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RESUMO 

 
 

Questionada em momentos críticos, a imunidade parlamentar é uma das condições 

essenciais para o bom funcionamento do Legislativo. É isso que se argumenta no 

pronunciamento do Deputado Mário Covas, de 12 de dezembro de 1968, escolhido por nós 

para análise por ser um marco na defesa da imunidade parlamentar. O estudo parte de uma 

leitura do contexto histórico do pronunciamento e de algumas propostas de análise de 

discurso formuladas por Norman Fairclough, Patrick Charaudeau e, de análise retórica, por 

Tereza Lúcia Halliday, dos quais nos serviremos como base teórica, além da tradição 

aristotélica. A análise do pronunciamento reconstitui os elementos caracterizadores da 

enunciação – os antecedentes imediatos, a composição da audiência e o ritual daquela reunião 

legislativa – e os principais recursos discursivos utilizados – a estrutura do texto, a 

composição estilística e o ethos do orador. Ao final do nosso trabalho, demonstra-se a 

importância de garantir a liberdade de palavra, de opiniões e votos, principal ingrediente de 

qualquer regime democrático.  

 

Palavras-chaves: análise de discurso – imunidade parlamentar – discurso parlamentar. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
A questão da argumentação tem sido largamente discutida há muito tempo. Um dos 

principais questionamentos refere-se a como o ser humano tem usado a capacidade de 

argumentação. 

Os estudos de argumentação remontam à Antiguidade quando os filósofos começaram 

a se preocupar com a retórica. Ou nas palavras de Aristóteles: “retórica é a faculdade de ver 

teoricamente o que em cada caso pode ser capaz de gerar de persuasão” (ARISTÓTELES, 

1966, p. 33). Esta persuasão podia levar ao poder todos aqueles que utilizavam bem a 

linguagem e a empregava com maestria, ou seja, aqueles que utilizavam com arte as palavras. 

Portanto, exercia fascínio, desde aquela época, a arte de falar bem em público.  

O objetivo era a persuasão e persuadir significa, até hoje, exercer influência, tentar 

convencer o outro sobre um determinado ponto de vista. Resume bem Halliday quando diz 

que “a retórica serve para influenciar situações”, pois ela é “comunicação que propõe (não 

impõe) uma visão da realidade que corresponde a desejos ou necessidades do retor e à 

sensibilidade e aos interesses de seu público” (HALLIDAY, 1990, p. 7).   

Um dos grandes filósofos da persuasão foi Sócrates (470 a.C-399 a.C.), que, com o 

seu método de perguntas e respostas, procurava construir o conhecimento. No entanto foi 

Platão, um de seus seguidores, que legou à humanidade, com os seus escritos, os 

ensinamentos de Sócrates. Por sua vez, Platão teve como discípulo Aristóteles (384 a.C.-322 

a.C). Foi este filósofo grego quem, seguindo uma longa tradição, sistematizou os 

conhecimentos sobre o uso da palavra na obra “Arte Retórica e Arte Poética”, na qual já se 

achava presente a preocupação do autor com o exagero na utilização da retórica, muitas vezes 

vistas como algo ruim, que sempre escondia atrás das belas palavras intenções ruins. Em parte 

a culpa era dos sofistas1 que tendiam a privilegiar a forma sobre o conteúdo.  

O desenvolvimento da retórica deve muito ao desenvolvimento da polis e da 

democracia. No mundo grego, para ser eleito a um cargo público, era necessário, por meio de 

um discurso persuasivo, conquistar a audiência, convencê-la de que o orador seria o melhor 

representante do povo.  

                                                 

1 Para Platão, os sofistas eram os inimigos da República, pois colocavam à disposição de quem melhor pagasse 
as técnicas de montagem de discurso recheados de figuras de linguagem (e de outros artifícios), mas que 
visavam unicamente a ganhar as disputas nos tribunais gregos e a adesão dos auditórios nas assembléias. Ainda 
hoje há certa resistência aos oradores que se utilizam de um número excessivo destas figuras, esquecendo-se, 
porém, do que as belas palavras não podem disfarçar ou preencher a falta de conteúdo. 
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Durante a Idade Média, a oratória passou a ser estudada pela Igreja e foi confinada aos 

ambientes eclesiásticos. Obviamente, o objetivo era o convencimento e a conversão 

religiosos. 

Foi no século XVII que os parlamentos começaram a se desenvolver e os discursos 

políticos são reconhecidos como instrumentos do fazer político dos grandes oradores nas 

assembléias legislativas. É por meio da discussão que se chega a um acordo, ou como apontou 

Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos: “differences of opinion lead 

to inquiry, and inquiry to truth”2. Além disso, ele dizia que o discurso político era o coração 

da democracia.  

No Brasil, os discursos políticos sofreram e ainda sofrem um certo desprezo e uma 

desconfiança muito grande por parte da população, que ouvem as suas palavras, mas 

constatam, muitas vezes, que estão dissociadas da ação. As manifestações retóricas deveriam 

cumprir a sua função democrática, ou seja, deveriam oferecer meios de se chegar a um 

consenso, sem apelar para a violência. Para Halliday, “um dos produtos da ação política é o 

ato retórico” (HALLIDAY, 1994, p. 100), o que justifica a preocupação, tanto da análise do 

discurso quanto da nova retórica com o pronunciamento parlamentar. Ambas procuram 

construir novas abordagens metodológicas e novos pressupostos teóricos para o uso da 

linguagem no Legislativo.  

Procurar-se-á, neste trabalho, analisar os argumentos usados em um discurso em 

defesa da imunidade parlamentar, tema sempre debatido, principalmente quando resvala para 

a utilização incorreta, deixando passar a idéia de impunidade e intocabilidade dos membros 

do Parlamento. Mesmo após a publicação da Emenda Constitucional n° 35/2001, que 

modifica as regras do instituto, a discussão e o estudo deste tema continuam sendo 

importantes para compreender o pleno exercício do mandato parlamentar, mesmo em meio a 

seguidas crises de credibilidade por que vem passando o Congresso Nacional. 

O objetivo principal do trabalho será, portanto, a análise dos atos retóricos realizados 

para persuadir a “audiência”, com fundamento nos modernos estudos de análise retórica e de 

análise do discurso, conforme as propostas teóricas e metodológicas de Norman Fairclough, 

Patrick Charaudeau e Tereza Halliday, a serem apresentadas na primeira parte deste estudo.  

Na segunda parte, analisaremos, primeiramente, o contexto em que se deu o 

pronunciamento, mostrando quais foram os fatos históricos que o antecederam e as 

circunstâncias em que foi realizado, e a constituição do auditório a que se destinou. Depois 
                                                 

2. Apud. JOHNSON, David. Civil political discourse in a democracy: the contribution of Psychology. 

Disponível em: <http://www.co-operation.org/pages/contro-pol.html>. Acesso em: 28 set. 2006. 
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passaremos a analisar o texto em sua estrutura, dando destaque aos elementos lingüísticos 

utilizados e aos argumentos empregados pelo orador.  Trataremos também dos problemas 

enfrentados pelo orador na tentativa de persuadir, pelo discurso, o auditório e mudar a 

situação que ora se apresentava. Para isso mostraremos a importância de se construir 

discursivamente um ethos apropriado para a situação, de se empregar um vocabulário e um 

formato adequados, de se avaliar a composição do auditório para decidir qual a melhor 

estratégia a usar para levá-lo a tomar uma posição, a acreditar nas palavras do orador. 

Utilizaremos, em nossa análise, o texto publicado no Diário da Câmara dos Deputados 

de 1° de junho de 20003, a partir de agora DCD. As notas taquigráficas do pronunciamento 

não saíram nos Anais da Câmara em 1968, pois haviam sumido e as fitas de áudio 

reutilizadas, restando apenas alguns trechos (MARKUN, 2001). Elas foram recuperadas  pela 

funcionária Anna Lúcia Brandão4, que as entregou para publicação no DCD 28 anos depois. 

O seu cuidado se revelaria extremamente oportuno, pois aquela foi uma sessão histórica e que 

com certeza teria sido apagada para sempre.  

Selecionamos o discurso de Mário Covas para apontar a importância do discurso 

parlamentar e a necessidade de se garantir o uso da palavra aos deputados. A imunidade é 

uma prerrogativa do Parlamento como um todo e não dos deputados isoladamente, e serve 

para lhes garantir a inviolabilidade das suas manifestações. Além disso, buscamos demonstrar 

que é por meio da comunicação que se pode interagir objetivando o estabelecimento de 

consensos ou dissensos produtivos. 

 

 

 

 

                                                 

3 Da página 99 até 111. 
4 Na obra A resistência parlamentar após 1964, Anna Lúcia Brandão explica todo o esforço despendido 

na tentativa de localizar a ata da sessão do dia 12 de dezembro de 1968. Após oito meses de pesquisas nos 
arquivos do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, na sucursal em Brasília de O 
Estado de S. Paulo e no Departamento de Imprensa Oficial, soube que as notas taquigráficas haviam sido 
devolvidas à Câmara com a retranca. De posse desta informação, ela solicitou e conseguiu que o Presidente da 
Casa à época, o Deputado José Bonifácio, liberasse para publicação uma cópia do registro taquigráfico daquela 
sessão. Ela, então, selecionou algumas partes do material e as incluiu em seu livro. 
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PARTE I 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 
 

Análise de discurso é um rótulo comum a várias teorias que discutem as principais 

questões ligadas ao uso da linguagem e que se utilizam dela como objeto de sua prática 

analítica. Os estudos nesta área começaram a se ampliar na década de 1960 com o 

aparecimento de novas propostas de estudo dos componentes pragmáticos e da dimensão 

social da língua, que deixou de ser estudada apenas no âmbito da manifestação individual. É 

nesta época que surge a indagação sobre o significado do ato de ler (ORLANDI, 2006). A 

partir dos anos 1970, apresentam-se duas propostas que procuram reconhecer o papel da 

linguagem na estruturação das relações de poder na sociedade: a primeira é uma Análise do 

Discurso de Linha Francesa, cujo principal autor é Michel Pêcheux, com a obra de referência 

Análise Automática do Discurso (1969). A segunda é a Análise do Discurso Crítica (ADC), 

que segue a linha da lingüística crítica no mundo anglo-saxão (MURILO, 2004). 

Paralelamente à análise do discurso, há o estudo da retórica que preocupa os homens 

desde os tempos antigos, como se observa nas obras de Platão e Aristóteles. A retomada 

moderna da retórica como estudo de estratégia de discurso persuasivo deveu-se ao estudo de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca, que, em sua obra Tratado de argumentação publicada na 

Bélgica, em 1958, propõe uma “nova retórica” e enfatiza o uso da argumentação visando o 

consentimento e a importância da audiência. Esta preocupação é responsável pela evolução 

dos estudos sobre influência da argumentação nas relações políticas mesmo que nem sempre 

receba o nome de análise retórica 

Neste capítulo apresentaremos as propostas de análise do discurso feitas por Norman 

Fairclough e Patrick Charaudeau e de análise retórica feita por Tereza Halliday. A proposta de 

Fairclough é de ordem prática, pois procura levantar todos os pontos necessários à análise, 

enquadrando-os em três dimensões (prática discursiva, análise do texto e análise da prática 

social).  Passaremos, depois, a mostrar, mais especificamente, os elementos encontrados em 

pronunciamentos políticos, e para isso nos serviremos do trabalho de Patrick Charaudeau, que 

compara a prática política a um jogo de máscaras e procura desmascarar as técnicas usadas 

pelos políticos na tentativa de persuadir e seduzir a platéia. Por último, aproveitaremos a 

contribuição da obra de Tereza Lúcia Halliday para a abordagem situacional da retórica, ou 

seja, levantaremos quais foram os problemas retóricos que tiveram que ser superados pelo 
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retor na sua tentativa de convencer a audiência conseguindo superar um conjunto de 

limitações e restrições. 

 

 

1.1 Os caminhos práticos da análise do discurso 

 

Norman Fairclough é conferencista no Departamento de Lingüística e Língua Inglesa 

Moderna da Universidade de Lancaster. Neomarxista, filiado às leituras das obras de Marx 

pela Escola de Frankfurt. Ele é um dos principais autores da Análise do Discurso Crítica 

(ADC), a qual poderia ser definida como um método que pode envolver várias disciplinas 

para analisar a utilização que se faz da linguagem de forma crítica e que podem passar 

despercebidas pelo “auditório”. Na sua teoria social do discurso, considera “o uso da 

linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual ou 

reflexo de variáveis situacionais”. Para ele, o discurso é “um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros” (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 91).  

Esse é um aspecto que nos interessa abordar já que entendemos que o pronunciamento 

parlamentar tem por objetivo, mais que qualquer outro gênero do discurso, agir sobre o 

mundo e sobre os outros. É isso que acontece quando um deputado se pronuncia em plenário. 

Ali, por meio de sua fala, ele tenta convencer os outros parlamentares a mudarem o curso das 

votações e da própria História. 

Em Discurso e mudança social (2001), Fairclough defende que as funções da 

linguagem na prática social são contribuir: primeiro, para a construção de ‘identidades 

sociais’ e ‘posições de sujeito’; depois, para a construção de relações sociais entre as pessoas; 

e, por último, “o discurso contribui para a construção de sistemas de conhecimento e crença”.   

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).  

O seu propósito é mostrar que o estudo do discurso passa por três dimensões, as quais 

na prática estão superpostas e compõem um “quadro tridimensional”, cujos elementos seriam: 

“(1) análise das práticas discursivas, focalizando a intertextualidade e a interdiscursividade 

das amostras do discurso; (2) análise dos textos (microanálise da prática discursiva); e (3) 

análise da prática social da qual o discurso é uma parte” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 282). 

Por análise das práticas discursivas entende-se o exame dos “processos de produção, 

distribuição e consumo textual” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 106).  Ele dá como exemplo um 

texto jornalístico, cuja produção envolve a tomada de várias decisões, tais como: quem 
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redigirá, para que tipo de leitor, onde será publicado, etc.  O autor não deixa de ressaltar que o 

consumo, dependendo do contexto social, também será diverso. O texto poderá ser lido 

individual ou coletivamente; poderá ser transitório ou preservado e relido. Também poderá 

ser incorporado a outros textos, como ele mesmo exemplifica citando os discursos políticos e 

os livros-textos. Cumpre destacar que para o autor, os textos não se restringem ao mundo 

lingüístico, pois podem apresentar “resultados variáveis de natureza extradiscursiva” e acabar 

modificando “as atitudes, as crenças ou as práticas das pessoas” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

108). 

Como já foi dito, os aspectos relacionados à análise textual estão sobrepostos aos 

outros acima citados. Mas alguns deles são ressaltados pelo autor como o caráter 

multidisciplinar desta atividade, pois a análise de um texto envolve questões de forma e 

conteúdo. Envolve não só os saberes lingüísticos, como também os das ciências sociais, entre 

outros.  

A terceira dimensão citada por Fairclough, o discurso como prática social, relaciona-se 

à ideologia e ao poder. O autor faz uma análise das circunstâncias institucionais e 

organizacionais do evento comunicativo, pois esse está seguramente arraigado em estruturas 

socioculturais concretas (materiais) e contribui para a produção, a reprodução ou a 

transformação das relações de dominação presentes nestas instâncias. Em outras palavras, 

uma forma de analisar a prática social à qual pertence o discurso é procurar estabelecer se as 

relações de poder existentes naquela entidade coletiva são reproduzidas, reestruturadas ou 

desafiadas.  

Como já dissemos, o objetivo de Fairclough é propor um método prático de análise do 

discurso, por isso ele começa alertando para os três itens principais de seu método: os dados, a 

análise e os resultados. 

Como a ênfase do seu método é o estudo do discurso como prática social, ele  

recomenda que o pesquisador delimite o corpus do seu estudo, procurando as amostras típicas 

ou representativas da relação daquela prática com a situação social.  

É bom relembrar que a própria transcrição das amostras implica uma interpretação. 

Desse modo, a análise de um pronunciamento parlamentar pode se apoiar na gravação de 

vídeo ou nas notas taquigráficas. Independentemente do material selecionado, entretanto, o 

pesquisador deve estar ciente de que a sua escolha tem um significado que deve ser 

explicitado. Além disso, no caso de uso das notas taquigráficas, deve-se levar em 

consideração que podem ter ocorrido algumas correções da linguagem oral na transcrição. 
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Após a indicação precisa dos dados, deve-se passar para a fase de análise, a qual 

envolve a indicação das características, dos padrões e das estruturas típicas do tipo de 

discurso escolhido. 

