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O trabalho com a linguagem na CMBH
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O trabalho com a linguagem na CMBH

Gêneros textuais no Guia Prático de Redação – GPR – da CMBH:

http://www.cmbh.mg.gov.br/guia-pratico-redacao


  

O trabalho com a linguagem na CMBH

técnico legislativo II e redator (CMBH): Lei nº 7.863/99 – Anexo V

competências da Secred (CMBH): Deliberação nº 6/14

gramática e técnica legislativa (Legística)

Matriz de Referência do Enem: LCT – área 8

http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f761753b10d0117792bed780054&metodo=detalhar#
http://www.cmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf


  

O trabalho com a linguagem na CMBH

técnico legislativo II e redator (CMBH): Lei nº 7.863/99 – Anexo V

CARGO: TÉCNICO LEGISLATIVO II
Cargo com nome e atribuições dados pela Lei nº 8.793, de 2/4/2004 (Art. 34)

a) redigir, datilografar, digitar e encaminhar documentação;
b) efetuar controles administrativos;
c) elaborar, analisar e atualizar tabelas, gráficos e quadros demonstrativos em geral;
d) realizar pesquisas de dados;
e) instruir, encaminhar e acompanhar a tramitação de processos, orçamentos e demais 
assuntos em apoio às atividades da área;
f) participar de estudos, trabalhos, projetos e da execução de programas de atividades de 
natureza administrativa, excetuando-se os referentes a profissões regulamentadas por lei 
federal ou inerentes a cargos específicos;
g) desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos.

Escolaridade mínima exigida: Ensino Médio

http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f761753b10d0117792bed780054&metodo=detalhar#


  

O trabalho com a linguagem na CMBH

técnico legislativo II e redator (CMBH): Lei nº 7.863/99 – Anexo V

CARGO: REDATOR

- Redigir e revisar textos da correspondência oficial, anteprojetos, textos normativos e 
discursos.
- Colaborar para o desenvolvimento e atualização das convenções internas no tocante à 
linguagem e à forma.
- Apresentar sugestões e opinar sobre a padronização de técnicas de redação e modelos 
de texto a serem utilizados.
- Fornecer apoio consultivo às comissões em assuntos afetos à sua função.
- Redigir e revisar textos diversos, para atender às necessidades da Câmara.
- Desempenhar atividades correlatas em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos.

Escolaridade mínima exigida: Curso superior completo Curso de graduação em Letras

http://cmbhsilinternet.cmbh.mg.gov.br:8080/silinternet/consultaNormas/detalheNorma.do?id=2c907f761753b10d0117792bed780054&metodo=detalhar#


  

O trabalho com a linguagem na CMBH

competências da Secred (CMBH): Deliberação nº 6/14

Art. 78-A - Compete à Seção de Redação Legislativa:
I - planejar e implementar ações de desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento sobre a 
produção e a revisão de textos comuns ao processo legislativo;
II - contribuir para a inovação dos processos de trabalho de redação oficial e legislativa na instituição;
III - promover a atualização e a divulgação das convenções de linguagem aplicadas à técnica legislativa;
IV - prestar orientação acerca da estrutura de texto de documentos relacionados ao processo legislativo e 
aos trabalhos da Diretoria;
V - revisar textos de atas e outros documentos produzidos no exercício das atividades institucionais da 
Diretoria;
VI - revisar minutas de proposição normativa de iniciativa parlamentar e popular;
VII - elaborar redação final de proposições;
VIII - elaborar despacho saneador referente a atos de competência do setor
IX - atualizar os dados no portal da Câmara referentes ao setor;
X - administrar contratações referentes ao setor;
XI - manter registro atualizado de rotinas administrativas do setor;
XII - desempenhar atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos.
Parágrafo único - O provimento do cargo de chefe de seção respectivo depende de conclusão de curso 
médio, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.412/2012.

http://www.cmbh.mg.gov.br/leis/legislacao/pesquisa


  

O trabalho com a linguagem na CMBH

Matriz de Referência do Enem: LCT – área 8

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua
materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da
própria identidade.

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam 
as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações 
de comunicação.

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf


  

O linguista no Parlamento

o jurista-linguista (Parlamento Europeu)

27 Estados-Membros, 23 línguas, mas só um corpus legislativo - como faz a UE para 
garantir que as normas tenham o mesmo sentido em toda a União? Três dos 
juristas‑linguistas do Parlamento falaram connosco sobre os desafios e complexidades do 
seu trabalho.

