a repetição de palavras no texto, diminuir a ênfase que o

deputado pretendeu conferir a seu discurso.

A preocupação do revisor em evitar repetições mostra-se também neste trecho:

Quem os obstrui é o próprio Governo, pela volúpia com que baixa as tais
medidas provisórias. Se analisarmos o aspecto mecânico, é a própria
bancada de sustentação do Governo que aqui não vem”. (Anexo F, linhas
56-59.)

O deputado repetiu a parte final. Disse o seguinte:

Quem obstrui o trabalho dessa casa é o próprio governo, pela volúpia com
que baixa as tais medidas provisórias. E, se analisarmos o aspecto
mecânico, é a própria bancada de sustentação do governo que aqui não vem
— aqui não vem! (Anexo E, linhas 61-63.)

Quis o orador destacar que não era a oposição que estava impedindo que o quórum

para deliberação fosse alcançado e, dessa forma, as sessões pudessem ser realizadas sem

maiores obstruções, mas sim a própria bancada governista.

Certamente a intenção do revisor é fazer com que o texto fique livre de palavras

desnecessárias, torne-se mais claro, mas esse procedimento pode não ser realizado

adequadamente e levar o autor do pronunciamento a entender que o servidor está querendo

amenizar a crítica que ele está querendo fazer de maneira mais enfática. Portanto, precisa o

revisor ter muita cautela ao interferir no discurso, para que não saia da esfera técnica e,

mesmo que inadvertidamente, entre na ideológica de maneira imprópria.

Já em outro ponto do texto, pequena e apropriada correção não foi feita. Observe-se a

manifestação do deputado e, em seguida, a versão do revisor:

Orador :

                                                                                                                                                        
22 A omissão, segundo Bechara (2003, p. 592), de um termo facilmente subentendido por faltar onde
normalmente aparece, ou por ter sido anteriormente enunciado ou sugerido, ou ainda por ser depreendido pela
situação, ou contexto.
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Aliás, não repete só na prática legisferante, não, repete todo santo dia na
política econômica, na distribuição de favores governamentais; repete e
aperfeiçoa. (Anexo E, linhas 57-58.)

Revisor:
Aliás, não repete só na prática legisferante, mas todo santo dia na política
econômica e na distribuição de favores governamentais — repete e
aperfeiçoa. (Anexo F, linhas 53-54.)

A palavra legiferante, pronunciada incorretamente pelo deputado, não foi registrada de

maneira certa também pelo revisor. Infelizmente, há sempre a chance de algo errado no texto

não ser percebido pelo revisor, especialmente no caso daquele que atua em departamento de

taquigrafia, onde a disponibilidade de tempo é sempre reduzida. Alie-se a esse fato a grande

quantidade de textos que tem de analisar diariamente. Contudo, nada disso o desobriga de

realizar as devidas correções. É uma característica, justa ou não, desse tipo de trabalho.

O destaque a essas intervenções do revisor nesse pronunciamento podem levar alguém

a entender que não teria ele realizado um trabalho eficiente no que se refere a esse

pronunciamento. Não foi esse o caso. As referidas modificações não foram muito apropriadas,

mas não chegaram a comprometer a mensagem que o deputado desejou transmitir. A

pontuação foi realizada de maneira correta, no geral foi respeitado o vocabulário e, em grande

parte, o estilo do orador, à exceção das referidas repetições, evidentemente.

Por fim, cabe menção a um fato que ocorreu quando esse deputado fazia o seu

pronunciamento. Houve uma breve falha de gravação, que se percebe na transcrição ipsis

verbis:

Aliás, manifestei essa certeza na reunião dos líderes, na última que houve.
(Falha na gravação) ...quando o Congresso se reunir, depois das eleições,
nós vamos ter onze medidas provisórias. (Anexo E, linhas 51-53.)

E esta foi a versão final, que pode ser encontrada no Anexo F, linhas 48-49: “O que

acontecerá? Quando o Congresso Nacional se reunir, depois das eleições, teremos 11 medidas

provisórias (...)”.

O revisor e também o taquígrafo, evidentemente, estavam no plenário e fizeram o

registro daquilo também que não foi possível ser captado pelos microfones por causa de falha

técnica. Isso indica a importância de se manter o registro simultâneo à realização do discurso,

não só para que se suprimam lacunas decorrentes de problemas técnicos, mas também para

que o servidor tenha noção do que realmente está ocorrendo no recinto em que é proferido o

discurso e mais elementos seguros para executar corretamente a atividade de retextualização.
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Nesse caso, a falha na gravação foi muito breve, não chegou a comprometer o

entendimento do texto. A questão é que, quando não há o registro ao mesmo tempo em que

fala o orador, ou seja, quando conta o servidor apenas com a gravação, não se sabe a extensão

do que não foi gravado. Isso se verifica diversas vezes no trabalho referente às Comissões da

Casa, onde não há o registro simultâneo. Quando há falha na gravação, o servidor do Detaq

precisa assinalar no texto que houve essa falha, pois não tem como saber se houve ou não

perda significativa.

É fundamental, portanto, que tanto o revisor quanto o taquígrafo procedam ao registro

como se gravação alguma estivesse sendo feita, que registrem tudo o que for possível

enquanto estiverem realizando seu trabalho no plenário. A gravação deve ser usada como

auxílio para preencher eventuais lacunas, não como a base do registro.

Após o exame dos pronunciamentos realizado neste capítulo, aflora mais uma vez a

importância dos elementos da Análise do Discurso, em sua vertente anglo-saxã, para esta

monografia. Aspectos formais e estruturais do texto foram priorizados, como se viu, mas

fatores que não se limitam a ele também foram considerados, como questões relacionadas à

produção do discurso e igualmente elementos políticos e ideológicos. Isso foi verificado

sobretudo no pronunciamento relativo ao Pequeno Expediente. Justifica-se lembrar então que

a análise do discurso não se pode limitar aos aspectos puramente linguísticos. Contudo, no

caso do trabalho desenvolvido pelo Detaq, os elementos que transcendem o texto têm de ser

levados em conta pelo revisor só para que lhe permitam proceder à retextualização de maneira

mais eficaz, para respeitar a mensagem do orador, e não para realizar, por exemplo,

interpretação sociolinguística. A ênfase, assim, recai sobre o texto, não sobre aquilo que

ultrapassa o campo linguístico. Essa extrapolação, portanto, não é enfatizada, é somente

tomada em consideração.

Por fim, é oportuno ressaltar, a título de conclusão deste capítulo, que os revisores

promovem algum tipo de reelaboração do discurso, mesmo que não tenham exata noção disso,

mesmo que não seja sua intenção causar maiores interferências no texto.

Também ficou evidenciado que a intensidade da intervenção do revisor no discurso vai

depender da maneira como se expressa o deputado, do domínio que tem ou não do idioma,

bem como do tipo de pronunciamento e da fase da sessão em que é proferido. No caso do

deputado que se manifestou no Pequeno Expediente, a sua dificuldade de expressão fez com

que o revisor realizasse mais modificações e supressões em seu discurso. Já no caso do

deputado que usou da palavra para apresentar uma Comunicação de Liderança, a interferência

do revisor, por conta de seu domínio do idioma, foi menor. Percebe-se que, no texto da
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redação final (Anexo F, com 65 linhas), comparando-o com o da transcrição ipsis verbis

(Anexo E, com 69 linhas), foi suprimido o equivalente a quatro linhas apenas. Ao se comparar

o Anexo A com o Anexo B, relativos ao discurso de Pequeno Expediente, constata-se que foi

eliminado o correspondente a doze linhas.

Cabe ao revisor, portanto, reconhecer as características de cada tipo de

pronunciamento e perceber as formas de expressão do orador. E compete ao revisor ainda

respeitar os limites que se lhe apresentam na execução de sua tarefa e as possibilidades que

estão ao seu alcance para realizar com eficiência o trabalho de revisão. Para isso, necessita de

capacitação adequada, uma das questões abordadas no próximo capítulo.
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4 LIMITES E POSSIBILIDADES DA REVISÃO

No caso em estudo, é fundamental que o revisor de textos, sobretudo o de

pronunciamentos, tenha noção dos limites de sua atuação, de suas intervenções em um

trabalho que não é de sua autoria. Encontra às vezes limites também em seu ambiente laboral,

devido à escassez de funcionários, à limitação do tempo para a entrega da tarefa. Essa

limitação, no entanto, pode ser reduzida caso atente para as possibilidades que se lhe

apresentam em decorrência da maior compreensão que possa vir a ter de sua função.

4.1 Divulgação do discurso parlamentar

A relevância e o alcance do discurso parlamentar, mais em alguns momentos, em

outros menos, não se restringem à casa legislativa, tanto no presente quanto no passado. Na

década de 1950, por exemplo, como relatam os mais idosos, era comum a publicação integral

de discursos em jornais de alta circulação, especialmente do Rio de Janeiro, a então capital

federal, o que evidenciava o interesse da população pelo que falavam da tribuna os deputados.

Com a implantação da ditadura militar em 1964 e seu recrudescimento até o início dos anos

70, o parlamento perdeu muito de seu poder e também de sua voz, tendo em vista que vários

de seus membros que se opunham ao governo militar foram cassados. Alguns dos que

conservaram seus mandatos continuaram pronunciando seus discursos, mas a repercussão já

não era a mesma que se verificava no período democrático instaurado em 1946 e interrompido

naquele ano da década de 60. Afinal de contas, não podiam mais falar o que realmente

pensavam, devido à repressão imposta pelo regime militar, o que redundava em discursos

menos contestatórios, e a imprensa, por seu turno, estava também sob o alcance da censura.

Sobretudo a partir de 1988, quando é promulgada a Constituição que ainda vigora, os meios

de comunicação, já livres dos censores, voltam a dar mais espaço ao que ocorre no

parlamento, que havia então retomado e ampliado, com o novo texto constitucional, suas

atribuições e seus poderes, o que levou a sociedade a novamente dar mais atenção ao que os

seus representantes tinham a lhe dizer.
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Atualmente, contudo, é comum que sejam divulgadas, especialmente pelos telejornais

brasileiros, imagens do plenário da Câmara dos Deputados quase vazio, com poucos

parlamentares a ouvir o orador que ocupa a tribuna. É de conhecimento geral que a maioria

dos cidadãos do país não tem informações precisas sobre as etapas do processo legislativo,

não entende a dinâmica dos trabalhos do plenário, seja porque não buscam informar-se mais e

melhor e se contentam com o estereótipo ainda reiterado de que os políticos seriam pouco

afeitos ao trabalho mais intenso, seja porque não reuniram os meios cognitivos e materiais que

lhe permitam compreender o que realmente ocorre no âmbito do Poder Legislativo. Não há

como negar que muita gente no Brasil, mesmo não sendo analfabeta, é incapaz de ler e

compreender um livro ou até mesmo jornais que apresentam artigos e matérias um pouco

mais aprofundadas sobre a política nacional. E não são poucos aqueles que reúnem boas

condições intelectuais, mas não se aprofundam no tema porque nele não têm interesse mesmo.

Assim, ficam sem saber que no plenário pode haver pouca gente, por exemplo, num início de

tarde, mas, horas depois, faltar espaço para acomodar todos os deputados que ali estão. A

imagem que fica para a maior parte da população, no entanto, é aquela transmitida pela

televisão brasileira.

Certamente levando isso em conta, a Câmara dos Deputados resolveu criar na década

passada os seus próprios órgãos de comunicação, como a Agência Câmara, a TV Câmara, a

Rádio Câmara e o Jornal da Câmara. Ademais, mantém a instituição o seu portal na Internet,

por meio do qual o cidadão tem acesso a imensa gama de informações a respeito do trabalho

desenvolvido pelos deputados federais, inclusive aos pronunciamentos parlamentares,

evidentemente23. Neste ano, a Agência Câmara lançou sua página oficial no Twitter — rede

social e serviço de microblogs —, pela qual os internautas podem receber informações sobre

os debates e também sobre as votações. Diga-se ainda que deputados, bancadas dos partidos,

Comissões Permanentes da Casa mantêm os seus blogs, por intermédio dos quais enviam

informações relacionadas à atividade parlamentar.

Todo esse aparato informativo potencializa a divulgação do discurso parlamentar. De

acordo com depoimento de servidores da Câmara dos Deputados lotados na Secretaria de

Comunicação Social24, frequentemente os textos produzidos pelos revisores do Departamento

                                                
23 O Detaq sempre forneceu as notas taquigráficas dos discursos proferidos em plenário. A diferença é que,
antes, fazia isso por meio de papel, e as notas eram entregues somente àqueles que as solicitavam ao
departamento, em regra jornalistas. Hoje em dia, estão disponíveis na Internet e podem ser consultadas por
qualquer cidadão no mundo que tenha acesso à rede mundial de computadores.
24 Informações fornecidas pelos integrantes do Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE) denominado Comunicação
Pública no Legislativo: aspectos teóricos/conceituais, diretrizes editoriais e práticas profissionais. O GPE é
vinculado à linha de pesquisa Cidadania e práticas democráticas de representação e participação política,
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de Taquigrafia são utilizados por jornalistas desses órgãos de comunicação. Valem-se dos

registros dos pronunciamentos para elaborar parte do programa A Voz do Brasil, checar

informações, reunir dados que embasem os que vão entrevistar os deputados. Esse próprio

servidor declarou que, quando atuava na área de informação escrita, sempre recorria ao que

era produzido pelo Detaq, a fim de redigir suas matérias. O Jornal da Câmara publica

diariamente matérias sobre todos os discursos do Grande Expediente, notas sobre as

Comunicações de Liderança e também a respeito de pronunciamentos feitos no Pequeno

Expediente, as quais são reproduzidas pela Agência Câmara na seção “Notas sobre

pronunciamentos”.

A propósito, diga-se que as informações disponibilizadas pela Agência Câmara na

Internet auxiliam muitos jornalistas do interior do país na redação de suas matérias

relacionadas aos assuntos de que tratam os deputados federais. Também os assessores de

imprensa que integram gabinetes parlamentares repassam a transcrição dos discursos para

veículos de comunicação que têm abrangência regional ou local. Assim se possibilita que até

os que moram em locais mais distantes tomem conhecimento da atuação do parlamentar e se

interessem também a lhe apresentar propostas que sejam do interesse daqueles que ali

residem. Cite-se como exemplo a questão do escalpelamento, principalmente de mulheres, na

região amazônica. Só nessa parte do país, milhares de cidadãos tiveram o couro cabeludo

arrancado porque não havia a devida proteção no eixo que liga a hélice ao motor de

embarcações, normalmente antigas. Assim, os cabelos se enroscavam no eixo, e parte do

couro cabeludo acabava sendo arrancado. O problema foi considerado por deputados federais,

por meio de discursos e de proposições legislativas, que foram divulgados por órgãos de

comunicação da Casa e também por outros de abrangência nacional. A repercussão foi mais

expressiva especialmente depois que o projeto sobre o assunto, de autoria de deputada federal,

foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República.