Antes de recomendar a indicação por parte do analista das características ou 

especificidades do texto, Fairclough faz interessante distinção entre intertextualidade e 

interdiscursividade. Por intertextualidade manifesta ele entende a incorporação de partes de 

outros textos em um texto específico. Já interdiscursividade seria dar nova configuração a um 

tipo de discurso, ou, ainda, alternar vários tipos de discurso num mesmo texto. Ele cita como 

exemplo textos que aparentemente visam a dar informações, mas que no fundo estão fazendo 

é publicidade (falar-e-vender). 

Também faz parte da análise do texto a indicação de alguns aspectos gramaticais 

como: de que modo as orações e os períodos estão relacionados; quais os tipos de marcadores 

de coesão que aparecem no texto; se foram criados novos termos e de que forma ocorreu; 

como foram empregados os verbos e advérbios, etc.  

Outro aspecto indispensável a esta análise é o levantamento das metáforas utilizadas, 

apontando seus efeitos estilísticos e esclarecendo os fatores (culturais ou ideológicos) que 

podem ter levado o autor a escolhê-las. 

Resultado é o nome dado por Fairclough ao último item de sua análise do discurso. 

Para ele, o resultado talvez seja o mais importante passo de todo o processo, pois visa à 

conscientização, pelos envolvidos nas práticas discursivas, do seu papel como produtor e 

consumidor de textos. Ele chama a isto de Consciência Lingüística Crítica (CLC). E seria 

através dessa prática que as pessoas poderiam reconhecer as relações de poder e as ideologias 

presentes na sociedade em que vivem; saberiam como reagir aos interesses escondidos nestas 

relações. 

Para os propósitos deste trabalho, interessam-nos particularmente as considerações de 

Fairclough sobre intertextualidade, pois procuraremos mostrar, no pronunciamento sob 

análise, a presença de outros textos com os quais se relaciona e as situações sociais que 

acabaram influenciando a sua produção, distribuição e interpretação (consumo). Dele serão 

utilizadas também as indicações dos passos a serem seguidos para se proceder a uma 

microanálise, ou seja, à análise da estrutura interna do discurso.   

 
1.2 As regras do jogo de máscaras 
 
 Patrick Charaudeau é professor na Universidade de Paris-Nord e diretor-fundador do 

Centro de Análise do Discurso. No seu livro Discurso político (2006) encontram-se tanto as 
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questões sobre a análise do discurso, enquanto um proposta teórico-metodológica de 

abordagem da linguagem, quanto as questões que essa proposta enfrenta ao tomar por objeto 

o pronunciamento político.  

Ele começa destacando o uso das “máscaras” no ato da comunicação, pois no ato de 

linguagem o enunciador usa a imagem que acha mais conveniente para convencer o seu 

interlocutor, e este por sua vez, ao tentar interpretar a mensagem recebida, pode colocar outra 

máscara tentando, da melhor forma possível, influenciar o primeiro enunciador. É por isso 

que, para o autor, todo ato de linguagem obedece a certos princípios. O primeiro é o da 

alteridade, pois só é possível a tomada de consciência de si quando se está perante o outro; o 

segundo é o princípio da influência, quando se convence alguém a agir de algum modo, ou até 

mesmo dizer ou pensar segundo a intenção do primeiro. Mas se esta pessoa reage e também 

quer exercer, por seu turno, alguma influência sobre o outro, dá-se o princípio da regulação 

(CHARAUDEAU, 2006).  

Colocando essa situação de comunicação no ambiente político, Charaudeau encontra 

um fértil campo de análise, pois nesse campo a palavra precisa ser analisada tanto pelo que 

diz quanto pelo que deixa de dizer, sendo o melhor lugar para se verificar como se realiza o  

“jogo de máscaras”.  

Para o autor, é a palavra que garante os espaços de discussão, de ação e de persuasão, 

os quais asseguram que as decisões sobre as ações políticas serão, primeiramente, debatidas, 

que haverá troca de opiniões, que haverá uma tentativa de se resolverem os conflitos pelo 

convencimento e não pela força. De fato, quando se pronuncia no Plenário ou em uma 

Comissão, o deputado tenta convencer seus colegas a agir de acordo com aquilo que ele 

defende. De tal forma que a ação política ganha sentido e é motivada pelo discurso, e isto 

justifica plenamente o interesse que o estudo do discurso – e do discurso político mais 

especificamente – sempre despertou entre diversas áreas da ciência, como a história e a 

filosofia política. 

Em referência à ação política, o autor argumenta que ela visa a obter um bem comum, 

e para isso é necessário que um aja sobre o outro, usando a discussão e a persuasão, até se 

chegar a uma decisão coletiva sobre valores coletivos. Nesse sentido, diz bem o autor que “o 

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

(CHARAUDEAU, 2006, p. 21). 

Para Charaudeau, há três instâncias de realização do discurso político: a política, a 

cidadã e a midiática. Na instância política, relacionada com o lugar de governança, é 

importante que o indivíduo tenha legitimidade, ou seja, que os outros reconheçam nele a 
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capacidade de dizer e de fazer. Essa legitimidade pode se dar por filiação, por formação ou 

por mandato. De qualquer forma esse é um atributo que é dado ao indivíduo, uma autoridade 

que lhe permite fazer.  

Na instância cidadã, os indivíduos se reconhecem como pertencentes a uma mesma 

comunidade e, portanto, desejam estar e viver juntos. Nessa instância, especialmente em 

regimes democráticos, são produzidos discursos de reivindicação, de interpelação e de sanção, 

pois esses indivíduos ao delegarem a seus representantes o poder de governá-los, protestam e 

cobram o cumprimento das ‘promessas de campanha’, questionam a legitimidade e a 

credibilidade de seus governantes e, através do voto, elegem, reelegem ou deixam de eleger 

determinados candidatos.  

O papel da instância midiática, que se encontra entre as instâncias política e cidadã, é 

o de informante, ou melhor, de divulgadores de informações, o que requer responsabilidade, 

pois cabe aos atores que compõem esta instância denunciar, acusar, interpelar e capturar o que 

está escondido sob as declarações buscando sempre a credibilidade dos cidadãos. Nos regimes 

democráticos seu papel é importante, pois lhe cabe promover o dever de informar e de 

promover o debate democrático. 

Ao tomar a palavra, o sujeito enunciador o faz com um objetivo de comunicação 

específico, que pode ser: constatar, informar, persuadir ou seduzir. Sendo a persuasão um dos 

objetivos da prática política, o enunciador deverá escolher uma estratégia de fala que lhe 

permita influenciar adequadamente a sua platéia. O seu projeto discursivo deverá obedecer a 

certas regras e, reconhecendo-se como ser social, ele deverá organizar o seu discurso 

adaptando-o às normas que regem a situação em que se encontra.  

O enunciador não poderá esquecer que, para influenciar, tem que usar uma estratégia 

que se adapte às expectativas e ao conhecimento que se tem do outro. 

Claro que interessa ao político atingir o maior número possível de pessoas, portanto, 

para persuadir, o discurso político passa necessariamente pela emoção, pela razão e pela 

construção de uma imagem. Em outras palavras, para que um orador consiga a adesão de um 

auditório ele tem que ir além do uso racional dos argumentos. Ele terá que construir uma 

imagem de si, um ethos, com o objetivo de conseguir uma identificação com o auditório. Para 

isso ele poderá recorrer ao uso da emoção.  

Foi Aristóteles quem introduziu a noção de ethos com sua obra Retórica. Para ele, em 

todo discurso há um potencial implícito de persuasão. Para convencer o auditório, o orador 

usa algumas provas técnicas para sustentar seu discurso persuasivo. Entre elas está o ethos 

que corresponde à imagem de si próprio e que serve para inspirar confiança e conseguir a 
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adesão do auditório. Os outros instrumentos são o pathos e o logos. O logos é que permite 

convencer, pois faz uso da razão, enquanto pathos visa produzir emoção no auditório,  

levando-o a agir. 

Para o político, a construção de uma imagem é tarefa das mais espinhosas. Ela faz 

parte do processo de encenação do ato de linguagem. Segundo Charaudeau, essa encenação 

encontra paralelo nas narrativas populares e nas de aventura, ou seja, há “uma situação inicial 

que descreve o mal, a determinação de sua causa, a reparação desse mal pela intervenção do 

herói natural ou sobrenatural” (CHARAUDEAU, 2006, p. 91). 

Essa imagem de si, criada pelo político, tem de ter credibilidade. E para atingir esta 

condição, que permite ao sujeito aderir ao pensamento do enunciador, o discurso político deve 

satisfazer, segundo Charaudeau, três condições: sinceridade, performance e eficácia. É por 

isso que o político procura construir um ethos de sério, de virtuoso e de competente.  

Para que o auditório considere o enunciador digno de crédito, ele terá que demonstrar 

sinceridade, prudência, virtude e benevolência. Se ele se apresentar como imprudente ou 

desonesto, não conseguirá convencer de que o que diz corresponde ao que está pensando. 

Para a construção do ethos de sério, o orador terá, evidentemente, que corresponder à 

imagem de sério existente na sociedade em que vive. Normalmente, alguns comportamentos 

relacionados a autocontrole, rigidez na postura e disposição para o trabalho são considerados 

como pertencentes a sujeitos ‘sérios’. Além do comportamento, as declarações a respeito de si 

mesmo e de suas idéias ajudam a compor este ethos. 

Outro ethos necessário ao político é o de virtude. Para isso, o político terá que se 

preocupar em demonstrar sinceridade, fidelidade, coragem e honestidade pessoal. E num meio 

tradicionalmente conflituoso, em que é exigido dos seus membros posturas éticas, mas no 

qual, ao mesmo tempo, são constantes as denúncias de corrupção, os que possuem uma 

imagem virtuosa conseguem se distinguir. Para compor essa imagem, o político tem de se 

apresentar como alguém que não tem o que esconder, nem mesmo na sua vida pessoal, e que, 

acima de tudo, se expressa com extremo respeito aos adversários. Essa transparência de atos e 

atitudes o faz ser reconhecido como um político virtuoso. 

Como representante do povo, é exigido do político que ele conheça não só o que deve 

ser feito, mas também os meios para conseguir realizar o seu intento. Para construir esta 

imagem de competência, o político arrola a seu favor a experiência adquirida seja nos estudos 

ou nas funções exercidas. 

Como vimos, o ethos de sério e o de virtude fazem parte da credibilidade, item 

fundamental no discurso político, que deve ter como principal preocupação convencer e 
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persuadir. Mas não basta ao político ter credibilidade, ele precisa também criar identidade 

com o cidadão.  

Todo político quer atingir o maior número de ouvintes, por isso o ethos de identidade 

deve ser tão amplo quanto possível. Charaudeau destaca alguns dos tipos que podem fazer 

parte do ethos de identidade: o ethos de potência, o de caráter, o de inteligência e o de 

humanidade. 

Comecemos pelo ethos de potência. Se, em algumas sociedades, potência é um 

atributo ligado à virilidade sexual, em outras valoriza-se a energia, a determinação em agir, 

em partir para a ação. O político que faz uso dessa imagem é reconhecido pela força da sua 

palavra; ele não a usa em vão, ele age.  

Agora, quando se diz que um político é um homem de caráter, reconhece-se nele uma 

força do espírito. Essa força pode se manifestar pela vituperação, ou seja, o político se utiliza 

de uma voz forte que se alça tentando mostrar indignação, polemizando ou provocando 

(usando a provocação direta ou a advertência). Claro que demonstrar uma força tranqüila 

também faz parte da estratégia que compõe o ethos de caráter, pois demonstra que ele tem 

cabeça fria, controle de si. Um outro elemento que compõe esse tipo de ethos é a coragem. E 

o político ganha ao demonstrar que sabe enfrentar as adversidades, que consegue sustentar 

aquilo em que acredita, defendendo os valores do seu povo e o seu ideal político. Por último, 

convém não esquecer que a moderação é uma qualidade que faz parte da construção deste tipo 

de ethos, pois é com esta atitude que o político consegue se desvencilhar das situações de 

conflito e obter acordos, obter a conciliação dos opostos, o que não deixa de ser uma 

qualidade importante na atividade política. Um de nossos políticos mais famosos, Ulysses 

Guimarães, tinha esta imagem de conciliador.  

Inteligência é algo que sempre provoca admiração. Por mais difícil que seja definir 

esta qualidade, não é tão difícil reconhecê-la. Produto não só da fala, mas também do 

comportamento, ela “depende do capital cultural a que o político herdou de sua origem social 

e de sua formação” (CHARAUDEAU, 2006, p. 146).  

Espera-se do político que ele se preocupe com os desprovidos, com as pessoas que 

sofrem. Esta imagem de humanidade pode ser construída pelos políticos ao demonstrarem 

seus sentimentos de compaixão, especialmente em situações dramáticas como enchentes, 

acidentes (naturais ou não), e tantas outras situações que provocam tantas vítimas. 

Como já foi comentado, são exigidas do político algumas habilidades especiais na 

construção de sua imagem nesse difícil jogo que é a política. Habilidades, inclusive, 

lingüísticas, que garantirão a adesão de um auditório aos argumentos usados pelo orador. 
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Neste trabalho, faremos uso de alguns conceitos defendidos por Charaudeau, pois nos 

interessa revelar os caminhos percorridos e a lógica usada pelo autor em um ato de 

comunicação para convencer o auditório do seu posicionamento. Especificamente, interessa-

nos analisar os recursos e artifícios usados pelo Deputado Mário Covas no seu 

pronunciamento de 12 de dezembro de 1968 para conseguir a adesão do auditório, ou melhor, 

do plenário da Câmara dos Deputados. Usando as idéias de Charaudeau tentaremos mostrar 

como foi importante naquele momento que o deputado tivesse legitimidade para usar a 

palavra, que já fosse reconhecido pela imagem (ethos) de seriedade e liderança.  

 

1.3 Por uma análise situacional 

 

Foi a partir da década de 1980, com a redemocratização do País, que ocorreu um 

aumento, entre nós, dos estudos acerca da comunicação política e da análise deste discurso.  

Os americanos já tinham nesta época tradição no estudo da análise de discurso. Mas 

foi Tereza Lúcia Halliday que trouxe para o Brasil a teoria da Análise Retórica (Rhetorical 

Criticism). Halliday fez parte do corpo docente da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Bacharel em jornalismo e Ph.D. em Comunicação Pública, dedicou-se aos 

estudos sobre teoria da comunicação e à análise dos discursos organizacionais. 

A Análise Retórica tem por objetivo examinar as circunstâncias de realização de 

diversos tipos de discursos persuasivos, como o publicitário, o religioso e o político, em que 

há claramente a intenção de influenciar a audiência. 

A primeira tarefa proposta pela Análise Retórica é fazer a análise da situação retórica 

do discurso, ou seja, uma descrição do ambiente em que se realiza o ato retórico. Ao contrário 

de Charaudeau que define instância como lugares de fabricação do discurso político (lugar de 

governança – instância política; lugar de opinião – instância cidadão; e lugar de mediação – 

instância midiática), para Halliday instância é a situação que tem que ser modificada por um 

discurso (por um ato retórico), e ocorre “somente quando um retor (orador, escritor, 

anunciante) ‘se importa’ com determinada situação factual, ou tem interesse em modificá-la” 

(HALLIDAY, 1988, p. 124).  

Além da instância, compõem o problema retórico (também chamado de situação 

retórica) “uma audiência ou público passível de ser influenciado para atuar na modificação da 

instância [e] um conjunto de limitações e restrições” (HALLIDAY, 1988, p. 124). 

Para que o retor tenha sucesso, ou seja, para que ele consiga modificar a situação que 

ora se apresenta, ele deve contornar as dificuldades, usando todos os recursos retóricos 



  20  

 

possíveis para influenciar sua audiência, levando-a a atuar da melhor forma possível na 

modificação da situação que se apresenta. Para isso ele não pode se esquecer, também, de 

avaliar as limitações e restrições. Ele deve levar em consideração que as emoções, os hábitos, 

os interesses da audiência interferem na maneira como seu discurso será recebido.  