"A nossa tarefa consiste em garantir a qualidade da legislação europeia nas 23 línguas da UE e a 
coerência linguística entre todas as versões linguísticas. É muito importante que a legislação da 
UE seja bem redigida e coerente, para que os cidadãos e as empresas a possam compreender e 
os Estados-Membros a possam implementar corretamente", explicou-nos o Hugo.

Juristas-linguistas e tradutores = alhos e bugalhos 

Segundo o Viorel, os juristas-linguistas não são tradutores. "Estamos longe de ser um serviço 
meramente linguístico. O nosso principal objetivo consiste em satisfazer os pedidos internos de 
redação e assistência técnico‑jurídica na língua original (do texto) e só subsidiariamente - não 
em termos de importância, mas de volume - verificamos as traduções."

http://www.europarl.europa.eu/news/pt/news-room/content/20120713STO48884/html/Juristas-linguistas


  

O linguista no Parlamento

o filólogo ou linguista (Câmara Municipal do Recife)

FILÓLOGO OU LINGUISTA:

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior em Letras, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
MEC.
ATRIBUIÇÕES: prestar assessoria técnica de linguística ou filologia às comissões e 
demais órgãos da estrutura legislativa e/ou administrativa, quando da 
elaboração e/ou apreciação de projetos e matérias que envolvam conhecimentos da 
respectiva área de conhecimento, bem como outros textos, quando solicitado; indicar a 
forma de expressão e linguagem a ser utilizada nos documentos, internos e externos, 
atendendo à melhor questão técnica, formulando modelos, quando for o caso, atentando 
para as expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação, adequando a linguagem aos 
padrões gramaticais e de comunicação, e outras atribuições correlatas, quando indicadas 
pelo superior hierárquico. 

http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/concursos/edital_concurso_da_cmr_14_07_16b.pdf


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: políticas linguísticas governamentais

Secretaria Xeral de Política Linguística - Galícia

Secretaría de Políticas Linguísticas - Paraguai

Museu da Língua Portuguesa - São Paulo

Cooperação Amapá/Quebec

MyEnglishOnline - Capes/MEC

http://www.xunta.es/linguagalega/
http://www.spl.gov.py/
http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/institucional.php
http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/noticias/news.jsp?ref=4931
http://www.myenglishonline.com.br/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: políticas linguísticas governamentais

Secretaria Xeral de Política Linguística - Galícia

http://www.xunta.es/linguagalega/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: políticas linguísticas governamentais

Secretaría de Políticas Linguísticas - Paraguai

http://www.spl.gov.py/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: políticas linguísticas governamentais

Museu da Língua Portuguesa - São Paulo

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/institucional.php


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: políticas linguísticas governamentais

Cooperação Amapá/Quebec

http://www.ap.gov.br/amapa/site/paginas/noticias/news.jsp?ref=4931
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Algumas fontes consultadas: 
 
BIAGIOLI, Carlo, MERCATALI, Pietro. Strumenti automatici per redattori di testi legislativi. 
Lexedit2 in Ambiente di normazione. Informatica e Diritto, 1993, Roma, v. XVIII, p. 107-122. 
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Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: políticas linguísticas governamentais

MyEnglishOnline - Capes/MEC

http://www.myenglishonline.com.br/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

¿Dónde surge el Lenguaje Ciudadano?

Administração pública:

programas de simplificação da linguagem do governo

Disponível em: http://www.normateca.gob.mx/Archivos/Presentacion_LC.ppt.



  

Administração pública, NTICs e Linguística

Administração pública: o direito à informação

Art. 5º, inciso XIV LAI

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.08.2014/art_5_.shtm


  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional / Legimática:

Projeto xmLeges

Projeto LexML

LexEdit

http://www.xmleges.org/ita/
http://projeto.lexml.gov.br/
http://projeto.lexml.gov.br/docs/05aLexEdit.pdf


  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional / Legimática:

Projeto xmLeges

http://www.xmleges.org/ita/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional / Legimática:

Projeto LexML

http://projeto.lexml.gov.br/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional / Legimática:

LexEdit

http://projeto.lexml.gov.br/docs/05aLexEdit.pdf


  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs:

✔ atividades repetitivas: computador

✔ subsídios às tarefas de redação dos setores

✔ inovação tecnológica e dos processos de trabalho

EFICIÊNCIA (qualidade, produtividade, resultados)



  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional



  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional



  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional

USP São Carlos – Escrita Científica – Ferramentas computacionais

http://www.escritacientifica.sc.usp.br/pos-processamento-do-texto/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