Temas como esse, que se referem mais a regiões específicas do país, são tratados na

Câmara dos Deputados, bem como muitos outros de alta repercussão nacional, como

orçamento público, reforma tributária, forma de distribuição dos recursos decorrentes da

exploração de petróleo na camada pré-sal, legislação de trânsito, corrupção em órgãos

públicos, cassação de parlamentares. Tratem os discursos de assuntos de interesse de uma

pequena região, tratem de questões de alta relevância nacional, merecem dos revisores do

Detaq o tratamento mais adequado e correto possível, sobretudo depois do que foi exposto

                                                                                                                                                        
comunicação e educação política, do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados (Cefor-CD).
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nesta seção deste estudo, que mostra que o alcance de um discurso parlamentar pode ir muito

além dos limites do plenário.

4.2 A atuação do revisor

Essas observações sobre ampla divulgação dos pronunciamentos parlamentares

acabam deixando de ser consideradas às vezes pelos próprios revisores. A rotina desses

funcionários, o seu dia a dia, o pouco tempo de que dispõem para entregar o texto revisado25,

a falta de retorno, por parte das chefias, sobre a qualidade do trabalho que está sendo por eles

realizado, tudo isso contribui para que percam de vista a relevância de sua atividade e acabem

por interferir nos textos de maneira automatizada, sem considerar as especificidades do

processo de retextualização, dando o mesmo tratamento a pronunciamentos com

características diferentes. Por exemplo, um parecer oral feito por um deputado no período da

Ordem do Dia demanda normalmente do revisor pesquisas sobre a legislação ou as

proposições legislativas citadas, redobrada atenção relativamente aos nomes referidos pelo

parlamentar26. Já uma intervenção por meio da qual um deputado pede esclarecimentos sobre

a realização de sessão deliberativa no dia seguinte ao da sessão em que se pronuncia exige

menos do revisor.

Um dos principais limites que têm de ser respeitados pelo revisor é o que diz respeito à

fidelidade, palavra muito destacada por chefes e diretores no Detaq, mas pouco explicada.

Depreende-se do que foi exposto no capítulo anterior que fidelidade não significa a

reprodução exata de todas as palavras expressas pelo orador e obediência cega às construções

                                                
25 É comum vê-los lanchando diante de suas próprias mesas de trabalho porque não dispõem de muito tempo
para ir até a lanchonete mais próxima. Outros, bem como taquígrafos — sobretudo esses, os mais atingidos pelo
problema da falta de funcionários no Detaq —, dizem que protelam ao máximo a ida ao toalete para que tenham
mais tempo e assim possam terminar a tarefa antes de nova ida ao plenário para fazer o próximo registro. Ficam,
portanto, muito tempo à frente do computador, o que já fez com que muitos tenham sido acometidos de doenças
laborais, como os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), o que motivou o
Departamento Médico da Casa a oferecer programa de ginástica laboral para o setor.
26 Lembre-se que certa vez uma deputada, relatora de CPI, ao apresentar o documento final dos trabalhos da
comissão ao Plenário, não citou, propositalmente, nome que figurava na lista de acusados que constava do
relatório escrito que ela havia disponibilizado com antecedência aos deputados, muitos dos quais criticaram com
veemência a atitude da parlamentar. Se o revisor, por zelo, houvesse inserido o nome no texto, porque constava
do documento escrito entregue pela oradora, certamente encontraria problemas, seria repreendido. Já no caso de
um discurso em que um deputado parabeniza, por exemplo, diversos prefeitos, o revisor seria elogiado por ter
registrado nome que, por distração, não foi mencionado pelo parlamentar no momento em que lia o seu
pronunciamento. O revisor tem que considerar, sempre, que cada caso é um caso.
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sintáticas escolhidas por ele. A fidelidade tem que se referir à mensagem que o parlamentar

deseja transmitir, ao vocabulário por ele utilizado, ao seu estilo, aspectos que o responsável

pela revisão do texto tem que procurar respeitar ao máximo. O revisor tem condições de

incluir no texto determinadas palavras que sabe que são de domínio do deputado e não foram

pronunciadas. Sabe disso provavelmente porque já revisou outros discursos do mesmo

parlamentar ou porque consultou no site da Câmara outros pronunciamentos de autoria dele.

Se o revisor ficar limitado aos termos proferidos pelo deputado na oportunidade, pode perder

a chance de tornar o texto mais claro, sem repetições impróprias, de livrá-lo de ambiguidades

ou contradições.

Outro limite com que se depara o revisor é o que se refere às normas, sobretudo as

gramaticais, bem como as regras estabelecidas pelo Detaq ou mesmo as sugeridas pela própria

Câmara dos Deputados, por meio de seu manual de redação, que dispensou certa atenção à

linguagem no pronunciamento parlamentar:

Em se tratando de pronunciamento parlamentar, não há como definir
um estilo mais adequado ou menos adequado, muito menos considerar
determinado estilo certo ou errado, visto que ele é próprio de cada orador,
de cada redator, de cada produtor de texto, enfim.

Apesar disso, em nome do bom-senso, é importante que, mesmo
respeitadas as características próprias de cada orador ou redator, o discurso
parlamentar se paute pelas regras de estilo da redação oficial, excetuadas, é
claro, a impessoalidade e a padronização, visto que aqui se trata de um texto
de autor.

Valem, no entanto, os conceitos de clareza e de concisão, expressos
anteriormente, por se aplicarem a qualquer tipo de texto que pretenda
alcançar o objetivo da comunicação. Nesse sentido, é sempre bom ter em
mente que o discurso, por mais solene que seja a ocasião, deverá se adequar
à linguagem atual. Desse modo, são de evitar os preciosismos, os
rebuscamentos, os arcaísmos sintáticos ou lexicais, para que a mensagem
não se perca no trajeto emissor-receptor. (...)

Tenha-se em mente, também, que o texto de um discurso parlamentar
tem a finalidade de ser proferido, devendo, portanto, subordinar-se às
características da oralidade. (MANUAL, 2004, p. 39.)

O revisor está limitado por normas, obviamente, não pode registrar o que bem

entender, mas precisa convencer-se de que tem a possibilidade de, na busca da clareza,

proceder a supressões e acréscimos no texto, a fim de que torne a mensagem do parlamentar

compreensível ao maior número de cidadãos possível e de que se estabeleça o “objetivo da

comunicação”, conforme se lê no trecho citado acima. Jamais pode o revisor alegar que não

fez correções procedentes no texto porque seguiu a determinação de respeitar fielmente o que

disse o orador. Não pode, ao contrário, interferir demasiadamente no texto, a ponto de

descaracterizar a forma como se expressou o deputado.
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Já se afirmou neste estudo que a maior parte do trabalho realizado pelo Detaq é de boa

qualidade — as reclamações são poucas, pelo menos as que chegam ao departamento.

Entretanto, erros acontecem, algo até certo ponto normal diante do grande volume de textos27

que são revisados no Detaq diariamente. Quanto maior a quantidade de pronunciamentos,

maior a possibilidade da ocorrência de equívocos. Alie-se a isso a já mencionada falta de

tempo para a realização da tarefa. Alguns erros, contudo, não podem ser cometidos por

revisores. Se o deputado afirma, por exemplo, que um assessor se dirigiu ao “mapa”, o

revisor, pela experiência que tem, pelo conhecimento que deve ter, não pode entender que o

parlamentar se refere a uma carta geográfica. Se atentar para o contexto, inferirá que se trata

da sigla do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Basta que faça uma

rápida consulta ao site desse ministério para se certificar disso. Não pode ainda registrar que o

deputado “saldou” o visitante, pois o verbo correto, no caso, não é saldar, e sim saudar. Em

outra situação, mesmo que o parlamentar tenha dito que alguém fez ouvidos bobos, não pode

o revisor registrar a manifestação dessa forma, tendo em vista que a expressão correta é “fazer

ouvidos moucos”, que consta, por exemplo, do Dicionário Aurélio, usado no departamento.

Existem ainda os erros decorrentes da má pronúncia do deputado ou da má audição de

quem faz o registro, as quais não justificam que alguém registre, por exemplo, num discurso

sobre gestão pública, que “isso é responsabilidade que ingeriu”. Mas o registro foi feito dessa

forma, e não desta: isso é responsabilidade de quem geriu. Outros exemplos: registrou-se

incorretamente “capta recursos de um mercado, de um título”, em vez de “capta recursos do

mercado vendendo títulos”; “situação do governo”, em vez de “situação e governo”; “no

Ciuni”, um conselho, em vez de “não se unem”.

Constatam-se ainda erros de pontuação, crase, concordância verbal e nominal, tópicos

que precisam ser dominados por qualquer um que pretenda realizar uma boa revisão textual.

Reitere-se, a bem da verdade, que são muitos os acertos. A quantidade maior de

acertos, contudo, não desobriga o revisor de buscar o aperfeiçoamento, a fim de ter como

meta o texto isento de impropriedade, muito menos a chefia de agir para que o servidor

execute corretamente a sua tarefa. E esse aperfeiçoamento não diz respeito apenas ao aspecto

gramatical. Precisa o revisor atentar para todos os aspectos do texto. Considere-se um

discurso em que o autor tenha feito menção ao Deputado Valadares. O revisor, depois de ter

corrigido todos os erros gramaticais, deduziu que o parlamentar desejava reportar-se ao

                                                
27 Consoante dados fornecidos pela direção do Detaq, foram revisadas no mês de outubro de 2009, somente no
caso do Plenário, 3.084 laudas de discursos de improviso, 654 de discursos encaminhados e 833 de
pronunciamentos considerados como lidos, totalizando, portanto, 4.571 laudas.
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Deputado Pedro Valadares, e assim fez o registro. No entanto, o autor do pronunciamento

referia-se ao Deputado Valadares Filho. Esse exemplo demonstra que aquele que faz a revisão

tem de evitar todo tipo de erro e tem capacidade de fazer acréscimos, desde que, depois de

efetuadas as pesquisas necessárias, esteja convicto de que estão corretos. Um erro como o

mencionado acaba por macular todo o bom trabalho que tenha sido realizado pelo revisor.

A fim de oferecer aos integrantes do Detaq um material no qual se pudessem basear

para melhor exercerem suas atividades, a direção do departamento elaborou o Manual de

padronização28 de textos: gramática e redação parlamentar. Iniciativa louvável, sem dúvida,

haja vista que oferece elementos úteis à tarefa de revisão de textos, como o emprego dos

sinais de pontuação (item extremamente relevante, pois vírgulas mal empregadas, por

exemplo, podem modificar muito o sentido do texto); uso correto do acento indicativo da

crase; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; diferenças de significado de

palavras e expressões (acerca de/há cerca de, a fim/afim, censo/senso, cessão/seção/sessão,

demais/de mais, incerto/inserto, saudar/saldar, preito/pleito, segmento/seguimento,

incipiente/insipiente); pleonasmos (criar novos/criar, erário público/erário; consenso

geral/consenso, viúva do falecido deputado/viúva do deputado).

Registre-se, no entanto, que aborda questões desnecessárias, como translineação, algo

ultrapassado depois do advento dos computadores; listas relacionadas ao emprego de letras (g

ou j, s ou z), à grafia correta de palavras, algo que pode ser perfeitamente resolvido por meio

de rápida consulta a um dicionário eletrônico. Esses tópicos acabam por tornar o manual

muito extenso, são mais de 270 páginas. Seria mais proveitoso o oferecimento de um manual

mais enxuto, com informações relacionadas especialmente a retextualização, coesão e

coerência, paragrafação, estilística, além das questões que já estão abrigadas

convenientemente na publicação atual, como o uso correto dos sinais de pontuação, já

referido. Isso é muito mais relevante para o trabalho do revisor do que a abordagem, por

exemplo, de formas rizotônicas e arrizotônicas.

A obra contém muitos tópicos úteis à tarefa de revisão, contudo, não se exige

efetivamente o cumprimento do que está ali estabelecido. O revisor precisa estar consciente

de que, mesmo respeitando as diferenças de estilo de cada orador, tem de padronizar certos

registros, que também farão parte dos Anais da Casa. Não parece adequado que, no Diário da

Câmara dos Deputados, leia-se num discurso, por exemplo, a sigla Petrobras e, no seguinte, a

                                                
28 A padronização, no caso, diz respeito ao registro de siglas, quantias, percentuais, dispositivos legais, letras
maiúsculas e minúsculas, numerais, não à eliminação dos elementos que diferenciem uns discursos de outros
quanto ao estilo.



76

mesma sigla grafada de outra forma, PETROBRAS. Ou ainda que, num pronunciamento ali

publicado, esteja escrito 25%, e num outro, 25 por cento. Daí a necessidade de se adotar

uniformização. Convencionou-se no Detaq que, com exceção de algumas somente, as siglas

serão escritas com letras maiúsculas. Foi decidido ainda que, em se tratando de porcentagem,

o algarismo deve ser seguido do símbolo que a representa (%). Mas nem todos os servidores

do departamento seguem, entre outras, essas normas.

É atribuição dos servidores realizar corretamente suas tarefas. Se não o fazem,

precisam ser cobrados pelas respectivas chefias, a fim de que atuem de maneira apropriada.

Todavia, não é isso que ocorre no Detaq. Os chefes não realizam um acompanhamento

sistemático e permanente no que diz respeito à qualidade dos serviços executados por seus

subordinados. Ações em favor da qualidade dependeram muitas vezes da iniciativa pessoal de

um ou outro chefe ou diretor. Esse acompanhamento tornou-se mais dificultado ainda depois

que chefes e diretores passaram a também executar tarefas relacionadas ao registro do que é

apresentado e debatido em reuniões das diferentes Comissões da Casa. Dificilmente se

reduzirá de maneira substancial o número de erros cometidos no departamento se não for

estabelecido, no setor de taquigrafia, no de revisão e no de redação final, um ordenado e

duradouro programa de controle de qualidade.

Todas essas são questões que precisam ser consideradas porque atingem diretamente a

forma de atuação dos revisores, que interferem de maneira cada vez mais mecanizada nos

textos, ou seja, dão o mesmo tratamento a diferentes tipos de discurso, constroem as orações

quase sempre com os mesmos recursos, com o mesmo vocabulário, o que resulta em certa

padronização. Às vezes não atentam para o assunto que está sendo tratado no

pronunciamento. Em determinado discurso a respeito de leis, por exemplo, o deputado

mencionou a pirâmide de Kelsen — pirâmide abstrata criada por esse jurista para representar

hierarquização das normas jurídicas —, e registrou-se “pirâmide de Quéops”. O servidor não

é obrigado a conhecer a teoria formulada por Hans Kelsen, mas ao menos precisa fazer algum

tipo de pesquisa para descobrir se existe alguma relação entre norma jurídica no mundo

contemporâneo e o fabuloso monumento egípcio.

