
 

 

 

COMPREENSÕES  DOS SENTIDOS DE DEMOCRACIA: ATRIBUÍDOS PELOS 
PARLAMENTARES NOS ANOS DE 2012 Á 2014. 

 
SAMIRA MARQUES DA SILVEIRA1; DANIEL DE MENDONÇA² 

 
1
Universidade Federal de Pelotas 1 – silveiramarquess@gmail.com 1 

2
Universidade Federal de Pelotas– ddmendonca@gmail.com²  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

 Este trabalho visa expor – a partir dos pronunciamentos dos deputados 

federais, na Câmara dos Deputados, referentes aos anos de 2012 a 2014 – uma 

concepção de democracia num momento pelo qual o País começou a viver forte 

pressão, concernente às manifestações populares.1 Este artigo trata de um 

recorte de uma pesquisa mais ampla que compõe um projeto de pesquisa que 

tem como objetivo apresentar uma nova metodologia de classificação ideológica 

dos partidos políticos brasileiros, através dos próprios pronunciamentos dos 

parlamentares. Sabe-se que, no período desta análise, no cenário político 

brasileiro, instaurou-se uma instabilidade política oriunda das jornadas de junho 

de 2013. O objetivo geral deste trabalho é apresentar, através do discurso 

legislativo, os significados atribuídos ideologicamente à noção democracia. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Primeiramente, a pesquisa incide na busca da palavra-chave “democracia” 

nos pronunciamentos dos parlamentares, a partir do mecanismo de busca “texto 

integral” presente no site da Câmara de Deputados 

(http://www2.camara.leg.br/deputados/discursos-e-notas-taquigrafadas). Feita a 

primeira busca, realizou-se uma análise prévia dos trechos, relacionando a 

palavra-chave com os sentidos atribuídos pelos parlamentares. O número total de 

pronunciamentos que mencionaram a palavra “democracia” no período de 2012 à 

2014 foi o de 393 (trezentos e noventa e três). Após o primeiro refinamento, que 

                                                 
1
 Deparamo-nos com o ano de 2013 no Brasil o surgimento de novos atores no cenário 

político que se distinguiram de movimentos sociais e de partidos políticos, buscando uma 

identidade própria pela busca de melhorias nos serviços públicos. O descaso do transporte 

público surgiu como grande estopim do ano quando em SP, o Movimento Passe livre foi as 

ruas e com ajuda de  redes sociais teve uma repercussão que a maioria da população 

brasileira não acreditava, o aumento de R$0,20 centavos na passagem, fez com que 

inúmeros estudantes saíssem as ruas por seus direitos. 



 

 

consistiu na busca de significados, os pronunciamentos que não mencionavam de 

forma direta a palavra democracia foram retirados da análise. Assim, restaram 

276 (duzentos e setenta e seis). Deste modo, procurou-se obter sentidos da 

palavra-chave a partir de um quadro comparativo formado pelos seguintes 

elementos: nome do parlamentar, partido, estado, trecho do pronunciamento e 

sentido atribuído.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O discurso é o resultado de uma prática articulatória, de elementos dispersos 

num determinado momento, que tornam-se sentidos articulados, produzindo, 

assim, um efeito hegemônico. A análise está pautada nesses elementos 

presentes na teoria do discurso (Laclau e Mouffe, 2015). A análise dos sentidos é 

realizada na avaliação em que se entende que quanto maior a recorrência de um 

determinado sentido, menor é sua relação com um polo ideológico específico, 

despontando, assim como hegemônico dentro do campo discursivo.  

As recorrências, na primeira etapa, constituem o quadro demonstrativo 

abaixo, não necessariamente aparecem de forma isolada no discurso e sim de 

forma ampla, na maioria das vezes mencionando algum acontecimento ou artigos 

de revistas e jornais, para defesa de projetos de leis e medidas provisórias.  

Para uma melhor compreensão da análise deste trabalho, elaboramos um 

quadro com as recorrências de sentidos, dos quais foram de maior relevância, ou 

seja, onde os parlamentares atribuem sentido à palavra-chave democracia. Este 

quadro é apenas uma demonstração do quadro principal em que constam os 276 

pronunciamentos. Neste quadro demonstrativo, vemos algumas recorrências em 

que se pode notar que estas palavras-chave aparecem em um contexto mais 

amplo, como dissemos acima.  

Nome Partido Esta
do 

Data Trecho  Sentido 

INOCÊNCIO 
OLIVEIRA 

PR PE 18/10/2012 " Não existe democracia 
estável com um Poder 
Legislativo fraco. Portanto, 
fortalecer o Poder 
Legislativo é condição 
fundamental para 
estabelecermos o 
verdadeiro Estado 
Democrático de Direito no 
País." 

Estado 
Democrático de 
Direito 

AFONSO 
FLORENCE 

PT BA 18/06/2013 "Primeiro, quero saudar as 
manifestações 
democráticas que ocorrem 

Manifestações 



 

 

em todo o País. Como 
disse a Presidenta Dilma: 
"O Brasil amanheceu mais 
forte"." 

MARCUS 
PESTANA 

PSDB MG 16/07/2014 "É evidente que a 
democracia 
contemporânea no século 
XXI pressupõe 
mecanismos de 
democracia direta, de 
democracia participativa e 
de democracia 
representativa. " 

Participação 
popular 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOS 
MONTES 

PSD MG 01/04/2014 “algo que é fundamental 
para o mundo e 
principalmente para o 
Brasil: a liberdade de 
imprensa. A democracia 
nos trouxe, através da 
liberdade de imprensa, a 
oportunidade de tomar 
conhecimento de tudo o 
que se passa” 

 
 
 
Liberdade de 
imprensa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Adotando como parâmetro a divisão dos partidos políticos brasileiros no 

espectro direita, esquerda e centro elaborada por Limongi e Figueiredo (1995), 

em que na direita estão o PP,DEM, PTB E PR; no centro o PSDB e PMDB e na 

esquerda o PT, PSB, PDT, PCdoB e PPS, extrai-se algumas considerações. 

 Deste modo, analisamos que a palavra democracia se dispersa em 

sentidos contrários em relação ao polo discursivo, ou seja, a defesa da 

democracia é pautada na base do sentido democrático, a vontade popular.  

 Trazendo por base os pronunciamentos, pode aferir-se que há uma 

distinção nos discursos de direita e de esquerda. Alguns termos oscilam em 

ambos os discursos. Neste sentido, a noção de democracia que fica suspensa 

pode ser chamada na teoria pós-estruturalista de sentido vazio e flutuante, 

almejando ser fixado contingencialmente pela disputa discursiva. Onde 

encontram-se os mesmos sentidos em discursos ideologicamente distintos, com 

isso podemos destacar que em discursos que visam a democracia como palavra-

chave, e logo a atribuição de significados a ela, a ideia de democracia se dá no 

dissenso da política, ou seja, gerando um antagonismo pela busca do avanço 

democrático com o discurso de uma vontade popular hegemonica.  



 

 

 

  

4. CONCLUSÕES 
 

Não se propõe apresentar conclusões definitivas, sobre o tema em 

discussão e sim expor à significação que foi atribuída a palavra democracia, tendo 

em vista que este trabalho ainda esta em construção. Ate o presente momento às 

discussões foram pautadas em pronunciamentos, com discussões miríades 

acerca do tema, dependendo do contexto e ate mesmo a data do 

pronunciamento, no entanto mostrar conclusões seria algo equivocado no 

momento. 
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