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RESUMO

Esta tese tem como objeto de investigação as representações discursivas de vítima e de
agressor em textos de inquéritos policiais. As questões que norteiam a pesquisa são: a) quais
as representações discursivas de vítima e de agressor em inquéritos policiais? b) como as
representações discursivas de vítima e de agressor são construídas nesse documento e qual o
papel que essas representações desempenham para a orientação argumentativa do texto?
Diante delas, o objetivo geral da pesquisa é investigar a composição das representações
discursivas de vítima e de agressor em inquéritos policiais. Como objetivo específico, analisa
o modo como a composição de uma representação (vítima, agressor) contribui para a
construção de sentidos nos textos dos inquéritos analisados. Parte-se da hipótese de que as
escolhas linguísticas utilizadas para construir uma determinada representação, no caso, a
representação discursiva de vítima e de agressor, são feitas com um determinado objetivo, isto
é, em função de um determinado propósito argumentativo, de acordo com as intenções do
enunciador (sua visada discursiva) – defender(-se) e/ou acusar, incriminar. A pesquisa inserese no âmbito teórico geral da Linguística de Texto, mais especificamente, na Análise Textual
dos Discursos (ATD), proposta por Adam (2011). Inserida no paradigma qualitativo de
caráter descritivo, trata-se de uma pesquisa documental, cujo corpus é constituído por nove
inquéritos policiais relacionados com crimes de violência praticados contra a mulher. Nos
procedimentos de análise, utiliza-se as categorias teóricas da representação discursiva, como a
referenciação, a predicação, a modificação, a localização espaço-temporal, a conexão e a
comparação. Os resultados evidenciam que as representações discursivas de vítima e de
agressor são construídas de modo diverso, nos vários documentos do inquérito, conforme as
perspectivas (ou pontos de vista) das fontes enunciativas por intermédio das quais se tenta
reconstituir o fato imputado como delituoso – a agressão contra uma mulher. Em função de
suas ações de linguagem (visadas, objetivos), em situações enunciativas marcadas por uma
delegacia de polícia, tem-se a construção discursiva de uma imagem institucionalizada por
vozes (enunciadores) documentadas e, como tal, instituídas como fontes autorizadas de um
dizer constitutivo da figura jurídico-policial “vítima”. Desse modo, a partir do que dizem nos
textos analisados (a própria vítima, as testemunhas, os acusados e a delegada), as imagens ou
representações de “vítima” e de “agressor” podem ser consideradas, enunciativamente, como
o efeito de estratégias argumentativas no sentido de promover ações discursivas próprias da
formação sócio-discursiva jurídico-policial.
Palavras-chave: Análise textual dos discursos. Marcas
argumentativa. Referenciação. Representação discursiva.

linguísticas.

Orientação

ABSTRACT

The object of investigation in this dissertation is the discursive representation of victims and
perpetrators of violence in the police reports of criminal investigations. The guiding questions
for this research are: a) what are the discursive representations of victims and perpetrators in
the police reports of criminal investigations; b) how are the discursive representations of
victims and perpetrators formed in these documents and what role do these representations
play in structuring the argument of the text? Given these questions, the general objective of
the research is to investigate the shaping of the discursive representations of victims and
perpetrators of violence in the police reports of criminal investigations. One of the specific
objectives is to analyze how the construction of representations (victim, perpetrator)
contribute to create meanings in the investigative texts chosen. The research is based on the
hypothesis that the linguistic choices used to form a particular representation, in this case, the
discursive representation of victims and perpetrators of violence, are formed with a specific
objective, in other words, to serve a specific argumentative purpose, according to the
intentions of the speaker (their discursive intention) –defending, accusing, or incriminating.
The research is based on a theoretical perspective of Textual Linguistics, more specifically,
Textual Discourse Analysis (TDA), as proposed by Adam (2011). Within a qualitative
research paradigm, this study is characterized as documentary research, which focuses on a
corpus of nine investigative police reports related to crimes of violence against women. In the
process of analysis, the theoretical categories used in the discursive representation are:
referencing, predication, modification, spatial-temporal localization, connection and
comparison. The results show that the discursive representations of victims and perpetrators
of violent crimes are developed in various ways, in different documents of the investigation,
depending on the perspectives (or point of view) of the sources of utterance, by an
intermediary, who must attempt to reconstruct the alleged criminal act –violence against a
woman. In function of the actions of language (intentions, objectives), in marked situations of
utterance by a police official, a discourse is constructed of an institutionalized image by
documented voices (speakers) and, as such, instituted as authorized sources of speech that
construct the figure of a legalistic-police “victim”. Thus, based on the utterances of the texts
analyzed (by the victims themselves, the witnesses, the accused and the deputy officer), the
images or representations of the “victim” and of the “aggressor” can be considered, from the
perspective of utterance, as the result of strategies of argumentation in order to promote
specific discursive actions that are formed as socio-discursive, and legalistic-police.
Keywords: Textual Discourse Analysis. Linguistic Marks. Argumentation Strategies.
Referencing. Discursive Representation.

RÉSUMÉ
Cette thèse a pour objet d’investigation les représentations discursives de victime et
d’agresseur dans des textes policiers. Les questions qui guident la recherche sont celles-ci: a)
Quel les sont les représentations discursives de victimes et d’agresseur dans des enquêtes
policières? b) Comment les représentation de victime et d’agresseur sont construites dans
l’enquête quel rôle les représentation discursive jouent-elles pour l’orientation agumentative
du texte? En ce qui les regarde, l’objectif général de la recherche est celui d’investiguer la
composition des représentations discursives de victime et d’agresseur dans des enquêtes
policières. Pour objectif spécifique, on analyse le mode comme la composition d’une
représentation (victime, agresseur) contribue à la construction du sens dans les textes des
enquetes analysés. On part de l’hypothèse que les choix linguistiques utilisés pour construire
certaine représentation, spécifiquement, la représentation discursive de victime et d’agresseur,
eles se construisent d’après un objectif, c’est à dire, em fonction d’un certain but
argumentatif, en accord aux intentions de l’énonciateur (as visée discursive) – se défendre
et/ou accuser, incriminer. La recherche est insérée au domaine théorique general de la
Linguistique de Texte, plus spécifiquement, à l’Analyse Textuelle des Discours (ATD),
proposée par Adam (2011). Cette recherche, inluse au paradigme qualitatif de caractère
descriptif, il s’agit, donc, d’une recherche documentelle dont le corpus est construit de neuf
enquetes policière par rapport à des crimes de violence contre la personne féminine. Aux
procedures d’analyse, on utilize les catégories théoriques de la représentation discursive telles
que la référence, la prédication, la modification, la localisation ed’espace et de temps, la
conexion et la comparation. Les résultats rendent évident que les représentations discoursives
de victime et d’agresseur sont construites de façon bien diverse dans les plusieurs documents
de l’enquête conformément les perspectives (ou points de vue) des sources énonciatives
moyennant lesquelles on essaie reconstruir ele fait imputé par délictueux – l’agressions contre
une femme. Em fonction de leurs actions de langage (visées, objectifs), dans les situations
énonciatives dans um office de police, a-t-on la construction discoursive d’une image
intitucionalisée par des voix (les énonciateurs) enregistrées en des documents et, ainsi,
intituées comme des sources autorisées d’un dire constitutif de la figure jurídico-policier “la
victime”. De cette façon, d’après de ce qu’on dit dans les textes analysés (la victime, ellemème, les témoins, les accusés et la commissaire de police), les images ou les représentations
de “victime” et d’”agresseur” peuvent être considérées, dans l’énonciation, comme l’effet de
stratégies argumentatives visant à promouvoir des actions discoursives propres de la
formation sócio-discoursive juridique-policières.
Mots-clés: Analyse textuel le desdiscours. Des marques linguistiques. Orientation
argumentative. Références. Représentations discoursives.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como objeto de investigação as representações discursivas de vítima
e de agressor em textos de inquéritos policiais. Concentra-se no campo da linguística do texto
e da linguística da enunciação, vinculando-se aos trabalhos desenvolvidos no grupo de
pesquisa “Análise Textual dos Discursos Jurídico, Político e em Educação” (Diretório dos
Grupos de Pesquisa do CNPq), e adota a perspectiva da Análise Textual dos Discursos,
conforme proposta por Adam (2011a). Nesse enfoque, a semântica constitui um nível (ou
plano) da análise textual dos discursos, que se articula com outros níveis (ou planos), como o
sequencial-composicional, o enunciativo, o dos atos de discurso e o da orientação
argumentativa.
A representação discursiva é responsável pela união, descrição e caracterização de
elementos imprescindíveis no constructo textual, ou seja, o locutor/enunciador, o
interlocutor/ouvinte-leitor e os temas tratados, num contexto concreto de uso da linguagem
(ADAM, 2011a). Assim, a partir da escrita ou leitura de um texto é possível construir ou
reconstruir uma representação discursiva que pode vir a ser confirmada ou não, conforme os
conhecimentos armazenados e ativados durante o processo de produção e interpretação
textual. Nessa perspectiva, conforme Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), a
representação discursiva pode ser compreendida, também, como as “imagens” que o texto
constrói – com maior ou menor explicitação – do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e
dos temas tratados.
Seguindo princípios da pesquisa documental, de base qualitativa, a pesquisa explora
um corpus constituído por nove inquéritos policiais, relacionados a crimes de violência
doméstica praticados contra a mulher. Esses documentos foram coletados em uma Delegacia
Especializada de Amparo à Mulher (DEAM), em Natal, Rio Grande do Norte. Nessas
delegacias, quando uma mulher comparece para efetuar uma denúncia, o primeiro
procedimento a ser feito é o registro da ocorrência. O documento resultante, denominado de
boletim de ocorrência, constitui-se de um texto que tem a função de registrar, de forma
detalhada, o histórico da ocorrência, a caracterização dos sujeitos envolvidos [vítima e
agressor] e as circunstâncias em que ocorreram os fatos relatados. A partir da denúncia
registrada será, eventualmente, instaurado um inquérito policial.
São Paulo foi a primeira cidade brasileira a ter uma delegacia especializada para
mulheres. A implantação dessas delegacias, conforme nos informa Oliveira (2004, p. 3),
tornou-se “[...] uma das faces mais visíveis da politização da justiça na garantia dos direitos
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da mulher e uma forma de pressionar o sistema de justiça na criminalização de assuntos tidos
como questões privadas”. Desse modo, a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher
(DEAM) constitui-se um importante instrumento de defesa para muitas mulheres vítimas de
violência doméstica, conforme pode ser observado nas diversas práticas discursivas que ali
acontecem.
Aliás, importa ressaltar que as práticas discursivas têm uma relação direta com a
natureza do texto produzido em certo quadro institucional e, em conformidade com o contexto
situacional em que é produzido, configura-se conforme modalidades genéricas que ali
circulam e se fazem reconhecer em suas especificidades. Nessa perspectiva, os sentidos do
texto derivam, em certa medida, dos discursos que o motivam e lhe dão corpo, nos usos da
língua, em contexto, de modo que, na análise de tais discursos, faz-se necessário tratá-lo em
sua relação com os sujeitos e com as circunstâncias de produção daquilo que eles enunciam.
Por isso, na pesquisa, assumiremos que “[...] de um ponto de vista linguístico, é preciso dizer
que o contexto entra na construção dos sentidos dos enunciados” (ADAM, 2011, p. 52), daí a
pertinência metodológica da reconstituição do quadro enunciativo em que se costuma
produzir o registro de ocorrências nas DEAM.
De fato, ao mesmo tempo em que organizam direções de sentidos e formas de agir no
todo social, as práticas discursivas são legitimadas e institucionalizadas, e é isso que
pretendemos estudar nos textos dos inquéritos policiais que constituem o corpus de nossa
pesquisa. Nas práticas discursivas de uma delegacia especializada, vários são os documentos
elaborados que garantem e instituem o seu papel em face da violência contra a mulher. Além
dos registros de ocorrência, que resultam no documento conhecido como boletim de
ocorrência e que dará origem, eventualmente, a um inquérito policial, outros documentos, tais
como guias para exames de lesões corporais, intimações, termos circunstanciados e
instauração do inquérito policial, entre outros, compõem a prática discursiva documental
dessa delegacia. Geralmente, nas unidades policiais, os procedimentos de apuração de uma
denúncia são iniciados com esses registros. Esse procedimento permite que a delegacia tenha
informações e controle sobre o que está sendo investigado.
No Brasil, segundo dados estimados pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para
as Mulheres (2006), apenas 10% dos casos de violência contra a mulher são denunciados.
Provavelmente, isso ocorre por vários motivos, dentre os quais a vergonha de expor em
público uma situação conflituosa da vida privada, o medo da morte ou de punições mais
severas diante da ameaça do agressor, caso seja feita a denúncia, entre vários outros.
Diante do exposto, três questões de pesquisa norteiam este trabalho:
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a) quais as representações discursivas de vítima e de agressor em textos de inquéritos
policiais?
b) que recursos linguísticos os enunciadores [a própria vítima, os acusados, as
testemunhas, o escrivão, o delegado] utilizam para construir as representações
discursivas de vítima e de agressor, com vista a orientar argumentativamente o seu
discurso?
c) quais as funções dessas representações para a construção dos sentidos nos textos
analisados?
Com base nessas questões, a pesquisa tem por objetivos:
a) analisar a construção das representações discursivas de vítima e de agressor em textos
de inquéritos policiais.
b) investigar os recursos linguísticos que o enunciador utiliza para construir as
representações discursivas de vítima e de agressor em textos de inquéritos policiais,
considerando o direcionamento argumentativo que ele deseja imprimir em seu
discurso de defesa e ou de acusação.
c) descrever as funções dessas representações para a construção dos sentidos nos textos
dos inquéritos analisados.
A hipótese é que as escolhas linguísticas utilizadas para construir uma determinada
representação discursiva, no caso, as representações de vítima e de agressor, são feitas em
função de um determinado objetivo, isto é, de um determinado propósito argumentativo, de
acordo com as intenções do enunciador (sua visada discursiva) – defender(-se) e/ou acusar,
incriminar. Assim, pressupõe que a construção dos objetos de discurso revela a
intencionalidade do escritor e orienta argumentativamente o leitor na construção dos sentidos
pretendidos no texto. A esse respeito, Koch e Elias (2012) afirmam que o propósito
comunicativo diz respeito ao objetivo, à finalidade da comunicação. Já a intencionalidade,
segundo Koch (2011, p. 22), refere-se à forma como os falantes utilizam a linguagem para
concretizarem suas intenções comunicativas, tendo em vista que “[...] quem fala tem certas
intenções ao comunicar-se”. Essas intenções são construídas e representadas linguisticamente
no texto.
O que motivou a escolha do corpus e, mais precisamente, do objeto de estudo, a
representação discursiva, foi inserir a pesquisa nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de
pesquisa “Análise Textual dos Discursos Jurídico, político e em Educação”, do Programa de
Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL) na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Além disso, sinto-me motivada, enquanto professora de Língua
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Portuguesa, a estudar o fenômeno da representação discursiva em textos de inquéritos
policiais, como também, verificar o estabelecimento dos textos nesse documento que, por ser
sigiloso e de difícil acesso, tem um espaço bastante delimitado de circulação. Por esse motivo,
o inquérito policial tem sido pouco explorado em pesquisas que abordam questões de texto e
de discurso.
Ao relacionarmos a pesquisa com a nossa atuação em sala de aula, vemos a
possibilidade de proporcionar aos nossos alunos a compreensão de que o processo de
composição de uma representação discursiva colabora para a construção de sentidos, tanto do
ponto de vista do autor, quanto do ponto de vista do leitor, bem como, levá-los a perceber que
as ocorrências de elementos da língua se estruturam em textos reais, em pleno funcionamento
comunicativo, para realizar determinadas intenções. Daí a pertinência de estudar como a
construção de representações discursivas colabora argumentativamente para a consecução dos
objetivos pretendidos no texto.
A problemática da violência contra a mulher foi um ponto que também despertou
nosso interesse na pesquisa. A violência praticada contra as mulheres tem-se apresentado nos
mais diversos espaços e dimensões da sociedade, mas a que ocorre no âmbito da
conjugalidade ganha perfil mais complexo, pois se imbrica numa teia de prazer, amor, medo,
vergonha e poder. De acordo com Queiroz (2008), esse emaranhado ganhou visibilidade e
começou a ser explorado nas pesquisas sobre esse tema, relacionando suas análises com a
discussão do poder, do patriarcado e das relações sociais de gênero. Apesar de a violência
contra a mulher ocorrer com maior incidência no espaço doméstico e o agressor ser,
geralmente, o parceiro da relação conjugal, isso não lhe retira o caráter político e, portanto,
público, devendo ser enfrentada mediante a formulação de políticas públicas de prevenção e
punição contra esse tipo de violência.
Este relatório de pesquisa encontra-se assim organizado: no primeiro capítulo, para
elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico, apresentamos o estado da
arte, com a descrição do levantamento de trabalhos publicados sobre o tema. No capítulo dois,
apresentamos o referencial teórico, com uma revisão dos campos da linguística de texto e da
análise textual dos discursos, seguida de uma retomada de conceituações relativas aos planos
de textos e às representações discursivas. O capítulo é concluído com uma abordagem da
argumentação. Nessa abordagem, tratamos, inicialmente, a argumentação no âmbito dos
estudos linguísticos, na sequência, a argumentação na nova retórica e, finalmente, a
argumentação no âmbito jurídico. No capítulo três, apresentamos a metodologia da pesquisa,
com a descrição da abordagem, das etapas e do conjunto de procedimentos utilizados nas
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análises. No capítulo quatro, apresentamos os resultados do estudo, com a descrição do
estabelecimento dos textos no inquérito policial e a análise das representações discursivas de
vítima e de agressor nos textos selecionados. Por fim, apresentamos a síntese das análises e,
logo em seguida, as conclusões, as referências bibliográficas e os anexos.
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1 O ESTADO DA ARTE

Neste capítulo apresentamos os pressupostos teóricos da representação discursiva, o
inquérito policial e a violência contra a mulher, temas basilares que compõem o estado da arte
da pesquisa.