Alguns servidores, devido à escassez de funcionários verificada no Detaq, acabam

executando funções em relação às quais não receberam a devida capacitação e o necessário

treinamento. Todos os revisores devem também tomar a iniciativa de se requalificar, de se

preparar para bem cumprir suas funções, mas precisam ser bem orientados, receber

capacitação adequada. A direção do departamento tem de levar isso em conta, bem como a

alta direção da Casa, responsável pela nomeação de servidores em número suficiente e pela
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autorização de oferecimento de cursos que realmente os capacitem, a fim de que esses

funcionários executem suas tarefas num padrão compatível com o que se espera da Câmara

dos Deputados, órgão que sempre foi caracterizado pela elevada qualificação de seu quadro

funcional.

4.3 A capacitação do revisor

Os servidores do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados, ao menos

até a década de 80, eram reconhecidos em toda a Casa por sua boa qualificação. Veja-se o que

declarou Luciano Brandão Alves de Souza, ex-servidor da Câmara dos Deputados e

ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU):

Todos nós lembramos com respeito de D. Nayde Figueiredo, então diretora
da Taquigrafia, que coordenava todos os nossos concursos públicos, é bom
repetir, sempre extremamente bem organizados e muito conceituados em
todo o serviço público do país. (CONTOS DA CÂMARA, 2007, p. 47.)

Jolimar Corrêa Pinto, servidor aposentado da Câmara, assim se manifestou:

(...) a taquigrafia da Câmara era apelidada de “principado da Câmara”,
porque, realmente, eram funcionários do mais alto nível. O concurso era
dificílimo. Geralmente o pessoal era só de nível superior. (CONTOS DA
CÂMARA, 2007, p. 166.)

Paulo Affonso Martins de Oliveira, ex-Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos

Deputados e ex-ministro do TCU, também fez referência à competência dos taquígrafos:

Eu mesmo, na Taquigrafia, peguei aqueles velhos diretores, aqueles velhos
taquígrafos, homens de muita competência que, com o fechamento do
Congresso Nacional em 1937, foram aproveitados no gabinete do ministro
da Justiça exatamente pela qualidade que ofereciam. (CONTOS DA
CÂMARA 2, 2008, p. 18.)

Os tempos mudaram, evidentemente. A estrutura da Câmara se tornou mais complexa,

muitos departamentos foram criados, gerando redistribuição de tarefas. As atividades se

tornaram mais especializadas. Estranho seria, portanto, se o Detaq não tivesse sido atingido

por essas modificações, se não tivesse voltado suas atenções para sua atividade principal,

relacionada aos discursos e debates parlamentares.
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A diminuição das atribuições do Detaq na Casa pode ser considerada positiva sob o

aspecto da maior profissionalização e especialização de todos os departamentos que compõem

a estrutura dessa instituição. Contudo, não se justificaria a mencionada redistribuição de

tarefas, bem como a consequente diminuição de influência do Departamento de Taquigrafia

na instituição, se motivada menos por aspectos administrativos e mais por disputas de poder

internas, em regra existentes nas diferentes instituições. O próprio termo “principado”, que era

atribuído à taquigrafia segundo a informação do servidor Jolimar Corrêa, indicava certo tom

pejorativo. Certamente essa preponderância de que gozava o departamento não agradava

outros setores integrantes da administração da Câmara, sobretudo porque resultava também

em diferenças salariais.

Marialba de Lima Mesquita, servidora aposentada, ex-Diretora da Coordenação de

Seleção e Treinamento, declarou o seguinte: “Logo depois que eu tomei posse, fiquei sabendo

que o melhor salário da Câmara era de taquígrafo. (...) Os taquígrafos eram famosos na

Câmara”29. É o próprio Jolimar, novamente, que afirma: “(...) pelo alto nível de cada um

deles, pela convivência diária com os parlamentares etc., por tudo isso, a Taquigrafia

conseguia ter um nível salarial maior do que todos os outros”30.

As características do Detaq hoje são outras, diferem daquelas de algumas décadas

passadas, mas permanece a relevância do trabalho que executa, concernente aos

pronunciamentos parlamentares. Em vista disso, não se justifica que os servidores desse

departamento não recebam da Casa a devida capacitação, muito menos que não se tenha

realizado concurso, por quase quinze anos, para preencher as vagas existentes no setor,

justamente num período em que houve significativo acréscimo no volume de trabalho da

Câmara dos Deputados, decorrente do aprofundamento da democracia no país, situação em

que o parlamento se torna mais atuante, e do aumento do número de Comissões e de eventos

realizados por esses órgãos, como seminários, encontros, congressos.

Apesar desses fatores, conta ainda o departamento com servidores capazes, que

precisam ser motivados e mais bem qualificados, que precisam participar de treinamentos, de

cursos de aperfeiçoamento. Têm de ser convencidos de que a leitura regular de jornais e de

revistas semanais que tratem especialmente de política e economia é atividade fundamental

para aquele que necessita revisar discursos parlamentares, pois assim tem mais possibilidade

                                                
29 CONTOS DA CÂMARA, 2007, p. 196.
30 Id., p. 167.
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de conhecer os temas que normalmente são abordados pelos deputados, pelos senadores,

enfim, pelos congressistas31, e reunir melhores condições de interferência no pronunciamento.

Não há como negar que, em diferentes oportunidades, a Câmara dos Deputados

ofereceu cursos a integrantes do Detaq que têm como atribuição registrar e revisar

pronunciamentos parlamentares. O mais comum é que esses cursos tenham relação com a

língua portuguesa, com o Regimento Interno da Casa, com questões relativas à área de

informática. Indubitavelmente, esses temas são fundamentais para o revisor, que deles se vale

cotidianamente para executar suas tarefas. O problema é o enfoque dado a essa temática nos

referidos cursos.

Os cursos de língua portuguesa oferecidos ao departamento quase sempre não

enfatizam aspectos linguísticos que digam respeito mais diretamente à atividade de

retextualização. Em vez disso, priorizam tópicos gramaticais. É conveniente que esses cursos

se pautem no trabalho que os revisores realizam no seu dia a dia32. Parece ser mais produtivo

que, em vez de terem contato somente com temas relacionados a concordância verbal e uso da

crase, por exemplo, recebam noções de linguística, orientações sobre como proceder ao se

transpor para o papel aquilo que foi pronunciado pelo deputado, sobre como tornar um texto

coeso e coerente.

Não se cuida aqui de diminuir a relevância da gramática, pois é necessária ao trabalho

do revisor. Pretende-se dizer somente que, nas atividades de capacitação do servidor do

Detaq, têm de ser levadas em conta as especificidades da área. No próprio âmbito gramatical,

pode-se conferir mais relevância a questões relacionadas a, por exemplo, má colocação das

palavras, cacofonia, ambiguidade, falta de paralelismo, contradições, do que a outras que

digam respeito a prosódia, entre outros temas menos importantes para a tarefa de revisão de

textos.

Quanto aos cursos sobre o Regimento Interno, precisam enfatizar o que ocorre durante

a Ordem do Dia, destacar as especificidades do processo legislativo — na fase das Comissões

e especialmente na do Plenário. Os revisores muitas vezes necessitam, para fazer alterações

apropriadas no texto, ter conhecimento mais detalhado sobre a forma de apreciação das

proposições (arts. 131 a 200), sobre o que caracteriza, por exemplo, uma questão de ordem

                                                
31 O registro e a revisão dos discursos proferidos nas sessões do Congresso Nacional, das quais participam
conjuntamente deputados e senadores, são de responsabilidade, numa semana, do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação da Câmara dos Deputados e, na semana seguinte, da Secretaria de Taquigrafia do Senado
Federal.
32 É recomendável que também as provas de língua portuguesa nos concursos para a área de taquigrafia sejam
elaboradas com base no tipo de trabalho que os candidatos aprovados e nomeados efetivamente realizarão no
departamento.
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(art. 95), uma reclamação (art. 96), um parecer (arts. 126 a 130), um destaque (arts. 161 e

162). É atribuição de qualquer servidor da Câmara dos Deputados conhecer o Regimento

Interno, mas é útil à própria instituição que ofereça cursos, em relação a esse diploma legal,

que considerem as especificidades de cada setor.

Seria conveniente também que fossem ministradas aulas sobre a organização do

Estado brasileiro, as atribuições de cada Poder, sobre o processo constitucional de formação

das leis. São temas com os quais os revisores lidam quase diariamente. Se tiverem mais

conhecimento a respeito deles, certamente poderão interferir com mais propriedade no

discurso proferido nessa relevante e dinâmica fase da sessão.

Diga-se agora algo relacionado aos referidos cursos de informática. Não é incomum

que ainda se pense que a taquigrafia é atividade ultrapassada, da época de predomínio do

papel. Afinal, na Câmara dos Deputados, passou a ser desenvolvida em 1823. O registro

taquigráfico exige apenas lápis, papel e habilidade do técnico que os utiliza, que não se

uniram para repelir o computador, evidentemente. Usa-se lápis e papel somente para se

efetuar o registro daquilo que disse o orador. Depois disso, todo o trabalho de retextualização

precisa ainda ser feito, atualmente com o auxílio de computadores, por meio dos quais se tem

acesso também até ao áudio do plenário. A taquigrafia apenas retém no papel as palavras que

foram lançadas pelo orador, ou pelos oradores. E ainda não se inventou procedimento nem

aparelho por meio do qual se transfira com eficiência para o papel, na velocidade da fala,

concomitantemente, o que foi verbalizado, especialmente quando se trata de pronunciamentos

acalorados e carregados de emoção. É o primeiro passo dos vários outros que precisarão ser

dados até que se ofereça um texto completo, coeso, coerente, único, que represente

adequadamente a manifestação feita pelo orador da tribuna da Câmara dos Deputados. E, para

isso, os taquígrafos, revisores e supervisores valem-se muito também do que oferece a

Internet hoje em dia. Portanto, não há incompatibilidade entre lápis e papel e computador. Há,

sim, comunhão.

Os servidores do Detaq contam com sistema próprio de informática, o Sistema da

Taquigrafia (Sitaq), elaborado pelo Centro de Informática da Câmara dos Deputados; usam

dicionários eletrônicos; fazem diariamente inúmeras consultas em sites, para realização de

conferências e pesquisas. Alguns servidores, porém, subutilizam essas ferramentas.

Necessitam de treinamento, para que usem mais e melhor os recursos do programa de

computador Word, realizem pesquisas mais eficientes e confiáveis por meio da Internet,

gerenciem adequadamente os arquivos digitais. Valendo-se desses recursos de maneira eficaz,

certamente terão mais tempo para cuidar da revisão textual propriamente dita, pois utilizarão
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menos o teclado e o mouse, farão com que o computador trabalhe mais por eles, o que ajuda a

evitar doenças decorrentes de esforço repetitivo. Pode ser que um servidor, por meio de três

ou quatro comandos enviados ao computador, realize uma tarefa; já outro, para executá-la,

precisa enviar trinta, quarenta comandos. O Windows Internet Explorer, programa utilizado

nos computadores da Câmara dos Deputados, permite ao usuário organizar em pastas, cujos

ícones ficam expostos em barra superior do referido programa, os sites que consulta com mais

frequência. Se o servidor usa esse recurso, com dois cliques somente terá diante de si a página

em que precisa conferir ou pesquisar algo. Aquele que não se vale desse recurso precisa

digitar o endereço eletrônico ou fazer uma pesquisa prévia num site de busca para descobrir o

caminho da página virtual que precisa acessar.

O próprio Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara

dos Deputados apresenta a possibilidade da realização de cursos específicos. Cabe aos

diretores do Detaq, portanto, reconhecendo seus limites, mas também identificando as

possibilidades que têm diante de si, tomar as devidas providências no sentido de que

taquígrafos, revisores e supervisores participem dessas atividades de capacitação, aproveitem

ao máximo os recursos disponíveis ou os que lhes possam vir a ser disponibilizados e

ofereçam um trabalho de reconhecida excelência ao deputado e aos cidadãos.

Cabe, por fim, a título de conclusão deste capítulo, ressaltar a relevância do exercício

público da palavra pelos parlamentares. Desde a pólis, na Grécia antiga, o discurso se

consolidou como a essência da atividade política. O próprio termo “parlamento” (parlar,

“falar”) está associado diretamente às atividades discursivas. É por meio dos pronunciamentos

que os deputados manifestam suas opiniões, apresentam suas propostas e prestam contas aos

segmentos sociais por eles representados. Os discursos são também instrumentos de

visibilidade da atuação parlamentar e de gerência da reputação política. Evidencia-se,

portanto, reafirmada a importância do pronunciamento parlamentar, o cuidado que

taquígrafos, revisores e supervisores precisam ter durante a realização de seu trabalho e a

atenção que lhe deve dispensar a Câmara dos Deputados para que seja eficientemente

realizado. A capacitação desses servidores deveria incluir o estudo continuado dos aspectos

formais e estruturais do texto, em consonância com o aparato conceitual da vertente

anglo-saxã da Análise do Discurso, referidos no item 1.3 desta monografia. Afinal, como a

retextualização lida diretamente com tais elementos, seria imprescindível que taquígrafos e

revisores tivessem maior habilidade com esses aspectos do texto, a fim de que a

retextualização dos discursos parlamentares não seja prejudicada por interferências indevidas.
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CONCLUSÃO

Nesta monografia, depois de ressaltadas as especificidades, a relevância e a

abrangência do discurso parlamentar, foram identificados e analisados problemas resultantes

de intervenções impróprias realizadas por servidores do Departamento de Taquigrafia,

Revisão e Redação (Detaq) da Câmara dos Deputados responsáveis pelo processo de registro

e revisão desse tipo de pronunciamento.

Entendendo-se o processo de retextualização como algo complexo e dinâmico,

considerou-se pertinente o uso de elementos conceituais da Análise do Discurso de origem

anglo-saxã, devido à ênfase dessa vertente nos aspectos textuais, que se referem ao processo

de retextualização, conceito central no estudo aqui proposto, como foi explicado no item 1.3.

Ao salientar os aspectos formais do texto, foi necessário focar a análise dos pronunciamentos

selecionados no plano estrutural. Isso significa que o estudo levou em conta especialmente

vocabulário, normas gramaticais e aspectos sintáticos.

Foi possível se perceber que eventuais interferências indevidas na retextualização não

resultam unicamente da atuação do revisor. O ambiente em que o discurso é proferido, por

exemplo, no caso, o plenário principal da Câmara dos Deputados, também afeta o modo como

é compreendido. A ocorrência de burburinho no recinto no momento do registro, as condições

emocionais do deputado no momento em que discursa da tribuna, a forma como o Presidente

da Mesa dirige os trabalhos da sessão, tudo isso pode influir no significado que se dará à

palavra de quem está discursando.