O sucesso ou não do ato retórico na tentativa de modificar uma determinada situação 

depende de um casamento perfeito entre ação e discurso. Um discurso vazio não passa de má 

retórica. 

Para se fazer uma boa análise retórica, Halliday propõe um roteiro com seis passos. 

O primeiro deles supõe a reconstituição dos elementos históricos, políticos e culturais 

que influenciam no surgimento de uma instância, de uma situação que precisa ser modificada. 

O analista deve, portanto, fazer um levantamento dos antecedentes históricos do ato retórico.  

Passa-se então para a análise dos fatores que levaram o retor a pensar que o seu 

discurso poderia ser a solução do problema que se apresentava ou o que representaria para a 

transformação daquela situação. Para isso pode-se partir do próprio levantamento dos 

argumentos apresentados pelo retor na tentativa de identificar a instância e de construir a sua 

própria versão dos fatos. 

Ponto em comum a vários métodos de análise do discurso, a exemplo da proposta de 

Fairclough, é a identificação da sua anatomia e fisiologia, ou seja, a identificação do tipo de 

vocabulário, os argumentos e as figuras de linguagem usados pelo retor.  

Outro fator importante a ser investigado é o relacionamento estabelecido entre o retor 

e a audiência. Para isso é necessário mostrar se o retor possui ou não credibilidade, se ele 

consegue se identificar com a audiência. Para Charaudeau, como já vimos, a construção de 

um ethos adequado é fundamental para se ter sucesso nesta empreitada.  

Retornando à análise da situação (afinal faz-se uma análise situacionista), deve-se 

partir para um levantamento das limitações e restrições (contingências) que moldam o 

conteúdo e a forma do discurso:  

Figuram entre as contingências do ato retórico: a história de vida do retor, a 
tecnologia disponível para divulgar a mensagem, a composição (etária, étnica, 
sócio-econômica) da audiência, as expectativas do público quanto ao tipo de 
mensagem, o lugar do pronunciamento (sala, praça pública, estúdio de TV ou 
página de jornal) e o tempo, seja em termos de horário, seja em termos de clima 
político, psicológico e social do momento no qual se insere o ato retórico 
(HALLIDAY, 1987, p. 128). 

 
Ponto alto na análise do discurso deve ser a interpretação desse ato retórico. Esse 

passo visa a contribuir para ampliar a visão que se tem do discurso e da circunstância em que 

se efetuou. Muitas vezes essa interpretação é influenciada pela especialização do analista que 

se vale de sua experiência para identificar os elementos presentes naquele ato retórico. 
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O último passo da análise permite que o analista “assuma a postura de juiz, de 

avaliador do fenômeno pesquisado” (HALLIDAY, 1988, 129). Para não fazer uma análise na 

base de suposições pessoais, devem ser observados alguns critérios como os pragmáticos (ou 

de efeitos), estéticos (ou de qualidade) e éticos (ou de valor). 

Quando se analisam os critérios pragmáticos, verifica-se se o ato foi eficaz do ponto de 

vista do retor (se ele conseguiu persuadir), da situação (se conseguiu modificá-la) e da 

audiência.  

Pelo próximo critério, analisam-se as qualidades estéticas do ato retórico. Se com a 

sua beleza e com a força de sua argumentação ele conseguiu tocar no coração das pessoas.  

O terceiro critério de análise, o ético, permite avaliar as conseqüências psicossociais 

do ato retórico. Implica dizer se este ato teve um valor social, ou seja, se ele valeu a pena, se 

foi digno, se teve valor humanista. 

Essa abordagem situacional dos atos retóricos defendida por Halliday procura mostrar 

as estratégias empregadas pelos retores para reagir aos problemas (a estímulos retóricos) que 

se apresentam no seu ambiente através da influência exercida sobre a audiência.  

Não é novidade que os seres humanos usam a linguagem para influenciar os outros, 

afinal, como diz a autora: “somos seres retóricos: usamos a linguagem como instrumento de 

mudança ou reforço de percepções, sentimentos, valores, posicionamentos e ações” 

(HALLIDAY, 1988, p. 121). O que se destaca no estudo de Halliday é a sua preocupação em 

mostrar a interação entre os seres humanos e o seu ambiente, e também a sistematização dos 

passos a serem seguidos para se analisar o próprio discurso e o dos outros.  

A proposta da autora sobre uma abordagem situacional da retórica nos será útil para 

analisar a instância histórico-temporal, apontar os indivíduos nela envolvidos, as relações 

estabelecidas naquela situação, para mostrar os antecedentes daquele pronunciamento, o qual 

tinha como objetivo corrigir o curso dos acontecimentos, tentando influenciar uma audiência 

a tomar a decisão que o retor achava ser a mais correta, dentro das limitações de tempo e local 

impostas pelas regras regimentais. 

Em síntese, tomando como base esses pressupostos teóricos e metodológicos, 

empreenderemos a análise do discurso pronunciado pelo Deputado Mário Covas, em 12 de 

dezembro de 1968, buscando identificar os elementos que fizeram desse pronunciamento uma 

referência na história recente do parlamento brasileiro. Nesse sentido, vamos fazer uma 

contextualização para localizar o discurso e fornecer os elementos históricos necessários à sua 

compreensão enquanto um texto enunciado em uma situação concreta. Dada essa 

contextualização, passa-se à análise do texto propriamente dito, buscando desvelar a sua 
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estrutura interna e os mecanismos lingüísticos que determinaram a sua singularidade e, 

porque não dizer, uma grande parte de sua eficácia política e discursiva.
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PARTE II 

 

ANÁLISE 

 

 

Nesta parte do nosso trabalho, aproveitaremos as contribuições dos autores citados 

anteriormente para fazer a análise do pronunciamento do Deputado Mário Covas. Não se 

pretende fazer uma simples aplicação das propostas, nem uma unificação de seus 

procedimentos, até porque são informados por diferentes teorias. Ao contrário, buscaremos 

construir uma análise do discurso parlamentar aproveitando de um e de outro autor o que nos 

parece pertinente. É nesse sentido, por exemplo, que acompanharemos Tereza Lúcia Halliday, 

quando propõe, como primeiro passo para analisar a retórica de um discurso, citar os 

antecedentes da enunciação, reconstruindo os elementos históricos, políticos e culturais, para 

depois expor o problema retórico, indicando as instâncias (imperfeições ou desequilíbrios) 

que levaram o orador a tomar a palavra na tentativa de mudar a situação, ou seja, o contexto 

da enunciação.  É certo que, algumas vezes, as posições dos autores são convergentes e nos 

aproveitaremos disso. O que Halliday, por exemplo, denomina de “anatomia e fisiologia do 

ato retórico” é, para Fairclough, a “microanálise da prática discursiva”, consistindo para 

ambos na identificação dos argumentos, no levantamento das figuras de linguagem, 

especialmente as metáforas usadas, e dos vocábulos que compõem o campo lexical 

empregado, dos tempos verbais escolhidos entre outros aspectos inerentes aos textos, 

constituindo a anatomia da enunciação. Há situações em que uma determinada questão 

encontra maior destaque em um autor que em outro. Como acontece com o ethos político e os 

mecanismos de sua construção em Charaudeau. Nesse caso, daremos ênfase à contribuição 

desse autor, ainda que não deixemos de levar em consideração o posicionamento dos outros.   

 

2.1 Os antecedentes da enunciação 

 

A década de 1960 destacou-se como um período de prosperidade devido, 

principalmente, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento tecnológico que se estendeu 

por todo o mundo, alcançando os países capitalistas e socialistas. Após a Segunda Guerra 

ocorreu um período sem grandes crises econômicas, o que favoreceu a expansão das grandes 

companhias, o que ficou conhecido como a internacionalização da economia. 
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Para muitos, a chegada do homem à Lua foi um símbolo dessa época, resultado da 

aliança entre o sistema industrial, com o uso dos avanços tecnológicos, e um planejamento 

econômico, com incentivo aos investimentos. 

Outra marca dessa época foi a bipolarização do mundo, produto da disputa pela 

hegemonia mundial. De um lado, a URSS, defendendo o socialismo, e, do outro, os Estados 

Unidos, combatendo o comunismo, tentando impedir que se alastrassem pelo continente os 

fatos ocorridos em Cuba em 1959. 

Eles passaram a interferir em vários países, e a polarização entre direita, identificada 

com o capitalismo, e esquerda, com o comunismo, parecia se estender pelo mundo. A 

América Latina não ficou de fora desta categorização. Havia, de um lado, um clima de defesa 

do nacional, uma implantação de ditaduras e uma realidade com restrições aos direitos 

fundamentais do ser humano; e de outro lado, uma luta contra o imperialismo, um anseio pela 

democracia e um sonho de liberdade. 

 No Brasil, entre o final da década de 1950 e início da de 1960, vivia-se um clima de 

euforia, com um presidente “bossa nova”, que havia prometido o desenvolvimento de “50 

anos em 5”. Se por um lado houve um grande desenvolvimento da indústria com o 

favorecimento da expansão do capital estrangeiro; com a instalação da indústria 

automobilística e a construção de mais de vinte mil quilômetros de estradas, por outro lado, a 

inflação era alta; os problemas agrários não receberam a atenção devida do governo e a taxa 

de desemprego era grande. 

Após Juscelino Kubitscheck, em janeiro de 1961, toma posse o presidente Jânio 

Quadros e o vice João Goulart. O símbolo da campanha de Jânio foi uma vassoura, com a 

qual ele prometia varrer a corrupção, a inflação e o comunismo (PAES, 1992). 

Mas, em 25 de agosto de 1961, Jânio renuncia. Sabe-se hoje que ele tinha esperanças 

de ser chamado de volta pela população e pelos militares. Não foi o que aconteceu.  

A posse do seu vice, Jango (apelido de João Goulart), foi conturbada. Jango não era 

bem visto pelos militares, que diziam ser ele um getulista histórico, um trabalhista com 

tendências de esquerda. Ele só conseguiu ser empossado, em 7 de setembro de 1961, após 

uma manobra política instituindo o parlamentarismo5. Tivemos o retorno ao presidencialismo 

após o plebiscito realizado, antecipadamente, em janeiro de 1963. 

Não só a posse de Jango, mas todo o seu curto governo foi conturbado, pois ele não 

conseguia apoio para as suas propostas de “reformas de base”. Assim, os seus opositores 

começaram a apertar o cerco.  
                                                 

5 Emenda n° 4 à Constituição de 1946, de 2 de setembro de 1961. 
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Após o histórico comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 13 de março de 

1964, ocasião em que se tentou reunir as forças sociais que apoiavam o presidente, os 

militares antijanguistas se organizaram e, com o apoio de vários setores da sociedade 

preocupados com o “perigo comunista” e com a “desordem na economia”, depuseram João 

Goulart. O golpe foi deflagrado na madrugada do dia 31 de março, em Minas Gerais. 

O Congresso, ao declarar a vacância da presidência, reconheceu o golpe, e o 

presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumiu o cargo provisoriamente. 

O Comando Supremo da Revolução logo editou um ato claramente de “exceção”, 

estabelecendo, entre outras coisas, eleições presidenciais indiretas e dando ao presidente 

amplos poderes, já que lhe era permitido cassar mandatos e suspender direitos políticos por 

dez anos, ou seja, retirou os poderes do Legislativo e fortaleceu os do Executivo. Podemos 

dizer que, mesmo com esta manipulação do processo eleitoral, o regime militar não suprimiu 

completamente o Legislativo, deixando um pequeno espaço de disputa que acabou sendo 

importante, anos depois, como canal de luta pela redemocratização. 

Mas naquele momento, 11 de abril de 1964, o que se viu foi um Congresso elegendo o 

Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco com os votos dos 381 deputados e 60 

senadores presentes (JORNAL da Câmara, 2004). 

É importante lembrar que estes militares não constituíam um grupo hegemônico, havia 

uma divisão interna nas Forças Armadas e uma forte politização. Uma de suas facções, a 

chamada “linha dura”, tinha como principal representante o General Costa e Silva. Outra 

tendência reunia os militares influenciados pelo trabalho doutrinário da Escola Superior de 

Guerra (ESG), que defendia uma visão desenvolvimentista (LAMOUNIER, 2005). Uma 

terceira se constituía de alguns poucos generais que denunciavam os aspectos 

antidemocráticos do regime. Sabemos que foram as intenções do primeiro grupo que 

acabaram prevalecendo. 

Em outubro de 1965, com a edição do AI-2, os governadores passaram a ser “eleitos” 

indiretamente, o Congresso poderia ser colocado “em recesso” e foram dissolvidos os antigos 

partidos políticos. Um ato complementar (AC-4) substituiu o multipartidarismo pelo 

bipartidarismo compulsório. Assim, surgiram a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a oposição consentida. Para Lamounier (2005), 

Castello Branco já admirava o sistema bipartidário inglês e esperava que o fato de ter apenas 

dois partidos trouxesse mais estabilidade à política brasileira, o que não significa dizer que as 

decisões tomadas no campo partidário tenham sido planejadas e discutidas com antecedência. 
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Havia apenas a crença, entre os militares, de que aquela pulverização de partidos, muitos 

deles sem representação nacional, era um mal para o País.  

Realmente havia, segundo David Fleischer, “um pluralismo exacerbado” 

(FLEISCHER, 2004, p. 250), mas, na prática, estes partidos se dividiam em apenas dois 

grandes blocos: os que eram a favor de Getúlio Vargas e os antigetulistas. Entre 1945 e 1965, 

com representação no Congresso Nacional havia treze partidos, e os três maiores eram o 

Partido Social Democrático (PSD), a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB). O PSD e o PTB foram idealizados por Getúlio: o primeiro para 

reunir as lideranças locais convocadas pelos interventores getulistas; o segundo para 

arregimentar os trabalhadores urbanos. Já na UDN se reuniam os oposicionistas de Vargas.  

Mesmo com o recrudescimento do regime, com a utilização de instrumentos ditatoriais 

e anticonstitucionais, os militares tentaram manter uma fachada democrática. Alguns países 

latino-americanos, como Chile, Uruguai e Argentina, tiveram seus congressos fechados pelos 

regimes militares ali implantados. O nosso Congresso funcionava, mas sem oposição efetiva; 

os presidentes se sucediam, mas só os militares eram escolhidos. 

Para continuar com o simulacro de democracia, foi convocada, pelo AI-4, uma 

assembléia nacional constituinte, a qual promulgou, em 1967, um texto basicamente 

ditatorial. Os deputados e senadores conseguiram, entretanto, duas vitórias: a proibição de 

fechar o Congresso e a criação da imunidade parlamentar (JORNAL do Senado, 2006). 

Os que apoiaram o golpe logo ficaram descontentes e começaram a reagir. A Igreja e a 

OAB se posicionaram contra a Lei de Segurança Nacional (LSN). A imprensa começou a 

denunciar os aspectos autoritários, os atos de violência e as torturas. A juventude brasileira, 

como a de outros lugares do mundo na época, contestadora e anticapitalista, passou a lutar de 

diversas formas contra a ditadura (PAES, 1992). 

Em síntese, a título de conclusão da leitura dos antecendentes da enunciação, podemos 

dizer que entre o Golpe de 64 e a edição do AI-5, ainda havia espaço para se fazer oposição 

ao regime. Podemos lembrar, como exemplo de movimentos de oposição, a Frente Ampla, 

lançada por Lacerda, Goulart e Juscelino, mas proibida em 1968, cujo programa defendia a 

retomada do crescimento econômico; as críticas de Magalhães Pinto à política econômica 

recessiva e o favorecimento do capital estrangeiro. Mesmo dentro do Congresso, com toda a 

ameaça de cassação pairando sobre as cabeças dos parlamentares, a oposição situada no MDB 

ainda conseguia acusar o governo com as CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito). E não 

podemos nos esquecer, é claro, dos protestos feitos pelos movimentos estudantis. 
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O governo reagia a esses movimentos de contestação com violência e só esperava uma 

desculpa para fechar ainda mais o regime e acabar de vez com a oposição. A ocasião surgiu 

com o pronunciamento feito, no dia 3 de setembro de 1968, pelo Deputado Márcio Moreira 

Alves e que foi considerado ofensivo pelas Forças Armadas. 