1.1 A REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA

A representação discursiva é uma das principais noções utilizada pela Análise Textual
dos Discursos (ATD) para o estudo da dimensão semântica do texto, a qual tem sido tema de
algumas pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem,
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, mais especificamente pelo Grupo de
Pesquisa “Análise Textual dos Discursos Jurídico, político e em Educação”.
Na tese intitulada “Representações discursivas de Ficar e Namorar em textos de
vestibulandos e Pré-vestibulandos”, Ramos (2011) investiga a construção das representações
discursivas de ficar e namorar em produções textuais de vestibulandos e pré-vestibulandos. A
pesquisa teve uma abordagem qualitativa e quantitativa em que se investigou um corpus
constituído por cento e sessenta e oito textos empíricos, produzidos por vestibulandos do
PSV/2005 da UFRN e por estudantes do 3º ano de uma escola do estado do Rio Grande do
Norte. Nos textos analisados, Ramos (2011) observou diferentes construções de
representações discursivas de “ficar” e “namorar” por meio da designação dos referentes, da
predicação, da aspectualização, das circunstâncias espaços temporais e do uso de metáforas.
Com base nas categorias semânticas de análise das representações discursivas de ficar
e namorar, Ramos evidenciou, no tocante à referenciação, que os sujeitos fazem uso de
referentes distintos para designar e redesignar os participantes das representações de ficar e
namorar. Os nomes “pessoas”, “jovens”, “adolescentes”, “parceiros” e “ficantes” foram
designados para o referente ficar. Já o referente do processo de namorar recebeu outras
designações, tais como “pessoas”, “moças/garotas”, “rapazes/meninos”, “casal” e
“companheiro”, dentre outras.
Com relação à predicação, o autor constatou que os verbos utilizados, em sua maioria,
ajudaram a construir uma representação erótica (“curtir”, “divertir-se”, “transar”, “beijar”) e
ao mesmo tempo transitória (“sair”, “despedir-se”) para o referente ficar e uma representação
mais afetiva (“conhecer”, “aprender”, “amar”) e duradoura (“casar”, “construir”) para
namorar.
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No tocante à aspectualização, os referentes do processo de ficar receberam
qualificações negativas (“irresponsáveis”, “imaturos”, “descompromissados”) enquanto os
referentes de namorar foram qualificados positivamente (“confiáveis”, “maduros”, “sérios”,
“responsáveis” e “comprometidos”). Para Ramos (2011), provavelmente essas qualificações
estejam relacionadas com as formas sociais de representar culturalmente os dois modos de
relacionamento: ficar e namorar no contexto atual. Contudo, o autor constatou também
qualificações positivas para ficar (“livre”, “liberal”, “moderno”) e negativas para namorar
(“ultrapassado”, “conservador”, “tradicional”).
Quanto à localização, os participantes do processo de ficar são situados, quase sempre,
em espaços físicos relacionados à festa (“casa de show”, “bares”, “danceterias”), locais onde
geralmente ocorrem as “baladas”. Outros espaços físicos foram destacados pelos jovens
(“escola”, “colégio”), além do motel, espaço próprio para adultos, relacionando o ato de ficar
ao sexo. Já namorar, por sua vez, ocorre geralmente em casa, no ambiente familiar ou virtual
(internet), o que restringe esse tipo de relacionamento a um espaço mais convencional. Do
ponto de vista temporal, ficar é representado como um ato passageiro, efêmero, transitório;
por sua vez, namorar é representado por uma relação mais duradoura e estável, podendo durar
meses, anos ou até mesmo a “vida inteira”.
No que tange à analogia, Ramos (2011) evidenciou o uso de diversos tipos de
metáforas para ficar e namorar (metáforas de restauração, de percurso, criativas e naturais).
As metáforas para namorar apresentaram um tom positivo: “O namoro é o alicerce para o
casamento”. Já as utilizadas para ficar apresentaram, em sua maioria, um tom negativo: “Ficar
é uma onda”, destacando a transitoriedade e a superficialidade característica dessa forma de
relacionamento na atualidade, segundo comentários do autor.
Por fim, o autor ressalta as implicações dos estudos sobre as representações
discursivas para a ATD e para o ensino e a aprendizagem de língua portuguesa. No primeiro
caso, o autor observa que a ATD deve ampliar os estudos teóricos e as análises empíricas
sobre as representações discursivas construídas em instituições educacionais diversas, para
que possa “[...] contribuir efetivamente para uma compreensão dos fenômenos discursivos
(oralidade e/ou escrita), quer seja em nível proposicional, quer seja em nível textual, em
qualquer gênero de texto” (RAMOS, 2011, p. 160). Para o autor, é possível estabelecer
interfaces com outras disciplinas de áreas afins, se for o caso, com vistas a uma compreensão
mais global da temática em questão. No segundo caso, Ramos (Idem) atenta para o fato de
que o ponto de partida e de chegada para o estudo da língua portuguesa é o texto, por ser uma
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atividade que possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à
participação ativa do aluno na escola e no contexto social.
Em artigo intitulado “‘Voltarei. O povo me absolverá... ’: a construção de um discurso
político de renúncia”, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) analisam a construção de
sentidos no texto do discurso de renúncia do ex-deputado federal Severino Cavalcante,
proferido em 21 de setembro de 2005. Os autores focalizam, em suas análises, três níveis de
organização textual: o nível da responsabilidade enunciativa, o nível da estruturação
sequencial-composicional do exórdio e da narrativa inicial do discurso e, por fim, o nível
semântico do texto. Para a análise da representação discursiva do “sertanejo”, os autores
retêm cinco categorias semânticas: referenciação, predicação, aspectualização, relação e
localização.
Para Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 176), as representações discursivas
que Severino Cavalcante propõe para si, em seu discurso de renúncia, é complexa: “[...]
homem sertanejo e religioso, comerciante que sacrificou sua prosperidade à política, filho,
esposo, pai, político vocacionado e bem-sucedido, presidente da Câmara que lutou contra o
executivo, beneficiando a população etc.”. Para os autores, essas imagens que o deputado
constrói de si se conectam a outras representações mais específicas, mais pontuais, e citam
como exemplo a infância pobre vivenciada por Severino no Nordeste e a experiência que ele
vivenciou no Poder Executivo.
Os autores (Idem, p. 177-181) observaram que as representações discursivas de
Severino Cavalcante como “Sertanejo” concentram-se em três momentos do texto de
renúncia: no primeiro momento, em que o deputado apresenta uma breve história de vida, ele
constrói uma imagem de homem e político pobre, porém íntegro. Para tanto, apela para uma
imagem da literatura brasileira ao citar a frase de Euclides da Cunha “O sertanejo é antes de
tudo um forte”, que evoca em nossa memória discursiva diversas representações, dentre as
quais: a força, a coragem e a resistência do sertanejo. No segundo momento, Severino retoma,
em sua narrativa, o período de sua infância, no qual ele assimila a sua imagem de
sertanejo/deputado à infância pobre vivenciada no Nordeste: lugar onde nasceu e cresceu
entre os pobres, “[...] na terra onde as crianças, desde cedo, são sertanejos fortes, pois já
experimentaram de tudo [...]”. Finalmente, no terceiro momento, Severino complementa a sua
imagem de “sertanejo forte” ao comparar-se a um “velho carvalho no agreste” que apesar de
fustigado pelo vento e tempestades continua determinado a não recuar diante das dificuldades.
Em dissertação intitulada “A representação discursiva da figura feminina no jornal O
Porvir (Currais Novos/Rio Grande do Norte – 1926-1929)”, Oliveira (2013) analisa a

23
construção das representações discursivas da figura feminina no jornal O Porvir, periódico
quinzenal que circulou na cidade de Currais Novos/RN no início do século XX (1926 a 1929).
Para a análise, a pesquisadora descreveu os procedimentos semânticos de construção das
representações dessa figura feminina e verificou, também, as representações discursivas
predominantes nos textos analisados. Para tanto, Oliveira (2013) utilizou as categorias
semânticas de referenciação, predicação, modificação e localização espacial e temporal.
Nos resultados, a pesquisadora observou que as representações da figura feminina no
jornal O porvir dizem respeito às representações de um determinado grupo social. Isso
porque, segundo a autora, os modelos sociais de figura feminina vigente sempre se
construíram com base em determinados grupos, considerando também classe econômica,
social, dentre outros critérios. Informa, também, que existia um modelo a ser seguido, porém,
nem todas se inscreviam nesse modelo, por não se enquadrar no perfil perspectivado. A
análise e interpretação dos dados apontaram que “senhorinha”, “mãe”, “esposa” e “dona de
casa” foram as representações mais recorrentes, em consonância sempre com as questões de
ordem da maternidade, do casamento e da dedicação ao lar, as quais não se distanciaram dos
modelos preconizados no início do século XX, para servirem de padrão para essa figura.
Por sua vez, na Tese “Representações discursivas no discurso político. ‘Não me fiz
sigla e legenda por acaso’: o discurso de renúncia do senador Antonio Carlos Magalhães”,
Queiroz (2013) analisa as representações discursivas construídas pelo enunciador, o senador
Antônio Carlos Magalhães, e pelos coenunciadores, seus adversários políticos. Em suas
análises, a autora destaca as construções das imagens de Antônio Carlos Magalhães
caracterizadas a partir dos elementos como “vítima”, “político”, “sigla”, “nordestino”,
“presidente do senado”, “senador confiante” e “condenado”. O político, como protagonista de
sua história, assume, segundo o contexto, sua voz no discurso, seus pontos de vista e
posiciona-se como um sujeito ativo quanto ao seu papel político e social, sendo alvo de seus
adversários. Queiroz (2013) ressalta a importância da representação discursiva do locutor para
a produção e compreensão dos sentidos textuais, uma vez que desencadeiam, no contexto,
outras representações mais pontuais.
Em um estudo mais recente, Lopes (2014) analisa a construção das representações
discursivas da vítima e do réu no gênero sentença judicial. Em suas análises, a autora observa
que o plano de texto da sentença judicial apresenta, inicialmente, um esquema prototípico da
sequência narrativa: a situação inicial, o nó, a reação/avaliação, o desenlace e a situação final.
Observa, ainda, que o texto jurídico obedece a uma espécie de script, desenvolvendo-se no
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tempo, espaço e conflito. Lopes (2014) constata que a sentença judicial apresenta um plano de
texto fixo, prototípico e padronizado, conforme a regulamentação legal.
Quanto às ocorrências das representações discursivas no plano de texto da sentença
judicial, a autora verificou uma maior incidência na parte da fundamentação. Para ela, isso se
justifica porque é nesta secção que estão contidos os motivos e as informações de fato e de
direito que nortearão as decisões do magistrado. A análise demonstrou que o processo de
construção de uma imagem é complexo e depende das escolhas feitas pelo enunciador. Nesse
sentido, Lopes (Idem, p. 98) argumenta que “[...] a representação de uma pessoa é muito mais
evidente em alguns de seus aspectos, saberes, crenças, intenções e valores que essa figura
traduz”. Isso significa que a construção e a reconstrução dos objetos de discurso é um
processo dinâmico, negociado e compartilhado entre o enunciador e os coenunciadores.

1.2 O INQUÉRITO POLICIAL

O debate sobre o inquérito policial e a modernização da investigação policial vem
ganhando repercussões no contexto Nacional de Segurança Pública. Para fomentar o debate
sobre esse tema, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública, realizada entre
os dias 01 e 02 de julho de 2009, em Brasília. A conferência buscou apresentar os principais
resultados de uma pesquisa intitulada “O inquérito policial no Brasil: uma pesquisa empírica”,
desenvolvida pelo Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ e
realizada também em quatro outras universidades: UFMG, PUC-RS, UnB e UFPE. Na
ocasião, discutiram-se, ainda, as práticas desenvolvidas nas delegacias de polícia do Brasil,
bem como, a necessidade de modernização da ação policial no sentido de aprimorar os
métodos de investigação criminal.
As principais contribuições dessa Conferência foram reunidas em um Caderno
Temático intitulado “Reflexões sobre a investigação brasileira através do inquérito policial”.
O Caderno encontra-se dividido em três partes. A primeira parte apresenta um breve
panorama das características e desafios do inquérito policial, enquanto procedimento
investigativo, inquisitório e cartorial. A segunda parte apresenta as publicações dos papers
dos pesquisadores responsáveis pelas equipes de trabalho em cada um dos Estados
participantes. A terceira parte apresenta uma síntese com as principais contribuições dos
trabalhos apresentados.
Dedicamos uma atenção especial para três dos trabalhos publicados nesse Caderno
Temático. O primeiro, “O Inquérito Policial na cidade do Rio de Janeiro: resultados
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preliminares”, Messi (2009) descreve empiricamente a realização do inquérito policial, os
alcances do modelo para o trabalho policial e judicial e as especificidades históricas e
culturais que sustentam atualmente determinadas formas de fazer e entender os inquéritos
policiais. Para tanto, realizou, na cidade do Rio de Janeiro, trabalho de campo em três
delegacias distritais da Zona Norte e em três Promotorias de Investigação Penal (PIP) da 1ª
Central de Inquéritos do Ministério Público do Estado. Para a realização da pesquisa, o autor
lançou mão de alguns procedimentos metodológicos, dentre os quais: realização de entrevistas
com os operadores do sistema de justiça criminal, a observação da rotina de trabalho desses
sujeitos e a análise de inquéritos policiais.
A partir dos registros de campo produzidos com base nas visitas ao Ministério Público
e às delegacias pesquisadas, Messi (2009) observou que logo ao iniciar o registro da
ocorrência, o policial identifica o tipo penal do crime e colhe os Termos de declaração dos
envolvidos no caso. O estilo narrativo nos Termos de declaração segue a forma de narração
indireta, em que as palavras do comunicante são filtradas, interpretadas e reescritas pelo
agente policial. De um modo geral, segundo Messi (Idem, p. 20), os registros de ocorrências
são preenchidos de maneira deficitária. “Os policiais fazem poucas perguntas e limitam-se a
anotar um breve resumo do acontecido, deixando de lado itens que futuramente poderiam
contribuir para o esclarecimento dos casos”.
Com relação à construção do inquérito policial, Messi (op. cit.) esclarece que os
inquéritos podem ser iniciados a partir de um registro de ocorrência em delegacia, de uma
requisição do Ministério Público (a partir de uma queixa crime), da detecção de um indício de
crime em um processo judicial ou por carta precatória. O autor afirma, ainda, que os
inquéritos são instaurados através de uma Portaria, em que se enumeram as diligências a ser
realizadas para a apuração dos fatos. Todas as peças são anexadas ao inquérito enquanto um
documento físico, bem como incluídas, também, no sistema virtual do Programa Delegacia
Legal1 (PDL).
O autor informa que por causa do montante de trabalho burocrático, pouco se faz no
sentido de apurar a ocorrência dos crimes. Ele observou que os sindicantes, apesar de
ressaltarem a importância de irem às ruas, não realizam diligências externas à delegacia. Os
sujeitos (vítima, testemunhas, acusado) mencionados no registro da ocorrência são intimados
via correio. Caso a pessoa intimada não compareça (e elas, normalmente, não comparecem),
1