Do que se expôs neste trabalho, verificou-se também que o número insuficiente de

funcionários no Detaq, resultante da falta de realização de concurso público para a área por

quase quinze anos, da aposentadoria de alguns servidores e da transferência de outros para

diferentes setores da Casa, fez e ainda faz com que o revisor não encontre as condições

adequadas para exercer com eficiência as suas funções.

Para suplantar essa dificuldade e ademais buscar atender a demanda de serviços que é

apresentada a esse departamento diariamente pelas diversas Comissões da Câmara, a direção

do setor resolveu adotar sistemática de trabalho que acabou atingindo, direta ou

indiretamente, toda a atividade realizada pelo departamento e as atribuições dos componentes

das coordenações que cuidam do registro, da revisão e da redação final dos pronunciamentos.

Se por um lado foi aumentada a produtividade em relação às tarefas efetuadas no

departamento concernentes às Comissões, por outro foi diminuída a qualidade do serviço
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prestado, inclusive o de plenário, porque é realizado de maneira cada vez mais automatizada.

A desestruturação administrativa percebida no departamento, portanto, é igualmente um

elemento que dificulta que se realize eficazmente a tarefa de revisão de pronunciamentos.

Esse tipo de gestão, mesmo que tenha sido adotado por causa de fatores que

extrapolam os limites administrativos do Detaq, não condiz com o cuidado que se precisa ter

quando se trata da atividade de retextualização, processo altamente complexo. Para que ele

seja realizado da maneira apropriada, o revisor precisa dispensar ao texto, que não é de sua

lavra, é da autoria de um deputado federal, a devida atenção, medir as consequências de suas

intervenções textuais, raciocinar e encontrar a melhor forma de torná-lo coeso, coerente e

livre de erros gramaticais. E a maneira mais adequada de intervenção no pronunciamento

parlamentar não é aquela que depende de iniciativas individuais, mas sim a que resulta de

normas de procedimento claras, que demarquem o campo de atuação do revisor. O

estabelecimento desse campo confere segurança ao revisor, que saberá com clareza o que

deve acrescentar ao texto, o que dele deverá retirar e aquilo que nele vai manter. Por meio da

análise dos discursos se pode perceber que os revisores, sem essa delimitação clara, ora são

muito econômicos em suas intervenções, ora transpõem barreiras que não deveriam transpor.

Uma das principais regras a ser explicitada, por exemplo, é a que indica o respeito à

fidelidade ao que disse da tribuna o deputado. Contudo, apenas a indicação aos revisores de

que têm de ser fiéis ao estilo do orador e às suas palavras não assegura a qualidade do

trabalho que realizarão. Mesmo se respeitando as palavras daquele que profere o discurso, o

respectivo texto tem de ser pontuado. Se a pontuação não for empregada corretamente, as

ideias do deputado contidas no pronunciamento dificilmente serão reproduzidas fielmente.

Por meio deste estudo se destaca, então, a conveniência de o Detaq mostrar o que deve ser

feito para que não só a regra concernente à fidelidade, mas todas as normas de procedimento

que já foram ou serão estabelecidas sejam acatadas adequadamente.

Para que haja, no caso, o devido respeito a essas regras, conclui-se que é fundamental

que chefes e diretores verifiquem se o trabalho no departamento está sendo executado

corretamente. Para isso, esses gestores precisam instituir e manter um programa de avaliação

e de controle de qualidade, por meio do qual os revisores sempre serão comunicados dos

equívocos que porventura tenham cometido na execução de suas tarefas, bem como receberão

sugestões, em relação a casos específicos, de aprimoramento de suas intervenções textuais.

Serão ainda informados de suas corretas interferências no discurso, objetivando-se que se

sintam motivados a trabalhar de maneira cada vez mais eficiente. Não cabe aos chefes e

diretores somente o gerenciamento da rotina de trabalho, mas também a elaboração de planos
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viáveis que solucionem problemas do instante e evite os que já apresentaram suficientes

indícios de que vão ocorrer. Como se viu no último capítulo deste trabalho, há no Detaq

regras procedimentais, há normas contidas em manual de redação; no entanto, não estão sendo

plenamente cumpridas.

Questões complexas não podem ser resolvidas apenas com uma medida. Não basta,

portanto, a indicação de que o revisor comete intervenções indevidas no texto resultante da

manifestação do deputado no plenário. Para que seja aperfeiçoado o trabalho de revisão de

discursos parlamentares no Detaq, é necessário que os revisores, além de buscarem por

iniciativa própria qualificar-se cada vez mais, recebam igualmente da Câmara dos Deputados

a capacitação adequada. Já o Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação Final precisa,

além de estabelecer o referido programa de avaliação e de controle de qualidade, convencer a

direção da Casa de que necessita contar com número de servidores suficientes, a fim de que as

atribuições de cada setor sejam respeitadas e os discursos recebam tratamento compatível com

sua relevância para a imagem do deputado e para o processo legislativo.

Espera-se que as análises feitas ao longo dos capítulos deste estudo, mesmo tendo sido

realizadas por alguém que não tem formação em linguística, ofereçam a oportunidade de se

conhecer melhor a tarefa de retextualização e de revisão de discursos parlamentares, bem

como despertem o interesse de outros pesquisadores, sobretudo os mais experientes, que

certamente terão mais condições de aprofundar esse tema.

Cabe destacar que as observações e recomendações apresentadas tiveram como

principal motivação o aperfeiçoamento do trabalho realizado pelo Detaq, não a crítica

inconseqüente, muito menos a manifestação de elogios. Além disso, é necessário reiterar o

que foi abordado na introdução no tocante à natureza exploratória do estudo, que obviamente

não tem a pretensão de encerrar o debate ou apresentar soluções definitivas. A complexidade

do assunto requer a complementação de novos estudos, com outros enfoques e abordagens

sobre o processo de retextualização aqui analisado. Alternativa viável seria a realização de

pesquisas comparativas relacionadas a discursos proferidos em outras legislaturas, com

recortes empíricos mais abrangentes, em que haja consideração de diversas temáticas e,

certamente, maior identificação de problemas. Outra possibilidade a se levar em conta é

análise do trabalho realizado pelo referido departamento no tocante às Comissões da Câmara

dos Deputados. Nesse caso, poderia ser analisado o processo de retextualização concernente

às manifestações não só de deputados federais, mas também de convidados ou convocados a

participar de audiências públicas, entre os quais se encontram, por exemplo, ministros do
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Poder Executivo e do Poder Judiciário, acadêmicos, juristas, camponeses, sindicalistas,

indígenas, médicos, economistas, engenheiros, policiais e até mesmo presidiários.

Neste estudo, não foi possível adotar esse escopo mais amplo, visto que tal amplitude

escapa ao foco de uma monografia. Contudo, fica a sugestão para futuros pesquisadores, que

provavelmente vão também constatar que o exame da retextualização é parte relevante do

processo legislativo.
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ANEXO A — Discurso de Pequeno Expediente (transcrição ipsis verbis)

Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta Casa,1

muito tem se falado, nesses últimos dias, sobre um episódio trágico na humanidade, que foi a2

bomba atômica na Indochina e Nagasaki, que completa seus 60 anos... na Segunda... Afinal, a3

Segunda Guerra Mundial já tinha acabado.4

Mas, o que é mais importante, que chama atenção, que esse fato é falado, é5

comentado, é trazido as vítimas das bombas atômicas, mas é esquecido de quem foi autor das6

bombas atômicas, qual é o país que fez essa desgraça com tanto... com a humanidade e com7

seres humanos, que foi o império americano, que foi o Estados Unidos. Alguém acionou a8

bomba atômica, alguém é responsável na humanidade, que é o mesmo que fez... acionaram a9

bomba atômica... e no Japão, a partir daquele período, começaram no mundo ser o pior10

império da humanidade, aonde se julgam, decidem como eles vão intervir nos países que são11

contra os interesses americanos, que não dizem “sim” ao Tio São, ao Bush, a essa turma do12

crime, da violência na humanidade.13

Então é importante lembrar-se os mortos, as vítimas que até hoje estão sofrendo. Mas14

nunca na história da humanidade... de negar... lembrar quem foi os responsáveis. Porque não15

lembrar a história os responsáveis é não ter visão de futuro, de horizonte. E é muito16

importante que, a partir da guerra... da Segunda Guerra Mundial, de 45... como é que o17

império começou a agir no mundo. Que eles ganharam muito dinheiro com a guerra. Quando18

os países estavam em guerra, eles fabric... vendiam as armas, vendiam... e ganharam muito,19

muito dinheiro, porque a guerra sempre alguém ganha. Isso sempre foi na humanidade.20

Colocaram outros países sobre os seus pés. E, a partir disso, começaram a fazer outras21

invervenções nos outros países, como foi... eh... no Panamá, a crueldade que foi feita; como22

foi no Vietnão, que não ti... a matança que foi feita, aonde eles foram derrotados, mas23

mataram muita gente, onde voltaram muitos americano em saco preto; como foi a intervenção24

no Afagstão; como agora está sendo no Iraque, que, dizendo pra combater um ditador, usaram25

esse artifício, até que Saddam Hussan se via para os americanos, porque de fato o que eles26

querem... de lá estão querendo é o petróleo, a riqueza que existe naquele país, não importando27

o que está sendo feito.28

E se tu pegar toda a história da humanidade nos últimos tempos, nós podemos fazer29

todas as intervenções do império americano, como ele vem agindo no mundo. E ele que30
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define quais os princípios democracia. Os princípios democracia pra eles é a lei do mercado, é31

a ganância, é retirar as riquezas e impor a sua forma de ver o mundo, desrespeitar as culturas,32

desrespeitar os países e vender as suas bugiganga pros outros países. É fazer cada vez mais a33

dominação.34

Então é importante que, nesse momento, nós se unimos às vozes, sim, contra as... a35

guerras. Mas, sim, colocar no julgamento e dizer quem tá promovendo nesse momento a36

guerra na humanidade, que nin... (O microfone do orador é desligado.)37

Para encerrar, senhor presidente. Ninguém tem segurança, porque, quando um38

presidente dum país do império mente para invadir um país, como é que a humanidade vai ter39

confiança? Qual é... Quando a vontade desse louco não vai... ter... acionar a bomba atômica40

pra fazer uma guerra pra dizer que ele mantém o poder. Quem fez uma vez é capaz de fazer41

outra.42

Então, nós precisamos se ajuntar e condenar sim, e buscar soliedariedade com os43

povos, com as nações, com as vítimas da guerra, que nela sempre são ainda as mulheres, que44

são as refugiadas com as crianças. Elas que são as maiores vítimas. E condenar, e lembrar na45

história: nós queremos sim a paz, mas a paz não do silêncio, mas a paz da dignidade e da46

soberania dos povos e também... (O microfone do orador é desligado.)47

A presidente... da distribuição de renda e da... buscar outras relações... humanas...48

respeitando as diferenças.49

Então quero trazer minha manifestação, a homenagem aos sobreviventes dessa50

tragédia da bomba americana e dizer que se unimo a dor e o sofrimento e também na luta pela51

paz, porque interessa aos pobres e, em especial, às mulheres, aos países que é tão subjugado52

ao império, a construir um novo horizonte, um novo olhar pro mundo, um mundo humano, de53

justiça social, de soliedariedade, e na luta pela paz, não de calar a boca, a da paz da dignidade54

humana.55

Senhor presidente, deixo essa minha manifestação, ouvindo o que tá sendo dito, o que56

precisa ser refletido com uma ótica da responsabilidade, da história da humanidade.57

Muito obrigada.58
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ANEXO B — Discurso de Pequeno Expediente (redação final)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionários da Casa, nos últimos dias, muito se1

tem falado sobre trágico episódio para a humanidade: as bombas atômicas jogadas sobre2

Hiroshima e Nagasaki há 60 anos.3

Esse episódio é comentado em todo o mundo. As vítimas da bomba atômica são4

sempre lembradas, mas o país autor é sempre esquecido. Esquecem-se de dizer que quem5

cometeu tal desgraça contra a humanidade foram os Estados Unidos.6

Alguém acionou a bomba atômica, alguém é responsável por este ato. E a partir7

daquele momento iniciou-se o pior império da humanidade, aquele que julga e decide como8

intervir nos países contrários aos interesses americanos, os países que dizem não ao Tio Sam,9

ao Bush, a toda a turma do crime e da violência.10

É importante lembrar os mortos, as vítimas que até hoje sofrem, mas nunca, em toda a11

história da humanidade, se lembram dos responsáveis. Não lembrar os responsáveis é não ter12

visão de futuro.13

É importante compreender como a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o14

império americano começou a agir no mundo. Durante a guerra eles ganharam muito dinheiro15

com a venda de armas. Na guerra, alguém sempre ganha — isso sempre aconteceu na história16

da humanidade.17

O império americano colocou os outros países sob seus pés. Intervieram em outros18

países, como aconteceu no Panamá. No Vietnã, a matança foi imensa. Eles foram derrotados,19

mas mataram muita gente. E muitos soldados americanos voltaram dentro de sacos pretos.20

Houve intervenção no Afeganistão e agora no Iraque. E Saddam Hussein dizia que servia aos21

americanos. Mas, de fato, o que eles querem é o petróleo, a riqueza daquele país, e não22

importa o que está sendo feito.23

Se analisarmos toda a história da humanidade dos últimos tempos, vamos entender as24

intervenções do império americano e sua atuação em todo o mundo. Ele define os princípios25

democráticos, a lei do mercado. Sua ganância é retirar riquezas, impor a sua forma de ver o26

mundo, desrespeitar a cultura de outros países, vender as suas bugigangas, dominar cada vez27

mais.28

É importante neste momento unirmos as vozes, sim, contra a guerra. Mas também29

vamos indagar quem está promovendo a guerra na humanidade. Ninguém tem segurança.30
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Quando o presidente de um império mente para invadir outro país, em quem a31

humanidade vai poder confiar, se a vontade desse louco poderá ser a de acionar a bomba32

atômica para provocar outra guerra a fim de se manter no poder? Quem fez uma vez, é capaz33

de fazer outra.34

Precisamo-nos juntar e condenar a guerra, estimular a solidariedade entre os povos de35

diversas nações — as mulheres refugiadas e suas crianças são sempre as maiores vítimas da36

guerra — e lembrar a história.37

Queremos, sim, a paz. Não a paz do silêncio, mas a da dignidade, da soberania dos38

povos e da distribuição de renda. Temos de respeitar as diferenças.39

Faço esta homenagem aos sobreviventes da tragédia da bomba americana. Nós nos40

unimos a eles na dor e no sofrimento e também na luta pela paz, em especial às mulheres e41

aos países subjugados ao império americano.42

É preciso ter esperança em um novo mundo com justiça social, solidariedade e luta43

pela paz.44

Sr. Presidente, deixo registrado este meu pronunciamento, que espero possa servir de45

reflexão a toda a humanidade.46
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ANEXO C — Discurso de Grande Expediente (transcrição ipsis verbis)