 

2.2 Contexto da enunciação 

 

Segundo a teoria da análise retórica, o retor é impulsionado a realizar um ato retórico 

por uma situação que ele quer modificar. No caso por nós estudado, essa situação ou contexto 

da enunciação está diretamente relacionado aos eventos que conduziram o Deputado Mário 

Covas a tomar a palavra na sessão da Câmara dos Deputados em defesa da inviolabilidade 

parlamentar. Nesse sentido, importa mostrar as conseqüências do pronunciamento do 

Deputado Márcio Moreira Alves ao protestar contra a invasão da Universidade de Brasília 

(UnB). Como foi o julgamento para a concessão do pedido de licença para cassar o seu 

mandato e quais foram os desdobramentos deste ato, como ele foi usado como pretexto para a 

decretação do Ato Institucional n° 5.  

Em 29 de agosto de 1968, uma quinta-feira, a UnB foi invadida por militares que 

procuravam o estudante Honestino Guimarães, presidente da Federação dos Estudantes 

Universitários de Brasília, que tivera sua prisão preventiva decretada. Foi uma operação de 

guerra, testemunhada por vários parlamentares. Muitos deles tinha ido a procura dos próprios 

filhos e acabaram sendo agredidos, mesmo depois de se identificarem. 

Nos dias seguintes à invasão, os pronunciamentos no Congresso refletiam a 

indignação dos congressistas.  

Márcio Moreira Alves, parlamentar carioca, utilizou a tribuna nos dias 2 e 3 de 

setembro de 1986 para condenar a invasão ao campus da UnB. No primeiro pronunciamento, 

feito numa segunda-feira, ele cobra das autoridades providências concretas na apuração dos 

responsáveis. No segundo, ele utiliza um espaço de tempo destinado a ligeiras comunicações, 

o Pequeno Expediente, também conhecido como “pinga-fogo”, no qual cada deputado podia 

falar por até cinco minutos. Neste pronunciamento, Moreira Alves já não solicita das 

autoridades as medidas necessárias à punição dos invasores, mas passa a sugerir ao povo 

maneiras de reagir, de protestar contra aquela situação. A sua intenção era partir para a ação: 

por isso que ele sugeriu aos pais que não levem seus filhos para assistir às comemorações de 7 

de setembro e que as moças não namorem militares. 
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Segundo Zuenir Ventura (1988), a inspiração de Marcito, como também era chamado, 

veio a caminho da tribuna, ao lembrar da peça Lisístrata, do dramaturgo Aristófanes, à qual 

havia assistido em São Paulo no final de agosto.  Nela, uma ateniense incita as mulheres a 

fazerem greve de sexo enquanto os maridos insistissem em continuar a guerrear. 

O pronunciamento foi considerado ofensivo pelos Ministros das Forças Armadas. Os 

integrantes da “linha dura” pressionaram o Presidente da República, Arthur da Costa e Silva, 

pois desejavam um endurecimento do regime e precisavam de um pretexto para baixar mais 

medidas de exceção. Acredita-se que a invasão da UnB tenha sido planejada para servir como 

desculpa. O Ministro da Justiça, Luiz Antonio Gama e Silva, aproveitou-se, então, da situação 

e  solicitou autorização ao Congresso para processar o deputado.  

O pedido foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pois a Arena substituiu 

seis de seus deputados, numa manobra que procurava garantir o resultado desejado, já que 

aqueles deputados haviam demonstrado a intenção de rejeitar o pedido. No dia 12 de 

dezembro de 1968, quando o Projeto de Resolução n° 22, de 1968, foi para a deliberação do 

Plenário, este recusou a suspensão da imunidade parlamentar por 216 votos contra, 114 a 

favor e 12 abstenções (em branco).  

Entre os vários pronunciamentos feitos contra ou a favor da concessão de licença para 

processar o Deputado Márcio Moreira Alves, destaca-se o do Deputado Mário Covas, líder do 

MDB, objeto do nosso estudo. 

 

2.3 As contingências do pronunciamento  

 
Como já foi citado, pensou-se por muito tempo que as notas taquigráficas da histórica 

sessão de 12 de dezembro de 1968 haviam desaparecido. Após vinte e oito anos, elas foram 

entregues pela pesquisadora e jornalista Anna Lúcia Brandão, na época servidora da Casa, ao 

Presidente Michel Temer que  autorizou, então, a sua publicação no Diário da Câmara dos 

Deputados, edição de 1° de junho de 2000. 

É com base nessa transcrição que faremos a análise daquela sessão, que foi aberta com 

a presença de 48 deputados. Para uma Câmara composta por 409 deputados, esta presença 

obedecia ao art. 84, § 2°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), vigente à 

época, que assim dispunha: “Achando-se presente o décimo do número total de deputados, 

desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: 

“Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos” (RICD, 1967, p. 38). Observe-se que 

este dispositivo corresponde atualmente, com pequenas modificações, ao art. 79, § 2°, do 

RICD, aprovado pela Resolução n° 17, de 1989. 
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Após a leitura da ata, deu-se início ao Pequeno Expediente, que, de acordo com o art. 

72, I, fazia parte da sessão ordinária e tinha duração de sessenta minutos. O § 1° do citado 

artigo dispunha ainda que os oradores poderiam falar por cinco minutos sem serem 

aparteados. 

Para o quadro a seguir, em que aparecem apenas os oradores que fizeram breves 

comunicações durante o Pequeno Expediente do dia 12 de dezembro de 1968, foram 

utilizados os dados colhidos em pesquisa na página eletrônica da Câmara dos Deputados, 

devidamente confrontados com o conteúdo da transcrição da sessão usada no presente 

trabalho, ou seja, a publicação feita no suplemento ao Diário da Câmara dos Deputados do dia 

1° de junho de 2000.  

 

 
 

ORADORES 
 

PARTIDO/UF ASSUNTO 

1. ANTONIO BRESOLIN  
 

MDB-RS Lê telegramas de diversos municípios gaúchos que 
reclamam pagamento, pelo Banco do Brasil, da safra 
de trigo do corrente ano. Transmite ao Dr. Nestor 
Jost, Presidente do referido estabelecimento de 
crédito, apelo no sentido de que sejam tomadas 
providências para a solução do problema. 

2. CID ROCHA ARENA-PR Associa-se às homenagens tributadas pelo povo do 
Paraná ao Ministro Mário Andreazza, que recebeu o 
título de cidadão Honorário do Estado. 

3. ANTÔNIO UENO ARENA-PR Discorre sobre perspectivas do mercado do algodão e 
considera justa a redução do ICM na exportação do 
produto. Manifesta otimismo quanto à safra 
paranaense para o próximo ano e refere-se à queda 
da cotação do produto no mercado mundial.  

4. SINVAL 
BOAVENTURA 

ARENA-MG Transmite ao Diretor do DNER, apelo do Sr. 
Orlando Barbosa, ex-Prefeito de Buritizeiro, Minas 
Gerais, no sentido de que seja feito o assoalhamento 
da ponte de Pirapora, sobre o Rio São Francisco, 
bem como o asfaltamento da estrada Buritizeiro-
Canoeiro-Patos de Minas de Gerais.  

5. SADI BOGADO MDB-RJ Solicita ao Ministro da Fazenda a liberação da verba 
para pagamento, em todos os Estados, da diferença 
salarial de enquadramento devida aos servidores do 
DNERu. Ratifica sua decisão de votar contra o 
pedido de licença para processar o Deputado Márcio 
Moreira Alves.  

6 ANTÔNIO 
MAGALHÃES6 

MDB-GO Protesta contra desvio de verbas destinadas ao 
saneamento da Vila União, construída pela COHAB 
em Goiânia. Concita o Banco Nacional de Habitação 
a exigir do Governo do Estado o cumprimento do 
contrato firmado. 

                                                 

6 Na página eletrônica da Câmara dos Deputados, consta erroneamente o discurso do Deputado Antonio 

Magalhães como tendo sido pronunciado no dia 11/12/1968. 
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7. JOAQUIM 
CORDEIRO 

ARENA-GO Repele a insinuação contida em notícia publicada no 
jornal "Última Hora", de que estaria envolvido em 
negócios relativos à venda de terras a estrangeiros e 
de que, juntamente com o Prefeito de Goiatins, 
estaria interessado no retardamento de processo 
instaurado contra o Sr. Fuller.  

8. CELESTINO FILHO MDB-GO Denuncia arbitrariedades que vêm sendo praticadas 
contra os detentos da Penitenciária Agrícola de 
Goiás. Lê artigo publicado pela imprensa goiana 
sobre o assunto e pede providências do Ministro da 
Justiça.  

9. CUNHA BUENO ARENA-SP Fala das dificuldades surgidas entre o Brasil e a 
República Argentina, decorrentes das obras 
hidrelétricas realizadas à margem do rio Paraná. 
Anuncia que em breve será inaugurada, pela South 
Africa Airways, a linha Johannesburg-Rio de 
Janeiro. Registra o transcurso de mais um aniversário 
de fundação das Indústrias Votorantim.  

10. GARCIA NETO  ARENA-MT Manifesta-se contra a concessão de licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

11. FEU ROSA ARENA-ES Manifesta-se contra a concessão de licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

12. AMAURY KRUEL 
 

MDB-GB Refuta declarações do General Jayme Portela sobre 
acontecimentos verificados na noite de 31 de março 
de 1964.  

13. PAULO ABREU7 ARENA-SP Manifesta-se contra a instituição da Loteria 
Esportiva.  

14. PEDRO GONDIM ARENA-PB Manifesta-se contrário à concessão de licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves 

15. ADHEMAR DE 
BARROS FILHO8 

MDB-SP Fala das dificuldades que os pescadores enfrentam 
para receber os empréstimos. 

16. FRANCISCO 
AMARAL9 

MDB-SP Manifesta seu ponto de vista sobre o P. 36/68, que 
fixa vencimentos básicos dos cargos do Poder 
Judiciário e dos Tribunais de Contas da União, do 
Distrito Federal e do Ministério Público. 

17. NYSIA CARONE10 MDB-MG Recorda o episódio que culminou com o 
impeachment do Prefeito Jorge Carone, a fim de 
reforçar seu ponto de vista contrário à concessão da 
licença para processar o Deputado Mário Moreira 
Alves. 

18. THEOPHILO PIRES ARENA-MG Registra o 71º aniversário de fundação da cidade de 
Belo Horizonte. 

19.  ROZENDO DE 
SOUZA11 

ARENA-RJ Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves. 

20. AFFONSO CELSO MDB-RJ Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

21. JOEL FERREIRA MDB-AM Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

22. ADOLFO OLIVEIRA MDB-RJ Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

                                                 

7 Identificação conseguida por meio de pesquisa na página da Câmara, pois não constava das notas 
taquigráficas. 

8 Idem. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Idem. 
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23. MÁRIO GURGEL12 MDB-ES Manifesta-se contra a concessão de licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

24. MÁRIO MAIA MDB-AC Manifesta-se contra a concessão de licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

25. EDVALDO FLÔRES13 ARENA-BA Protesta contra a nomeação de um interventor para a 
Cooperativa dos Agricultores da Bahia, por 
considerá-la prejudicial aos cacauicultores.  

26. DIAS MENEZES MDB-SP Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

27. ROMANO 
MASSIGNAN 

ARENA-SC Congratula-se com o Dr. Caio de Alcântara pelo 
sucesso do V Salão de Automóvel, realizado em São 
Paulo.  

28. UNÍRIO MACHADO MDB-RS Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Marcio Moreira Alves.  

29. CARUSO DA ROCHA MDB-RS Apela aos Deputados no sentido de que não 
concedam a licença para processar o Deputado 
Márcio Moreira Alves 

30. DOIN VIEIRA MDB-SC Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

31. MILTON REIS MDB-MG Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

32. JAMIL AMIDEN MDB-GB Manifesta-se contra a concessão da licença para 
processar o Deputado Márcio Moreira Alves.  

  

Como se podem verificar, dos 32 pronunciamentos feitos durante o Pequeno 

Expediente, dezesseis se restringiram ao pedido de licença para processar o Deputado Márcio 

Moreira Alves; quinze deles versavam sobre assuntos diversos e um, o do Deputado Sadi 

Bogado fala sobre liberação de verbas para pagamento de diferença salarial e aproveita para 

ratificar o seu voto contrário à concessão da licença. 

Segundo depoimento do Deputado Michel Temer mostrado no filme AI-5, o dia que 

nunca existiu (MARKUN, 2001), não há surpresa no fato de que, em um momento tão 

importante para a história do País, os deputados ainda se dedicassem a outros temas. Os da 

Arena empenhavam-se em prestar homenagens ou elogiar as iniciativas do governo, e os seis 

representantes do MDB que usaram a tribuna e não falaram sobre a concessão da licença, o 

fizeram para reclamar, protestar ou denunciar ações relacionadas à agricultura, à pesca e à 

construção de estradas. Muitos, talvez, não acreditassem nos boatos que falavam da intenção 

do governo de endurecer e de editar outros atos institucionais. De qualquer forma, essas 

atitudes estavam de acordo com o perfil governista da Câmara na época. Os deputados eleitos 

em 1965 tiveram sua posse garantida, mas, devido à extinção dos partidos políticos existentes, 

tiveram de escolher entre os dois partidos que passaram a existir. O MDB teve dificuldade em 

juntar os parlamentares em número suficiente para se constituir em oposição e viu a sua 

                                                 

12 Márcio Gurgel e não Mário Gurgel como consta nas notas taquigráficas. 
13 Edualdo Flores e não Edvaldo Flores como consta nas notas taquigráficas. 
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bancada na Câmara ser reduzida de 36% para 32,5% (de 149 para 132 parlamentares). A 

Arena era, portanto, o partido dominante com 67,5% dos deputados (FLEISCHER, p. 254).  

O item 1 da pauta da sessão era a votação, em “discussão única”, do Projeto de 

Resolução n° 82, de 1968, “que concede licença para processar o Sr. Deputado Márcio 

Moreira Alves”, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), cujo relator foi o 

Deputado Lauro Leitão.  

Cabe aqui uma observação em relação ao termo “discussão única”, o qual equivale a 

expressão turno único usada no atual regimento interno para designar uma das fases dos 

trabalhos legislativos constituída de discussão e votação.  

O pedido de licença foi encaminhado à Câmara dos Deputados pelo Supremo Tribunal 

Federal, que a ele anexou a Representação n° 786/68 do Procurador Geral da República, 

acompanhada das correspondências assinadas pelos Ministros da Justiça, do Exército, da 

Marinha e da Aeronáutica. 

O pedido veio fundamentado no art. 151 da Constituição Federal de 1967. A Câmara 

deveria se pronunciar, e o Presidente José Bonifácio de Andrada encaminhou o pedido à 

Comissão de Constituição e Justiça. O art; 151 determina que:  

Aquele que abusar dos direitos individuais previstos nos §§ 8º, 23, 27 e 2814 do 
artigo anterior e dos direitos políticos, para atentar contra a ordem democrática 
ou praticar a corrupção, incorrerá na suspensão destes últimos direitos pelo 
prazo de dois a dez anos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante 
representação do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da ação civil ou 
penal cabível, assegurada ao paciente a mais ampla defesa.  
Parágrafo único. Quando se tratar de titular de mandato eletivo federal, o 
processo dependerá de licença da respectiva Câmara, nos termos do art. 34, § 3º 
(CF, 196715). 
 

A Constituição Federal de 1967 restringia de tal modo a atuação do Legislativo que 

previa a aprovação por decurso de prazo para a concessão do pedido de licença para o 

parlamentar poder ser processado ou preso, de acordo com o artigo a seguir transcrito. 

Art. 34. Os Deputados e Senadores são invioláveis no exercício de mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos. 
§ 1° .............................................. 
§ 2º Se no prazo de noventa dias, a contar do recebimento, a respectiva Câmara 
não deliberar sobre o pedido de licença, será este incluído automaticamente em 
Ordem do Dia e nesta permanecerá durante quinze sessões ordinárias 
consecutivas, tendo-se como concedida a licença se, nesse prazo, não ocorrer 
deliberação (CF, 196716). 

                                                 

14 O § 8° fala da liberdade de manifestação do pensamento, de convicção política ou filosófica; o ° 23, 
sobre a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão; o ° 27 sobre a liberdade de reunião e o ° 
28 sobre a liberdade de associação. 