Programa implantado no Estado do Rio de Janeiro, em 1999, com a finalidade de informatizar e padronizar
todo o fluxo de procedimentos que envolvem as investigações dos crimes nas delegacias. A implantação desse
sistema informatizado, estruturado em rede, teve como propósitos facilitar a circulação da informação e manter
um controle sobre a produtividade nas delegacias (MESSI, 2009).
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não se costuma ir ao seu local de residência, ou demora-se muito para se tomar tal medida, o
que acaba por atrasar todo o processo.
De acordo com Messi (2009), um dos principais fatores que contribui para que isso
ocorra é que no Rio de Janeiro, geralmente, as favelas são dominadas por traficantes de
drogas, considerada como “área de risco”, de modo que os policiais não costumam ir a esses
locais, senão através de grandes operações. As testemunhas que residem em favelas
geralmente se recusam a comparecer às delegacias de policias, pois, além de cultivarem uma
profunda desconfiança em relação à polícia, temem ser percebidas como delatores ou “X9”
pelos traficantes. Esse é um enorme entrave à elucidação dos casos, sobretudo os homicídios,
cujas vítimas, em sua maioria, moram em favelas e têm antecedentes criminais.
Em suas conclusões, Messi (Idem) afirma que é possível reconhecer no trabalho
policial com os inquéritos – principalmente daqueles considerados bem sucedidos – uma
orientação marcadamente inquisitorial, que se torna evidente quando, na hora de avaliar os
critérios para a sua instauração, o principal indício é o de autoria. Trabalha-se em função de
uma denúncia, da possível punição de um sujeito “incriminável”, e não em função do
esclarecimento dos casos.
No segundo trabalho, “Considerações sobre o inquérito policial: o que pensam
policiais civis, defensores, promotores e juízes em Pernambuco”, Ratton e Torres (2009)
objetivam compreender, para o caso de Pernambuco, os campos de crenças, interesses e
valores, muitas vezes em conflito e que constituem, de certa forma, indicadores qualitativos
tanto das percepções organizacionais que orientam os discursos e as práticas, quanto das
dificuldades de integração interinstitucional no âmbito das diferentes agências do Sistema de
Justiça Criminal (SJC).
Os autores observaram que predominam, em todos os segmentos investigados2, a
percepção de que o inquérito policial cumpre uma função basilar no Sistema de Justiça
Criminal, uma vez que é, na prática, o procedimento que dá início e embasa toda a ação penal.
Assim, reconhecem que essa peça informativa, contendo a identificação da autoria e da
motivação de um delito, funciona como um primeiro julgamento do Estado acerca de um
evento criminoso, visto que a versão nele apresentada tende a ser reproduzida na persecução
penal, da denúncia do Ministério Público à formação da convicção do juiz.
No discurso acerca da prática policial, Ratton e Torres (2009) defendem que inquérito
e investigação formam uma unidade de sentido hierarquicamente organizada, em que este
2

Ratton e Torres (2009) entrevistaram dezoito delegados, escrivães, agentes e comissários da Polícia Civil de
Pernambuco. Esses sujeitos foram designados, na pesquisa, por operadores do Sistema de Justiça Criminal.
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último elemento da díade subordina o primeiro, embora os dois termos sejam utilizados de
forma intercambiável. Para os autores, a investigação pode ser definida como um processo de
coleta de informações, em que se juntam pequenos vestígios para elucidar um crime, e que
depois serão formalizadas e reunidas no inquérito. Eles registram a generalidade e a
contundência da ideia de que a “boa investigação” como o “bom inquérito” são aqueles que
possibilitam a reconstituição do crime nos seus detalhes, não deixando dúvidas quanto aos
seus elementos centrais: autoria, motivação e circunstâncias.
Ratton e Torres (2009) enumeram, por ordem de frequência e intensidade com que
apareceram nos discursos dos policiais civis, as principais dificuldades enfrentadas na rotina e
na condução de investigações e inquéritos:
a “lei do silencio”;
a ausência de recursos para a alimentação de uma rede de informantes;
a escassez e a demora de laudos periciais;
a violação corriqueira da cena do crime;
o ordenamento jurídico associado ao que os policiais identificam como
uma certa atitude preventiva do Ministério Público (MP) e do Judiciário
com relação às demandas da Polícia Civil (PC);
f) deficiências nas condições de trabalho;
g) metas elevadas de produtividade, incompatíveis com elementos
importantes na condução de uma investigação (tempo, paciência e
persistência) (RATTON e TORRES, 2009, p. 66).
a)
b)
c)
d)
e)

Esses autores informam, em suas conclusões, que é unânime entre os policias
entrevistados a percepção de que estratégias de priorização das demandas que chegam às
delegacias são cruciais para o funcionamento destas, uma vez que nem os recursos humanos,
nem a estrutura disponível conseguem dar conta do número de casos a serem investigados.
Por isso, tendem a priorizar os casos de mais fácil elucidação em que os indícios iniciais já
apontam a autoria e a motivação; os casos de maior repercussão que chamam a atenção da
mídia e os casos em que a família fica cobrando da polícia uma solução.
No terceiro trabalho, “O inquérito policial no Brasil – uma pesquisa empírica: o caso da
investigação criminal de homicídios dolosos em Belo Horizonte”, Vargas e Nascimento
(2009) discutem sobre a modernização do processo penal brasileiro e as propostas de
mudanças institucionais decorrentes da adoção de um plano de Segurança Pública Estadual.
Os autores trazem à discussão alguns resultados preliminares da pesquisa que tem por
objetivo compreender o papel e a função que o inquérito policial assume no processamento de
crimes no Brasil. Nos resultados da pesquisa, constataram que nos inquéritos bem sucedidos o
processo de investigação leva muito rapidamente a um suspeito do crime de homicídio e, em
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geral, obtém a sua confissão. Foi observado que primeiro se identifica o suspeito, para depois
reconstituir a sua culpa. Portanto, a confissão é um meio decisivo para fazer progredir o
processo de formação da culpa. No entanto, conforme enfatiza Vargas e Nascimento (2009),
esse processo leva muito tempo até reunir os indícios de provas testemunhais e técnicas que
legitimem ou mesmo que venha a ganhar força como elemento de prova, independente da
confissão.
Desse modo, os autores reforçam a ideia de que no inquérito policial bem sucedido,
não se trata apenas de reunir indícios de provas que apontem materialidade, motivação e
autoria do crime, mas de encadear os fatos de maneira coerente, de forma a emergir a “versão
verdadeira” do que aconteceu. Trata-se, além disso, de fazer convergir os elementos
levantados no interrogatório e que culpabilize o suspeito com os outros indícios obtidos, em
maior medida, nos depoimentos das testemunhas. Desse modo, constrói-se uma versão oficial
dos fatos, traduzida para a linguagem jurídica que irá acompanhar o processo e que servirá de
base, não apenas para a denúncia, mas para todo o processamento subsequente.

1.3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Entre os temas que têm ocupado o centro das reflexões sobre a violência, a questão da
violência contra a mulher tem sido um dos mais recorrentes e instigantes nas pesquisas de
diversos estudiosos. A título de exemplo, mencionamos os trabalhos de Pasinato (2003),
Oliveira (2004), Queiroz (2008) e Silveira (2009), apenas para citar alguns.
Em sua tese de doutorado “Justiça para todos: os Juizados Especiais Criminais e a
violência de gênero”, Pasinato (2003) realizou uma pesquisa para conhecer e avaliar o
impacto das mudanças implantadas pela Lei 9.099/95, que criou os Juizados Especiais
Criminais, em sua aplicação aos casos de violência contra a mulher. A pesquisadora analisou
os registros policiais realizados em três delegacias de defesa da mulher, localizadas no
Município de São Paulo, entre os anos de 1996 a 1999, especialmente, os casos de violência
que envolveu relações conjugais e de namoro, destacando-se aqueles em que houve mais de
um registro de ocorrência pela mesma vítima, contra o mesmo autor.
A pesquisadora focalizou a análise no comportamento das mulheres, assumindo que
esse comportamento que se repete expressa o modo como elas incorporam em seu cotidiano
um discurso sobre direitos. Para a autora, esse discurso não é assimilado de forma idêntica por
todas, tendo em vista que assume nuances de classe social, etnia e faixa etária. Ao analisar as
idas e vindas dessas mulheres que registraram mais de uma ocorrência nas delegacias,
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Pasinato (2003) argumenta que a decisão de recorrer à polícia e a capacidade legal de
manifestação no decorrer do processo revelam um modo de exercício do poder exercido pelas
mulheres. Com isso, a autora evidencia que o novo modelo alternativo à justiça tradicional e
convencional corresponde às expectativas de algumas mulheres vítimas de violência, além de
revelar um outro tipo de vínculo entre gênero, conflitos e Justiça, através dos quais as
mulheres se apropriam de discursos sobre direitos e violência – próprios da esfera policialjudicial, para conferir legitimidade às decisões que procuram obter.
A autora afirma, ainda, que a decisão das mulheres em procurar a polícia e,
posteriormente, em manter ou não a queixa perante a justiça, representa uma forma de
exercício de poder dessas mulheres, revelando também que elas não pactuam com o lugar de
vítimas passivas da violência. Nessa ótica, o direito de representação deve ser entendido como
a capacidade legal para intervir no desenrolar dos acontecimentos, elemento fundamental para
o exercício da liberdade e autodeterminação.
Para Pasinato (2003), a aplicação da lei 9099/95 vem sendo diagnosticada como fator
de discriminação e reprivatização da violência contra a mulher. Isso porque as decisões
obtidas nos Juizados apontavam para a privatização do conflito, assim como a ausência de
respostas judiciais reforçava a velha concepção de que “em briga de marido e mulher
ninguém mete a colher”. Contudo, contrariando essa concepção, a autora observa que o
período de implantação dos Juizados coincidiu com o crescimento no número de registros
policiais registrados nas delegacias especializadas, sugerindo que delegacias e juizados se
constituíram em importantes espaços de “fortalecimento” das mulheres em situações de
violência.
Em artigo intitulado “Da Delegacia de Defesa da Mulher ao Juizado Especial
Criminal: significados da violência de gênero no fluxo processual”, Oliveira (2004), por sua
vez, aborda a violência contra a mulher na perspectiva de gênero. A autora focalizou parte
relevante do sistema – o Juizado Especial Criminal, chamado de “justiça informal” –, no
sentido de entender como o procedimento jurídico implantado com a Lei 9.099/95, que
institui os Juizados Especiais Criminais influência no modo como a justiça trata a questão da
violência de gênero, particularmente a agressão contra a mulher na relação conjugal.
Conforme observações de Oliveira (2004), a Lei 9.099/95 introduziu mudanças no
ordenamento jurídico brasileiro seguindo o movimento de ampliação do acesso à justiça para
a população, por meio da implantação da desburocratização, conciliação e aplicação de penas
alternativas para os crimes de menor potencial ofensivo. A autora informa que os modelos de
resolução de conflitos baseados na conciliação vêm conquistando um interesse cada vez maior
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no contexto jurídico brasileiro contemporâneo e o juizado especial civil e criminal é,
precisamente, o exemplo mais evidente da forma como esse interesse foi institucionalizado.
Na pesquisa, Oliveira (2004) analisa o modo como essa conciliação, mínima intervenção
penal, abolicionismo penal ou despenalização, que sustenta os juizados, foi recepcionada pela
justiça brasileira e os efeitos que vem produzindo no julgamento da violência de gênero.
Oliveira toma como base os Juizado Especial Criminal (JECrim) e a Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM). Ela defende a ideia de que há uma mudança dos significados do
crime e de seus sujeitos no fluxo da justiça – da DDM ao JECrim – quando a violência de
gênero está em jogo, de acordo com a lógica própria de cada uma dessas instituições. Segundo
essa autora, enquanto a DDM politizou a justiça – pois é fruto de movimentos políticos de
reinvindicações feministas – no sentido de criminalização da violência contra a mulher,
possibilitando a entrada desse conflito no sistema de justiça, o JECrim tornou o conflito
invisível no Judiciário, reprivatizando-o.
Conforme observações de Oliveira (2004), a informalização dos procedimentos
judiciais, a partir da Lei 9.099/95, criada com o intuito de maximizar a eficiência e, sobretudo,
ampliar o acesso à justiça, acabou por despolitizar o esforço do movimento social em tornar
visível o abuso cometido contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres. De um lado,
as delegacias de defesa da mulher, criadas nos anos 80, foram uma das faces mais visíveis da
politização da justiça na garantia dos direitos da mulher e uma forma de pressionar o sistema
de justiça na criminalização de assuntos tidos como questões privadas. Por outro lado, a
criação dos Juizados Especiais Criminais permitiu a chegada desse conflito ao Judiciário, pois
muitas das vezes não transpunham a etapa policial. Contudo, ao acelerar a retirada dos
conflitos considerados de “menor potencial ofensivo” do âmbito penal, acabou por tornar
invisível a violência de gênero.
A pesquisadora enfatiza, ainda, que embora a criação da lei intencionasse mudar o
sistema de justiça no sentido de ampliar o acesso da população à justiça, a invizibilização do
conflito de gênero foi uma consequência inesperada. Para ela, o problema não está na
informalização provocada pela Lei 9.099/95, mas, sobretudo, em uma informalização que, na
prática, acabou por enfatizar apenas a celeridade, reforçando e contribuindo para a
permanência das desigualdades de poder nas relações de gênero.
Na concepção de Oliveira, a categoria gênero recorta a sociedade a partir dos papéis
sexuais socialmente definidos e implica, sobretudo, na recusa de qualquer resquício de
determinação biológica ou natural dessa dominação, reconhecendo a configuração histórica e
cultural, portanto, política, das relações entre os sexos. Esse entendimento torna possível
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analisar a permanência dos significados da violência de gênero no fluxo processual como
práticas de violência contra a mulher na sociedade. Por isso, Oliveira opta pela definição de
violência de gênero, pois, segundo ela, no termo “gênero” está implícito a noção relacional e
de assimetria de poder numa relação.
Nessa mesma perspectiva, em Não se rima amor e dor: cenas cotidianas de
violência contra a mulher, Queiroz (2008), por sua vez, analisa as representações sociais que
as mulheres, vítimas de violência conjugal, pertencentes às classes populares, constroem
sobre a violência sofrida. A obra, produzida originalmente em formato de tese de doutorado
em Serviço Social, encontra-se estruturada em seis capítulos.
No primeiro capítulo, “A violência como um complexo campo teórico-metodológico
de pesquisa”, Queiroz apresenta as principais abordagens sociológicas explicativas da
violência: a vertente funcionalista, a estrutural-marxista e a da microssociologia ou
micropolítica da violência. No segundo capítulo, “O poder como elemento de mediação das
relações sociais de gênero”, a autora centraliza a discussão na perspectiva da “microfísica do
poder”. Nessa perspectiva, o poder é situado como algo que está além do Estado, perpassando
todas as instituições e relações sociais estabelecidas. Na sequência, trata das relações sociais
de gênero entendidas como relações sociais de poder.
No terceiro capítulo, “As representações sociais como forma de conhecimento da
realidade”, a autora perpassa pelas diferentes abordagens teóricas acerca das representações
sociais. No quarto capítulo, apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para a
operacionalização dos objetivos da pesquisa, justifica as escolhas dos diversos procedimentos,
o universo da pesquisa, os recortes e a produção dos dados, dentre outros recursos utilizados.
No quinto capítulo, “O universo de significados simbólicos que permeia a violência
conjugal”, Queiroz (2008) analisa as representações sociais voltadas para os temas “ser
mulher”, “ser homem”, “as relações de gênero”, “família” e “casamento”. Com isso, a autora
objetiva trazer à tona alguns elementos que possam elucidar a dominação masculina presente
na relação conjugal, expressa, dentre outras formas, na violência contra a mulher. Finalmente,
no sexto capítulo, “A violência contra a mulher: modos de ver, sentir e reagir das mulheres”, a
autora descreve as representações sociais sobre a violência contra a mulher, os fatores que
contribuem para essa violência, bem como, os argumentos justificadores da permanência das
mulheres nas relações violentas.
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2 A LINGUÍSTICA DE TEXTO E A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS

Apresentamos, nesta seção, uma abordagem da análise textual dos discursos, definida
conforme os pressupostos teóricos e metodológicos desenvolvidos pelo linguista francês JeanMichel Adam (2011a). Na sequência, faremos uma breve retomada de seus “níveis de análise
do discurso” e, logo em seguida, do que ele nos apresenta sobre planos de texto e sequências
textuais.

2.1 O LUGAR DA LINGUÍSTICA TEXTUAL NA ANÁLISE DE DISCURSOS

Na obra A linguística textual: introdução à análise dos discursos, Jean-Michel Adam
(2011) apresenta uma proposta de análise textual discursiva em busca de uma
compatibilização entre os campos da Linguística Textual e da Análise do Discurso de linha
francesa. Com o objetivo de pensar o texto e o discurso em novas categorias, o autor inscreve
o seu trabalho na perspectiva de um posicionamento teórico e metodológico que situa a
linguística textual no quadro mais amplo da análise do discurso. Para ele, o texto é um objeto
empírico complexo e, em conformidade com os estudos de Rastier (2001)3, Adam (2011a, p.
25) define a textualidade “[...] como conjunto de operações que levam um sujeito a
considerar, na produção e/ou na leitura/audição, que uma sucessão de enunciados forma um
todo significante”.
Para este autor, a linguística textual é uma teoria da produção co(n)textual de sentido,
que deve basear-se na análise de textos concretos. Ao mesmo tempo em que postula uma
separação e uma complementaridade dos objetos da linguística do texto e da análise de
discurso, ele define a linguística textual como um subdomínio do campo mais vasto da análise
das práticas discursivas. Ou seja, a unidade texto constitui-se o objeto da linguística textual, e
os enunciados produzidos em situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos
gêneros constituem-se, por sua vez, o objeto da análise de discurso. De forma esquemática, a
figura a seguir representa como se distribuem os fenômenos linguísticos, objetos de análise da
linguística do texto e da análise de discurso propostos por Adam (2011a):
Figura 1 – Esquema 3: Determinações textuais “ascendentes” e “descendentes”

3

François Rastier, Arts et sciences du texte, Paris, PUF, 2001.
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Fonte: (ADAM, 2011a, p. 43).