Senhor presidente, senhoras e senhores deputado, muito obrigado, senhor presidente,1

por essa oportunidade, e aproveito para estar aqui hoje falando do município da Serra, no2

Espírito Santo. Município que eu moro, que eu amo, que foi responsável por 50% dos votos3

que eu conquistei nessa eleição.4

Esse município é administrada pelo médico, prefeito Sérgio Vidigal, e a sua5

administração assemelha-se ao bambu chinês, que depois que a semente desse incrível arbusto6

é plantada, não se vê nada, absolutamente nada, exceto o lento desabrochar de um pequeno7

broto, a partir do bulbo. O crescimento é subterrâneo, numa maciça e fibrosa estrutura de raiz,8

que se estende vertical e horizontalmente pela terra. Mas, então, depois de três, quatro anos, o9

bambu chinês cresce até atingir quase trinta metros em apenas um ano.10

Os mestres no ens... nos ensinam que muitas coisas na vida são iguais ao bambu11

chinês. Você trabalha, investe tempo e esforço, faz tudo que pode para nutrir seu crescimento,12

e às vezes não se vê nada por semanas, meses ou até anos, mas, se tiver paciência para13

continuar trabalhando e nutrindo o dia certo chegará. E o crescimento e a mudança se14

prospesram, e o processo deixarão todos num futuro próximo espantado.15

Na minha cidade, o município da Serra, no Espírito Santo, a administração Sérgio16

Vidigal assemelha-se ao bambu chinês. Quando assumiu o município em 97, o pres...feito17

Sérgio Vidigal encontrou uma cidade arrasada: cinco folhas de pagamento estava atrasadas;18

os funcionário da educação e da saúde estavam em greve. Já era o sexto mês. Era uma19

prefeitura dilapidada, destruída pela malvers...sação das verba pública. Mas em 1º de janeiro20

de 97, foi lançada a chem... a semente da prosperidade. E o que se vê hoje, depois de sete anos21

e nove meses, é uma cidade estruturada, com fortes raízes e um tronco com galhos firmes.22

Toda a grande jornada começa com o primeiro passo, e o primeiro passo para23

reconstituir este município foi acabar com os chamados marajá. Eram setenti... setenta e sete24

funcionários que recebiam do município salário astronômicos, superiores a 27 mil reais por25

mês, e já no primeiro ano de governo o prefeito estipulou um subteto, e nenhum funcionário26

passou a ganhar mais de 4 mil reais. Uma economia anual de 550 mil reais por mês, dando o27

total no ano de 6 milhões de reais. A partir daí, foi possível colocar as contas em dia e28

equilibrar as finanças.29
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A luta contra os marajá foi tão ada que ela começou em 77 e só terminou em abril30

deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal, num ato de justiça, mostrando que a justiça31

tarda mas não falha, dando ganho de causa ao município. O prefeito levou ao pé da letra um32

provérbio em espanhol que diz o seguinte: “Aquilo que um tolo faz no final um sábio faz no33

começo”. Passados sete anos e nove meses do início da administração Sérgio Vidigal,34

observa-se que a cidade mais parece um bambu chinês. Em sua base está uma raiz forte. Em35

sua base, a prefeitura construiu uma infraestrutura que permitiu o desenvolvimento36

econômico com qualidade de vida. A cidade da Serra é a que mais cresce no Espírito Santo e37

tem sido destaque nacionalmente, com vários projetos.38

Mudanças pequenas mas contínua aconteceram. Essa é a filosofia do trabalho da39

prefeitura da Serra, cujo sua prioridade principal é o cidadão. O prefeito e médico Sérgio40

Vidigal sabe que o maior patrimônio do ser humano é a vida. A cidade valoriza a vida41

humana em todos os seu aspectos. Por isso as prioridades são os projetos sociais, as ações42

cujo fim é o bem estar do cidadão.43

O Sr. Aparteante - Me permite um aparte, deputado?44

O SR. DEPUTADO - Pois não, deputado... nobre deputado (...).45

O Sr. Aparteante - Deputado (...), primeiramente nós queremos parabenizá-lo pelo46

seu trabalho aqui no Congresso Nacional. Nós sabemos que vossa excelência é um47

embaixador serrano aqui em Brasília, e... estávamos acompanhando atentamente o discurso de48

vossa excelência, e com certeza as palavras proferidas pelo nobre deputado... nós já49

conhecemos um pouco a história da Serra. Nós sabemos como a Serra avançou nos últimos50

oito anos. Nós sabemos que alguns problemas que antes eram problemas primários na Serra,51

como falta de saneamento, como dificuldade na área da educação, na saúde, foram todas52

vencidas com o trabalho sério desenvolvido pelo um prefeito competente e que teve o53

privilégio de ter um secretário tão competente naquela prefeitura, que foi vossa excelência,54

durante a sua gestão à frente da secretaria municipal ali naquele município. E nós sabemos55

que todos que passaram por ali como secretários, muitos tiveram reconhecimento, mas vossa56

excelência teve o reconhecimento do povo serrano, porque o único cargo público que ocupou57

até hoje foi um cargo de secretário municipal e depois foi eleito deputado federal. E isso58

mostra a competência e mostra o porquê essa cidade cresceu. Cresceu com dois médicos, o59

Dr. Sérgio Vidigal e o Dr. (...) [o aparteante mencina o nome do deputado], que tem60

contribuído, tem contribuído e muito para o desenvolvimento da Serra. Hoje a Serra, nós61

sabemos que é uma das principais cidades do Estado do Espírito Santo, tem vocação para o62

desenvolvimento, e registra-se naquela cidade um crescimento e um desenvolvimento social.63
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Ou seja, a Serra é um município que cresceu economicamente, mas houve um64

desenvolvimento social, onde foi possível vencer as desigualdades sociais que assolavam65

aquele município. Portanto, nós queremos parabenizar vossa excelência pelo discurso, mas66

também queremos parabenizar o povo daquela cidade, cidade da Serra, pelo excelente67

representante que tem aqui no Congresso Nacional. Portanto, parabéns pelo discurso,68

parabéns ao prefeito Sérgio Vidigal, parabéns ao povo serrano, aos moradores da Serra, aos69

vereadores daquela cidade que ajudam a mudar, juntamente com o prefeito, os rumos daquela70

cidade. Parabéns vossa excelência, parabéns o povo serrano, parabéns o povo do Espírito71

Santo por ter um representante como vossa excelência aqui na câmara federal. Muito72

obrigado. Deus continue abençoando e trilhando os seus caminhos.73

O SR. DEPUTADO - Eu agradeço a vossa excelência o aparte e gostaria de agradecer74

a vossa excelência, como presidente do PL, ao senador Magno Malta, que também são75

responsáveis por esse adiantamento, por esse crescimento do nosso município. Muito76

obrigado, nobre deputado (...).77

Na área de saúde, os avanços foram enormes. A prefeitura da Serra é a única do estado78

do Espírito Santo a manter uma central de ambulância, programa que já existe há mais de dois79

anos na cidade. Agora está sendo copiado pelo governo do Estado e pelo Governo Federal. A80

Central de Ambulâncias da Prefeitura da Serra realiza em média 2 mil atendimentos por mês.81

São oito veículos equipados para fazer o primeiro atendimento de urgência ou emergência,82

primeiros socorros e transporte inter-hospitalar. Duma das ambulâncias é equipada com UTI.83

Lembrando que para isso, é só discar o número 192, de qualquer telefone si... fixo, e será84

atendido.85

Com isso, nós ajudamos a diminuir a criminalidade, porque quem fazia isso era a86

Polícia Militar, e os carro da Polícia Militar agora estão à disposição da Polícia Militar.87

Os atendimentos incluem orientação médica por telefone, remoções de pacientes que88

são atendidos pré-hospitalar de urgência e emergência, além de altas hospitalares de pacientes89

que ainda necessitam de cuidados especiais. Pacientes que seriam levados para hospitais sem90

muitas vezes... são medicados em casa, evitando assim a superlotação hospitalar.91

A prefeitura da Serra é também a única do Espírito Santo a manter com recursos92

próprios uma maternidade. Desde fevereiro de 98 foram mais, até hoje, foram mais de 9 mil93

crianças que nasceram, em média 120 mil por mê... 120 por mês.94

A atenção à saúde é tanta no município que a prefeitura da Serra, depois do governo, é95

o órgão público que mais emprega médico no Espírito Santo. Hoje, são cerca de 520 médicos,96
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um número quase que o dobro da capital, Vitória. A grande maioria deles entrou pelo único97

método legítimo de entrar no serviço público: através de concurso.98

Os serranos passaram a contar também com vários serviços, graças à ob... às obras99

edicad... edificadas por Sérgio Vidigal.100

Há exemplos de novos prontos-socorros, consultórios odontológicos, centro de101

testagem anônima de DST  e AIDS, centro de zoonoses, centro... entre outras obras. Até 96102

havia somente oito dentistas na rede municipal; hoje são mais de 130. Que são espalhados não103

só pelas unidades, mas também no sistema preventivo nas escolas da cidade.104

A prefeitura da Serra criou as unidades regionais de saúde, conhecida como105

policlínica. Só nessa administração foram quatro, em regiões estratégicas do município; em106

média, cada policlínica atende mais ou menos 10.800 pacientes por mês, com um total de107

procedimentos, quase 40 mil.108

Além do atendimento normal na área de ginecologia, clínica geral, pediatria,109

odontologia, saúde mental, hanseníase, tuberculose, DST/AIDS, programa como raiva,110

pequena cirurgia, curativo, nebulização, unimilação, entre outros grandes... são atendidos111

nesse município.112

No prazo de sete anos, os números são surpreendentes. Em 96 eram 291 mil113

procedimentos. Em 2003 fechamos com 3.004.231 (três milhões e quatro mil e duzentos e114

trinta e um) procedimentos. Esse enorme avanço social que trouxe... segurança e mais115

“confosso” para o moradores da minha cidade e também de outras cidades vizinha que agora116

buscam tratamento na nossa cidade.117

Na Serra, cada ser humano merece um cuidado especial, em todas as suas idades,118

principalmente quando se refere à fase infantil. Toda criança neste mundo tem um desejo119

irresistível de ser amada e cuidada, na medida em que podemos atender essas expectativa,120

seremo nós a encontrar a felicidade. Por isso mesmo, em sete anos vários projeto da prefeitura121

da Serra, na área da educação infantil, viraram referência para o estado e para o país.122

O índice de evasão escolares são menores do país, menos de 1%... Em 1996 haviam123

27.127 alunos; hoje, esse número subiu para 48 mil. Portanto, drob... dobramos a prat...124

praticamente a capacidade.125

Para atingir nossos alunos a prefeitura construiu um moderno centro de educação126

infantil, escolas de ensino fundamental. A novas unidades são de alto padrão, o ginásio127

poliesportivo, teatro, auditório, sala de informática, biblioteca, sala moderna e com conforto128

para as... os alunos. As unidades são adaptadas para deficiente físico. A atenção à educação é129



96

tão grande que até mesmo no período de férias as crianças têm direito a ir lá e têm direito a130

merenda escolar.131

O projeto de merenda escolar possibilita que o aluno mantenha um vínculo com a132

escola no período de férias e possa fazer uma alimentação digna, uma vez que a maioria deles133

são filhos de família de baixa renda.134

O município também dá atenção especial a criença... a criança, a adolescente em135

situação de risco. Eles estão sendo atendidos em projetos oferecido pela prefeitura. A136

Secretaria de Promoção Social está mantendo nove projetos, mei... por meio dos quais137

desenvolvendo diversos trabalhos. Entre os projetos, tem o Esporte Cidadão, Mãos à Terra,138

Meninos do Merce, Casa  de  Passagem Mirim, Programa de Erradicação do Trabalho139

Infantil, Programa de Capacitação Profissional, Programa de Abordagem de “Ruia”, Volta ao140

Lar, Núcleo de Aden... tição à Família e Programa de Atenção ao Jovem de... em141

Desenvolvimento.142

Os projetos que são desenvolvidos em horários contrários ao de frequência escolar143

também acompanham a família do adolescente, assistido com reuniões, enca...minhamento144

para os cursos de qualificação profissional.145

A Secretaria de Promoção Social também cuida da manutenção dos conselhos146

tutelares, que têm por meta receber denúncias de mau trato contra as crianças e protegê-la de147

seus agressores.148

A prefeitura desenvolveu, entre outros projetos, simples, mas de grande eficiência...149

afinal de contas, assim como a felicidades, as grandes ações passam pelas coisas simples da150

vida. O maior projeto da área social de uma prefeitura do Espírito Santo foi o Serra Cidadã,151

que já realizou, desde 97, 2 milhões e 300 mil atendimentos. E olha... que o nosso município152

hoje tem somente 370 mil habitantes. Durante o projeto Serra Cidadã, a população é atendida153

com serviço médico, odontológico, oficinas profissa...lizantes, emissão de documentos,154

orientações na área de saúde, direitos humanos, meio ambiente, entre outros.155

O me... os moradores também participam de atividades recreativa, corte de cabelo,156

oficina pedagógica e tantos outros serviços. E esse projeto acontece nos bairros mais carentes157

de quinze em quinze dias.158

Mas a prefeitura não só dá o peixe, a prefeitura não só ensina a pescar. Hoje em dia, a159

prefeitura parte para a piscicultura, pela maricultura, ensinando a produzir o peixe. Esse foi160

grande a... o evento. Todo mês são mais de 6 mil cesta básica distribuída às famílias carente.161

O programa projeto fome zói... zero do Governo Federal já existe há mais de sete anos, com162

muito sucesso. As famílias são cadastradas, visitadas pelas assistentes sociais, para verificar a163
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real necessidade de doação. Em muitos casos, as cestas básica são a garantia de uma164

alimentação razoável.165

O objetivo de um programa na assistência social chamado Prominc é trabalhar para a166

redução das desigualdades sociais, capacitando os desempregados, trabalhadores de baixa167

renda, dando a oportunidade para os mesmos conquistar o mercado de trabalho. Foram mais168

de 7 mil em três anos. Os cursos mais pedidos pelas comunidades são corte e costura,169

cabeleireiro, culinária, doceira, embutidos em conservas, salgados, pedreiros, pintor, peças170

íntimas, mecânica de automóvel, manicura, pedicure, garçom, eletricista, garçonetes, pintura171

em tecido e artesanato. Para todos os alunos... são encaminhados ao mercado de trabalho. E é172

eles, em alguns casos, se unem pra formar as cooperativas.173

Outra característica marcante da nossa cidade é o desenvolvimento econômico. O174

município abriga pequenas, médias e grandes empresas. A exemplo, nós temos a Companhia175

Siderúrgica do Tubarão, a Companhia Vale do Rio Doce, e em menos de sete anos foram176

6.975 empresas instaladas, gerando mais de 30 mil empregos. Apesar da recessão econômica,177