15 Disponível em http://www2.camara.gov.br/legislacao/constituicaofederal.html. Acesso em 13 dez. 
2006. 

16 Idem. 
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Aberta, então, a Ordem do Dia, período que, desde aquela época, tem duração de três 

horas e destina-se à apreciação da pauta (art. 66, III), foi dada a palavra ao Deputado Márcio 

Moreira Alves para encaminhar a votação. Seguiram-no o Deputado Mário Covas e o 

Deputado Geraldo Freire, conforme o que dispunha o art. 167 do RICD de 1964: 

Art. 167. Anunciada uma votação, poderá o Deputado, salvo disposição 
regimental em contrário, encaminhá-la, ainda que se trate de matéria não 
sujeita à discussão, ou que esteja em regime de urgência. 
§ 1° Para encaminhar a votação, nenhum Deputado, salvo disposição 
expressa em contrário, poderá falar por mais de dez minutos, reduzidos para 
cinco nas proposições em regime de urgência. (RICD, 1964, p. 70, grifos 
nossos.) 

 

Combinando o artigo 167 com o artigo 149, IV, constata-se que durante o 

encaminhamento das votações os apartes eram proibidos.  

A votação por escrutínio secreto obedeceu ao disposto no art. 162, § 1°, I: “quando a 

Câmara tiver de autorizar, ou não, a formação da culpa, no caso de flagrante de crime 

inafiançável, ou sobre licença para processo criminal de deputados (Constituição, art. 45)” 

(RICD, 1964, p. 68). 

Antes da apuração foram feitas algumas questões de ordem, ou seja, alguns 

questionamentos sobre procedimentos adotados pela Mesa. Uma delas foi feita pelo Deputado 

Nélson Carneiro, que pedia que não fosse computado o voto do Deputado Márcio Moreira 

Alves, pois ele havia se ausentado do Plenário. De acordo com o art. 153, § 4° (RICD, 1964, 

p. 65) o deputado que tenha interesse individual na votação, ou que esta seja em causa 

própria, estaria “inibido” de votar, mas seu voto contaria como em branco. O presidente, 

primeiramente, decidiu que não seria contada a presença do deputado para o quórum, já que 

ele se ausentara do Plenário. Instado, novamente, pelo Deputado Nélson Carneiro, ele mudou 

de posição e após a leitura do artigo, decidiu que o Deputado Márcio Moreira Alves não 

poderia votar, mas que seria computado no quórum. 

O Deputado Martins Rodrigues levantou dúvida sobre o quórum dizendo que deveria 

ser de dois terços (qualificado). O presidente Bonifácio Andrada resolveu apontando que o 

art. 151, que fundamentou o pedido, dispõe que a licença será concedida nos termos do art. 

34, § 3°. Nesse dispositivo não há referência a quórum qualificado. Segue-se, portanto, a 

regra geral do art. 33: “Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 

Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros” (RICD, 

1964, p. 18). 
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Feita a contagem dos votos verificou-se que votaram 369 deputados. O resultado foi: 

sim: 141; não: 216; brancos: 12. O projeto foi rejeitado e enviado ao arquivo.  

Para o nosso estudo importa mostrar as razões do auditório ter se manifestado de uma 

forma tão expressiva pela rejeição da concessão da licença (diferença de 75 votos), quando a 

expectativa do governo era que fosse no máximo de vinte votos.  

 

2.4 Auditório 

 

Para Charaudeau (2004), no ato de enunciação, o sujeito comunicante (emissor) 

constrói uma imagem do sujeito destinatário (receptor), procurando produzir sobre ele os 

efeitos desejados. Ele alerta, contudo, que o sujeito comunicante não pode saber 

antecipadamente se o destinatário ou interpretante corresponderá na realidade com o que ele 

idealmente criou.  

Essa preocupação com a produção e recepção do discurso já existia na retórica antiga, 

na qual o “auditório era constituído pelo conjunto dos ouvintes, pessoas fisicamente presentes 

e alvos da intenção persuasiva, que organizavam explicitamente a intervenção do orador, e, 

por extensão, do conjunto de destinatários potenciais do seu discurso” (CHARAUDEAU, 

2004, p. 158).   

O discurso ora em análise foi feito para um auditório específico, de caráter coletivo, e 

para mostrar a sua composição e perfil foram feitos alguns levantamentos de dados que 

permitem verificar qual era a composição do auditório destinatário do discurso do Deputado 

Mário Covas.  

A sexta legislatura da Câmara dos Deputados foi instalada em 1° de março de 1967 e 

contava, por força de lei, com 409 deputados federais. Destes, 370 estavam presentes à sessão 

de 12 de dezembro de 1968. Não foi possível localizar a lista de presença, mas pode-se ter 

uma idéia do perfil da audiência, sabendo-se que 46% deles eram advogados; 27% eram 

engenheiros, médicos, economistas, professores e jornalistas; 14% eram industriais, 

comerciantes e fazendeiros, e entre os 13% restantes havia profissionais de diversas áreas, 

com destaque para um grande número de militares (20). Ou seja, é provável que quase a 

metade do auditório naquela tarde fosse formada por advogados e mais de um quarto por 

profissionais liberais.  

Um outro dado a ser levantado é a composição partidária. O artigo 18 do AI-2, 

promulgado em 27 de outubro de 1967, determinou a extinção dos partidos políticos, 
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cancelando os respectivos registros. Quase um mês depois, no dia 24 de novembro de 1965, 

com o Ato Complementar n° 4, ficou instituído o bipartidarismo.  

A Arena era o partido majoritário, e o MDB, mesmo com dificuldade, conseguiu reunir 

o número mínimo para formar a sua bancada: 120 deputados. Em 1966, a Arena elegeu 277 

deputados e o MDB 132. 

Como podemos ver, a Câmara era composta, em sua maioria (67%), por deputados da 

situação. Isto representava uma dificuldade a mais para o orador, pois apesar de a fidelidade 

partidária só ter sido introduzida em 1969, com a Emenda Constitucional n° 1, a radicalização 

era evidente: a Arena era considerada um partido do governo e os seus representantes deviam 

dar sustentação a todas as suas decisões. 

Para se avaliar a eficácia do discurso do Deputado Mário Covas, temos de levar em 

conta que mesmo com essa situação tão adversa, o resultado obtido (216 votos contrários à 

licença) nos permite deduzir que muitos arenistas contrariaram a orientação do partido e 

foram persuadidos pelo pronunciamento do líder oposicionista. 

Márcio Moreira Alves, no livro 68 mudou o mundo, escrito em 1993, esclarece que “a 

maioria dos deputados da Arena que abandonou o governo para defender a inviolabilidade da 

tribuna da Câmara o fez movida por convicções jurídicas e pelo respeito à instituição para a 

qual haviam sido eleitos. (...) Outros, no entanto, obedeciam a motivações diferentes” 

(ALVES, 1993, p. 154). 

Para alguns parlamentares era cômodo ficar na situação, pois o seu espaço de poder era 

garantido pela arbitrariedade dos que estavam no governo que cassavam todos os que se 

mostravam descontentes com os rumos da política ou da economia. Todavia, para a maioria, a 

questão da imunidade parlamentar era essencial para assegurar a liberdade e autonomia do 

Poder Legislativo. Como já foi dito, quase a metade dos membros da Câmara dos Deputados 

já tinha passado pelos bancos de uma faculdade de Direito e sabiam ser a inviolabilidade uma 

garantia constitucional que os isentava da responsabilidade penal e civil pela palavras, votos e 

opiniões emitidos no exercício do mandato. Além disso, havia, ainda, alguns que, acusados de 

práticas criminosas, prezavam a imunidade porque ela os mantinha longe da Justiça. 

 

2.5 Temática do pronunciamento  
 

Ao longo da história da democracia tem havido uma preocupação constante em 

garantir que o exercício do mandato parlamentar seja preservado de pressões nefastas. O 

objetivo é preservar os deputados e senadores livres para desempenhar com independência as 

suas funções: legislar, fiscalizar e promover a democracia. 



  36  

 

Uma das soluções foi conceder-lhe um “status” jurídico diferenciado permitindo-lhes 

que pudessem usufruir de determinadas prerrogativas sempre com o escopo de barrar 

eventuais abusos (e arbitrariedades) do Poder. 

Recolhemos na obra Imunidades parlamentares, de Jorge Kuranaka (2002, p. 83), um 

interessante episódio acontecido no Século I d.C. com Fedro, que usava as suas fábulas para 

criticar a sociedade romana da época. Lúcio Sejano, primeiro-ministro do Imperador Tibério, 

que se viu nelas representado, irritou-se profundamente e passou a perseguir o fabulista 

apreendendo seus livros e o exilando. Nas palavras de Kuranaka: “coube a este conformar-se 

com a perda da liberdade pública da expressão do pensamento escrito”. Como bem lembra o 

autor, exemplos de censura e repressão à liberdade de expressão não faltam, especialmente 

nos regimes “marcados pela concentração de poder, despóticos, tirânicos, absolutistas ou 

totalitários” (KURANAKA, 2002, p. 83). 

Entre os inúmeros casos de defesa da liberdade de expressão, destaca-se o 

pronunciamento de Mário Covas em defesa da imunidade parlamentar e mais amplamente do 

Poder Legislativo. Ele se tornou um marco, um símbolo da resistência contra as ameaças ao 

mandato legislativo. Ainda há pessoas que vêem o instituto como uma afronta ao princípio da 

igualdade perante a lei e a justiça e também como um incentivo à impunidade. Esta reação é 

produzida pelas constantes denúncias de abuso e de uso incorreto desta prerrogativa, o que 

acaba contribuindo para denegrir a imagem do Congresso.  

A imunidade é uma prerrogativa que garante aos parlamentares o pleno exercício de 

suas funções, permitindo-lhes a livre locomoção e a manifestação de seus pensamentos por 

palavras e votos, e os protege contra perseguições, abusos e violências. Fundamental é 

destacar que não se trata de um privilégio individual dos parlamentares, a imunidade tem 

como objetivo preservar o Poder Legislativo como um todo. 

Esse instituto é produto de anseios antigos que tiveram origem em Atenas, onde os 

tribunos eram considerados intocáveis e sagrados quando, usando uma coroa de mirto, 

tomavam a palavra e assumiam a tribuna. O aspecto sagrado também estava presente na 

proteção que os tribunos da plebe tinham na Roma Antiga. A reivindicação do povo para que 

fosse representado no Senado romano só foi atendida em 494, após as pessoas terem feito 

uma greve se retirando para o Monte Sagrado.  

Mas foi na Inglaterra que a imunidade parlamentar assumiu alguns aspectos mais 

parecidos com o que tem atualmente. Após vários acontecimentos envolvendo a Corte inglesa 

e o Parlamento, em que os parlamentares, sentindo a necessidade de limitar o poder do rei, 

criticavam o monarca e este os mandava para a prisão. Estes atritos se acirraram e, após uma 



  37  

 

guerra civil, o Parlamento inglês passa a adotar, em 1689, a Bill of Rights consolidando os 

princípios da freedom of speech e da freedom of arrest. 

A inviolabilidade parlamentar, reconhecida como um mecanismo que permite ao 

Legislativo exercer suas atividades com independência, foi incorporada à Constituição 

americana em 1787 e à francesa em 1789. No Brasil, a instituição apareceu já na sua primeira 

Constituição, a de 1824. 

 Com ligeiras alterações, o instituto da imunidade aparece em todas as Constituições 

brasileiras. A de 1934, curiosamente, a estendeu até ao primeiro suplente do deputado em 

exercício, e a Constituição de 1937 suspendeu a imunidade durante o período do recesso. Na 

de 1967, os pedidos de licença não deliberados no prazo de noventa dias seriam considerados 

automaticamente concedidos (decurso de prazo). Como visto neste trabalho, foi o art. 151 

desta Carta que serviu como base para o pedido de licença para processar o Deputado Márcio 

Moreira Alves, pois ele alterava o instituto da imunidade estabelecendo que as Casas 

legislativas votariam secretamente a concessão de licença para que o STF pudesse processar o 

parlamentar que atentasse contra a ordem democrática ou praticasse crime de corrupção e 

determinando que a penalidade seria a perda dos direitos políticos por dois a dez anos.  

A plenitude da imunidade parlamentar só foi restabelecida com a Constituição de 

1988. Como foram poucos os casos de concessão da licença para processar deputados, 

gerando impunidade e afetando a credibilidade do Parlamento entre os eleitores, o Congresso 

Nacional, em 2001, promulgou a Emenda Constitucional n° 35, extinguindo a necessidade da 

licença prévia para o STF processar o parlamentar. Agora é a Casa de origem (Senado Federal 

ou Câmara dos Deputados) que deverá se manifestar sobre a sustação do processo. 

 Há duas espécies de imunidade parlamentar: a modalidade material e a formal. A 

imunidade material consiste na liberdade de palavra, ou seja, não poderá o congressista ser 

responsabilizado penal, civil ou politicamente pela emissão de opiniões, palavras e votos no 

exercício de atividades inerentes ao seu mandato. Já a imunidade formal protege o 

parlamentar da prisão e da instauração de processo criminal por conduta estranha à sua 

atividade após a expedição do diploma. É bom notar notar que o objetivo da imunidade 

formal é proteger o representante do povo das perseguições dos outros poderes e até mesmo 

das falsas acusações porventura inventadas por seus adversários políticos, e não o de isentar o 

congressista de detenções justas (KURANAKA, 2002). É de se notar, ainda, que a imunidade 

protege o deputado no exercício da função fiscalizadora inerente ao seu cargo, pois ele, 

conforme o art. 53, § 6°, da Constituição Federal de 1988, não pode ser obrigado a 

testemunhar, por exemplo, em Comissões Parlamentares de Inquérito, sobre informações, 
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muitas vezes oficiais, a que teve acesso, nem sobre os autores que lhe encaminharam alguma 

denúncia. (BARBOSA, 2002) 

Por fim, reitera-se que o instituto da imunidade parlamentar é uma condição essencial 

ao exercício das funções do Legislativo pois garante a independência deste poder. A sua 

supressão é um indício claro de que o regime deixou de ser democrático, e nada garante que, 

em um “regime republicano, baseado na eletividade dos representantes, na temporariedade 

dos mandatos e na responsabilidade dos agentes públicos, desapareçam as razões que 

justificavam, na monarquia, a previsão de imunidade para os representantes do povo no 

Parlamento” (ALMEIDA, 1982, p. 67). Os brasileiros passaram por esta experiência, por isso 

continua-se a considerar indispensável que a Constituição tenha dispositivos garantindo a 

imunidade, garantindo aos membros do Poder Legislativo, legitimados pelo voto, as 

condições indispensáveis para que desempenhem suas funções com coragem sem temer as 

eventuais arbitrariedades praticadas pelos que estão no poder. 

 

2.6 Legitimação do pronunciamento 

 

Norberto Bobbio, em Dicionário de Política (2004), afirma que legitimidade possui 

dois significados: um genérico e outro específico. Neste último sentido, legitimidade é “um 

atributo do Estado, que consiste na presença, em uma parcela significativa da população, de 

um grau de consenso capaz de assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da 

força” (BOBBIO, 2004, p. 675). 

Com este mesmo sentido se manifestam tanto Charaudeau quanto Tereza Halliday. Ela 

acrescenta, ainda, que para se conseguir a legitimidade é preciso “agir retoricamente”, ou seja, 

é necessário “construir com palavras e outros símbolos uma realidade dentro da qual os outros 

vejam as coisas como gostaríamos que eles as vissem” (HALLIDAY, 1987, p. 9). 

Charaudeau reconhece que a legitimidade não ocorre apenas no plano político, mas, 

seja onde for, ela depende “das normas institucionais que regem cada domínio de prática 

social, atribuindo status e poderes a seus atores” (CHARAUDEAU, 2006, p. 65).  

No caso dos discursos parlamentares, a legitimação se dá na medida em que o discurso 

é autorizado, é legítimo. Esta legitimidade é construída retoricamente obedecendo às regras de 

uso da palavra disciplinadas nos regimentos internos das casas legislativas. 