Segundo Adam (2011a), esse esquema configura o jogo complexo que interage nas
determinações textuais e nas regulações impostas aos enunciados. Observe-se que de um lado,
estão os encadeamentos de proposições que constituem o texto (da direita para a esquerda,
“regulações ascendentes”) e, de outro, os elementos responsáveis por situar o texto no
contexto das formações sociodiscursivas (da esquerda para a direita, “regulações
descendentes”), ou seja, “[...] nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros dados [...]” (Idem,
p. 44). Desse modo, o autor pressupõe que os aspectos sociais e culturais em que um texto é
construído e adquire sentido, devem ser considerados na análise e na reflexão da
materialidade textual.
Ao definir o campo da análise textual dos discursos, Adam (2011a, p. 58) faz críticas à
pragmática transfrástica, defendida por Stati (1990)4, por restringir a textualidade aos “[...]
encadeamentos de dois enunciados e de duas réplicas conversacionais”, e à pragmática do
discurso de Jacques Moeschler e Anne Reboul (1998)5, por reduzirem o discurso (ou os tipos
de discursos) a uma série de enunciado. Desse modo, para esses autores, o texto não teria
existência teórica, e o discurso, reduzido às unidades que o compõem, não chegaria a ser uma
categoria natural cientificamente pertinente. Assim, a análise do discurso ficaria limitada
apenas ao estudo do funcionamento do enunciado, conforme critica Adam.
Em seu estudo sobre linguística de texto, Adam (Idem) também se reporta a
Beugrande e Dressler (1981)6, que definem o texto como uma ocorrência comunicativa, de
forma que este passa a se configurar como o resultado das operações que controlam e regulam
as unidades morfológicas, as sentenças e os sentidos durante o emprego do sistema linguístico
em uma ocorrência comunicativa. Ancorado nessa definição, Adam (2011a, p. 59) esclarece
que a linguística textual pode aparecer como uma “pragmática textual”. Contudo, ele ressalta
4

Sorin Stati, Le transphrastique, Paris, PUF, 1990.
Jacques Moeschler e Anne Reboul, Pragmatique du discours, Paris, Armand Colin, 1998.
6
Robert-Alain de Beugrande e Wolfgang Ulrich Dressler, Einfürhrung in die Textlinguistitk, Tübingen, Max
Niemeier Verlag, 1981.
5
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que esse termo não é fácil de usar em decorrência da “pragmática do discurso”, apresentada
como não linguística por Moeschler e Reboul (1998). Conforme argumenta Adam (2011a),
por considerar o discurso apenas como uma sucessão de enunciados curtos, essa pragmática
mostrou-se incapaz de analisar textos de uma certa amplitude, em sua continuidade.
Desse modo, a linguística textual, no domínio da análise de discurso, tem um papel
bem delimitado, conforme Adam (Idem, p. 63): “[...] teorizar e descrever os encadeamentos
de enunciados elementares no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um
texto”. Com isso, o autor dá a entender que, ao “[...] teorizar e descrever os encadeamentos de
enunciados elementares” (Idem), a linguística do texto define categorias de análise que
pretendem dar conta desta “[...] grande complexidade que constitui um texto” (Ibidem). Em
sua proposta, o autor pensa essas categorias distribuídas em níveis ou planos de análise do
discurso.

2.1.1 Os níveis ou planos da análise

Com a pretensão de responder a demandas de propostas concretas para a análise dos
discursos, Adam (op. cit., p. 61) propõe oito níveis de análises que, segundo ele, podem ser
distinguidos, metodologicamente, na análise do texto e do discurso. Em sua concepção, há
três níveis referentes à dimensão do discurso e cinco referentes à dimensão do texto, conforme
se pode observar em seu “Esquema 4” reproduzido logo adiante.
Conforme se pode observar, primeiramente, nesse esquema, a dimensão analítica do
texto insere-se na dimensão, mais ampla e englobante, do discurso. Na abordagem analítica
proposta, a conjunção conceitual dessas duas dimensões é assinalada por um conjunto
integrado e hierarquizado de oito campos categoriais de níveis ou planos de análise, que se
sucedem, num percurso analítico assinalado por setas, que vai de N1 a N8. Nessa concepção
analítica, a ação de linguagem (N1) realiza-se com base nas intenções, nas finalidades e no
propósito comunicativo do sujeito, em um dado contexto de interação social (N2). Na
continuidade, a formação sociodiscursiva (N3) determina o que é dito a partir de um
determinado lugar social ocupado pelo sujeito. Nesse ponto inscrevem-se os gêneros de
discurso, que se materializam em textos e podem ser observáveis na perspectiva do
interdiscurso. O texto, por sua vez, concebido como um constructo e um processo de
elementos de natureza distinta7, é pensado em função da textura (proposições, períodos) (N4)

7

Linguístico e não linguístico (histórico, social, cognitivo).
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e da estrutura composicional (sequências narrativas, descritivas, argumentativas, dialogal)
(N5), estendendo-se o raciocínio analítico às dimensões semântica (N6)8 e enunciativa (N7) e
à orientação argumentativa (N8).

Figura 2: Níveis ou planos da Análise de Discurso

Fonte: (ADAM, 2011a, p. 61)

Em suas reflexões sobre esse esquema, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010)
ampliam a compreensão desse esquema, ao pensarem a distribuição dos níveis ou planos de
análise textual da seguinte forma, em função dos campos categoriais predominantes ali
situados:

a) Um nível sequencial-composicional em que os enunciados elementares (a
proposição-enunciado ou proposição enunciada) se organizam em
períodos, que comporão as sequências. Estas, por sua vez, agrupam-se
conforme um plano de texto. Esse nível focaliza a estruturação linear do
texto, no qual as sequências desempenham um papel fundamental.

8

Embora a nossa abordagem se situe basicamente no N6 (dimensão semântica), não é possível, contudo, ignorar
o caráter integrado dos demais níveis (N1 a N8) no processo de construção das representações discursivas. Por
razões de ordem metodológica justifica-se o recorte, mas isso não significa a consideração de uma das dimensões
em detrimento das outras.
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b) Um nível enunciativo, baseado na noção de responsabilidade enunciativa,
que corresponde às ‘vozes’ do texto, à sua polifonia;
c) Um nível semântico, apoiado na noção de representação discursiva e em
noções conexas (anáforas, correferências, isotopias, colocações), que
remetem ao conteúdo referencial do texto;
d) Um nível argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e na
sua contribuição para a orientação argumentativa do texto.
(RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 152).

Pelo exposto, para esses autores, o nível sequencial-composicional está diretamente
relacionado com a estruturação linear do texto. Já os níveis enunciativo, semântico e
argumentativo tanto podem ser expressos linearmente, como também podem corresponder a
uma estruturação não linear do texto. Ou seja, os níveis semânticos, enunciativos e
argumentativos apresentam características diversas que vão além da linearidade de um texto.
Ainda de acordo com Adam (2011a, p. 63), “A linguística textual concerne tanto à
descrição e à definição das diferentes unidades como às operações, em todos os níveis de
complexidade, que são realizadas sobre os enunciados”. Isso significa que “[...] no contexto
de uma teoria da produção cotextual de sentido” (ADAM, 2011a, p. 16), a linguística textual
deve fornecer ao analista do discurso uma teoria do texto que ultrapasse os limites lógicogramaticais das gramáticas de texto. Adam (Idem, p. 63) considera que “Toda a ação de
linguagem inscreve-se em um dado setor do espaço social”. Dessa forma, acredita na
existência de práticas sociais codificadas às quais estão inseridas dentro de determinadas
formações sociodiscursivas, associadas, portanto, a uma língua, bem como a gêneros de
discurso.

2.1.2 A estruturação composicional e sequencial dos textos

Os planos de texto e a estruturação sequencial são os constituintes desse subtópico, os
quais serão desenvolvidos com especificidade, a seguir.

2.1.2.1 Os planos de texto

A escrita de textos é uma atividade consciente que compreende o desenvolvimento de
estratégias concretas de ação e a escolha de meios adequados à realização dos objetivos
pretendidos, numa dada situação de interação comunicativa. Trata-se, pois, de “[...] uma
atividade intencional que o falante, de conformidade com as condições sobre as quais o texto
é produzido, empreende, tentando dar a entender seus propósitos ao destinatário através da
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manifestação verbal” (KOCH, 2010, p. 26). Nesse processo, o leitor procura compreender os
objetivos do texto, observando as pistas ou sinais linguísticos utilizados pelo escritor que
contribuem para a percepção de como o texto está estruturado e como as intenções do autor,
ao transmitir a mensagem, são apresentadas.
Para Adam (2011a, p. 256), um texto pode ser formado por uma sucessão de trechos
formando subconjuntos em seu interior. A esse respeito, ele defende que “O reconhecimento
do texto como um todo passa pela percepção de um plano de texto, com suas partes
constituídas, ou não, por sequências identificáveis”. Para este teórico, a percepção de uma
sucessão (estrutura denominada por ele de sequencial, no sentido amplo do termo) “[...] é
inseparável de uma compreensão sintética das partes e do conjunto que elas formam”
(Ibidem). Trata-se, pois de uma unidade configuracional de sentido, situada em um dado
contexto de interação.
Há, conforme nos informa Adam (Idem) dois tipos de operação que fazem de um
texto um todo configurado, a saber: “[...] o estabelecimento de uma unidade semântica
(temática) global, e (pelo menos) um ato de discurso dominante”. Isso significa que a
coerência semântico-pragmática estabelecidas no texto (ou de uma parte do texto) são
determinadas pela “unidade temática” e pela “unidade ilocucionária” (Idem). Desse modo, os
planos de texto desempenham um papel fundamental para a construção dos sentidos
pretendidos no texto. O “Esquema 30” de Adam (2011a), reproduzido a seguir, resume o
conjunto de ligações que faz toda a complexidade da organização textual.
Figura 3: Esquema 30 – Ligações textuais

Fonte: (ADAM, 2011a, p. 257)
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Os planos de texto, segundo Adam (2011a, p. 258), “[...] estão, juntamente com os
gêneros, disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais. Permitem construir (na
produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global de um texto, prescrita
por um gênero”. De acordo com as suas funções, os planos de texto podem ser convencional
ou ocasional. No primeiro caso, é “[...] fixado pelo estado histórico de um gênero ou
subgênero de discurso”, a exemplo dos gêneros jurídicos que apresentam uma estrutura fixa
ou recorrente. Já no segundo caso, o plano de texto é “[...] inesperado, deslocado em relação a
um gênero ou subgênero do discurso”, como é o caso dos textos publicitários, por exemplo.
Nessa perspectiva, Adam (Idem, p. 263) explica ainda que “[...] todo texto é – tanto na
produção como na interpretação – objeto de um trabalho de reconstrução de sua estrutura que,
passo a passo, pode levar à elaboração de um plano de texto ocasional”. Para o autor, a
(re)construção de partes ou segmentos textuais é uma atividade cognitiva fundamental que o
leitor precisa para a compreensão e interpretação textual. Com isso, entendemos que os planos
de textos (fixos ou ocasionais) estão à disposição do produtor do texto para a construção de
seus enunciados, dispostos em um determinado gênero, de acordo com suas intenções e
propósitos comunicativos.

2.1.2.2 A estruturação sequencial

A sequência é definida por Adam (2011a) como unidade textual complexa e é
concebida como uma estrutura, uma vez que se trata de

a) Uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes
ligadas entre si e ligada ao todo que elas constituem;
b) Uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização
interna que lhe é própria, e, portanto, numa relação de dependênciaindependência com o conjunto mais amplo do qual faz parte (o texto)
(ADAM, 2011a, p. 205).

Nessa definição, o autor ressalta que a sequência integra um conjunto maior (o texto),
o que significa que a sequência não está isolada, mas existe dentro do texto, e apresenta,
também, uma organização interna, isto é, linguística.
Adam (Idem, p. 205) descreve um bloco de sequências prototípicas, que apresentam,
em sua estrutura, certa regularidade composicional, denominadas por ele de “narrativa”,
“argumentativa”, “explicativa”, “dialogal” e “descritiva”. Para o teórico, esse bloco de
sequências “[...] correspondem a cinco tipos de relações macrossemânticas memorizadas por
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impregnação cultural (pela leitura, escuta e produção de textos) e transformadas em esquemas
de estruturação da informação textual”.

Com isso, ao considerar a complexidade e a

heterogeneidade do texto, enquanto objeto de investigação, Adam (2011a) explicita a sua
reação à excessiva generalidade das tipologias textuais.
O modelo de sequências desenvolvido por Adam (Idem) inscreve-se nos estudos
linguísticos da teoria psicocognitiva dos esquemas, originada nos estudos de Bartlett 9 (1932) e
ampliada, especialmente, por Van Dijk10 (1973). De acordo com esse modelo,

[...] em um primeiro nível, um sentido ou uma representação proposicional e
um valor ilocucionário são atribuídos às proposições. Em um segundo nível,
em ciclos de processamento, esses conjuntos de proposições são
condensados para serem armazenados na memória de trabalho e permitirem
o prosseguimento da construção do sentido pela integração dos enunciados
seguintes. O estabelecimento desses agrupamentos semânticos é facilitado,
em um último nível, pelo reconhecimento de organizações convencionais
esquemáticas que T. A. Van Dijk propôs chamar ‘superestruturas’. Mas ele
utiliza essa palavra tanto para a narração e a argumentação como para o
soneto ou o plano de um artigo científico (ADAM, 2011a, p. 206).

Adam (2011a, p. 206) informa que esse modelo abarca unidades textuais
demasiadamente diferentes. Daí que, para o autor, “Os conceitos de planos de texto e de
sequência têm por objetivo esclarecer a natureza desses dois níveis de agrupamentos das
unidades textuais”.
O autor critica que apesar das formas de ação verbal narrar, descrever, argumentar e
explicar serem bastante correntes e logo dominadas linguisticamente pelas crianças, no
entanto, não estão bem definidas em sua relação com a asserção. Para ele, se considerarmos
que o objetivo interativo dos enunciados assertivos “[...] é o de fazer partilhar uma crença, de
convencer um destinatário da consistência de uma representação discursiva”, logo, pode-se
dizer que “[...] um enunciado assertivo visa menos a conformar-se a um estado do mundo real
do que a fazer com que o mundo seja visto pelo destinatário em conformidade com a crença
emitida pelo locutor-enunciador” (Idem, p. 207). Com efeito, conforme enfatiza o autor,

As asserções narrativas, descritivas, argumentativas e explicativas, factuais
ou ficcionais, antes constroem representações esquemáticas do mundo do
que se ajustam a ele, e o estabelecimento de uma crença partilhada não é a
finalidade última dessas asserções. Seu objetivo último é, como nos
diretivos, uma finalidade de ação: fazer partilhar uma crença com a
9

BARTLETT, Sir Frederic Charles. Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.
VAN DIJK, Teun A. Grammaires textuelles et structures narratives. In: CHABROL, C. (org.). Sémiotique
narrative et textuelle. Paris: Larousse, 1973, p. 177-207.
10
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finalidade de induzir um certo comportamento (sonhar, chorar, indignar-se,
revoltar-se, agir no mundo) (ADAM, 2011a, p. 207).

Nessa perspectiva, Adam (Ibidem) esclarece que narrar, descrever, argumentar e
explicar podem ser definidas como “[...] quatro atos de discurso não-primitivos (F[p])11, mas
intermediários entre o objetivo ilocucionário primário da asserção (compartilhar uma crença
ou um conhecimento) e o objetivo último do assertivo (convencer)”. Desse modo, a
construção de sentidos que os blocos semânticos das sequências proporcionam faz com que o
ouvinte/leitor compreenda as representações semânticas que o texto veicula sobre o seu
conteúdo temático, em um processo estratégico do produtor do texto, com base em seu
propósito comunicativo e intenções.
A fórmula a seguir, elaborada por Adam (2011a, p. 208), representa o fato de que uma
asserção pode especificar-se como força (F’) narrativa, descritiva, argumentativa ou
explicativa complementar, especificadora e de reforço, que pode ser considerada como um
tipo de macroato de discurso que articula microatos.