é o município que mais cresce no Espírito Santo.178

Pra... para promover o desenvolvimento, ao longo desses sete anos e nove meses, o179

município da Serra investiu maciçamente em infraestrutura. Passou de 270 quilômetros para180

quatrocentos quilo... mais de quatrocentos quilômetros de infraestrutura. Hoje são setecentos181

quilômetros. Pavimentando os bairros, dando infraestutura. Onde era invasão hoje são bairros182

totalmente com infraestrutura. O nosso município hoje tem 65% de infraestrutura e esgoto183

tratado. Um dos maiores do país. O desenvolvimento da Serra é um fruto de parceria entre o184

poder público e a sociedade suvil... civil. O sucesso dessa administração deve ser tri...185

atribuída à capacidade que a sociedade tem de acreditar em si mesmo.186

Em 97 a Serra deu início à forma mais democrática de administração pública, por187

meio do orçamento participativo, e os moradores, são eles que definem hoje qual a prioridade188

do seu bairro, porque são eles que pagam os impostos. Então são eles que sabem a189

necessidade do seu bairro. De 97 a 2004, já foram mais de 143 obras só do orçamento190

participativo, e 243 num total. Esse ano a prefeitura está realizando vinte obras do orçamento191

participativo, que são os orçamentos definido pela comunidade. Nesse período foram192

investidos 139 milhões, sendo 59 a mais do que o previsto no orçamento participativo. E193

lembrando que 97% desse dinheiro foi fruto da arrecadação municipal, não existindo dinheiro194

do governo munic... eh... estadual, não existindo dinheiro do Governo Federal.195

A democracia é uma marca da administração Sérgio Vidigal, porque, além do196

orçamento participativo, hoje quem elege o diretor de escola, o coordenador de escola é a197
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comunidade. É uma eleição direta, feito pelos professores, funcionários, alunos e o198

representante da comunidade. As au... as eleições acontecem no mesmo tempo, desde o centro199

de educação infantil até a escola... de ensino fundamental.200

A Serra é hoje uma cidade com luz própria. O brilho da administração já alcança para201

todo o estado, e as suas luzes podem ser vistas por todos, inclusive à noite, porque a Serra é a202

cidade mais iluminada do estado, passando de 23 mil pontos para 34 mil pontos de luz.203

A coleta de lixo é feita em 100% da cidade, e a varrição, em todas as ruas asfaltadas, é204

duas vezes por semana.205

As ações da prefeitura ultrapassam a esfera municipal. Na segurança pública, por206

exemplo, que é responsabilidade do Governo Federal, é responsabilidade do Governo207

Estadual, o município participa pagando uma escala especial para 150 policiais, aumentando o208

efetivo em 25%.209

Senhor presidente, teria muito pra falar do nosso município, mas sei que o tempo é210

escasso. Lembro a vossa excelência que o nosso prefeito Sérgio Vidigal não é candidato à211

reeleição. Não estamos aqui pra fazer política. Ele é simplesmente um médico que... usa o212

dinheiro público para investir no cidadão, para investir na qualidade do nosso município.213

Temos certeza que eu, como a Câmara de Vereadores, como a organização... todas as214

organizações civis e militares, as ONGs, os movimentos, a federação de moradores215

participamos desse projeto. Fizemo a Agenda 21, que foi cumprida em menos de três anos, já216

douze anos adiantamos na frente.217

E tenho certeza que o PDT, o nosso partido, fará o nosso sucessor, porque estava com218

3% o meu amigo Severiano, hoje já tá com mais de 50%, e a eleição será decidida no primeiro219

turno. Comprova que é só trabalhar que a po... (falha na gravação) ...conhece. E o prefeito220

Sérgio Vidigal trabalhou, e temos certeza que, para concluir, senhor presidente, que o trabalho221

do prefeito Sérgio Vidigal vai levar a um técnico, a um inexperiente na política a ser prefeito222

no nosso município, o meu amigo secretário Audibas Barcelos.223

Senhor presidente, obrigado pela essa oportunidade, pra poder falar dum município224

que eu amo, que é o município da Serra.225

Muito obrigado a todos.226
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ANEXO D — Discurso de Grande Expediente (redação final)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para falar do1

Município da Serra, no Espírito Santo. Essa cidade, onde moro, que amo e que foi2

responsável por 50% dos votos que conquistei na eleição para a Câmara Federal, é3

administrada pelo médico Sérgio Vidigal.4

A administração realizada pelo Prefeito assemelha-se ao bambu chinês. Depois que a5

semente desse incrível arbusto é plantada, não se vê nada, exceto o lento desabrochar de um6

pequeno broto, a partir do bulbo. O crescimento é subterrâneo, numa maciça e fibrosa7

estrutura de raiz, que se estende vertical e horizontalmente pela terra. Mas, então, depois de 2,8

3, 4 anos, o bambu chinês cresce até atingir quase 30 metros em apenas 1 ano.9

Os mestres nos ensinam que “muitas coisas na vida são iguais ao bambu chinês. Você10

trabalha, investe tempo e esforço, faz tudo que pode para nutrir seu crescimento, e às vezes11

não se vê nada por semanas, meses ou mesmo anos. Mas, se tiver paciência para continuar12

trabalhando e nutrindo, o ‘dia certo’ chegará e o crescimento e a mudança que se processam13

o deixarão espantado”.14

Como disse, a administração de Sérgio Vidigal assemelha-se ao bambu chinês.15

Quando assumiu o Município, em 1997, o Prefeito Sérgio Vidigal encontrou uma cidade16

arrasada. Cinco folhas de pagamento estavam atrasadas. Os funcionários da educação e da17

saúde realizavam uma greve que já entrava no sexto mês. Era uma Prefeitura dilapidada,18

destruída pela malversação das verbas públicas.19

Mas em 1º de janeiro de 1997 foi lançada a semente da prosperidade, e o que se vê20

hoje, depois de 7 anos e 9 meses, é uma cidade estruturada, com fortes raízes e um tronco com21

galhos firmes.22

Toda grande jornada começa com um primeiro passo. E o primeiro passo para23

reconstruir o Município foi acabar com os chamados marajás. Eram 77 funcionários24

municipais que recebiam salários astronômicos, superiores a 27 mil reais por mês. Já no25

primeiro ano de Governo, o Prefeito estipulou um subteto e nenhum funcionário passou a26

ganhar mais que 4 mil reais. A economia mensal foi de 550 mil reais e a anual de mais de 627

milhões de reais.28

A partir daí, foi possível colocar as contas em dia e equilibrar as finanças da cidade. A29

luta contra os marajás foi tão árdua, que começou em 1997 e só terminou no mês de abril30
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deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal, num ato de justiça, mostrou que a justiça31

tarda mas não falha e pôs fim à questão, dando ganho de causa ao Município. O Prefeito levou32

ao pé da letra um provérbio espanhol que diz: “Aquilo que um tolo faz no final um sábio faz33

no começo”.34

Passados 7 anos e 9 meses do início da administração do Prefeito Sérgio Vidigal,35

observa-se que a cidade mais parece um bambu chinês. Em sua base está uma raiz forte, em36

sua base a Prefeitura construiu uma infra-estrutura que permitiu o desenvolvimento37

econômico com qualidade de vida. A cidade da Serra é a que mais cresce no Espírito Santo e38

tem sido destaque nacionalmente com vários projetos.39

Mudanças pequenas, mas contínuas, aconteceram. Essa é a filosofia do trabalho da40

Prefeitura da Serra, cuja prioridade é o cidadão. O Prefeito Sérgio Vidigal é médico e sabe41

que o maior patrimônio do ser humano é a vida. A cidade valoriza a vida humana em todos os42

seus aspectos. Por isso, as prioridades são os projetos sociais, as ações cujo fim é o bem-estar43

do cidadão.44

O Sr. Aparteante - Permite-me V.Exa. um aparte, Deputado?45

O SR. DEPUTADO - Pois não, nobre Deputado (...).46

O Sr. Aparteante - Deputado (...), primeiramente, quero parabenizá-lo pelo trabalho47

que realiza no Congresso Nacional. Sabemos que V.Exa. é o embaixador serrano em Brasília.48

Estou acompanhando atentamente o seu discurso. Com certeza, pelas palavras proferidas por49

V.Exa., nobre Deputado, conhecemos um pouco da história da Serra. Sabemos como Serra50

avançou nos últimos anos; que alguns problemas primários, como falta de saneamento e51

dificuldades nas áreas de educação e saúde, foram vencidos a partir de um trabalho sério,52

desenvolvido por um Prefeito competente, que teve o privilégio de ter um Secretário tão53

competente como V.Exa. Todos os que passaram pelas Secretarias daquele Município tiveram54

reconhecimento, mas V.Exa. teve a gratidão do povo serrano. O único cargo público que55

V.Exa. ocupou até hoje foi o de Secretário Municipal e depois foi eleito Deputado Federal, o56

que mostra a sua competência. Aquela cidade cresceu e se desenvolveu com 2 médicos, o Dr.57

Sérgio Vidigal e o Dr. (...) [o aparteante menciona o nome do deputado], que têm58

contribuído, e muito, para o desenvolvimento da Serra. A Serra hoje é uma das principais59

cidades do Estado do Espírito Santo e tem vocação para o desenvolvimento. Registra-se60

naquela cidade crescimento com desenvolvimento social, ou seja, foi possível vencer as61

desigualdades sociais que assolavam aquele Município. Parabenizo V.Exa. pelo62

pronunciamento, mas também o povo da Serra pelo excelente representante que tem no63

Congresso Nacional. Parabenizo ainda o Prefeito Sérgio Vidigal e os Vereadores, que ajudam64
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a mudar os rumos daquela cidade. Parabéns ao povo do Espírito Santo por ter um65

representante como V.Exa. na Câmara dos Deputados. Muito obrigado.66

O SR. DEPUTADO - Deputado (...), agradeço a V.Exa., Presidente do PL, ao67

Senador Magno Malta e ao seu partido, pois também são responsáveis pelo crescimento do68

nosso Município.69

Na área da saúde, os avanços foram enormes. A Prefeitura da Serra é a única do70

Estado do Espírito Santo a manter a Central de Ambulâncias. O programa, que existe há mais71

de 2 anos na cidade, agora está sendo copiado pelo Governo do Estado e pelo Governo72

Federal.73

A Central de Ambulâncias da Prefeitura da Serra realiza uma média de 2 mil74

atendimentos por mês, cerca de 70 atendimentos por dia. São 8 veículos equipados para fazer75

o primeiro atendimento de urgência ou emergência, primeiros socorros e transporte76

inter-hospitalar. Uma das ambulâncias é equipada com uma UTI.77

A iniciativa é inédita no Estado e funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da78

semana. Para utilizar esse serviço, o morador do Município deve discar 192, de qualquer79

telefone fixo. Com isso, ajudamos a diminuir a criminalidade, porque quem fazia isso era a80

Polícia Militar, cujos carros agora estão disponíveis para cuidar da segurança do Município.81

Os atendimentos incluem orientação médica por telefone, remoção de pacientes, que82

são atendimentos pré-hospitalares de urgência e emergência, além de altas hospitalares de83

pacientes que ainda necessitam de cuidados especiais. Pacientes que seriam levados para os84

hospitais são muitas vezes medicados em casa, evitando a superlotação hospitalar.85

A Prefeitura da Serra é também a única do Espírito Santo a manter, com recursos86

próprios, uma maternidade. De fevereiro de 1998 a abril de 2004, já nasceram na Maternidade87

de Carapina cerca de 9 mil crianças, uma média de 120 por mês. A atenção à saúde é tanta no88

Município que a Prefeitura da Serra, depois do Governo do Estado, é o órgão público que89

mais emprega médicos no Espírito Santo. A Prefeitura da Serra possui 520 médicos, um90

número maior do que o da capital, Vitória, e a maioria deles entrou pelo único método91

legítimo de ingressar no serviço público: por meio de concurso público.92

Os serranos passaram a contar também com vários serviços, graças às obras edificadas93

por Sérgio Vidigal, a exemplo de novos prontos-socorros, consultórios odontológicos, Centro94

de Testagem Anônima DST/AIDS, Centro de Controle de Zoonoses, entre tantas outras obras.95

Até 1996, havia somente 8 dentistas na rede pública municipal da Serra. Hoje, são quase 130,96

inclusive com programas preventivos nas escolas da cidade.97
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A Prefeitura da Serra também criou as Unidades Regionais de Saúde, conhecidas na98

cidade como policlínicas e que funcionam quase como se fossem um hospital. A99

administração do Prefeito Sérgio Vidigal construiu 4 policlínicas, em regiões estratégicas do100

Município. Em média, as 4 policlínicas atendem cerca de 10.800 pacientes por mês e realizam101

aproximadamente 32.400 procedimentos. Atendimentos oferecidos nas policlínicas:102

ginecologia, clínica geral, pediatria, odontologia, saúde mental, hanseníase, tuberculose,103

DST/AIDS, Programa da Raiva, pequena cirurgia, curativo, nebulização, imunização, entre104

outros, sendo que grande parte desses serviços são de atenção do Estado e não do Município.105

Num prazo de 7 anos, os números são surpreendentes. Em 1996, a Secretaria de Saúde106

da Prefeitura da Serra realizou 291 mil procedimentos. Em 2003, fechamos com 3.084.231107

procedimentos. Trata-se de um enorme avanço social, que trouxe segurança e mais conforto108

para os moradores da minha cidade e também de cidades vizinhas, que agora buscam109

tratamento em nossa cidade.110

Na Serra, cada ser humano merece cuidado especial, seja qual for sua idade,111

principalmente quando na fase infantil. Toda criança neste mundo tem um desejo irresistível112

de ser amada e cuidada. Na medida em que pudermos atender a essas expectativas, seremos113

nós a encontrar a felicidade.114

Por isso mesmo, em 7 anos, vários projetos da Prefeitura da Serra na área de educação115

infantil viraram referência para o Estado e para o Brasil. Os índices de evasão escolar são os116

menores do Espírito Santo, menos de 1%. Em 1996, havia 25.127 alunos. Hoje, esse número117

subiu para mais de 48 mil, portanto, o dobro.118

Para abrigar novos alunos, a Prefeitura construiu modernos centros de educação119

infantil e escolas de ensino fundamental. As novas unidades são de alto padrão, com ginásio120

poliesportivo, teatro, auditório, sala de informática, biblioteca, salas modernas e com conforto121

para os alunos. As unidades são adaptadas para deficientes físicos.122

A atenção à educação é tão grande que até mesmo no período de férias as crianças têm123

direito a ir à escola e receber a merenda escolar. O Projeto Merenda de Férias possibilita que124

os alunos mantenham o vínculo com a escola no período de férias e possam fazer uma125

alimentação digna, uma vez que a maioria deles são filhos de família de baixa renda.126

O Município também dá atenção especial à criança e ao adolescente em situação de127

risco. Eles estão sendo atendidos em projetos oferecidos pela Prefeitura. A Secretaria de128