O uso da palavra para os deputados e senadores, seja para discursar por um longo 

tempo ou para fazer alguma breve intervenção, é algo muito importante e disputado. Ao expor 

a sua posição sobre um determinado assunto ou ao defender um ponto de vista, o deputado 



  39  

 

exerce esta que é uma das mais importantes prerrogativas parlamentares. Não é à toa que a 

instituição recebeu o nome de parlamento. Acredita-se que esta expressão deriva do vocábulo 

parlare (falar), portanto adequada para um local onde se fala, se discute e se discursa. 

Para disciplinar o uso desse espaço privilegiado do fazer político é que o RICD 

estabelece, nos seus artigos 66, 73, 87, 89 e 90, várias regras como: os deputados podem, 

durante a parte do Pequeno Expediente, do Grande Expediente ou das Comunicações 

Parlamentares, falar ou discursar. Esses pronunciamentos devem obedecer a certos limites. 

Por exemplo, durante o pequeno expediente o limite é de cinco minutos, nas comunicações 

parlamentares é limitado a dez minutos e no Grande Expediente, o pronunciamento pode 

chegar a vinte e cinto minutos, com direito a apartes. 

Uma das razões desse disciplinamento é que, entre as fases do processo legislativo 

(iniciativa, votação, sanção ou veto, promulgação e publicação), a discussão é um espaço 

importante de ação política que permite sejam feitas modificações (emendamentos) à 

proposição e, também, que o parlamentar expresse seu apoio ou repúdio a determinada 

matéria tornando pública esta sua posição. 

Dessa forma, se é pela palavra que o parlamentar se compromete com essa ou aquela 

posição, ela também é desveladora do seu pensamento e de sua ação política em todos os 

aspectos.  O que é dito em plenário reverbera junto aos seus pares, junto ao seu partido e junto 

aos seus eleitores. Por isso, a análise do pronunciamento de um parlamentar mostra, mais do 

que as proposições que ele apresenta, como ele concretiza os seus compromissos políticos, 

como ele faz política. 

Mesmo com todos os dispositivos do regimento interno acima elencados, que 

garantem a liberdade de expressão, esta mesma liberdade pode causar aborrecimentos num ou 

noutro parlamentar, que se sente ofendido por algum suposto excesso por parte de quem está 

fazendo uso da tribuna, seja porque não concorda com os argumentos expostos ou porque vê 

nos debates e discussões uma ameaça a suas crenças.   

Por ser também um lugar de acirradas disputas, de denúncias e debates, de 

pluralidades de pontos de vista, é natural que não haja, de pronto, o consenso, por mais que 

isto seja perseguido como o ideal político.  Esta busca por uma síntese, por uma unanimidade, 

só é possível por meio da fala, do discurso. Corroborando esta idéia do poder da fala, 

podemos citar Jeremy Waldon quando diz que “a fala é a marca da natureza política do 

homem porque a fala é o meio em que a política ocorre” (WALDON, 2003, p. 141). Mais 

adiante ele complementa: “entre a divisão e a unanimidade estão o debate e a 
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complementariedade: opiniões diferentes que se reúnem em deliberação para contribuir 

dinamicamente para uma nova síntese” (WALDON, 2003, p. 142).  

Para se garantir a eficácia desse espaço legitimado e se proteger a liberdade de 

expressão no exercício do mandato, é que foi criada a imunidade parlamentar. Nesse espaço, 

em que o dissenso elabora o consenso é que os discursos da situação e da oposição, 

adversários em idéias e iguais em prerrogativas, fazem valer a existência do Parlamento. 

 

2.7 Pronunciamento do oponente 

 

 Para Charaudeau (2006) não existe uma liberdade total quando se fala, existem sempre 

algumas restrições nas situações de comunicação/atos de linguagem. O conjunto destas 

condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação Charaudeau chama de “contrato 

de comunicação”. Nele os parceiros dos atos de linguagem reconhecem sua identidade 

discursiva, a finalidade e o propósito de suas falas e as circunstâncias (limites ao ato da fala) 

(CHARAUDEAU, 2004).  

No caso do discurso político, além dos atores da comunicação (locutores e 

interlocutores) implicados na troca comunicativa, aparece também o “adversário”, que pode 

ser o concorrente numa disputa eleitoral, alguém que ocupou antes um determinado cargo e 

também o crítico das suas opiniões. Para Charaudeau “não ter inimigos, para os membros de 

um grupo social, é privar-se de uma parte do que lhes permite construir sua identidade” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 303). Na histórica sessão em que foi feito o pronunciamento 

objeto de análise deste trabalho, aparecem claramente duas posições antagônicas: ou se é a 

favor da concessão da licença ou se é contrário a ela. 

Como Geraldo Freire foi o único a defender a concessão da licença para processar o 

Deputado Márcio Moreira Alves, entre todos os que se manifestaram na sessão de 12 de 

dezembro de 1968, pode-se classificá-lo como o oponente ao pronunciamento do Deputado 

Mário Covas. O que justifica a sua breve análise nesta etapa do trabalho.   

 No livro Deputados Brasileiros: repertório biográfico dos membros da Câmara dos 

Deputados da Sexta Legislatura, 1967-1971 (1968), Geraldo Freire aparece como “advogado 

e agricultor”. Na verdade, ele foi um rico fazendeiro e um político de carreira, cujo primeiro 

mandato eletivo foi como vereador de Boa Esperança (MG). Em 1968 ele estava no seu 

terceiro mandato como deputado federal (1959-1963, 1963-1967 e 1967-1971) e tornou-se o 

líder do governo naquele momento porque o Deputado Ernani Sátiro, ocupante do cargo, 

havia sofrido um infarto (ALVES, 1993).  
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Ele começa seu pronunciamento, na sessão do dia 12 de dezembro, depreciando os 

oradores que o antecederam ao dizer que o seu “propósito nesta tribuna é apenas o de desfazer 

alguns equívocos. O primeiro deles é quando se diz que estamos procedendo à degola de um 

deputado” (DCD, p. 111). E prossegue alegando que se o STF aceitou a denúncia é porque 

houve o crime e à Câmara caberia apenas tomar uma decisão política. Este tipo de argumento  

pode ser classificado como uma falácia (afirmar o conseqüente), que “tem a aparência de uma 

inferência logicamente válida, mas na realidade é inválida” (NAVEGA, 2005, p. 179).  

Na sua tentativa de desmentir o Deputado Mário Covas, que em seu pronunciamento 

dissera que houve “ausência de defensores para sustentar a validade jurídica da concessão de 

licença. Por mais que recorra à memória, e mesmo com o risco de involuntariamente cometer 

omissões, foge-me à lembrança a presença de defensores da concessão” (DCD, p. 101), o 

Deputado Geraldo Freire relaciona nove deputados que, segundo ele, se manifestaram a favor 

da concessão da licença. Aponta-se que todos eles eram da Arena, alguns até detendo postos 

de liderança dentro do partido.  

Uma outra tentativa de desvalorizar o adversário foi retomar o caso Lacerda apelando 

para o parecer do relator, o Deputado Martins Rodrigues, que opinou favoravelmente à 

concessão de licença para processar o Deputado Carlos Lacerda quando da votação pela 

Comissão de Constituição e Justiça.  

Freire também usa o argumento de autoridade ao citar autores de outras nacionalidades 

como o italiano Vincenzo Manzini (autor de Trattato de Diritto Penale Italiano, 1939, e 

L’imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale, 1933); e o professor argentino 

Juan Antonio Gonzáles Calderon (autor de Derecho Pubblico provincial, 1913, e Derecho 

Constitucional Argentino, 1918). Foi também citado o jurista e professor de direito Paulo 

Dourado de Gusmão (autor entre outros livros de: Introdução ao Estudo de Direito e Manual 

de Direito Constitucional, 1957). 

Contrariamente à opinião dominante, ele sustenta que a imunidade parlamentar não é 

uma prerrogativa, mas um privilégio dos parlamentares: “Concedida a licença, a imunidade se 

ausenta, restaura-se a vigência normal do princípio, fazendo desaparecer os privilégios. O 

representante  do  povo  não  é  um  homem  que  possa  sustar  privilégios  e  prerrogativas 

(...)” (DCN, p. 112), e acrescenta “porque nesta Pátria não há privilégios” (DCN, p. 119). 

Ele conclui o seu pronunciamento lembrando que já que o MDB estava obedecendo à  

“fidelidade partidária”, que a Arena com seus “homens desabusados e dignos, coerentes e 

puros, bravos e patrióticos” deveria fazer o mesmo. Suas palavras são em louvor à “unidade 

monolítica”; acrescentando que ele também louva “aqueles que pensam contra mim, louvo 
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esta estreita unidade partidária do MDB” (DCD, p. 120). Apesar de a fidelidade partidária só 

ter sido estabelecida em 1969, com o art. 152 da Emenda Constitucional n° 1, que dispunha 

sobre a perda de mandato aos que se opusessem às diretrizes legitimamente estabelecidas 

pelos órgãos de direção partidária, ela já era reivindicada por alguns parlamentares que a viam 

como uma garantia de que as orientações dadas pelos partidos seriam fielmente acatadas.  

 Com este pronunciamento, Geraldo Freire visava refutar os argumentos utilizados pelo 

Deputado Mário Covas, desqualificando-o. Neste embate, é interessante verificar as 

estratégias usadas por cada debatedor para a construção de um ethos que leve o auditório a 

acreditar no que está ouvindo.  

 

2.8 Ethos e credibilidade 

 

Das três provas do discurso indicadas por Aristóteles (1966), o ethos era considerado 

como a mais importante. Para ele, o orador deveria ter ‘virtudes morais’ que lhe garantissem a 

credibilidade dentro de uma ‘dimensão social’ que lhe permitiria convencer seu auditório ao 

se exprimir de um modo apropriado.  

Para Fairclough, no conceito de ethos estão incluídas as características do discurso e 

do comportamento em geral. Ainda segundo suas palavras, ethos “pode ser considerado como 

parte de um processo mais amplo de ‘modelagem’ em que o lugar e o tempo de uma interação 

e seu conjunto de participantes, bem como o ethos dos participantes, são constituídos pela 

projeção de ligações em determinadas direções intertextuais de preferência a outras” 

(FAIRCLOUGH, 2002, p. 107). 

Charaudeau comenta a discussão que existe sobre o ethos ser um elemento pré-

construído, ou seja, se palavras do orador transmitem sinceridade porque ele já seria, de fato, 

uma pessoa sincera, ou o orador constrói o seu ethos no momento em que fala para o auditório 

sem se importar se seus sentimentos são ou não verdadeiros ou sinceros, preocupando-se 

apenas em causar uma boa impressão. Conciliando estas duas posições, ele sustenta que de 

fato a imagem do sujeito que fala é construída a partir dos “dados preexistentes ao discurso – 

o que ele sabe a priori do locutor – e nos dados trazidos pelo próprio ato de linguagem”. 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 115). Adiante ele resume dizendo que o ethos é o resultado da 

fusão entre a identidade social e a identidade discursiva. E acrescenta: “ethos é bem o 

resultado de uma encenação sociolinguageira que depende dos julgamentos cruzados que os 

indivíduos de um grupo social fazem uns dos outros ao agirem e falarem” (CHARAUDEAU, 

2005, p. 118). 
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Por isso que, para descobrirmos como era a identidade discursiva de Mário Covas, 

teremos de investigar qual a imagem que dele tinham os seus colegas e como esta imagem foi 

construída através do seu pronunciamento, mostrando quais foram os recursos discursivos 

usados por ele para persuadir o plenário e levar os parlamentares a crer nas suas idéias e a agir 

do jeito que ele queria: votando contra a proposta da concessão de licença naquela sessão do 

dia 12 de dezembro de 1968.  

A identidade política de Mário Covas pode ser mostrada na legitimidade que ele tinha 

como parlamentar e seu papel como líder do MDB. Este santista, filho de um comerciante 

português de café e de uma espanhola, desde cedo mostrou vontade de seguir a carreira 

política. Dizia que iria ser prefeito de sua cidade. Em 1961, disputou e perdeu a eleição para 

esta prefeitura, mesmo contando com o apoio de Jânio Quadros, que o via como um líder 

jovem e promissor.  

Covas continuou na política e foi eleito deputado federal em 1962, na legenda do 

Partido Social Trabalhista (PST). Em 1965 ingressou no recém-criado Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) por força do bipartidarismo imposto pelo regime militar, que 

ocupou o poder em abril de 1964. Reconhecido pela sua audácia e por não fraquejar ao  

defender seus pontos de vista, ele não escondia o seu posicionamento em relação ao governo 

e, quando o Congresso elegeu, indiretamente, o presidente Castello Branco, Covas votou no 

marechal Juarez Távora, que não concorria ao cargo. 

Reeleito em 1966, foi líder do MDB na Câmara, o que lhe permitia fazer uso da 

palavra com mais freqüência e por mais tempo que o concedido aos outros deputados, como 

se pode depreender dos artigos 12, II, e 13 do RICD de 196417.  

Em levantamento feito nos arquivos da Câmara dos Deputados, disponível no seu sítio 

eletrônico, verificou-se que dos 442 pronunciamentos (entre questões de ordem, intervenções, 

apartes e outros) registrados como de sua autoria, 272 aconteceram entre 6 de março de 1967 

e 12 de dezembro de 1968. Os outros 170 foram pronunciados na sua primeira legislatura (de 

3 de fevereiro de 1963 a 16 de janeiro de 1967).  

Foi como líder da oposição que Mário Covas, em 1968, subiu à tribuna, naquela tarde 

de 12 de dezembro, para, em veemente discurso, exortar os companheiros e os demais 
                                                 

17 Esses artigos são: “Art. 12. A liderança da maioria, da minoria e dos Partidos ou grupo de Partidos que 
representem, pelo menos, um décimo do total de deputados, têm as seguintes prerrogativas: (...) II – podem falar 
por sessenta minutos em defesa da linha política que apóiam, durante o Expediente ou na Ordem do Dia, desde 
que nesta não haja matéria em regime de urgência. 

Art. 13. É facultado ao Líder de Partido, em caráter excepcional, finda a Ordem do Dia, usar da palavra, 
por tempo não superior a vinte minutos, improrrogáveis, para tratar, pessoalmente ou por intermédio de um dos 
seus liderados, de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento geral.” 
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congressistas a votarem contra a concessão de licença ao deputado acusado pelo governo. Ao 

fazer o seu pronunciamento recheado de argumentos jurídicos, juntando, como argumento de 

autoridade, o testemunho de jurisconsultos conhecidos internacionalmente, Covas constrói a 

sua identidade discursiva: um orador sério, um político honesto, austero e corajoso. Além 

disso, ele era também conhecido pelo timbre de voz grave e pelo comprometimento com suas 

crenças políticas.  

Podemos dizer que suas palavras só foram aceitas porque como político ele construiu 

uma imagem de credibilidade, achavam-no digno de crédito porque aquilo que ele dizia 

correspondia à imagem que tinham dele. Como bem diz Charaudeau “a credibilidade não é 

uma qualidade ligada à identidade social do sujeito. Ela é, ao contrário, o resultado da 

construção de uma identidade discursiva pelo sujeito falante, realizada de tal modo que os 

outros sejam conduzidos a julgá-lo digno de crédito” (CHARAUDEAU, 2005, p. 119). 

Lúcio Alcântara, em seu livro Mário Covas: o forte (2001), traz uma boa síntese do 

que se falava e se pensava sobre Covas18: 

Capaz de frases bombásticas que expressavam o que muitos queriam dizer e não 
ousavam declarar; defensor contumaz dos seus pontos de vista; teimoso e turrão 
– no dizer do Dr. Ulysses, o espanhol de sangue quente, segundo o inesquecível 
senador Severo Gomes, Covas era companheiro solidário e leal adversário, sabia 
lutar por suas propostas e, ainda, encampar aquelas que encontravam 
ressonância no ideário da democracia que tanto respeitava. Acordo pactuado é 
para ser cumprido, trovejava pelos corredores do Congresso. É possível conciliar 
política e ética, política e honra, política e mudança, diria mais tarde 
(ALCÂNTARA, 2001, p. 13). 

 

 

2.9 Estrutura externa do pronunciamento 

 

 Para Aristóteles havia três tipos de discursos: o deliberativo, o judiciário e o epidítico. 