Atos de discurso

Macroatos de discurso

Objetivo final

Ato de discurso
primário
Afirmar

Reforço e especificação

Ação sociodiscursiva
visada

Asserção narrativa – narrar
Asserção descritiva – descrever
Asserção argumentativa – argumentar
Asserção explicativa – explicar

Para Adam (2011a), a textualização dessas macroações sociodiscursivas parece adotar
formas regulares de composição, especialmente na escrita, o que as diferem da sequência
injuntiva (instrução), cujas formas de textualização variam em função dos gêneros de
incitação à ação.
Com efeito, os textos são, na maioria das vezes, objetos heterogêneos do ponto de
vista dos segmentos que os compõem. Sendo cada produto verbal formado por segmentos de
natureza diversa, as tipologias que incidem sobre a totalidade do objeto texto revelam-se
insuficientes para dar conta da variedade interna que lhes é inerente. Já as sequências,
enquanto formas de planificação convencional, configuram protótipos textuais em número

“Searle propôs, para todo ato de fala, a seguinte fórmula: f(p) em que p designa o conteúdo proposicional e f a
força ilocucionária” (KOCH, 2010, p. 18).
11
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finito, os quais entram na composição do plano de texto e podem ser identificados através das
regularidades de estruturação linguística que manifestam.
De acordo com Adam (2011a, p. 271, grifos do autor), os agenciamentos de várias
sequências dão lugar a dois tipos de construção, a saber, “[...] as combinações de sequências,
sejam idênticas (de mesmo tipo) sejam diferentes (caso mais frequente)”, e, de acordo com
certas modalidades, “[...] um modo de composição aparece como dominante”. Neste último
caso, o texto é predominantemente narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo ou
dialogal, apesar da presença de outros tipos de sequências. Para uma maior compreensão
desses agenciamentos, observe-se, a seguir, a maneira como o autor resumiu o encadeamento
das sequências:

1. Tipos de sequências na base dos agenciamentos
a) agenciamento unissequencial (o mais simples e o mais raro);
b) agenciamento plurissequencial
c) - homogêneo (um único tipo de sequências combinadas);
d) - heterogêneo (mistura de sequências diferentes).
2. Combinações de sequências:
a) sequências coordenadas (sucessão);
b) sequências alternadas (montagem em paralelo);
c) sequências inseridas (encaixamento)
3. Dominante (efeito de tipo de texto):
a) pela sequência encaixante (que abre e fecha o texto);
b) pelo maior número de sequências de um mesmo tipo;
c) pela sequência pela qual o texto pode ser resumido (ADAM, 2011, p.
272).

Segundo Adam (Ibidem), há três possibilidades de integração de diferentes tipos de
sequências na construção do plano de texto:

1. Sequências coordenadas (sucessão):
Seq. 1+Seq. 2+Seq. 3+Seq. n
2. Sequências inseridas (encaixamento):
[Seq. 1... [Seq. 2]... Seq. 1]
3. Sequências alternadas (montagem em paralelo):
[Seq. 1... [Seq. 2...[Seq. 1 continuação [Seq. 2 continuação... Seq. 1 fim]
Seq. 2 fim] (ADAM, 2011, p. 272).

Como se pode ver, na tipologia proposta por Adam (2011a), a estrutura composicional
global do texto é, inicialmente, estabelecida por um plano, base de composição, e, na maioria
das vezes, categorizável em termos de dominante sequencial. Dessa forma, as sequências são
concebidas como prototípicas, ou seja, como representações esquemáticas de organização dos
conteúdos. Tais representações são concretizáveis de forma bastante diversificada. Assim
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sendo, cabe ao produtor selecionar, dentre as sequências disponíveis (assim como o gênero), a
que for mais adequada à situação de comunicação, tendo em vista os parâmetros da situação.
Igualmente, o processamento da informação por parte do ouvinte/leitor, em termos de
compreensão ou interpretação, requer a capacidade de reconhecer o tipo sequencial e o gênero
que o texto produzido atualiza, para que possa processar a informação de um modo eficaz.

2.2 REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA

Esquematizar é construir um esquema, isto é, uma
representação discursiva por definição parcial e seletiva
de uma realidade. (ADAM, 2011b, p. 102).

Para Adam (2011a, p. 113), “toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A
atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de
discurso comunicável”. Em outras palavras, uma representação semântica do discurso
constrói-se, minimamente, a partir de “[...] um tema ou objeto de discurso posto e o
desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais simples é a estrutura que
associa um sintagma nominal a um sintagma verbal”. Semanticamente, uma proposição pode,
também, reduzir-se a um nome e a um adjetivo.
A esse respeito, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173), em consonância com
Adam (2011a), observam que “[...] toda proposição, na condição de ‘microuniverso
semântico’, constitui uma representação discursiva mínima”. Nessa perspectiva, segundo
esses autores, “a dimensão referencial da proposição apresenta uma certa ‘imagem’ do(s)
referente(s) discursivo(s), posto que cada expressão utilizada categoriza ou perspectiva o
referente de uma certa maneira” (Ibidem). Assim, nessa perspectiva, a linguagem faz
referência e o texto passa a ser concebido como uma proposição de mundo que solicita do
sujeito interpretante uma atividade semelhante, mas não simétrica, de (re)construção dessa
proposição de (pequeno) mundo, ou representação discursiva.
Em termos de teoria linguística da enunciação, conforme Adam (2011a, p. 115), “[...]
o texto é, ao mesmo tempo, uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um sistema de
determinações e um espaço de reflexividade metalinguística”. Desse modo, “todo texto
constrói, com maior ou menor explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador,
do seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados” (Rodrigues, Passeggi e
Silva Neto, 2010, p. 173). Assim, nessa perspectiva, pode-se afirmar que o sujeito falante sabe
que a língua nem sempre pode dizer tudo e que, em certas situações, a comunicação pode
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falhar, mas ele sabe, também, que isso não é suficiente para impedir a referência ao mundo, às
palavras, à própria situação de enunciação e aos coenunciadores.
Com o intuito de articular o campo linguístico da análise dos discursos ao da retórica e
ao da teoria da argumentação, Adam (2011b) aproxima a noção de representação discursiva
daquilo que Grize (1996) designa como imagem do locutor no modelo que ele propõe de
esquematização: “O conceito-chave da lógica natural [...] é o de esquematização, portanto, de
representação discursiva” (GRIZE, 1996, p. 79). Adam (2011b, p. 96) considera que a
representação discursiva pode ser abordada com base na noção de esquematização proposta
por Grize (1996) e, para isso, aponta quatro motivos. Primeiro, porque qualquer ‘atividade
discursiva’ origina uma esquematização que remete tanto a um processo (enunciação) quanto
a um resultado (enunciado).

Definir o objeto da análise de discurso menos como um enunciado, um texto
ou um discurso do que como um uma esquematização discursiva é,
deliberadamente, reunir, em um mesmo termo, a enunciação como processo
e o enunciado como resultado. A substantivação do verbo ‘esquematizar’
enfatiza o duplo sentido de um objeto que os termos enunciado e enunciação
separam, e que os conceitos de texto e de discurso não comportam
absolutamente (ADAM, 2011b, p. 96).

Segundo, esquematizar significa construir uma representação discursiva parcial e
seletiva de uma realidade, de modo que qualquer discurso constrói uma espécie de
microuniverso semântico, que envolve sempre uma dimensão descritiva, conforme enfatiza
Grize (1996):

Uma esquematização tem [...] sempre alguma dimensão descritiva. Mesmo
arriscando-se a uma descrição cujos elementos são imaginários, o autor
deve, em todos os casos, se dedicar à escolha dos aspectos que representará,
ele deve selecionar os traços pertinentes de sua referência (GRIZE, 1996, p.
50).

As esquematizações, segundo Adam (2011b), passam por predicações que se apóiam
não sobre conceitos verdadeiros, mas sobre noções. Essa imprecisão faz com que cada sujeito
em situação de interação interprete o que lhe é proposto, de modo que de esquematização em
esquematização, as noções (imagens) se transformam e evoluam.
O terceiro motivo encontra-se associado à ideia de esquematização como uma
coconstrução, marcada por dois fatores: a) a finalidade do esquematizador e, b) as
expectativas que o esquematizador prepara para seu auditório. Para Grize (1996, p. 50), “Uma
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esquematização tem por função fazer alguém ver alguma coisa, mais precisamente, é uma
representação discursiva orientada para um destinatário sobre como seu autor concebe ou
imagina uma determinada realidade”.
Dessa forma, conforme enfatiza Grize (1990, p. 88), “É próprio da essência de uma
esquematização ser reconstruída por seu destinatário, portanto, ser interpretada”. Esse autor
afirma, ainda, que uma representação discursiva é sempre situada, o que requer do analista
conhecimento que a ultrapassem. Cita como exemplo que um discurso de geometria sobre os
triângulos contém as informações necessárias para a sua interpretação. Já um artigo de jornal
sobre o Triângulo das Bermudas exige o domínio de vários conhecimentos que não estão no
artigo. Desse modo, o trabalho analítico de reconstrução deve pautar-se em três pontos, quais
sejam: a situação sociodiscursiva da interação, as condições de produção e as condições de
recepção.
Finalmente, no quarto motivo, porque “toda esquematização é uma proposição de
imagens”. Desse modo, entende-se que é preciso distinguir o sujeito no mundo e a imagem
esquematizada desse sujeito no discurso. Por “sujeito no mundo”, Adam (2011b) entende a
pessoa do orador com sua função (lugar) e o(s) papel(eis) que assume(m), com seus fins
próprios, seus pré-construídos culturais e representações da situação de enunciação, do objeto
do seu discurso, do auditório e as representações psicossociais de si mesmo.
Para Adam (Idem), essas representações devem ser distinguidas das imagens dos
diferentes componentes propostos pela esquematização e, ainda, reconstruídas pelo sujeito
interpretante (ouvinte ou leitor). De fato, para interagir com o outro, o locutor constrói uma
representação da situação da qual participa, ou seja, constrói uma imagem não apenas do seu
interlocutor e do tema ou objeto de seu discurso, mas também uma imagem de si mesmo
enquanto interveniente no processo comunicativo. É o que nos mostra a Figura 4, reproduzido
de Adam (2011b), que sintetiza o sujeito no mundo e a imagem esquematizada desse sujeito
no discurso.

Figura 4: O sujeito no mundo e a imagem esquematizada do sujeito no discurso
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Fonte: Adam (2011b, p. 108)

Conforme ilustrado na Figura 4, B é um sujeito no mundo que tem uma representação
de A anterior ao discurso – presente (ou ausente) em sua memória discursiva. Adam (2011b)
afirma que é justamente do confronto dessa representação psicossocial de A com o ethos
esquematizado do orador que surge a figura do outro, um outro sempre imaginário. A esse
respeito, Grize (1996, p. 69) postula: “Eu denomino representação aquilo que é relativo a A e
B, e imagem aquilo que ‘é visível no texto”. Deste modo, esquematização é uma proposição
de imagens – imagem do esquematizador em (A), imagens do coesquematizador em (B),
imagens do tema do discurso em (T). Conforme se observa, o autor considera, portanto, do
ponto de vista discursivo, que qualquer esquematização sugere a construção de três imagens
de base; Adam (2011b), por sua vez, insiste sobre as imagens da situação de interação
sociodiscursiva em curso, as imagens da língua do outro ou daquela que o outro espera que se
produza e as imagens da materialidade do discurso.
De acordo com essa perspectiva, Caldes (2009a), por sua vez, em concordância com
os estudos de Grize (1990), afirma que, enquanto representação discursiva, uma
esquematização assume um caráter tanto seletivo quanto funcional. Isso acontece porque

[...] quem esquematiza seleciona, de entre as imagens possíveis, a que
melhor se adequa à situação de interacção em causa. Por outro lado, na
medida em que toda esquematização se orienta em função de um
interlocutor, assume-se que ela visa, de alguma forma, intervir sobre ele, em
outros termos, induzi-lo a participar do ‘universo de sentido’ proposto pelo
próprio discurso (CALDES, 2009a, p. 67).
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Com efeito, quando nos comunicamos, fazemo-lo por recurso a uma esquematização
ou, nas palavras de Adam (2011b), a uma representação discursiva. Logo, em situações reais
de interação, o locutor constrói uma representação da situação da qual participa, isto é,
constrói imagens não apenas do seu interlocutor e do tema ou objeto de seu discurso, mas
também de si mesmo enquanto interveniente no processo comunicativo.
A esse respeito, Ramos (2011), por sua vez, elabora um esquema no qual a
representação discursiva posiciona-se em uma situação de interação em que o sujeito constrói
uma imagem de si mesmo (A), do seu interlocutor (B) e do tema de seu discurso (T). Do
mesmo modo, o interlocutor (B) (re)constrói uma imagem de si mesmo, do locutor (A) e do
tema do seu discurso (T). Essas imagens ou representações são construídas com base nos seus
objetivos e intenções, nas representações psicossociais e nos pré-construídos culturais,
conforme ilustrada na Figura 5, a seguir.

Figura 5: As representações discursivas (Rd)

Fonte: Ramos (2011, p. 43).

Logo, pode-se considerar que, do ponto de vista discursivo, uma representação
discursiva sugere a construção de três imagens: a imagem do locutor (A) interveniente na
situação de comunicação, do tema (T) do seu discurso e do interlocutor (B) (virtual ou não) ao
qual aquele se dirige.
De acordo com Amossy (2011a, p. 9), “Todo ato de tomar a palavra implica a
construção de uma imagem de si”. Para isso, no entanto, a autora acrescenta, logo em seguida,
que o locutor não precisa, necessariamente, fazer o seu autorretrato, tão pouco detalhar suas
qualidades nem falar de si. Isso porque, conforme Amossy (2011a, p. 9), “Seu estilo, suas
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competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes para
construir uma representação de sua pessoa”. Assim, o locutor efetua em seu discurso uma
representação de si. Contudo, conforme ressalta a autora, essa representação de si não se
limita a uma técnica apreendida ou a um artifício: ela se efetua, frequentemente, na interação
com o outro, nas trocas verbais mais corriqueiras e mais pessoais.
Na visão aristotélica, essa imagem de si mesmo é representada pela figura do ethos,
em que se destaca o caráter que o orador assume em seu discurso com vistas a convencer o
auditório. Adam (2011b), por sua vez, relaciona a figura do ethos ao pathos e ao logos,
mostrando a relação de interdependência e de complementariedade entre esses três
componentes para a construção da imagem que o locutor quer revelar de si mesmo (ethos),
dos efeitos que ele quer provocar no seu auditório (logos) e a elaboração dos argumentos para
a construção de seu discurso (pathos).

2.2.1 Ethos, logos e pathos: a relação entre esses componentes

Em qualquer movimento argumentativo pode-se perceber a presença de três
componentes da persuasão, a saber, o ethos, o logos e o pathos, em uma relação que é,
segundo Adam (2011b, p. 94), mais complementar do que concorrente. “A prioridade
atribuída a este ou àquele componente, em um discurso, tem efeitos tanto sobre sua
composição quanto sobre seu estilo, nos detalhes de sua verbalização”. Assim, qualquer
representação discursiva deve ser considerada uma estrutura dinâmica submetida a atrações
tendenciais entre esses três componentes, em que se enfatize, por um lado, a pessoa, a função
e o papel do orador, e por outro, a imagem que seu discurso faz de si.
Na visão aristotélica, o discurso ou a argumentação se constroem com base nesses três
componentes. O logos diz respeito à argumentação racional propriamente dita; o pathos, por
sua vez, corresponde ao envolvimento e ao convencimento do interlocutor; finalmente, o
ethos refere-se ao aspecto ético ou moral que o enunciador deixa entrever em seu discurso a
fim de garantir o sucesso da oratória. Nessa visão, esses componentes se unem na arte do
convencimento, sobressaindo o ethos como primordial dentre esses elementos destacados para
a eficácia da oratória, bem como para a construção de uma imagem positiva do orador.
O ethos retórico foi retomado e elaborado, principalmente, nos trabalhos de
Maingueneau (2005; 2011). Para ele, o enunciador, em seu discurso, atribui uma posição
institucional e marca sua relação a um saber. Isso significa que, se cada tipo de discurso
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comporta uma distribuição preestabelecida de papeis, o locutor pode escolher mais ou menos
livremente sua cenografia.
Para Maingueneau (2011, p. 69), “Além da persuasão por argumentos, a noção de
ethos permite, de fato, refletir sobre o processo mais geral da adesão de sujeitos a uma certa
posição discursiva”. Duas razões levaram o autor a recorrer à noção de ethos: “seu laço
crucial com a reflexividade enunciativa e a relação entre corpo e discurso que ela implica”.
(Idem, p. 70). Desse modo, por meio da enunciação, revela-se a personalidade do enunciador.
Assim, a eficácia do ethos envolve de alguma forma a enunciação, mesmo que não esteja
explícito no enunciado. Maingueneau (Idem, p. 72) informa que o ethos não se refere apenas à
eloquência judiciária ou aos enunciados orais. Isso significa que o ethos é válido para
qualquer discurso, inclusive para o escrito.

Com efeito, o texto escrito possui, mesmo quando o denega, um tom que dá
autoridade ao que é dito. Esse tom permite ao leitor construir uma
representação do corpo do enunciador (e não, evidentemente, do corpo do
autor efetivo). A leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que
desempenha o papel de fiador do que é dito (MAINGUENEAU, 2005, p.
98, grifo do autor).