NTICs / Linguística Computacional

Revisor terminológico

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/ueadsl/article/view/4827
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/correcteur-terminologique-francais/releases/1.3.1


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Linguística Aplicada / Didática da LP:                                       

                  
UFMG - FALE - Projeto Redigir

UFMG - FALE - Grupo Texto Livre

USP São Carlos - Escrita Científica – EaD

http://www.letras.ufmg.br/redigir/comofunciona.htm
http://www.textolivre.org/site/
http://www.escritacientifica.com/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Linguística Aplicada / Didática da LP:                                       

                  UFMG - FALE - Projeto Redigir

http://www.letras.ufmg.br/redigir/comofunciona.htm


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Linguística Aplicada / Didática da LP:                                       

                  UFMG - FALE - Grupo Texto Livre

http://www.textolivre.org/site/


  

Administração pública, NTICs e Linguística

Linguística Aplicada / Didática da LP:                                       

                  USP São Carlos - Escrita Científica – EaD

http://www.escritacientifica.com/


  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

Linguística Parlamentar / Linguística Forense

Interdisciplinaridade:

Terminologia
Lexicologia
Sociolinguística
Sociologia da Linguagem
Estudos da Leitura e da Escrita
Didática da Leitura e da Escrita
Linguística Computacional
Política Linguística
Legística Formal
Arquivística

Fonologia
Análise (Crítica) do Discurso

Psicolinguística
Estudos da Oralidade
Estudos da Tradução

Hermenêutica...



  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

Pesquisa:                                       

                  
UFSC – Grupo de Linguística Forense

Unicap – Mestrado em Direito – Grupo Linguagem e Direito

Forensic Linguistics

http://www.linguisticaforense.ufsc.br/tiki-index.php?page=Pesquisa
http://www.unicap.br/home/pos/mestrados/mestrado_emdireito/


  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

Pesquisa:
                                 

UFSC – Grupo de Linguística Forense

http://www.linguisticaforense.ufsc.br/tiki-index.php?page=Pesquisa


  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

Pesquisa:
                                     

   Unicap – Mestrado em Direito – Grupo Linguagem e Direito

http://www.unicap.br/home/pos/mestrados/mestrado_emdireito/


  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

Intersetorialidade:

Linguística
Parlamentar

Comunicação:
redação, corpora Administração:

GProcessos

EscLeg: GC,
capacitação

RH: GDF

TI: GID,
desenvolvimento

DirLeg: consult,
atas, corresp, coord

...

...



  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

Parcerias externas:

Parlamento

Comunidade SL

Institutos
pelo Mundo:
ITTIG, ILTEC... Bancos de dados

das línguas

PPGs Letras,
Direito...

Comunidade
Legislativa

...

http://www.ittig.cnr.it/
http://www.iltec.pt/index.html


  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

✔  manuais para simplificação da linguagem
✔  manuais de redação especializada

✔  redação especializada
✔  critérios para compatibilização de documentos (GEIJ, GEDA)

✔  corpora  e inventários linguísticos
✔  monitoramento do estilo do texto especializado

✔  monitoramento do hipertexto virtual institucional
✔ monitoramento do texto oficial

✔  monitoramento da acessibilidade do texto especializado
✔  ferramentas (linguísticas) computacionais

✔  (ferramentas para) gestão do conhecimento da área
✔  inserção de temas linguísticos relevantes para área específica

 



  

Frentes de trabalho do linguista no Direito

✔  didática da linguagem especializada
✔  tradução especializada
✔  redação especializada

✔  análises periciais
✔  assistência a usuários de línguas de minoria

✔  análises de sentido
✔  ...

 



  

Inconclusões
 
1) indispensabilidade do linguista no campo do Direito

2) escassez de estudos no cruzamento entre Linguística e 
Legística Formal (outras áreas?) 

3) subutilização do linguista no Parlamento (outras áreas?)

4) tendência de ampliação das especializações do linguista no 
campo do Direito

5) necessidade de revisão do perfil dos cargos: ingresso e 
capacitação

6) possibilidades de novas cátedras e linhas de investigação



  

Inconclusões

qualidade do texto e eficiência do trabalho
com a linguagem, no campo do Direito

melhora da performance linguística
da administração pública 



  

Imagens: fontes

www2.camara.leg.br

http://www.mpap.mp.br/

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.08.2014/art_5_.shtm


  

giovana@cmbh.mg.gov.br
giovanasousa@ufmg.br

Muito obrigada!

mailto:giovana@cmbh.mg.gov.br
mailto:giovanasousa@ufmg.br