O gênero epidítico destinava-se a prestar homenagem, a fazer elogios em situações de festas 

ou em situações solenes. O gênero judiciário compreendia os discursos proferidos no tribunal, 

                                                 

18 Logo após a decretação do AI-5, Mário Covas foi preso pelo Exército e teve o mandato parlamentar cassado 
e seus direitos políticos suspensos por dez anos. Em 1975 começou a trabalhar como gerente em uma empresa de 
gerenciamento de projetos. Deixou a empresa em 1979, quando recuperou seus direitos políticos.  
Sua volta à carreira política foi consagradora. Em 1982 foi eleito deputado federal pela terceira vez. Em 1983 foi 
nomeado por Franco Montoro prefeito da cidade de São Paulo. Com 7,7 milhões de voto (a maior votação da 
história brasileira até aquela data) foi eleito senador em 15 de novembro de 1986.  
Em 1988 renuncia à liderança do PMDB na Constituinte e logo depois ajuda a fundar o Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) sendo logo escolhido como seu presidente.  
Após ser derrotado no primeiro turno da eleição para Presidente da República, em 1989, e para governador do 
Estado de São Paulo, em 1990, acabou sendo eleito por duas vezes consecutivas para este cargo: em 1994 e  
1998. Governou até 2001, quando veio a falecer por falência múltipla dos órgãos, no dia 6 de março deste ano. 
Dados obtidos no sítio eletrônico do PSDB: www.psdb.org.br. Acessos em 8/11/2006 e 21/11/2006. 
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defendendo os interesses de uma ou de outra parte, visavam a determinar o que era justo ou 

injusto. Já o gênero deliberativo tinha como objetivo orientar a assembléia sobre o que era 

conveniente ou que era de interesse da comunidade.  

Esta classificação, no entanto, não satisfaz mais, pois os gêneros estão em constante 

mutação; muitas vezes se restringindo a certo grupo social, por um determinado espaço de 

tempo. Além disso, um mesmo tipo de texto pode conter vários dos aspectos acima citados, 

ficando difícil enquadrá-lo em um só gênero. Vários teóricos da área de análise do discurso 

dedicam-se a produzir nomenclaturas que possam abranger o maior número de discursos 

produzidos em uma sociedade, classificando-os o mais adequadamente possível.  

Para Fairclough, “a estrutura textual também diz respeito à ‘arquitetura’ dos textos e 

especificamente a aspectos superiores de planejamento de diferentes tipos de texto” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 106). Fazem parte destas “convenções de estruturação” as regras a 

que estão subordinados os vários gêneros do discurso, e estes gêneros discursivos são 

definidos por um seqüência estruturada de ações e por um conjunto de posições que poderão 

ser ocupadas pelos que estão participando de um determinado ato comunicativo. Nas palavras 

do autor, gênero “implica não somente um tipo particular de texto mas também processos 

particulares de produção, distribuição e consumo de textos” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 161). 

Por exemplo, os discursos parlamentares são produzidos para funcionarem como 

diálogos orais em uma situação social específica (sejam os comícios eleitorais, as entrevistas 

nas estações de rádio ou na televisão ou as discussões no Congresso Nacional) e possuem um  

mesmo sistema de regras que lhes delimita o que pode e não pode ser dito e formam um 

conjunto de um mesmo campo discursivo (CHARAUDEAU, 2004).  

Estas idéias não são inteiramente novas. Aristóteles foi um dos primeiros a 

sistematizar o poder da influência de um pronunciamento, a construção da imagem (ethos) e, 

especificamente, a mostrar a estrutura textual desse tipo de discurso. 

Para Aristóteles, um discurso comportava, obrigatoriamente, duas partes: na primeira 

indicava-se o assunto e na segunda fazia-se a sua demonstração. Ele admitia, ainda, que estas 

partes fossem desdobradas em exórdio, exposição, prova e epílogo. Esta é a estrutura básica 

que pode ser encontrada, ainda hoje em dia, em todo discurso, seja num pronunciamento 

religioso, científico ou político. Se o objetivo de um discurso é seduzir e convencer, é 

importante que o auditório possa acompanhar o desenvolvimento do raciocínio, e para isso é 

preciso garantir que as idéias estão concatenadas, que o raciocínio a ser desenvolvido está 

sendo entendido pelo auditório e que tem um princípio, um meio e um fim. 



  46  

 

Na sua Arte Retórica, Aristóteles (1966, p. 206) diz que “o exórdio é o começo do 

discurso”, é a parte que “abre o caminho ao que vai seguir”. É na introdução do discurso que 

o orador deve fazer um “discurso demonstrativo” apresentando o assunto ou a tese a ser 

desenvolvida, “para que o ouvinte seja informado da questão tratada e para que seu 

pensamento não fique em suspenso” (ARISTÓTELES, 1966, 206). 

Durante a fase da “exposição” são revelados os fatos que justificarão uma tomada de 

decisão ou ações que solucionarão o problema. O orador seleciona os fatos mais convenientes 

para a sua exposição, enfatizando alguns e minimizando outros, sempre visando a atingir o 

seu ouvinte, tentando convencê-lo do seu ponto de vista. Nesta parte do discurso pode ser 

feita a narração de um fato para ilustrar o tema. Na “prova”, também conhecida como 

“confirmação”, é feita uma demonstração das evidências, ou seja, dos argumentos. É também 

desenvolvido um raciocínio, por dedução ou indução, procurando levar o ouvinte a concordar 

com a solução proposta. Já o epílogo, ou peroração, é o encerramento do discurso. Segundo 

Aristóteles (1966, p. 220), ela é composta por quatro partes: “a primeira consiste em dispor 

bem o ouvinte em nosso favor e em dispô-lo mal para com o adversário; a segunda tem por 

fim ampliar ou atenuar o que se disse; a terceira, excitar as paixões no ouvinte; a quarta, 

proceder a uma recapitulação” (ARISTÓTELES, 1966, p. 220).  Para terminar, portanto, em 

um discurso, é possível apresentar uma frase de fecho, apelar para a afetividade, ou ainda, 

fazer um resumo dos fatos apresentados.  

O discurso de Mário Covas, de um modo geral, obedece a este esquema. No exórdio, 

composto pelos dois primeiros parágrafos, após fazer a sua apresentação e justificar a sua 

presença na tribuna dizendo que vai “falar na condição de membro desta Casa”, ele passa a 

expor o tema do seu pronunciamento: “esta Casa está sendo submetida a julgamento” sobre “a 

validade de uma das suas mais caras prerrogativas (...) que é a inviolabilidade” (DCD, p. 99). 

Nos terceiro e quarto parágrafos, é feita a proposição. Ele começa a desenvolver a sua 

tese recuperando um fato semelhante que aconteceu com Carlos Lacerda, acusado de revelar o 

conteúdo de um telegrama secreto, e que teve o seu pedido de licença para ser cassado 

recusado pela Câmara dos Deputados. Ele estabelece um paralelo entre estes dois fatos: são 

situações carregadas de emoção e, em ambos os casos, os deputados são usados pelos que 

estão no governo para atacar o Parlamento. 

A partir do quinto parágrafo é proposta uma revisão de fatos: “creio, Sr. Presidente, 

ser necessário um exame do problema sob vários aspectos, ainda que dentro das limitações do 

tempo regimental” (DCD, P. 101). Ele então começa a levantar vários argumentos que servem 

como refutação ao que poderia ser alegado pela “acusação”. Primeiro, ele alega que “mesmo 
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com o risco de involuntariamente cometer omissões, foge-[lhe] à lembrança a presença de 

defensores da concessão”. (DCD, p. 101). Segundo o orador, esta “ausência de defensores” se 

dá porque a tese dos que são favoráveis à concessão da licença é fraca. 

Outro momento de refutação acontece quando o orador cita o caso do Deputado 

Hermano Alves. Hermano de Deus Nobre Alves, na época jornalista do Correio da Manhã, foi 

acusado de escrever artigos no jornal criticando o regime militar. O pedido para processá-lo 

deu entrada no Superior Tribunal Federal em 29 de outubro de 1968, encaminhado pelo 

Procurador da Justiça Militar, Nelson Sampaio. Chegou à Câmara dos Deputados em 20 de 

novembro deste mesmo ano.  

Covas cita o parecer do Ministro da Justiça, Dr. Luiz Antonio da Gama e Silva (um 

componente da chamada ‘linha dura” do governo), o qual afirma textualmente que “diante da 

indenidade assegurada no art. 34, caput, da Constituição” (DCD, p. 103), as palavras 

proferidas na tribuna da Câmara dos Deputados não constituem delito. Ou seja, o próprio 

Ministro da Justiça, ao apresentar a denúncia contra o Deputado Hermano, reconhece a 

imunidade parlamentar como uma prerrogativa do deputado ao fazer seus pronunciamentos na 

tribuna da Casa. 

Passa, então a levantar vários argumentos, entre eles o da soberania do Poder 

Legislativo, reforçando sempre a idéia de que a imunidade parlamentar é uma prerrogativa do 

coletivo e não individual, além de acrescentar que a punição de um deputado seria um 

problema interno, cuja solução não deveria ser transferida para outra esfera de poder. Ele 

ainda lembra aos seus interlocutores que desde 1946 até aquele momento a Câmara negara 

todos os pedidos para processar os parlamentares de sua Casa. 

Apresenta também o argumento de autoridade ao citar Federico19 Mohrhoff, 

jurisconsulto italiano, autor de vários livros sobre o assunto. Aqui, além desse tipo clássico de 

argumento de autoridade, também vale a pena chamar a atenção para os “argumentos relativos 

à autoridade de si, que se funda em sua legitimidade ou credibilidade” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 103), os quais são construídos, por exemplo, quando Covas, mesmo pedindo para se 

“despir da roupa vistosa da liderança”, lembra à audiência que era ele o líder do partido, e 

acrescenta que está representando todos os eleitores que depositaram nele votos e confiança20.  

Ainda dentro da refutação, o pronunciamento de Covas segue a linha dos discursos de 

defesa, típicos do gênero discurso jurídico, e ele passa a apresentar as provas. Como prova 

                                                 

19 E não Frederico como consta nas notas taquigráficas. 
20 Segundo a biografia disponível em www.psdb.org.br/psdb_antigo/Partido/itv/biografias/mario_covas.htm., 
ele foi reeleito com 72.922 votos. 
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documental ele se utiliza do ofício do Ministro do Exército, do qual destaca trechos em que o 

Ministro reconhece que o Deputado Márcio Moreira Alves como membro da oposição tem o 

direito e a liberdade de protestar contra os fatos ocorridos na Universidade de Brasília. Ao 

invocar o retrospecto histórico, ele lembra o quão paradoxal é o fato das Forças Armadas 

terem lutado, em solo estrangeiro, pela liberdade e democracia e agora estarem praticando ato 

contra essas mesmas liberdade e democracia.  

Para concluir o seu pronunciamento, o orador optou por uma peroração baseada na 

afetividade, utilizando-se de um desfecho forte (exaltado) e procurando impressionar e 

“excitar as paixões no ouvinte” (ARISTÓTELES, 1966, p. 220). Ao fazer uma gradação dos 

atos de crer, ele vai construindo uma profissão de fé. Na liturgia religiosa dá-se este nome ao 

momento em que as pessoas reunidas na celebração da missa dão assentimento ao que 

acabaram de ouvir (a homilia ou as leituras sagradas). O objetivo é recordar aos ouvintes as 

regras do seu credo. Mário Covas faz um paralelo com a estrutura usada pelos que crêem e faz 

também a sua profissão de fé dizendo-se comprometido com valores universais e acreditando 

no homem e no povo, no regime democrático e no Parlamento, na palavra e na liberdade.  

Sou, Senhor Presidente, por formação e por índole, um homem que 
fundamentalmente crê. (...) Creio na Justiça, cujo sentimento, na excelsa lição 
de Afonso Arinos, é a noção de limitação de poder (...). Creio no povo, 
anônimo e coletivo, com todos os seus contrastes, desde a febre criadora à 
mansidão paciente. (...) Creio na palavra, ainda quando viril ou injusta, porque 
acredito na força das idéias e no diálogo que é seu livre embate. Creio no 
regime democrático, que não se confunde com a anarquia, mas que em instante 
algum possa rotular ou mascarar a tirania. Creio no Parlamento, ainda que com 
suas demasias e fraquezas (...). Creio na liberdade, este vínculo entre o homem 
e a eternidade (...). Creio (...) na honra, este atributo indelegável, intransferível 
por ser propriedade divina. (DCD, p. 109 e 110, grifos nossos.) 

 

 

2.10 Análise da estrutura interna 

 

Para usar um termo de Charaudeau, Mário Covas começa o seu pronunciamento do dia 

12 de dezembro de 1968 usando os “procedimentos enunciativos” de elocução e alocução: 

“Senhor Presidente, permita V.Exa. e meus pares que eu reivindique inicialmente, um 

privilégio singular: o de despir-me da roupagem vistosa da liderança transitória, com que 

companheiros de partido me honraram, para falar na condição de membro desta Casa (...)”.  

Para Charaudeau “a enunciação alocutiva é expressa com a ajuda de pronomes 

pessoais de segunda pessoa, igualmente acompanhados de verbos modais, de qualificativos e 

de diversas denominações (...)” (CHARAUDEAU, 2006, p. 176). Ressalte-se que o uso da 

expressão “Senhor Presidente”, já estava prevista no art. 79, inciso XI, do RICD de 1964, o 
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qual dispunha que “qualquer deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente, ou à Câmara, 

de modo geral.” O Presidente da sessão era, portanto, a maior autoridade presente. O 

tratamento para com os colegas também estava disciplinado nos incisos XIII, XIV e XV do 

art. 79, os quais dispunham que o tratamento a ser usado pelos parlamentares ao se dirigirem 

aos seus colegas deveria ser “Senhor Deputado” ou “Excelência”. A expressão “meus pares” 

não era comumente usada por Mário Covas em seus pronunciamentos, o que indica ser uma 

expressão intencional por parte do orador para obter do auditório uma identificação, 

procurando estabelecer uma relação de igualdade. Ao usar este ‘tratamento legitimador’, 

procura fazer com que os seus ‘pares’ (tratamento de igualdade) venham a aderir à sua causa. 

Já a “enunciação elocutiva é expressa com a ajuda dos pronomes pessoais de primeira 

pessoa acompanhados de verbos modais, de advérbios e de qualificativos que revelam a 

implicação do orador e descrevem seu ponto de vista pessoal” (CHARAUDEAU, 2006, p. 

174). É o que faz Mário Covas em todo o seu pronunciamento: ele reforça, constantemente, o 

compromentimento com o que está falando: “despir-me”, “minha condição de engenheiro”, 

“eu sou (...) um homem que fundamentalmente crê”, “creio”, “ouso”, “sustento eu”, “ater-me-

ei” “eu reivindique”, “me honraram”. Estas expressões servem de exemplo para o que 

Charaudeau denomina de “modalidade compromisso”, “modalidade convicção” e a 

“modalidade confissão”. Modalidades que, segundo o autor, funcionam como “facetas de um 

processo mais geral de modalização, de atribuição de modalidades ao enunciado, pelo qual o 

enunciador, em sua própria fala, exprime uma atitude em relação ao destinatário e ao 

conteúdo de seu enunciado” (CHARAUDEAU, 2004, p. 334). Ainda segundo esse autor, 

estas modalidades estão ligadas à construção do ethos. Em relação às modalidades acima 

citadas, elas evocam, respectivamente, as figuras de guia supremo, de virtude e humanidade. 

Senão vejamos. Quando ele diz “eu creio”, ou ainda, “sou um homem que fundamentalmente 

crê”, ele não está tentando impor os seus valores, mas, com humanidade (“despir-me das 

roupas vistosas da liderança”), ele transmite ao auditório a certeza de que as suas palavras têm 

força e devem ser levadas em consideração. 

O uso da primeira pessoa do plural, o chamado pelos gramáticos tradicionais de plural 

de modéstia, não é empregado por Covas com a função de evitar ser pessoal ou muito 

impositivo. No pronunciamento de Covas o “nós” tem um emprego mais particular. É 

empregado em duas situações específicas: quando ele quer chamar a atenção dos outros 

deputados para a decisão que deverá ser tomada, envolvendo-os e exigindo que seja uma 

responsabilidade compartilhada: “a causa que somos obrigados a apreciar”, “a orientar-nos no 
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atual problema”; ou, ainda, quando fala da imunidade, prerrogativa de todos: “uma das nossas 

mais caras prerrogativas”, “da qual não temos o direito de abdicar”, “nossa tradição”.  