Nesse sentido, o ethos configura-se como a voz do fiador ou o tom que o enunciador
insere em seu texto.

[...] qualquer discurso escrito, mesmo que a negue possui uma vocalidade
específica, que permite relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um
tom que indica quem o disse: o termo ‘tom’ apresenta a vantagem de valer
tanto para o escrito quanto para o oral: pode-se falar do ‘tom’ de um livro
(MAINGUENEAU, 2011, p. 72).

O ethos se traduz também no tom, que se relaciona tanto ao escrito quanto ao falado,
que se apoia em uma dupla figura do enunciador, a de um caráter e de uma corporalidade.

Essa noção de ethos compreende não só a dimensão propriamente vocal, mas
também o conjunto das determinações físicas e psíquicas ligadas pelas
representações coletivas à personagem do enunciador. Ao fiador, cuja figura
o leitor deve construir a partir de indícios textuais de diversas ordens, são
atribuídos um caráter e uma corporalidade, cujo grau de precisão varia
segundo os textos (MAINGUENEAU, 2005, p. 98, grifos do autor).

Nesse contexto, o caráter corresponde aos traços psicológicos, à maneira de dizer do
enunciador. Já a corporalidade corresponde a uma compleição corporal, a uma forma de
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vestir-se e mover-se no espaço social. Desse modo, o ethos implica uma disciplina do corpo
apreendido por intermédio das representações sociais (estereótipos culturais) valorizadas ou
desvalorizadas, “[...] sobre as quais se apoia a enunciação que, por sua vez, pode confirmá-las
ou modificá-las” (MAINGUENEAU, 2005, p. 99).
Para Maingueneau (2005), a maneira de dizer autoriza a construção de uma verdadeira
imagem de si e, na medida em que o interlocutor se vê obrigado a depreendê-la a partir de
diversos índices discursivos, ela contribui para estabelecer uma interação entre o locutor e o
seu parceiro.

O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos
como pelas ideias que transmite; na realidade, essas ideias se apresentam por
intermédio de uma maneira de dizer que remete a uma maneira de ser, à
participação imaginária em uma experiência de vida (MAINGUENEAU,
2005, p. 99).

O ethos discursivo mantém estreita relação com a imagem prévia que o auditório pode
ter do orador, ou pelo menos, com a ideia que este faz do modo como seus alocutários o
percebem. Isso significa que ao mesmo tempo, o ethos está ligado ao estatuto do locutor e à
questão de sua legitimidade, ou melhor, ao processo de sua legitimação pela fala.

O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se
identificar com a movimentação de um corpo investido de valores
socialmente especificados. A qualidade do ethos remete, com efeito, à
imagem desse ‘fiador’ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma
identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu
enunciado (MAINGUENEAU, 2005, p. 99).

Deste modo, Maingueneau retoma a ideia de discurso eficaz, recusando-se totalmente
a considerá-lo uma coleção de procedimentos a serviço de um conteúdo que procura encontrar
uma forma: “O reconhecimento dessa função do ethos permite novamente que nos afastemos
de uma concepção do discurso segundo a qual os ‘conteúdos’ dos enunciados seriam
independentes da cena de enunciação que os sustenta” (Ibidem). De fato, conforme enfatiza
Maingueneau (2011, p. 73), “O discurso não resulta da associação contingente entre um
‘fundo’ e uma ‘forma’”. Assim, o discurso é concebido como um acontecimento inscrito em
uma configuração sócio-histórica que não pode ser dissociado da organização de seus
conteúdos e do modo de legitimação de sua cena de enunciação, isto é, da situação de
comunicação.
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2.2.2 A situação comunicativa: relação entre sujeito, discurso e contexto

Nesta seção, abordaremos a situação de comunicação que, de maneira geral, é
entendida como o conjunto das condições linguística, social e discursiva que organizam a
emissão de um ato de linguagem. Para tanto, enfocaremos as relações existentes entre o
discurso, o sujeito do discurso e os diferentes contextos que colaboram para a construção das
representações discursivas.

2.2.2.1 O discurso

A prática da comunicação linguística oral ou escrita constitui o que formalmente
chamamos de discurso (substantivo derivado do verbo discorrer, que significa “desenvolver
um assunto por meio de palavras”). O discurso é necessariamente um acontecimento
protagonizado por um enunciador e um ou mais destinatários numa dada situação de
comunicação. Para Maingueneau (2005, p. 51), o termo discurso é empregado comumente
para designar qualquer uso restrito da língua: “[...] ‘o discurso islâmico’, ‘o discurso político’,
o discurso administrativo’, ‘o discurso polêmico’”. Nesse caso, segundo o autor, o termo
discurso é ambíguo, pois pode designar tanto o sistema que permite produzir um conjunto de
textos, quanto o próprio conjunto de textos produzidos. Cita como exemplo o discurso
comunista que tanto pode ser o conjunto de textos produzidos por comunistas, quanto o
sistema que permite produzir esses textos e outros ainda, igualmente qualificados como textos
comunistas.
Maingueneau (Idem, p. 52) enfatiza, ainda, que atualmente o termo “discurso” tem se
proliferado nas ciências da linguagem, tanto no singular (‘a análise do discurso’, ‘o domínio
do discurso’ etc.) quanto no plural (‘os discursos se inscrevem em contextos’ etc.), conforme
a referência seja à atividade verbal em geral ou a cada evento de fala. A proliferação desse
termo é “[...] o sintoma de uma modificação em nossa maneira de conceber a linguagem. Em
grande parte, essa modificação resulta da influência de diversas correntes das ciências
humanas reunidas sob a etiqueta da pragmática” (MAINGUENEAU, 2005, p. 52, grifo do
autor). Logo em seguida, o autor apresenta algumas características essenciais da noção de
discurso resultantes da concepção dessas correntes:
O discurso é uma organização situada para além da frase, isto é, supõe uma
organização transfrástica que mobiliza estruturas bem mais complexas, diferentes das da
frase. “Os discursos, enquanto unidades transfrásticas, estão submetidos a regras de
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organização vigentes em um grupo social determinado” (MAINGUENEAU, 2005, p. 52).
Essas regras recaem sobre a multiplicidade dos gêneros de discursos (uma narrativa, um
provérbio, um diálogo, um romance, uma argumentação, dentre muitos outros), os planos de
textos (um boletim de ocorrência não apresenta a mesma estrutura de uma crônica ou de uma
notícia de jornal), sobre a extensão do enunciado.
O discurso é orientado porque leva em consideração o propósito do locutor, além de
se desenvolver no tempo, de maneira linear. Com efeito, conforme o autor, o discurso se
constrói “[...] em função de uma finalidade, devendo, supostamente, dirigir-se para algum
lugar” Contudo, ele pode desviar-se durante o percurso (digressões...), voltar à direção inicial,
mudar de foco etc. “Sua linearidade manifesta-se frequentemente por um jogo de antecipações
(‘voltaremos ao assunto...’) ou de retomadas (‘ou melhor...’, ‘eu deveria ter dito...’); tudo isso
constitui um verdadeiro ‘monitoramento’ da fala pelo locutor” (Idem, p. 53).
O discurso é uma forma de ação. Em outras palavras, “Falar é uma forma de ação
sobre o outro e não apenas uma representação do mundo” (Ibidem). Maingueneau faz
referência aos atos de linguagem desenvolvidos por Austin (Quando dizer é fazer, 1962) e
logo depois por Searle (Os atos de linguagem, 1969) que difundiram a ideia de que toda
enunciação constitui um ato (prometer, sugerir, afirmar, interrogar...) que visa agir sobre o
outro, modificar uma situação. O autor ressalta, ainda, que “Em um nível superior, esses atos
elementares se integram em discursos de um gênero determinado (um panfleto, uma consulta
médica, um telejornal etc.) que visam produzir uma modificação nos destinatários”. Estas, por
sua vez, de maneira ainda mais ampla, em relação com atividades não verbais.
O discurso é interativo. Essa interatividade se manifesta, de forma mais evidente, na
interação oral, na conversação, na qual “[...] os dois interlocutores coordenam suas
enunciações, enunciam em função da atitude do outro e percebem imediatamente o efeito de
suas palavras sobre o outro” (Idem, p. 54). Contudo, o autor observa que nem todo discurso
resulta da conversação, pois além do caso dos enunciados escritos (marcado pela ausência do
destinatário ou dos coenunciadores) existem inúmeras formas de oralidade que não parecem
“interativas” (um conferencista, por exemplo). O autor observa, ainda, que é “[...] preferível
não confundir a ‘interatividade’ fundamental do discurso com a ‘interação oral’”. Isso
porque, com efeito, “Toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um destinatário,
é, de fato, marcada por uma interatividade constitutiva, é uma troca explícita ou implícita,
com outros enunciadores, virtuais ou reais” (MAINGUENEAU, 2005, p. 54). Supõe sempre a
presença de uma outra instância de enunciação à qual o locutor se dirige e em relação à qual
ele constrói seu próprio discurso.
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O discurso é contextualizado. Isso porque não se pode atribuir sentido a um enunciado
fora de contexto, tendo em vista que este fornece os dados necessários que permitem desfazer
as eventuais ambiguidades dos enunciados. Todavia, não se pode afirmar que “[...] o discurso
intervém em um contexto, como se o contexto fosse somente uma moldura, um cenário; na
realidade, não existe discurso senão contextualizado” (MAINGUENEAU, 2005, p. 54). Além
do mais, é o discurso que contribui para definir seu contexto de enunciação.
O discurso é assumido por um sujeito. O discurso só se constitui como tal se estiver
atrelado “[...] a um sujeito, um EU, que se coloca como fonte de referências pessoais,
temporais, espaciais [...]” (Idem, p. 55). Indica, ainda, a atitude adotada em relação àquilo que
diz e a seu interlocutor (processo de modalização discursiva), bem como modaliza seu grau de
adesão, atribui à responsabilidade daquilo que se enuncia, comenta sua própria fala, tematiza,
dentre várias outras formas de subjetividade que o discurso supõe.
O discurso é regido por normas. Assim como todo o comportamento social, o discurso
é submetido a normas: “Cada ato de linguagem implica normas particulares” (Ibidem).
O discurso é considerado no bojo de um interdiscurso. Com isso, o autor quer dizer
que “O discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos, lugar no
qual ele deve traçar seu caminho” (Ibidem). Assim, para interpretar um simples enunciado, o
sujeito interpretante precisa relacioná-lo a outros, que se comentam, parodiam, citam. Desse
modo, cada gênero de discurso apresenta uma estrutura, um plano de texto que o especifica e
o coloca em uma relação interdiscursiva com outros gêneros.
Trask (2011, p. 84), por sua vez, apresenta a seguinte definição de discurso: “Qualquer
fragmento conexo de escrita ou fala”. Para esse autor, um discurso tanto pode ser produzido
por uma pessoa que fala ou escreve, como também por duas ou mais pessoas que tomam parte
em uma conversação, bem como também em troca de escritos, muito embora, nesse último
caso, o autor considere um caso raro. Para Trask (Idem), a noção de discurso apresenta
variação em seu uso conforme a perspectiva abordada:

[...] os linguistas anglo-saxônicos aplicam o termo discourse analysis a uma
abordagem fortemente baseada nos conceitos gramaticais tradicionais, o
termo análise da conversação (conversation analysis) a uma abordagem
empírica que rejeita os conceitos tradicionais e procura extrair esquemas dos
dados, e o termo linguística textual (text linguistics) ao estudo de unidades
linguísticas amplas, cada uma das quais tem uma função comunicativa
definida (TRASK, 2011, p. 84).
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Esse autor enfatiza, ainda, que na perspectiva da análise do discurso, as noções de
coesão (palavras e expressões linguísticas) e coerência (atribuição de sentido) são essenciais
para a constituição da noção de discurso.
Por seu turno, Guimarães (2009, p. 89) compreende o discurso como “[...] uma
entidade histórica (ideológica) que se elabora socialmente, através de sua materialidade
específica, que é a língua manifestada no texto. [...] uma forma de interação”. Assim, nessa
concepção, o discurso é um evento comunicativo, que é, por sua vez, encaixado em estruturas
sociais, políticas ou culturais mais abrangentes. Desse modo, o efeito de sentido é construído
no e pelo discurso em um processo de interlocução, enquanto parte do funcionamento
histórico e sociocultural. Nessa perspectiva, os sujeitos constroem seus discursos “[...] num
espaço dialógico” (Idem, p. 94), ancorados nos discursos alheios que, por sua vez, se servem
desses discursos para ajustarem e ou reformularem sua fala, seu dizer, de modo que atuam
sobre os sujeitos com a intenção de convencê-los a aceitarem as suas esquematizações ou
representações discursivas.

2.2.2.1 Os sujeitos

Os sujeitos do discurso são os participantes da interação comunicativa e assumem, de
acordo com o contexto em que se inserem, papeis relevantes. Para Charaudeau e
Maingueneau (2012, p. 457, grifo dos autores), “O sujeito do discurso é uma noção
necessária para precisar o estatuto, o lugar e a posição do sujeito falante (ou do locutor) com
relação a sua atividade linguageira”. De acordo com esses autores, essa noção leva a
considerar tanto as relações que existem entre os sujeitos e os dados da situação de
comunicação na qual ela se encontra, como também os saberes, opiniões e crenças que possui
e que supõe serem compartilhados pelo seu interlocutor. Sua competência é ao mesmo tempo
comunicacional, discursiva e linguística.
Assim como os autores, consideramos que o sujeito do discurso é um sujeito composto
por várias denominações:

Ele é polifônico, uma vez que é portador de várias vozes enunciativas
(polifonia). Ele é dividido, pois carrega consigo vários tipos de saberes, dos
quais uns são conscientes, outros são não conscientes, outros ainda,
inconscientes. Enfim, ele se desdobra na medida em que é levado a
desempenhar alternativamente dois papeis de bases diferentes: papel de
sujeito que produz um ato de linguagem e o coloca em cena, imaginando
como poderia ser a reação de seu interlocutor, e papel do sujeito que recebe e
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deve interpretar um ato de linguagem em função do que ele pensa a respeito
do sujeito que produziu esse ato (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU,
2012, p. 458).

Os autores ressaltam, ainda, que cada um desses papeis conduz o sujeito do discurso a
se lançar em operações diferentes. No primeiro caso, ele exerce o papel de codificador, isto é,
aquele que produz um ato de linguagem; no segundo, o papel de decodificador, isto é, daquele
que recebe um ato de linguagem e tenta interpretá-lo. Nessas diferentes operações, os sujeitos
são, em ambos os casos, produtos de inferências que não são exatamente idênticas. Logo, o
que vai determinar ou fornecer as instruções necessárias quanto à maneira de o sujeito
comporta-se discursivamente em suas trocas verbais é o contexto situacional.

2.2.2.3 O contexto

O contexto não está relacionado, necessariamente, apenas ao ambiente físico, ao
momento e ao lugar da enunciação. Maingueneau (2005, p. 26-27) aponta três tipos de
contextos que podem fornecer os elementos necessários para a interpretação, a saber: o
contexto situacional, o cotexto, e os saberes anteriores à enunciação. O primeiro refere-se ao
ambiente físico, o momento e o lugar da enunciação; o segundo, diz respeito ao contexto
linguístico, ou seja, “[...] as sequências verbais encontradas antes ou depois da unidade a
interpretar”; finalmente, o terceiro elemento refere-se aos vários tipos de conhecimentos
armazenados em nossa memória e que são ativados para nos auxiliar na compreensão e na
produção de sentido.
No Dicionário de Análise do Discurso, Charaudeau e Maingueneau (2012) apresentam
a seguinte definição de contexto:

O contexto de um elemento X qualquer é, em princípio, tudo o que cerca
esse elemento. Quando X é uma unidade linguística (de natureza e
dimensões variáveis: fonema, morfema, palavra, oração, enunciado), o
entorno de X é ao mesmo tempo de natureza linguística (ambiente verbal) e
não linguística (contexto situacional, social, cultural) (CHARAUDEAU e
MAINGUENEAU, 2012, p. 127).

De acordo com os autores, o contexto, seja linguístico ou não linguístico, tanto pode
ser enfocado de maneira estrita (contexto imediato) quanto de maneira abrangente (contexto
ampliado), em um eixo evidentemente gradual. Com relação ao contexto não linguístico, o
contexto imediato faz sobressair, por exemplo, o quadro espaço temporal e a situação social
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local nos quais ocorre a troca comunicativa, os participantes da interação (número,
características, status, papeis, e a relação que mantém entre si), bem como o tipo de atividade
e as regras que a regem (contrato de comunicação, script da interação sobre os diferentes
modelos de contextos). Focalizado de forma abrangente, o contexto faz sobressair o aspecto
institucional, e se apresenta, portanto, como

[...] uma série sem fim de encaixes: assim, o quadro físico último será o
conjunto do mundo físico, e o quadro institucional último será o conjunto do
mundo social (e poderíamos dizer o mesmo do cotexto que, pelo viés do
intertexto, recobre uma extensão discursiva teoricamente ilimitada)
(CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2012, p. 127).