Promoção Social está mantendo 9 projetos por meio dos quais são desenvolvidos diversos129

trabalhos. Entre os projetos estão: Esporte Cidadão, Mãos à Terra, Meninos do Mestre, Casa130

de Passagem Mirim, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Programa de Capacitação131
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Profissional, Programa Abordagem de Rua — De Volta ao Lar, Núcleo de Atenção à Família132

e Programa Agente Jovem de Desenvolvimento.133

Os projetos, que são desenvolvidos em horários contrários aos de freqüência escolar,134

também acompanham as famílias dos adolescentes assistidos com reuniões e135

encaminhamentos para cursos de qualificação profissional. A Secretaria de Promoção Social136

também cuida da manutenção dos Conselhos Tutelares, que têm por meta receber denúncias137

de maus-tratos contra as crianças e protegê-las de seus agressores.138

A Prefeitura desenvolveu, em outras áreas, projetos simples, mas de grande eficiência.139

Afinal de contas, assim como a felicidade, as grandes ações passam pelas coisas simples da140

vida. O maior projeto da área social de uma Prefeitura do Espírito Santo, o Serra Cidadã já141

realizou, de 1997 até hoje, cerca de 2,3 milhões de atendimentos. E o Município tem cerca de142

370 mil habitantes. Durante o Programa Serra Cidadã, a população é atendida com serviço143

médico-odontológico; oficinas profissionalizantes; emissão de documentos; orientações nas144

áreas de saúde, direitos humanos, meio ambiente, entre outras. Os moradores também145

participam de atividades recreativas, oficinas pedagógicas, corte de cabelo e tantos outros146

serviços. O projeto normalmente acontece de 15 em 15 dias em um bairro.147

Por mês, cerca de 6 mil cestas básicas são distribuídas a famílias carentes. Na Serra, o148

Projeto Fome Zero já existe há mais de 7 anos, e com muito sucesso. As famílias são149

cadastradas e visitadas por assistentes sociais, para se verificar a real necessidade da doação.150

Em muitos casos, as cestas básicas são a garantia de uma alimentação razoável.151

Mas a Prefeitura não só dá o peixe. Também ensina a pescar. Hoje em dia, a Prefeitura152

parte para a piscicultura, a maricultura, ensinando a produzir pescado. O Programa Municipal153

de Inclusão Social da Prefeitura da Serra (PROMINC) já beneficiou mais de 6 mil pessoas154

desde sua criação, no ano de 2000. O objetivo do PROMINC é de inclusão social, de trabalhar155

para a redução das desigualdades sociais, de capacitar desempregados e trabalhadores de156

baixa renda, dando-lhes oportunidade para conquistar o mercado de trabalho. Foram mais de 7157

mil em 3 anos.158

Os cursos mais pedidos pelas comunidades são corte e costura, cabeleireiro, culinária,159

doceria, embutidos e conservas, salgados, pedreiro, pintor, peças íntimas, mecânica de160

automóveis, manicura e pedicura, garçom e garçonete, eletricista predial, pintura em tecido e161

artesanato. Todos os alunos são encaminhados ao mercado de trabalho. Em alguns casos, se162

unem para formar as cooperativas.163

Outra característica marcante da cidade é o desenvolvimento econômico. O Município164

abriga pequenas, médias e grandes empresas, a exemplo da Companhia Siderúrgica de165
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Tubarão e da Companhia Vale do Rio Doce. De 1997 a 2003, em menos de 7 anos, se166

instalaram na Serra 6.975 atividades econômicas (comércio, indústria e serviços), que167

geraram mais de 30 mil empregos. Apesar da recessão econômica, o Município cresce com168

índices surpreendentes. É o que mais cresce no Estado.169

Para promover o desenvolvimento, ao longo desses 7 anos e 9 meses, a Prefeitura da170

Serra fez obras básicas de infra-estrutura que permitiram o seu desenvolvimento. Até 1996,171

existiam 279 quilômetros de vias pavimentadas na Serra, sendo que grande parte era de172

conjuntos habitacionais, portanto, construídas pela COHAB e pelo INOCOOP-ES. A173

administração do Prefeito Sérgio Vidigal pavimentou até abril deste ano cerca de 400174

quilômetros, mais que todos os outros Prefeitos juntos. Além da pavimentação, as vias175

principais da cidade receberam paisagismo. Bairros que antes eram invasão hoje estão dotados176

com toda a infra-estrutura. A Serra é também o Município do Espírito Santo com maior índice177

de esgotamento sanitário, 65%.178

O desenvolvimento da Serra é fruto de uma parceria entre o Poder Público e a179

sociedade civil. O sucesso dessa administração deve ser atribuído à capacidade que tem a180

sociedade de acreditar em si mesma. Em 1997, a Serra deu início à forma mais democrática181

de administração pública. Hoje, por meio do orçamento participativo, são os moradores que182

definem as prioridades do bairro, pois são eles que pagam os impostos. De 1997 a fevereiro183

de 2004, já foram concluídas pela administração do Prefeito Sérgio Vidigal 252 obras, sendo184

143 do orçamento participativo, das 243 aprovadas, a exemplo de construção de escolas,185

unidades de saúde, ginásios esportivos, praças, obras de infra-estrutura. Este ano, a Prefeitura186

está realizando 20 obras do orçamento participativo, projetos definidos pela comunidade.187

Nesse mesmo período, os investimentos da Prefeitura da Serra em obras somam188

R$139 milhões. Durante as discussões do orçamento participativo, a população escolheu e189

autorizou investimentos de cerca de R$59 milhões em obras, porém, a Prefeitura gastou mais190

de R$90 milhões. Portanto, R$31 milhões a mais. Esses números demostram claramente a191

preocupação da Prefeitura com a execução das obras do orçamento participativo. E mais: 97%192

de todo o investimento feito na cidade são com recursos próprios do Município, sem a193

participação dos Governos Estadual e Federal.194

A democracia é uma marca da administração de Sérgio Vidigal. Além da participação195

da sociedade na discussão e definição das obras do orçamento participativo, a comunidade196

também elege diretores e coordenadores de escola. Na Serra é assim: eleição direta para197

diretores. Participam do pleito os pais de alunos, alunos, professores, funcionários das escolas198

e os representantes das comunidades. As eleições acontecem até mesmo nos centros de199
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educação infantil, escolas em que estudam crianças de até 6 anos, que não votam, mas são200

representadas pelos pais.201

Nessa administração, foi criada a Ouvidoria Municipal. A Ouvidoria é o representante202

da população na Prefeitura. Ela recebe sugestões, críticas e denúncias sobre o trabalho de cada203

Secretaria. Além disso, a Prefeitura instituiu os Conselhos da Cidade. São 15 conselhos204

formados por representantes da sociedade, cuja função é definir as políticas para os mais205

diversos setores: turismo, cidadania, saúde, meio ambiente, criança e adolescente, segurança206

pública, entre outros.207

A Serra é hoje uma cidade com luz própria. O brilho dessa administração já alcança208

todo o Estado, e as suas luzes podem ser vistas por todos, inclusive à noite, pois a Serra está209

mais iluminada. Até 1996, havia 23.551 pontos de luz. Além de substituir essas luminárias210

por outras de potência maior, a Prefeitura fechou o ano de 2003 com 34.104 pontos211

iluminados. Além de iluminada, a Serra de hoje é uma é uma cidade limpa. Diariamente, a212

Prefeitura coleta 300 toneladas de lixo. A coleta é feita em 100% da área urbana. A varrição é213

feita 2 vezes por semana em todas as vias pavimentadas. Cidade limpa significa mais214

qualidade de vida para a população.215

As ações da Prefeitura ultrapassam a esfera municipal. Segurança pública, por216

exemplo, é responsabilidade do Governo do Estado. Porém, a Prefeitura da Serra vem há mais217

de 7 anos ajudando o Governo nessa missão. Assim como um rio, a Prefeitura conseguiu218

alcançar as suas metas porque aprendeu a contornar os obstáculos.219

Graças a uma ação inédita no País, todo mês a Prefeitura repassa ao 6º Batalhão da220

Polícia Militar uma verba de R$91 mil, possibilitando assim a escala de serviço extra para221

policiais militares. Com isso, 150 policiais participam da escala, o que representa um aumento222

efetivo de 25% do policiamento ostensivo no Município.223

Além dessa medida, a Prefeitura já doou paras as Polícias Civil e Militar veículos,224

motos, bicicletas equipadas, telefones celulares e radiocomunicadores. Também reformou225

delegacias e o DPJ de Laranjeiras. A Prefeitura repassa ainda à Polícia Militar um valor226

mensal de 4 mil reais para despesas do 6º Batalhão e 2,7 mil para manutenção da Polícia227

Montada. Segurança pública é dever do Estado, mas na Serra a Prefeitura vem contribuindo228

para que o cidadão tenha segurança e possa viver em paz.229

A paz também passa pela questão da cidadania. A Casa do Cidadão, da Prefeitura da230

Serra, foi criada na primeira administração do Prefeito Sérgio Vidigal e é um centro onde a231

população pode obter assistência necessária para fazer valer seu direito à cidadania. Em 2003,232
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foram registrados 13.470 atendimentos à população. A Prefeitura possui hoje 2 Casas do233

Cidadão, uma em Laranjeiras e uma na Sede.234

Na Casa do Cidadão, os munícipes têm acesso a serviços como assistência jurídica,235

emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, Defesa Civil, PROCON e atendimento236

social e psicológico da Divisão de Ações Contra a Violência Contra a Mulher, do PRÓ-VIDA237

e do Núcleo de Atendimento Psicossocial aos Apenados.238

Para ser cidadão de fato, o indivíduo tem que ter acesso ao lazer, pois o lazer é muito239

importante na vida das pessoas, principalmente para as crianças. Por isso, é freqüente a240

população definir como prioridade dentro do orçamento participativo a construção de praças241

para os seus bairros. Na Serra, várias praças são verdadeiros centros esportivos, com quadra242

de futebol de areia e de vôlei, pista para skate, pista de cooper, palco para shows, entre outras243

modalidades.244

Desde 1997, a Prefeitura vem construindo pequenas, médias e grandes áreas de lazer, a245

exemplo da Praça Encontro das Águas, no balneário de Jacaraípe. A Praça já se transformou246

em ponto turístico da cidade. Hoje, o cidadão tem orgulho de dizer: “Eu moro na Serra. Eu247

sou um cidadão serrano”. A Prefeitura resgatou um bem precioso que cada ser humano tem:248

a auto-estima, o amor próprio.249

Mas não somente as praças atraem os turistas e encantam os próprios serranos. A250

cidade, apesar de ser conhecida por suas indústrias e belas praias, tem uma imensa área rural.251

São vários quilômetros de rios, cachoeiras, lagos, montanhas e muito verde. Pensando em252

beneficiar os moradores dessa região, a Prefeitura da Serra passou a incentivar o agroturismo.253

O trabalho consiste na orientação dos proprietários rurais, desenvolvendo o potencial turístico254

de sítios e fazendas. Assim, o turista ganhou belas paisagens, lazer e uma recepção255

acolhedora. Já o produtor rural recebeu uma nova fonte de renda.256

Agora, os produtores continuam sua rotina diária, mas são preparados para receber e257

prestar serviços com qualidade ao turista, como a venda de produtos caseiros. Graças ao258

trabalho foram criados 3 circuitos de visitação, em Pitanga, Putiri e Muribeca. Outra novidade259

é a criação de restaurantes rurais. Desse modo, o turista, além de conhecer e apreciar as260

belezas rurais, pode adquirir artesanato e se deliciar com pães, doces, licores, queijos, leite261

fresco ou um bom prato de comida caseira.262

As melhorias na cidade se deram em todos os setores. Com a criação do Departamento263

de Trânsito da Prefeitura da Serra, desde o início de 2001, praticamente, todas as ações264

relacionadas ao trânsito passaram a ser tomadas pelo Município. Cabe ao Departamento265

Trânsito o desenvolvimento de ações de educação para o trânsito e o gerenciamento e o266
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controle dos serviços de atendimento ao cidadão; a implantação e a manutenção das267

sinalizações horizontal, vertical e semafórica; o planejamento global do trânsito do Município,268

elaborando estratégias que facilitem a circulação, sem comprometer a segurança; a execução269

da fiscalização de trânsito, autuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis por270

infrações, entre outras.271

Para fazer a máquina funcionar com competência e de forma organizada, a Prefeitura272

da Serra investiu na peça mais importante de qualquer empresa ou instituição pública: o ser273

humano. A Prefeitura possui cerca de 6.500 funcionários que passam constantemente por274

treinamentos. A Prefeitura já ofereceu para eles, desde 1997, quase 16 mil oportunidades de275

cursos. Os cursos têm como objetivo promover o desenvolvimento pessoal e profissional do276

servidor. Mais motivado e com novos conhecimentos, ele passa também a oferecer um serviço277

de melhor qualidade às pessoas que procuram a Prefeitura.278

O investimento no servidor é tão levado a sério no Município, que a Secretaria de279

Administração da Prefeitura fundou o Núcleo de Desenvolvimento dos Recursos Humanos,280

um espaço que na verdade se constitui numa escola de aprimoramento para o funcionário281

público, com salas de aula e equipamentos apropriados. Para o Município, é fundamental que282

o servidor se sinta motivado em trabalhar, afinal, a felicidade também passa para realização283

profissional.284

Ensina a sabedoria popular que “o ângulo certo para abordar qualquer problema é o285

ângulo da tentativa”. A cidade da Serra, no Espírito Santo, é sem dúvida ótimo argumento286

para a defesa da reeleição. Lá existe uma experiência de muito sucesso. Em nossa cidade,287

aqueles que criticam o processo da reeleição tiveram que se calar, pois a administração que288

agora entra no oitavo ano provou na prática que um segundo mandato consecutivo pode ser289

igual ou melhor que o primeiro. O Prefeito foi reeleito com cerca de 86% dos votos válidos,290

proporcionalmente um dos mais votados do Pais. Nas última pesquisa realizada pela Flex291

Consult, mais de 93% da população aprovou a administração do Prefeito Sérgio Vidigal.292

A Serra é uma cidade com quase 5 séculos de existência. Completou em dezembro293

último 447 anos. É rica em tradições históricas e culturais. A Prefeitura está ajudando, numa294

iniciativa inédita no País, a manter a manifestação cultural mais importante da cidade: o295

congo. A Prefeitura mantém desde 2000 um convênio com a Associação das Bandas de296

Congo da Serra (ABC). Os repasses do convênio são mensais. O convênio totalizará no seu297

final, em dezembro de 2004, R$450 mil destinados ao congo. Esse é um dos maiores298

investimentos já realizados em benefício do folclore capixaba.299
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O dinheiro é usado para a manutenção das bandas de congo, a realização de festas300

folclóricas e projetos em benefício da manifestação cultural. A Associação das Bandas de301