Como mostraremos mais adiante, o início do seu discurso apresenta uma semelhança 

muito grande com as primeiras palavras do pronunciamento que fez o Deputado Carlos 

Lacerda na sessão que julgaria o pedido de licença para cassá-lo. 

Para analisar esta relação que um texto mantém com outros e sobre como e porque 

ocorre a presença de um texto em outro, recorreremos a Fairclough, como já havíamos 

mencionado antes, que define intertextualidade como “a propriedade que têm os textos de ser 

cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou 

mesclados e que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 114). Para ele a intertextualidade pode se dividir em 

intertextualidade manifesta e intertextualidade constitutiva ou interdiscursividade. 

O primeiro caso consiste em “recorrer explicitamente a outros textos específicos” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 114), seja com o uso das aspas na escrita ou seja utilizando os 

verbos discendi no texto oral. É o que faz Mário Covas ao citar textualmente as palavras do 

Deputado Carlos Lacerda (colocadas entre aspas nas notas taquigráficas): “um deputado como 

os outros e menor que os outros converteu-se, por decisão do Governo da República, no teste 

decisivo do funcionamento das instituições democráticas no Brasil” (LACERDA, 1982, p. 

199). Covas, ao travar um diálogo com o texto do Lacerda, retoma suas palavras e aponta as 

semelhanças existentes entre as duas situações: deputados sendo acusados pelo governo de 

abusar da imunidade parlamentar, e a reação dos membros da Casa Legislativa ao defenderem 

não uma prerrogativa individual, mas a do Parlamento como um todo. 

O chamado caso Lacerda foi também uma tentativa de cassar o mandato deste 

deputado, que, em 27 de março de 1957, havia feito um pronunciamento no qual inseriu a 

leitura de um telegrama supostamente secreto do Ministério das Relações Exteriores. O 

Procurador-Geral da Justiça Militar, então, enviou correspondência ao Presidente da Câmara 

dos Deputados solicitando licença para processar o parlamentar alegando que cometera um 

crime contra a segurança nacional. O pedido foi encaminhado pela Mesa à Comissão de 

Justiça para opinar sobre a perda de mandato, de acordo com o art. 28, § 1°, do RICD da 

época. E esta enviou para o Plenário da Casa o Projeto de Resolução n° 115, de 1957, que 

acabou sendo rejeitado na sessão de 15 de maio de 1957.  

De mesma forma que Covas começou o seu pronunciamento fazendo referência à 

condição de líder partidário (“despir-me da roupagem vistosa da liderança transitória” – DCD, 

p. 99), assim também procedeu Lacerda quando disse: “ao assomar hoje a esta tribuna, ainda e 
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graças a Deus na honrosa qualidade de Líder da valorosa bancada da União Democrática 

Nacional (...)” (LACERDA, 1982, p. 199).  

Ao usar um enunciado já dito, que foi significativo em outra situação histórica, Covas 

cita o caso Lacerda e o dota de um significado maior, já que usa os argumentos por analogia 

(CHARAUDEAU, 2006). Esta comparação com fatos que já ocorreram produz um bom efeito 

na audiência, pois é semelhante ao fato de se recorrer à jurisprudência para se justificar um 

fato. 

A intertextualidade não se limita, como no trecho acima analisado, a uma utilização 

literal das palavras, as quais no texto escrito são colocadas entre aspas, ela também se refere a 

uma representação discursiva indireta.   

No seu pronunciamento, Covas utilizou um recurso que o mesmo Lacerda lançara mão 

em um momento anterior ao referenciado acima, recontextualizando-o, ou seja, inserindo-o 

em um novo contexto, em uma nova situação de comunicação. 

Ainda em relação à intertextualidade, destaca-se no pronunciamento do Deputado 

Mário Covas a reprodução de trechos de dois ofícios: um do Procurador da Justiça Militar 

“No tocante, porém, aos discursos proferidos na tribuna da Câmara dos Deputados, não se me 

afigura, in casu, exista qualquer delito, diante da indenidade assegurada no art. 34, caput, da 

Constituição (...)” (DCD, p. 102); e o outro do Ministro do Exército: “(...) no seu legítimo 

direito de adversário do Governo (...) no uso da liberdade que lhe é assegurada pelo regime 

instituído com a Revolução de Março (...)” (DCD, p. 107).   

Apesar de ser a voz dos opositores, são argumentos que corroboram o seu 

posicionamento em defesa da imunidade. Covas, então, utiliza-os a seu favor, pois se até os 

adversários reconhecem a legitimidade de seus argumentos, não haverá quem deles possa 

discordar.  

Para Fairclough (2001), a intertextualidade constitutiva ou interdiscursividade implica 

a presença de outros tipos de discurso no texto sob análise. Para ele há vários elementos que 

se combinam para constituir um tipo de discurso, como, por exemplo, a tomada de turno e os 

conjuntos de convenções de polidez. Entre estes elementos, destaca-se o vocabulário, ou seja, 

o uso de palavras de uma mesma área de conhecimento e que formam um campo lexical.  

Sobre este aspecto, pode-se verificar que foi usada, no pronunciamento de Mário 

Covas, uma terminologia típica do discurso jurídico: “esta Casa está sendo submetida a 

julgamento. Recolhida ao banco dos réus, aguarda o veredicto, que será exarado pelos seus 

próprios ocupantes” (DCD, p. 99, grifos nossos); logo depois, “A acusação é o crime de 

injúria a uma instituição – as Forças Armadas.” (DCD, p. 100, grifos nossos); e ainda, “Como 
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prova testemunhal, leio o teor do ofício do ministro do Exército, solicitando as providências 

legais” (DCD, p. 107, grifos nossos). 

Mesmo tendo o deputado afirmado que aquela votação, ou melhor dizendo, aquele 

julgamento, deveria ter um caráter político e não jurídico, ele utiliza-se do discurso jurídico 

para construir a sua argumentação. Essa escolha pelo o discurso jurídico se justifica no fato de 

que Covas pretende revestir a sua argumentação da formalidade própria desse discurso e, com 

isso, reforçar a defesa que faz da imunidade parlamentar empregando termos bastante comuns 

à quase metade (46%) daquela audiência, constituída por deputados com formação na área de 

Direito. 

Ao introduzir o tema do seu pronunciamento, ele retoma o argumento largamente 

usado em favor da imunidade parlamentar: esta não é uma prerrogativa do parlamentar, mas 

sim do Parlamento. Por isso ele diz que “esta Casa está sendo submetida a julgamento”, 

refere-se a um coletivo e não ao individual, é a Instituição e não o homem que está sendo 

julgado. O homem é transitório, mas a Instituição é (ou deveria ser) permanente. 

Para reforçar seus argumentos, o orador utilizou de um recurso bastante expressivo: o 

paralelismo, nome que se dá à disposição das palavras de uma mesma maneira, não 

necessariamente através da repetição delas, mas algumas vezes feita com palavras 

contrastantes. O objetivo desta construção gramatical, quando feita intencionalmente, é 

chamar a atenção dos ouvintes, submetendo-os a uma estrutura diferente, em que o elo que 

falta na frase tem que ser preenchido pelos interlocutores: “A acusação é o crime de injúria a 

uma instituição – as Forças Armadas. A arma, a palavra. O instante, os dias em que atingiu o 

clímax a alta tensão emotiva emergente dos episódios relacionados com a invasão da 

Universidade de Brasília.” (DCD, p. 100-101). Percebe-se que ao relacionar em um paralelo a 

acusação, a arma e o instante, Covas desloca, na última frase, a atenção da audiência das 

palavras pueris de Moreira Alves para algo que é realmente grave e toca a muitos dos 

deputados: a invasão da UnB. Tal deslocamento só funciona porque foi construído sob um 

paralelismo sintático que torna as três frases equivalentes.  

Outro elemento que se destaca no discurso é o uso de metáforas. Para Charaudeau, as 

metáforas são as figuras do discurso referentes às “transferências por analogia”, cujas funções 

principais são estética, já que enfeita o discurso; cognitiva, pois “ela permite explicar 

analogicamente um domínio novo ou pouco definido por um domínio conhecido”; e 

persuasiva, quando transfere “analogicamente um valor decisivo ligado ao termo metafórico 

para a proposição que se quer que seja aceita” (CHARAUDEAU, 2004, p. 330).  
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No pronunciamento de Mário Covas, as metáforas aparecem em maior quantidade na 

peroração, após ter desenvolvido a sua fala como se fosse um discurso jurídico, ele agora quer 

levar o seu auditório a se emocionar, a concordar com suas palavras, e precisa que estas 

palavras sejam belas. No início ele já havia se despido “da roupagem vistosa da liderança 

transitória”, agora ele vai 

da altitude desta tribuna, da majestade desta Mesa, da altivez deste plenário, as 
vozes do gênio do Direito e da Deusa da Justiça podem ser ouvidas em seu 
patético apelo: Não permitais que um delito impossível possa transformar-se no 
funeral da Democracia, no aniquilamento de um Poder e no cântico lúgubre das 
liberdades perdidas (DCD, p. 111). 
 

Tem razão Fairclough quando afirma que as “metáforas penetram em todos os tipos de 

linguagem e em todos os tipos de discurso (...), além disso, as metáforas não são apenas 

adornos estilísticos superficiais do discurso” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 241). Neste trecho do 

pronunciamento de Covas, percebe-se que ele fez uso de alguns recursos estilísticos, 

objetivando atingir e emocionar o seu público, tais como o paralelismo e a gradação. Mas o 

que mais se destaca é a personificação do Direito em gênio e da Justiça em Deusa para que 

suas vozes amalgamadas às do orador sejam, dentro de uma operação metafórica que diz ser 

sua voz a própria voz dos seres mitológicos, portadoras de um pedido em favor da 

democracia. De fato esta estratégia retórica foi eficaz para persuadir os seus “pares” da 

necessidade de votar contra a concessão da licença que estava sendo solicitada. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Mesmo após a edição da Emenda Constitucional n° 35, de 20 de dezembro de 2001, a 

discussão sobre o âmbito da imunidade parlamentar ainda se faz presente no Parlamento. 

Entre os casos mais recentes podemos citar os relacionados ao Deputado Fernando Gabeira e 

à Deputada Zulaiê Cobra21. Portanto, a escolha do tema desta pesquisa deveu-se por um lado 

à sua atualidade e por outro à sua importância ao longo da história. A intocabilidade dos 

tribunos já existia na antiga Atenas, desenvolveu-se na Inglaterra com o freedom of speech e a 

freedom from arrest, e está presente nos países democráticos.  

Essa garantia permite que o Legislativo tenha independência e seus membros 

consigam desenvolver suas atividades sem recear as represálias. Entretanto, os excessos e o 

mau uso dessa prerrogativa acabam denegrindo a imagem deste Poder, pois passa a ser 

associado à imagem de impunidade e a ser alvo de descrenças e críticas.  

Mesmo ciente de que a intocabilidade parlamentar poderia se prestar a encobrir 

atitudes não condizentes com a ética e com a justiça, o Deputado Mário Covas saiu em defesa 

da imunidade parlamentar na histórica sessão do dia 12 de dezembro de 1968. Esse 

pronunciamento se tornou uma referência por ressaltar que este é um instituto inerente aos 

regimes democráticos, nos quais devem ser respeitadas as opiniões divergentes, devem ser 

ouvidas as críticas da oposição, devem ser fiscalizadas as ações dos outros Poderes e, 

sobretudo, as contestações não devem ser silenciadas pela força.  

A força do seu ato discursivo estava ligada à situação em que foi proferido: o 

Legislativo havia sido posto em uma posição delicada. Se cedesse ao desejo do governo, 

perderia a sua autonomia; se resistisse, teria de enfrentar as conseqüências, como de fato 

aconteceu. Mas se foi eficaz e sobreviveu ao seu tempo para se constituir em uma referência é 

porque as palavras usadas e a construção lingüística desse pronunciamento foram singulares. 

                                                 

21 O Partido dos Trabalhadores (PT) requereu ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP) que 
instaurasse processo disciplinar contra a Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro alegando que ela, em entrevista à Rádio 
Jovem Pan, em 25 de outubro de 2005, acusou o partido de ter mandado assassinar Celso Daniel, prefeito de 
Santo André. O processo foi arquivado pelo Conselho em 17 de maio de 2006. Em 15 de agosto de 2006, o 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) deu entrada na Câmara dos Deputados com um pedido de cassação do 
mandato do Deputado Fernando Gabeira alegando que ele abusara da imunidade parlamentar ao acusar o partido 
de “aparelhar” o Ministério da Ciência e Tecnologia para obter ganhos eleitorais e financeiros por meio do 
Programa de Inclusão Digital. O processo ainda se encontra na Corregedoria da Casa (www.camara.gov.br, 
acesso em 13 jan. 2007). 
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Em nossa análise, demonstramos que do contexto histórico e das circunstâncias do 

discurso, Mário Covas soube retirar as conseqüências maiores da aprovação (ou rejeição) do 

pedido de cassação. É por isso que ele não se debruça sobre o caso em particular, não defende 

Marcio Moreira Alves, mas sim o parlamento. Daí que a temática do discurso seja a 

imunidade parlamentar e não o julgamento de um deputado. É por isso que ele busca paralelos 

na história, como é o caso de Lacerda no Brasil e, até em outros países, como é o caso da 

Itália.  Por isso, também, é que se apropria da fala dos acusadores para defender o Parlamento, 

mostrando que eles próprios não deixavam de reconhecer essa prerrogativa dos representantes 

do povo.   

A estrutura textual usada por Mário Covas em seu pronunciamento obedece em muitos 

aspectos à disposição aristotélica de um discurso. Ali se encontram os elementos próprios do 

gênero, ao lado de argumentos de autoridade e outros recursos comuns na linguagem do  

Parlamento. Com isso, Mário Covas favorece uma identificação da audiência com o seu 

pronunciamento, à medida que leva os deputados a seguir seu raciocínio e incorporarem sua 

argumentação como a mais conveniente para a situação.  

Também nos mecanismos estilísticos utilizados destaca-se a justaposição de dois tipos  

de discursos. Na argumentação, predomina o discurso jurídico, sabendo Mário Covas que 

uma boa parte dos seus ouvintes tinha formação na área de Direito. O réu, defende, não é um 

deputado entre outros, mas sim o  próprio parlamento. A acusação é a injúria e a defesa, a 

liberdade de falar, de parlar, de ser parlamentar. Aqui, o Deputado Covas segue o que se 

espera de uma peça jurídica, ou seja, invoca testemunhos, subverte a fala da acusação, 

apresenta documentos e convoca autoridades.  

Na peroração, adota um outro discurso, o discurso religioso, proferindo um credo, uma 

profissão de fé na justiça, no povo, no parlamento e no regime democrático. Nesse ponto do 

discurso, em que Aristóteles diz que se deve comover os ouvintes, Mário Covas utiliza-se do 

discurso ligado ao sagrado para atingir a sua audiência. Antes já havia feito de sua voz a voz 

da Deusa da Justiça e do Gênio do Direito apelando pela recusa da licença.  

No entanto, talvez nada disso seria tão eficiente se não fosse dito por quem foi, ou 

seja, um líder da oposição que detinha o ethos da seriedade, um político que soube construir 

uma imagem de honestidade e compromisso com a verdade e seus deveres de cidadão. 

Finalmente, se o pedido de cassação do Deputado Moreira Alves foi uma situação 

singular, uma provocação da qual se aproveitava o governo para justificar o fechamento do 

Congresso, como afirmam alguns historiadores, não menos singular foi a resistência 

empreendida por Mário Covas em seu pronunciamento. Se lhe faltava a força e os 
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mecanismos de coerção de que dispunha largamente o governo militar, sobrava-lhe a certeza 

de que ceder seria curvar um poder aos ditames de outro e a democracia seria 

irremediavelmente aniquilada. Para defender a democracia ameaçada, dispunha de uma arma, 

a arma da palavra, a palavra como arma. É esse o sentido último da imunidade parlamentar e, 

também, do discurso parlamentar.   
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ANEXO 
PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO MÁRIO COVAS 
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