Ainda, segundo esses autores, a reflexão recente sobre contexto colocou em evidência
os seguintes pontos:

a) os diferentes ingredientes do contexto intervêm na comunicação apenas sob
a forma de ‘saberes’ e de ‘representações’: o contexto identifica-se ao
conjunto das representações que os interlocutores têm do contexto,
representações que podem ser ou não partilhadas pelos participantes do
processo comunicativo.
b) o discurso é uma atividade ao mesmo tempo condicionada (pelo contexto) e
transformadora (desse mesmo contexto); dada a abertura da interação, o
contexto é ao mesmo tempo construído na e pela maneira como se
desenvolve; definida de antemão, a situação é sem cessar redefinida pelo
conjunto de acontecimentos discursivos.
c) o contexto desempenha um papel fundamental no funcionamento dos
enunciados, tanto no que diz respeito às atividades de produção quanto no
que concerne às de interpretação (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU,
2012, p. 127-128).

Contudo, esses autores esclarecem que não se deve concluir que um discurso é
interpretável apenas quando o sujeito interpretante tem acesso à totalidade dessas informações
contextuais, pois, felizmente, nem sempre essas informações são relevantes no mesmo nível;
além do mais, algumas dentre elas estão inscritas no texto sobre a forma de índices de
contextualização (informações prosódicas, vocais e mímico-gestuais na interação face a
face.).
Nessa mesma perspectiva, Adam (2011a, p. 51-52), por sua vez, aborda o conceito de
contexto a partir de uma retomada, segundo ele inadequada, da fórmula “[...] Discurso =
Texto + Contexto/condições de produção e de recepção-interpretação e de seu simétrico
Texto = Discurso – Contexto/condições de produção”. Segundo o autor, essa fórmula, que
tem sua origem na análise do discurso francesa dos anos 1960-1980, precisa ser
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desconsiderada por duas razões: primeiro, “[...] porque deixa supor uma oposição e uma
complementaridade dos conceitos de texto e de discurso”, tendo em vista que esses dois
conceitos se sobrepõem e se cruzam em função da perspectiva de análise escolhida. Segundo,
porque é preciso considerar “[...] a passagem de uma concepção sociolinguística de análise do
discurso para sua redefinição como ‘disciplina hermenêutica plena’”. Essa virada
hermenêutica e mais precisamente a abertura da linguística para a interpretação, na
perspectiva de Adam, “[...] só parece possível se começarmos por ‘recusar à noção de
condições de produção, seu corolário, a situação de comunicação”. Deste modo, Adam recusa
a noção de condições de produções e define o contexto como a situação de comunicação,
situando as fontes interpretativas dos textos em seu interior.
Com relação à grafia da palavra, Adam escreve “co(n)texto” para afirmar que a
interpretação de enunciados isolados podem apoiar-se tanto na (re)construção de enunciados à
esquerda e/ ou à direita (co-texto) como na operação de contextualização (idealizar uma
situação de enunciação que torne possível o enunciado considerado). “Se, em uma interação
face a face, poder haver concorrência entre co-texto e contexto da enunciação, na escrita, o
co-texto é o dado mais imediatamente acessível” (ADAM, 2011a, p. 53). Desse modo, se o
co-texto está disponível e se ele se mostra suficiente, o interpretante não vai procurar em
outro lugar.
Mais adiante, Adam (Idem, p. 56) afirma que “[...] o contexto está ligado à memória
intertextual”. Com isso, conforme o autor, “Todo texto constrói, de forma mais ou menos
explícita, seu contexto de enunciação”. O que Adam chama de “memória intertextual”,
Berrendonner12 (apud Adam, 2011a, p. 57) define como “memória discursiva”, que diz
respeito aos conhecimentos partilhados pelos interlocutores, e “[...] toda interação como uma
operação sobre estados da memória discursiva para nela provocar modificações”. Portanto, a
memória discursiva é, ao mesmo tempo, o que permite e o que visa uma interação verbal.

2.2.3 As macro-operações descritivas

Descrevemos, nesta seção, alguns procedimentos de construção semântica da
proposição, com base nas operações que a ATD define para a sequência descritiva (ADAM,
2011a, p. 215-224), a saber: a tematização, a aspectualização, a relação e a expansão por
subtematização.
12
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2.2.3.1 Operação de tematização

A tematização é a macro-operação principal que garante unidade a um segmento,
caracterizando-o como uma espécie de sequência. Segundo Adam (2011, p. 217-218), essa
operação pode ser aplicada de três maneiras distintas, para a construção do sentido: prétematização (ou ancoragem), pós-tematização (ou ancoragem diferida) e retematização (ou
reformulação).
Na primeira aplicação, a denominação imediata do objeto encontra-se ancorada no
início do período descritivo. Já na segunda, ocorre uma denominação adiada do objeto, em
que a descrição é nomeada no curso ou no final da sequência. Nesse caso, em que a descrição
é dada tardiamente, a descrição pode permanecer obscura, dificultando, assim, a construção
do sentido. Finalmente, na terceira aplicação, ocorre uma nova denominação ou reformulação
do referente (objeto do discurso).

2.2.3.2 Operação de aspectualização

A macro-operação de aspectualização apoia-se na tematização. Agrupa duas
operações: fragmentação e qualificação. O primeiro caso consiste em selecionar partes do
objeto da descrição por meio da fragmentação ou partição desse objeto, tendo em vista a
focalização pretendida, ou seja, o objetivo da ação verbal. No segundo caso, colocam-se em
evidência as propriedades do todo e ou das partes selecionadas pela fragmentação para
atribuir-lhe uma qualidade. Essa operação “[...] é realizada, geralmente, pela estrutura do
grupo nominal nome + adjetivo e pelo recurso predicativo ao verbo ser”. (ADAM, 2011a, p.
219).

2.2.3.3 Operação de relação

De acordo com Adam (2011a), a macro-operação de relação agrupa duas outras
operações: contiguidade e analogia. A primeira envolve uma situação temporal que situa o
objeto de discurso em um tempo histórico ou individual e, ainda, uma situação espacial que
relaciona o objeto de discurso com outros objetos suscetíveis de tornar-se o tema de um
procedimento descritivo. Na relação por analogia, a descrição do todo ou das partes são
colocadas em relação com outros objetos por meio da assimilação comparativa ou metafórica.
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2.2.3.4 Operações de expansão por subtematização

A extensão por subtematização consiste na expansão descritiva de qualquer operação a
(ou combinada com) uma operação anterior. Essa extensão independe do objeto da descrição
e do gênero de discurso. Adam (2011a, p. 223) explica que “Na medida em que um segmento
descritivo não comporta nenhuma linearidade intrínseca, a passagem do repertório de
operações à textualização implica a adoção de um plano”. Desse modo, os planos de textos e
suas marcas específicas são fatores decisivos para a legibilidade e a interpretação de qualquer
descrição.

2.2.4 As categorias teóricas

Nesta seção, abordamos as categorias teóricas de análise das representações
discursivas, a saber, a referenciação, a predicação, a modificação, a localização espaçotemporal, a conexão e a comparação. Essas categorias possibilitarão descrever e explicar o
processo de construção das representações discursivas de vítima e de agressor nos textos dos
inquéritos policiais.

2.2.4.1 Referenciação

A categoria referenciação é um conceito desenvolvido pela Linguística de Texto
(Koch, 2011; Koch e Elias, 2009; Cavalcante, 2011, dentre outros). Nesta tese – a exemplo de
Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010); Ramos (2011) –, reinterpretaremos a operação
semântica tematização como um caso específico de referência / referenciação.
Para abordarmos o conceito de referenciação, acreditamos ser necessário iniciarmos
com a apresentação do que se entende por referente. Segundo Cavalcante (2011, p. 15), “[...]
referentes são entidades que construímos mentalmente quando enunciamos um texto. São
realidades abstratas, portanto, imateriais”. Contudo, a autora ressalta que os referentes não são
significados, muito embora reconheça que não é possível falar de referência sem recorrer aos
traços de significação. Observe-se o exemplo a seguir, retirado de nosso corpus:
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“A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar que manteve um relacionamento
com o autor durante oito anos, não tendo filhos com o mesmo. Todavia, relatou que acerca de
três meses rompeu sua relação, em virtude não ter sentimentos por este, alegando ainda não
suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele na prisão, onde cumpria pena por tráfico
de drogas”.
Podemos perceber, nesse exemplo, a presença de dois referentes, ou seja, dois objetos
de discurso: a vítima e o autor, no caso, o suposto agressor.
Conforme nos informa Cavalcante (2011), apesar de os referentes, em geral, se
realizam por meio de expressões referenciais, eles também não são formas. Assim, o modo
como o enunciador e seus possíveis interlocutores constroem a representação dos referentes
(objetos de discurso) em suas mentes nunca é a mesma em qualquer situação efetiva de
comunicação.

O ato de referir é sempre uma ação conjunta [...]. É na interação, mediada
pelo outro, e na integração de nossas práticas de linguagem com nossas
vivências socioculturais que construímos uma representação – sempre
instável – dessas entidades a que se denominam referentes.
(CAVALCANTE, 2011, p. 15-16).

Para Koch e Elias (2009), a referenciação é concebida como o resultado de um
processamento estratégico dinâmico e, sobretudo, intersubjetivo, que se estabelece no quadro
das interações entre sujeitos sociais atuantes, capaz de se transformar no curso dos
desenvolvimentos discursivos, de acordos e desacordos. Essa perspectiva é assinalada pela
substituição do termo referência por referenciação, visto que passam a ser objetos de análise
as atividades de linguagem realizadas por sujeitos históricos e sociais em interação, sujeitos
que constroem mundos textuais cujos objetos não espelham fielmente o mundo real, mas são
interativa e discursivamente construídos em meio às práticas sociais, ou seja, são objetos-dediscursos.
A referenciação constitui, assim, uma atividade discursiva, em que “O sujeito, por
ocasião da interação verbal, opera sobre o material linguístico que tem à sua disposição,
procedendo a escolhas significativas para representar estados de coisas, com vistas à
concretização de sua proposta de sentido” (KOCH, 2014, p. 33). Nesta perspectiva, as formas
de referenciação e de construção dos objetos de discurso são escolhas (estratégicas) do sujeito
em interação com outros sujeitos, em função de um querer dizer.
Cavalcante (2011) apresenta duas maneiras de abordar os objetos de discurso dentro
de um texto. A primeira prioriza a manifestação das expressões referenciais no cotexto para
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descrever diferentes processos de introdução, de anáfora13 e de dêixis. A segunda, por sua vez,
prioriza a construção sociocognitivo-discursiva do objeto de discurso em detrimento do
critério primário da explicitação das expressões referenciais. Para a autora,

Embora, em ambas as abordagens dos fenômenos referenciais busquem-se
analisar o modo como a representação mental do objeto de discurso vai se
configurando, não somente a partir de indícios fornecidos pelo cotexto, mas
também de todos os outros dados do entorno sociocultural e situacional dos
enunciadores e coenunciadores, a prioridade dada à menção das expressões
referenciais, na primeira visão, termina sendo decisiva, sobretudo, para a
separação entre estratégias de introdução referencial e de anáfora
(CAVALCANTE, 2011, p. 53).

De acordo com a primeira perspectiva, existem duas possibilidades de introdução do
referente. Na primeira possibilidade, os referentes (objetos de discurso) são introduzidos no
texto pela primeira vez por meio da ocorrência de introdução referencial. Na segunda, os
referentes já mencionados no texto são evocados por pistas explícitas no cotexto, isto é, de
anáforas. No primeiro caso, as expressões referenciais têm a função de introduzir,
formalmente, um novo referente no universo discursivo. Já no segundo caso, tem a função de
promover a continuidade de referentes já estabelecidos no universo discursivo. Observe-se o
exemplo seguinte, de nosso corpus:
“A vítima1 compareceu a esta Unidade Policial para informar que [1]manteve um
relacionamento com o autor2 durante oito anos, não tendo filhos com o mesmo2. Todavia,
[1]relatou que acerca de três meses [1]rompeu sua relação, em virtude não ter sentimentos por
este2, alegando ainda não suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele2 na prisão,
onde [2]cumpria pena por tráfico de drogas”.
No exemplo apresentado, os referentes “a vítima” e “o autor” são introduzidos
formalmente no texto pela primeira vez por um sintagma nominal (SN) que tem por
determinante um artigo definido. O referente “a vítima” é retomada pelo pronome elíptico ela
(1). Por sua vez, o referente “o autor” é evocado pelas expressões anafóricas “o mesmo”,
“este”, “ele” e pela elipse pronominal.
Essas duas possibilidades ou tipos de processos de construção de referentes, isto é, de
introdução/ativação no modelo textual é designado por Koch (2014, p. 34-35) pelos termos
ativação ancorada e não ancorada. Para essa autora, a introdução será “[...] não ancorada
“Anáfora é o mecanismo linguístico por meio do qual se aponta ou remete para elementos presentes no texto
ou que são inferíveis a partir deste. Comumente, reserva-se a denominação de anáfora à remissão para trás
(por ex., Paulo saiu; ele foi ao cinema) e de catáfora, à remissão para frente (por ex., Só quero isto: que vocês
me entendam)” (KOCH e ELIAS, 2009, p. 127, grifos das autoras).
13
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quando um objeto de discurso totalmente novo é introduzido no texto, passando a ter um
‘endereço cognitivo’ na memória do interlocutor”. Desse modo, “[...] um objeto textual até
então não mencionado é introduzido, ativado na memória, passando a preencher um nódulo
(‘endereço’ cognitivo, locação) na rede conceptual do modelo de mundo textual”. Tem-se
uma ativação ancorada sempre que um novo objeto é introduzido no texto com base em algum
tipo de associação com elementos já presentes no co-texto ou no contexto sociocognitivo.
Assim, “[...] um nódulo já presente na memória discursiva é reintroduzido na memória
operacional, por meio de uma forma referencial”, desse modo, o objeto de discurso
permanece saliente, ou seja, continua em foco.

2.2.4.2 Predicação

Essa categoria semântica não se encontra em Adam (2011a), mas será utilizada neste
trabalho como uma categoria de análise, tendo em vista que a predicação (verbal) é uma
operação que remete, segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 175), “[...] tanto à
operação de seleção dos predicados, no sentido amplo (ações, estados, mudanças de estado
etc.), como ao estabelecimento da relação predicativa no enunciado”. Observe-se o exemplo,
logo adiante.
“A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar que manteve um
relacionamento com o autor durante oito anos, não tendo filhos com o mesmo. Todavia,
relatou que acerca de três meses rompeu sua relação, em virtude não ter sentimentos por
este, alegando ainda não suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele na prisão,
onde cumpria pena por tráfico de drogas”.
Com relação ao papel que os verbos desempenham em um enunciado, Neves (2006)
afirma que além de assumirem uma posição central numa estrutura predicativa, são
responsáveis pelo acionamento de uma estrutura argumentativa, podendo indicar as seguintes
funções: ação (função de sujeito agente), processo (sujeito afetado ou experimentador), açãoprocesso (sujeito agente/causativo e sujeito afetado/efetuado), e estado (sujeito neutro ou
inativo).
A esse respeito, segundo Perine (2010, p. 135), “Quando conhecemos o verbo de uma
oração – isto é, seu significado e os complementos com que ele co-ocorre – podemos
determinar boa parte da estrutura das orações em que ele figura”. Cita como exemplo o verbo
confiar: a presença desse verbo em uma oração prever que haverá um sujeito com o papel

62
temático14 de Experienciador15; que por sua vez, exige um complemento governado pela
preposição em, com o papel de Causador de experiência. “Papel temático é a relação
semântica que existe entre o verbo e os diversos sintagmas que co-ocorrem com ele na
oração”. (PERINE, 2010, p. 147). Em outras palavras, o papel temático diz respeito à “[...]
relação de significado que liga uma palavra que exprime ação, estado ou evento (muitas vezes
um verbo, mas nem sempre) com as unidades que exprimem os participantes dessa ação,
estado ou evento”. (PERINE, 2006, p. 121). Os papeis temáticos “[...] experienciador /
causador de experiência se vinculam a verbos de significado sensorial ou emocional” (Idem,
p. 125).
“Paulo a agredia fisicamente, alegando que não tinha confiança nela”.
Importa ressaltar, ainda, que o sujeito pode ter várias funções semânticas. Observe-se
que no exemplo apresentado anteriormente, o sujeito assume dois papeis temáticos; no
primeiro caso, o papel temático de agente da ação verbal (“agredia”). No segundo caso, o
sujeito é o experienciador, ou seja, é o ser que experimenta um fenômeno interno, nesse caso
específico, o sentimento (emocional) de desconfiança.