Congo da Serra recebe parcelas mensais de R$12.500,00. A ABC presta contas da verba302

trimestralmente para a SETUR e para a Câmara Municipal. Outra obrigação da entidade é303

fazer gestões no sentido de que as crianças e adolescentes que participam das bandas304

freqüentem normalmente as aulas durante o período escolar.305

Esse trabalho da Prefeitura é tão importante que acabou sendo reconhecido pelo306

próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No último dia 19 de dezembro, o Presidente307

condecorou o Congo da Serra com a mais importante medalha cultural do Brasil, que é a308

Ordem do Mérito Cultural. A entrega da insígnia e do diploma foi feita no Palácio do Planalto309

para a Presidente da Associação de Bandas de Congo da Serra, Terezinha Machado Pimentel.310

O Congo da Serra foi homenageado por suas relevantes contribuições à cultura brasileira.311

A construção dessa grande administração democrática é fruto de mudanças pequenas e312

quase que diárias, afinal toda grande jornada começa com um simples passo. Com a313

participação efetiva da sociedade civil organizada, a Prefeitura vem investindo em todos os314

setores da cidade, promovendo o desenvolvimento econômico com justiça social. Com isso, o315

Município deu um grande salto em qualidade de vida.316

A Serra de hoje é uma cidade moderna que abriga em seus 554 quilômetros quadrados317

uma população estimada em 370 mil habitantes. Em 2001, com a participação dos principais318

setores da sociedade, o Município da Serra fez a sua Agenda 21, ou seja, o Plano Estratégico319

da Cidade, para ser executado em 20 anos. Pois saibam V.Exas. que as obras que seriam320

executadas em 20 anos agora devem ser feitas em apenas 12 anos. Isso se deve ao grande321

número de ações realizadas pela Prefeitura nos últimos 3 anos.322

Por tudo isso, a maior obra da administração da Serra se chama cidadania. Não há323

nada mais digno para um ser humano do que poder ter acesso a um tratamento médico, ver o324

filho freqüentar uma escola de qualidade, ter direito a um local de lazer, ver a sua rua limpa e325

iluminada. Na Serra, essa já é uma realidade, e 90% da população da cidade depende do Poder326

Público, uma vez que a maioria absoluta dos moradores é de baixa renda.327

É claro que ainda existem muitos problemas na Serra e há muito o que fazer. Não se328

arruma completamente uma cidade de 447 anos de existência em apenas 7, 8 anos. Mas o329

Prefeito vai terminar o seu segundo mandato no dia 31 de dezembro de 2004 com a330

consciência tranqüila e com a feliz sensação do dever cumprido. Afinal, administrar uma331

cidade é antes de tudo um ato de amor, é um ato de servir, de ajudar, de contribuir para a332

felicidade das pessoas. O administrador público consciente do seu dever cristão é na verdade333
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um instrumento de Deus em favor da humanidade. É aquele que pode reproduzir com o334

coração tranqüilo as palavras do Apóstolo Paulo: “Combati o bom combate”.335

Ao chegar ao fim dessa vitoriosa jornada, desse bom combate, o Prefeito e todos336

aqueles que participaram da sua administração poderão estar em paz e realizados, pois cada337

ser humano tem a sua missão diante da vida e diante de Deus porque “não é a montanha que338

conquistamos, mas a nós mesmos”.339

Sr. Presidente, o Prefeito Sérgio Vidigal não é candidato à reeleição. Não estamos aqui340

para fazer política. É simplesmente um médico que usa o dinheiro público para investir no341

cidadão, na qualidade de vida do nosso Município.342

Todos nós — a Câmara de Vereadores, as organizações civis e militares, as ONGs, a343

federação de moradores — participamos desse projeto.344

Tenho certeza de que o nosso partido, o PDT, fará o sucessor. Estávamos com 3% e345

hoje estamos com mais de 50%. A eleição será decidida no primeiro turno, uma prova de que346

é só trabalhar que a população reconhece.347

Tenho certeza de que o trabalho do Prefeito Sérgio Vidigal levará um técnico348

inexperiente na política a ser Prefeito do Município, o meu amigo Secretário Audifax349

Barcelos.350

Sr. Presidente, obrigado pela oportunidade de falar sobre o Município da Serra, que351

tanto amo.352

Era o que eu tinha a dizer.353
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ANEXO E — Comunicação de Liderança (transcrição ipsis verbis)

Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a liderança da minoria gostaria de1

tecer algumas considerações sobre essa infeliz... eh... sessão, ou esse conjunto de sessões,2

dessa semana.3

Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tenho assento nesta casa há 224

anos, e jamais vi, jamais vi, a Câmara dos Deputados funcionar a contento no período5

próximo às eleições, e sejam elas as eleições para a renovação do próprio Congresso, sejam6

estas eleições intermediárias. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, há muito tempo7

atrás, numa decisão também rara... de rara infelicidade, houve por bem separar as eleições, e o8

fato é de que a cada dois anos se cria um clima pré-eleitoral, e esse clima, o que é9

absolutamente normal dentro de países democráticos, faz com que os parlamentares se10

dediquem, evidentemente, às campanhas que estão a todo vapor nos seus respectivos estados11

de origem.12

Mas alguns segmentos talvez menos informados têm creditado ao PFL o ônus,13

digamos assim, do não andamento dessas sessões. E isso não é muito verdadeiro. E era isso14

que queria comen... comentar com os meus ilustres pares ao fazer essa comunicação da15

liderança da minoria.16

A primeira causa do não funcionamento da Casa é a total inapetência, falta de vontade,17

da base do governo de comparecer às convocações. Quem tem obrigação de permanecer, de18

dar quórum, de dar sustentação são evidentemente as bancadas governistas, que nessa casa,19

mercê de um produtivo esforço de cooptação, mostram bancadas exuberantes, que, quando20

querem, têm número para votar o que querem, quando querem e da forma que melhor21

pretendem. Isso se constata todas as vezes que se vota um projeto relevante, inclusive22

contrariando tendências históricas desses mesmos partidos. Usando dos poderes de23

argumentação irretorquíveis, o governo sempre consegue convencer a sua base de24

sustentação. Conseguiu para votar contra o aposentado; conseguiu para votar contra os25

velhinhos; conseguiu para votar contra o servidor público; conseguiu para aumentar os26

tributos de uma forma impressionante. Quando quer, consegue.27

Dizem, e não me cumpre aqui discutir, porque não estou legitimado para tanto, que o28

que há é uma greve branca de alguns partidos da base de sustentação. Dizem, comentam, nos29

jornais, os analistas que foi prometido a esses mesmos partidos da base de sustentação30
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benesses, transferência de recursos legais, alguns cargos etc. e tal, e que essas promessas não31

foram em tempo hábil cumpridas, o que gera, digamos assim, uma certa má vontade da base32

de sustentação do governo em aqui comparecer.33

Agora, a grande causa, Presidente Inocêncio de Oliveira, a verdadeira causa dessa34

obstrução é a volúpia do governo Lula pelas medidas provisórias. A nação não conhece a35

tecnicalidade, mas a medida provisória, que foi em má hora introduzida no ordenamento36

jurídico brasileiro em substituição aos decretos-leis da ditadura... Se não me falha a memória,37

eu estava presente nessa época, foi uma contribuição do então deputado Nelson Jobim, que a38

captou do ordenamento jurídico italiano, se esquecendo que as medidas provisórias no sistema39

italiano evidentemente que são ratificadas pelo parlamento, porque o parlamento, num sistema40

parlamentarista, presume maioria de governo, então não havia nenhum problema com medida41

provisória, porque sendo o governo, por conceito, majoritário, mais dia ou menos dia, ele42

aprova a medida. Aqui, o que tem acontecido é um verdadeiro tormento em termos de medida43

provisória.44

O que é que temos na pauta de hoje, senhor presidente? Temos uma, duas, três, quatro,45

cinco, seis medidas provisórias. E, além dessas seis medidas provisórias, um projeto de lei46

3884-A com urgência constitucional, que também tranca a pauta, já que o 45º dia expirou no47

dia 3 de setembro. Então, nós temos um projeto de lei com urgência constitucional e seis48

medidas provisórias.49

Tenho certeza que essa convocação não vai dar em absolutamente nada. Certeza50

absoluta. Aliás, manifestei essa certeza na reunião dos líderes, na última que houve. (Falha na51

gravação) ...quando o Congresso se reunir, depois das eleições, nós vamos ter onze medidas52

provisórias. Não serão seis, serão onze, e mais esse projeto. Quem é que edita medida53

provisória sobre tudo e por tudo? O poder executivo, o presidente Lula. Então, se alguém é54

responsável pela frustração das sessões (falha na gravação)...é em última análise o poder55

executivo, que repete, com requintes de perfeição e com maior abundância, os equívocos do56

governo anterior. Aliás, não repete só na prática legisferante, não, repete todo santo dia na57

política econômica, na distribuição de favores governamentais; repete e aperfeiçoa.58

Então, senhor presidente, senhores deputados, a minoria queria deixar bem claro que59

não são os partidos de oposição, não são os deputados de oposição que impedem os trabalhos60

desta casa. Quem obstrui o trabalho dessa casa é o próprio governo, pela volúpia com que61

baixa as tais medidas provisórias. E, se analisarmos o aspecto mecânico, é a própria bancada62

de sustentação do governo que aqui não vem — aqui não vem! Evidentemente, deve estar63

dedicada a outros misteres, e não cabe à liderança da minoria discorrer nem dissertar sobre64
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ela. O deserto, é só se olhar. Até agora temos 169 parlamentares. Não temos número para65

coisa nenhuma, exceto para prestarmos conta aos eleitores e à nação, que nos vê pela TV66

Câmara.67

São essas considerações que julgo oportunas, que me senti no dever de prestar como68

líder da minoria.69
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ANEXO F — Comunicação de Liderança (redação final)

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Liderança da Minoria gostaria de tecer1

algumas considerações sobre o conjunto de sessões desta semana.2

Tenho assento nesta Casa há 22 anos e jamais, jamais, vi a Câmara dos Deputados3

funcionar a contento em período próximo às eleições, sejam elas para renovação do próprio4

Congresso Nacional, sejam elas intermediárias.5

Há muito tempo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, numa decisão de rara6

infelicidade, houve por bem separar as eleições. E o fato é que a cada 2 anos se cria um clima7

pré-eleitoral, o que é absolutamente normal ocorrer em países democráticos, e os8

Parlamentares se dedicam, evidentemente, às campanhas que estão a todo vapor em seus9

respectivos Estados de origem. Mas alguns segmentos, talvez menos informados, têm10

creditado ao PFL o ônus, digamos assim, do não-andamento dessas sessões. Isso não é muito11

verdadeiro. Era o que desejava comentar com meus ilustres pares, ao fazer esta Comunicação12

de Liderança da Minoria.13

A primeira causa do não-funcionamento da Casa é a total inapetência, a falta de14

vontade da base do Governo de comparecer às convocações. Quem tem a obrigação de15

permanecer, de dar quorum, de dar sustentação são evidentemente as bancadas governistas,16

que, nesta Casa, mercê de um produtivo esforço de cooptação, mostram bancadas17

exuberantes, que, quando querem, têm número para votar o que querem, quando querem e da18

forma que melhor pretendem.19

Isso se constata todas as vezes em que se vota um projeto relevante, até contrariando20

tendências históricas desses mesmos partidos. Usando dos poderes de argumentação21

irretorquíveis, o Governo sempre consegue convencer sua base de sustentação. Conseguiu22

votar contra os aposentados, contra os velhinhos, contra o servidor público, para aumentar os23

tributos de forma impressionante. Quando quer, consegue.24

Dizem — e não me cumpre discutir porque não estou legitimado para tanto — que o25

que há é uma greve branca de alguns partidos da base de sustentação.26

Dizem os jornais, comentam os analistas que foi prometido a esses mesmos partidos27

da base de sustentação benesses, transferências de recursos legais, alguns cargos etc., e que28

essas promessas não foram em tempo hábil cumpridas, o que gera, digamos assim, certa má29

vontade da base de sustentação do Governo em aqui comparecer.30
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Agora, a grande causa, Presidente Inocêncio Oliveira, a verdadeira causa dessa31

obstrução é a volúpia do Governo Lula pelas medidas provisórias.32

A Nação não conhece a tecnicalidade, mas a medida provisória foi em má hora33

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em substituição aos decretos-leis da ditadura.34

E, se não me falha a memória, porquanto estava presente a essa época, foi uma contribuição35

do então Deputado Nelson Jobim, que a captou do ordenamento jurídico italiano, esquecendo-36

se, porém, de que as medidas provisórias no sistema italiano, evidentemente, são ratificadas37

pelo Parlamento, porque o Parlamento, num sistema parlamentarista, presume maioria de38

Governo. Então, não havia problema algum com medida provisória, porque, sendo o governo,39

por conceito, majoritário, mais dia, menos dia, ele aprova a medida. Aqui, o que tem40

acontecido é um verdadeiro tormento em termos de medida provisória.41

O que há na pauta de hoje, Sr. Presidente? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medidas provisórias.42

E, além dessas 6 medidas provisórias, há o Projeto de Lei nº 3.884-A, com urgência43

constitucional, que também tranca a pauta, já que o 45º dia expirou no dia 3 de setembro.44

Então, há um projeto de lei, com urgência constitucional, e 6 medidas provisórias.45

Tenho certeza de que esta convocação não vai dar em absolutamente nada. Aliás,46

manifestei essa certeza na última reunião dos Líderes.47

O que acontecerá? Quando o Congresso Nacional se reunir, depois das eleições,48

teremos 11 medidas provisórias — não apenas 6 — e mais esse projeto. Quem edita medida49

provisória sobre tudo e por tudo? O Poder Executivo, o Presidente Lula. Portanto, se há50

alguém responsável pela frustração das sessões é, em última análise, o Poder Executivo, que51

repete, com requintes de perfeição e maior abundância, os equívocos do Governo anterior.52

Aliás, não repete só na prática legisferante, mas todo santo dia na política econômica e na53

distribuição de favores governamentais — repete e aperfeiçoa.54

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Minoria quer deixar bem claro que não são os55

partidos nem os Deputados de oposição que impedem os trabalhos desta Casa. Quem os56

obstrui é o próprio Governo, pela volúpia com que baixa as tais medidas provisórias. Se57

analisarmos o aspecto mecânico, é a própria bancada de sustentação do Governo que aqui não58

vem. Evidentemente, deve estar dedicada a outros misteres a respeito dos quais não cabe à59

Liderança da Minoria discorrer nem dissertar.60

Até agora somente 169 Parlamentares registraram presença no painel. Basta olhar o61

deserto no plenário. Não temos número para votar coisa alguma, exceto para prestarmos62

contas aos eleitores e à Nação que nos vêem pela TV Câmara.63
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São estas as considerações, as quais julgo oportunas, que me senti no dever de64

apresentar, na condição de Líder da Minoria.65
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