2.2.4.3 Modificação

Essa categoria refere-se às qualidades ou propriedades atribuídas tanto aos referentes
(objetos de discurso) como também aos verbos em enunciados ou estruturas de predicações.

A vítima compareceu a esta Unidade Policial para informar que manteve um
relacionamento com o autor durante oito anos, não tendo filhos com o mesmo. Todavia,
relatou que acerca de três meses rompeu sua relação, em virtude de não ter sentimentos por
este, alegando ainda não suportar mais o fato de ter que se relacionar com ele na prisão,
onde cumpria pena por tráfico de drogas. Disse que em março registrou um BO nesta
Especializada em desfavor do autor pelo crime de ameaça [...].
Queiroz (2013, p. 67) define a modificação como “[...] a categoria que apresenta as
propriedades ou qualidades tanto dos referentes como das predicações, por isso ela pode ser
“Papel temático é a relação semântica que existe entre o verbo e os diversos sintagmas que co-ocorrem com
ele na oração” (PERINE, 2010, p. 147). Em outras palavras, o papel temático diz respeito à “[...] relação de
significado que liga uma palavra que exprime ação, estado ou evento (muitas vezes um verbo, mas nem sempre)
com as unidades que exprimem os participantes dessa ação, estado ou evento”. (PERINE, 2006, p. 121).
15
Os papeis temáticos “[...] experienciador / causador de experiência se vinculam a verbos de significado
sensorial ou emocional” (Idem, p. 125).
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subdividida em modificação da referenciação e modificação da predicação”. Desse modo, a
modificação está relacionada tanto ao sujeito (por meio de adjetivos ou expressões adjetivas)
quanto às ações verbais dos predicados (por meio das circunstancias adverbiais).
Ao abordar sobre os componentes da construção descritiva, Charaudeau (2012, p. 112)
apresenta três tipos de componentes, os quais são, ao mesmo tempo, autônomos e
indissociáveis, a saber: “nomear, localizar-situar e qualificar”. Ao abordar especificamente
sobre o componente qualificar, o autor afirma que esse componente consiste em atribuir a um
ser, de maneira explícita, uma qualidade que o caracteriza e o especifica, classificando-o em
um subgrupo. Qualificar, portanto, assim como nomear, segundo Charaudeau (Idem, p. 115),
“[...] é reduzir a infinidade do mundo, construindo classes e subclasses de seres. [...] a
qualificação atribui um sentido particular a esses seres, e isto de maneira mais ou menos
objetiva”. Com efeito, conforme enfatiza o autor, toda qualificação tem origem no olhar que o
sujeito lança sobre o outro e o mundo.

2.2.4.4 Localização
Essa categoria é um desdobramento da operação de “relação por contiguidade”
proposta por Adam (2011a). Segundo Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), “[...] a
localização indica as circunstâncias espaço temporais nas quais se desenvolvem os processos
e os participantes”: Por sua vez, Charaudeau (2012, p. 113) afirma que localizar/situar “[...] é
determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo e, por um efeito de retorno,
atribuir características a este ser na medida em que ele depende, para a sua existência, para a
sua função”. Ou seja, para a sua razão de ser, para a sua posição espaço-temporal. Veja-se
essa ocorrência no exemplo a seguir, de nosso corpus:

Natureza da ocorrência: Tentativa de estrupo
Local do fato: Residência do acusado
Data e hora do fato: 16/03/2012, por volta das 20 horas.
[...]
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA
Relata a vítima que o acusado chegou na data acima citada, em sua residência,
chamando-a para ver uma TV em sua casa, na intenção de fazerem negócio. Que quando a
vítima entrou na casa do acusado, o mesmo foi logo fechando a porta, tirou sua blusa e
baixou sua roupa íntima. Que o acusado amarrou as mãos da vítima com uma camisa e
tampou sua boca com uma camisa [...].
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Com relação ao uso da categoria da qualificação relacionado a lugares e épocas,
Charaudeau (2012) destaca como procedimento de análise a “Acumulação de detalhes e de
precisões de tipo factual sobre as maneiras de ser e de fazer”. Esse procedimento, às vezes, é
realizado com recursos a termos especializados, mais ou menos técnicos, com o objetivo de
produzir um efeito de coerência realista. Veja-se o exemplo, a seguir.

Natureza da ocorrência: Tentativa de homicídio
Local do fato: Residência da vítima
Data e hora do fato: 11 de fevereiro de 2011, por volta das 20 horas e 40 minutos.
[...]
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA
A vítima compareceu a esta Unidade Policial e disse que viveu em união estável com o
acusado por 06 meses, e que estão separados há 02 meses; que o acusado na última sextafeira (11/02/2011), invadiu a residência da sua ex-companheira e golpeou a mesma por
várias vezes com uma faca do tipo peixeira [...].
Ainda com relação à localização, Perine (2006, p. 123-124) destaca o papel temático
“localizando” “local” em que o primeiro elemento expressa a posição, ou seja, indica a
localização do evento descrito (a residência da sua ex-companheira). Já o segundo elemento,
por sua vez, especifica o lugar em que se dar o evento ou estado expresso pelo verbo (A
vítima compareceu a esta Unidade Policial); geralmente, esse papel é representado por um
advérbio de lugar ou por um sintagma precedido de preposição.

2.2.4.5 Conexão

A operação de conexão se apresenta no discurso como aquela que configura na
linearidade do texto os enunciados, estabelecendo entre eles uma relação de sentido. Adam
(2011a) distingue três tipos de marcadores de conexão: “os conectores argumentativos”, “os
organizadores e marcadores textuais” e “os marcadores de responsabilidade enunciativa”.
Esses marcadores exercem a função de ligação semântica entre palavras, proposições,
conjuntos de proposições e porções de texto, estabelecendo, assim, uma conexão entre duas
unidades semânticas.
Para Adam (2011a), os organizadores textuais exercem papel decisivo no balizamento
dos planos de texto. Podem ser de dois tipos, os que ordenam as partes da representação
discursiva nos eixos do tempo e do espaço, e os que estruturam a progressão do texto e a
indicação de suas diferentes partes. Para o autor, a combinação dos organizadores textuais e
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temporais tem o objetivo de auxiliar o leitor a construir um todo coerente. Veja-se exemplo
dessa ocorrência, logo adiante.

A vítima compareceu nesta Especializada para registrar que na data acima citada encontravase em casa quando falou para seu companheiro que iria dormir (deitar-se), pois estava
cansada. Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a vítima não aceitou e em
razão disso ele iniciou uma discussão passando a agredi-la, torcendo seu braço, apertando-o,
puxando seus cabelos, em seguida jogou-a no chão e tentou enforcá-la.
Dentre os marcadores de escopo de uma responsabilidade enunciativa, conforme
Adam (2011a, p. 187), situa-se “[...] os marcadores de quadros mediadores ou de fontes do
saber (indicando que uma porção do texto não é assumida por aquele que fala, mas mediada
por uma voz ou PdV)”. A recorrência a tempos verbais e a conectores concessivos são
algumas das formas que indicam um quadro enunciativo. Observem-se exemplos dessa
ocorrência, logo adiante (retirado de nosso corpus).
“Criança acompanhada de sua genitora Ana Paula Silva. Inquirida acerca dos fatos que deram
origem ao presente feito. Respondeu: o DECLARANTE é filho da vítima Ana Paula Silva;
Que seu irmão xxx, com 09 anos disse que no dia 08/04/2012, seu pai, Fernando ficou
tentando enforcar a vítima e, depois, pegou os braços da mesma e torceu para trás”.
“Que, em outro dia, não se recordando a data, lembra apenas que foi no ano de 2011, tomou
conhecimento por meio da vítima que a mesma vinha do trabalho, desceu do ônibus e,
quando estava em frente de casa, FERNANDO deu um bofete que quebrou os dentes da
vítima”.
Os conectores argumentativos associam as funções de segmentação16 (N4), de
responsabilidade enunciativa (N7) e de orientação argumentativa (N8). Eles permitem uma

[...] reutilização de um conteúdo proposicional seja como um argumento,
seja como uma conclusão, seja, ainda, como um argumento encarregado de
sustentar ou de reforçar uma inferência, ou como um contra-argumento. São
postos, nessa categoria, tanto os argumentativos e concessivos (mas, no
entanto, entretanto, porém, embora, mesmo que...) quanto os explicativos e
os justificativos (pois, porque, já que, se – é que...), o se dos hipotéticos reais
e ficcionais, o quando dos hipotéticos reais e os simples marcadores de um
argumento (até [até] mesmo, aliás, por sinal, além do mais, não apenas...)
(ADAM, 2011a, p.189).

Nessa mesma direção, Koch (2011, p. 33), por sua vez, destaca que “os operadores
argumentativos17 são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando-os em
(N4), (N7) e (N8): níveis apresentados na figura 2 (seção 2.1.1) – Esquema 4 – Níveis ou planos da análise de
discurso.
16
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textos e determinando a sua orientação argumentativa”. Nessa abordagem, considera-se que
“[...] o uso da linguagem é inerentemente argumentativo” (KOCH, 2011, p. 101), ou seja, a
argumentatividade está inscrita na própria língua, o que leva a um reconhecimento do valor
argumentativo da gramática. Para a autora,

Considerando-se como constitutivo de um enunciado o fato de se apresentar
como orientando a sequência do discurso, isto é, de determinar os
encadeamentos possíveis com outros enunciados capazes de continuá-lo, fazse preciso admitir que existem enunciados cujo traço constitutivo é o de
serem empregados com a pretensão de orientar o interlocutor para certos
tipos de conclusão, com exclusão de outros. Para descrever tais enunciados,
torna-se necessário determinar a sua orientação discursiva, ou seja, as
conclusões para as quais ela pode servir de argumento (KOCH, 2011, p. 101,
grifo da autora).

Isso significa que existem na gramática de cada língua certos elementos responsáveis
exatamente por esse tipo de relação, funcionando como operadores argumentativos, indicando
a força argumentativa dos enunciados. Assim, os operadores argumentativos ou discursivos
têm por função estruturar, através de encadeamentos, os enunciados em textos, dando-lhes
uma direção argumentativa, isto é, orientando o seu sentido em dada direção.

2.2.4.6 Comparação

Essa categoria será abordada neste trabalho como um desdobramento das operações de
relação por assimilação proposta por Adam (2011a). A comparação analógica é uma operação
que estabelece relações semânticas de semelhanças entre termos distintos (RAMOS, 2011).
De acordo com Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), a relação envolve dois processos: a
assimilação analógica, desenvolvida por meio das metáforas e de outras figuras de linguagem,
e os elementos de conexão que ligam os enunciados entre si. Observe-se exemplo dessa
ocorrência nos enunciados, a seguir.
“Que lembra que no dia Pedro estava muito bagunceiro, motivo pelo qual mandou ele entrar
em casa e não sair mais, e que a noite chegou a mãe dele, muito nervosa, dizendo que o filho
dela não era saco de pancada”.
“Que percebeu que Helena estava fumaçando e viu que vinha confusão”.
“O termo operadores argumentativos foi cunhado por O. Ducrot, criador da Semântica Argumentativa (ou
Semântica da Enunciação), para designar certos elementos da gramática de uma língua que têm por função
indicar (‘mostrar’) a força argumentativa dos enunciados, a direção (sentido) para o qual apontam” (KOCH,
2010, p. 30).
17
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Para Charaudeau (2012, p. 138), a analogia é um “[...] procedimento que consiste em
pôr em correspondência os seres do universo e as qualidades que pertencem a âmbitos
diferentes”. A analogia, segundo o autor, pode ser explícita, pelo emprego de termos de
comparação ([...] passa pela sua porta fazendo pouco dela, assoviando, como se nada tivesse
acontecido) e implícita, pelo aspecto de transferência de sentido (metáforas, metonímias etc.)
([...] a agredia fisicamente, alegando que não tinha confiança nela vítima, sendo doente de
ciúme.). Dessa forma, a comparação estabelece relações de sentidos por meio do processo de
comparação analógica.
Por sua vez, Koch e Elias (2016, p. 138) destacam o caráter argumentativo da
comparação, ao afirmarem que a relação que se estabelece entre “[...] um termo comparante e
um termo comparado, pode indicar igualdade, superioridade ou inferioridade. O confronto
entre os dois elementos é estabelecido, tendo em vista determinada meta a ser alcançada”.
Assim, a comparação é feita tendo em vista determinada conclusão, a favor ou contra a qual
se pretende argumentar.

2.3 ARGUMENTAÇÃO

O analista (...) é responsável por atualizar a armadura
em que se sustenta a argumentação, o esqueleto
escondido sob a carne das palavras (AMOSSY, 2011b,
p. 132).

Considerando a dimensão argumentativa da linguagem, faremos neste capítulo uma
abordagem, ainda que sumária, da argumentação. Desse modo, discutiremos, inicialmente, a
argumentação no âmbito dos estudos linguísticos e, na sequência, de modo mais específico, a
argumentação no campo jurídico, com uma breve abordagem do discurso jurídico e dos
argumentos que o compõem.

2.3.1 A argumentação no âmbito dos estudos linguísticos

A argumentação é parte constitutiva do funcionamento discursivo. Como ser dotado de
razão e de vontade, o homem, constantemente, forma juízos de valor, isto é, avalia, critica,
julga. Do mesmo modo, através do discurso, tenta influenciar o comportamento do outro a
fim de compartilhar determinadas opiniões. É por esta razão que se pode afirmar que “[...] o
ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões,
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constitui o ato linguístico fundamental, pois a todo e qualquer discurso subjaz uma
ideologia, na acepção mais ampla do termo” (KOCH, 2011, p. 17, grifos da autora). Nesse
sentido, o discurso constitui uma unidade pragmática, atividade capaz de produzir efeitos e
reações.
Ao produzir um discurso, o sujeito se apropria da língua, não apenas com a finalidade
de veicular mensagem ou de transmitir informações, mas, principalmente, com a intenção de
influenciar as ideias, opiniões, enfim, atuar sobre o outro. Assim, o homem se apropria da
linguagem para interagir socialmente, “[...] instituindo-se como EU e constituindo, ao mesmo
tempo, como interlocutor, o outro, que é por sua vez constitutivo do próprio EU, por meio do
jogo de representações e de imagens recíprocas que entre eles se estabelecem” (KOCH, Idem,
p. 19). Nessa perspectiva, delineia-se uma concepção mais ampla do termo argumentação, no
sentido de modificar, de reorientar, ou simplesmente, de reforçar, por meio da linguagem, a
visão das coisas, dos diferentes modos de ver, de sentir.
Fiorin (2015, p. 78) considera que “[...] a argumentação é uma questão de linguagem.
Por isso, nela o enunciador trabalha com a pluralidade de sentidos de uma palavra, os
sofismas”. O autor cita como exemplo o papel argumentativo da palavra “denuncismo” em
lugar de denúncia utilizada no campo político. “Enquanto a denúncia é o ‘ato de dar a
conhecer crime ou falta alheia’, o denuncismo é o ‘ato de fazer denúncias sistemáticas, sem
base na realidade, apenas para auferir vantagens políticas’” (Idem, p. 79, grifos do autor).
Com isso, o autor enfatiza que

Todo discurso constitui-se em oposição a outro discurso. No embate entre
eles, constrói-se um simulacro da palavra do outro. Com efeito, não se
combate o discurso alheio, mas uma imagem que se cria dele a partir das
categorias semânticas do discurso que polemiza com ele. Nessa relação
polêmica, certos termos ganham existência para expressar esse simulacro
(FIORIN, 2015, p. 79).

Por sua vez, Amossy (2011b, p. 130) informa que é preciso considerar a questão da
divergência de pontos de vista, que está na base da argumentação. Para a autora, a
argumentação só acontece, de fato, “[...] quando é possível haver uma discordância, ou, no
mínimo, uma forma alternativa de ver as coisas”. Nesse sentido, ela cita Aristóteles ao afirmar
que “[...] não se argumenta sobre o que é evidente”. Nessa ótica, a situação argumentativa
típica pode ser definida como o desenvolvimento e o confronto de pontos de vistas diferentes
sobre uma mesma questão, um mesmo objeto.
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A fim de evitar confusões, Amossy (2011b, p. 131) afirma que é preciso distinguir
claramente a intenção da dimensão argumentativa. Para a autora, mesmo que “[...] em sua
natureza dialógica o discurso comporte, como qualidade intrínseca, a capacidade de agir sobre
o outro, de influenciá-lo”, no entanto, é necessário distinguir “[...] a estratégia de persuasão
programada e a tendência de todo discurso a orientar os modos de ver do(s) parceiro(s)”. No
primeiro caso, o discurso manifesta uma intenção argumentativa (o discurso jurídico, por
exemplo). No segundo caso, o discurso comporta simplesmente uma dimensão argumentativa
(a notícia de jornal, que se pretende neutra; o relato de uma testemunha sobre algo que viu,
por exemplo).
Quando há a intenção de influenciar, de persuadir, o discurso escolhe uma ou mais
modalidades argumentativas. Amossy (2011b, p. 131) menciona o uso de três modalidades, a
saber: a modalidade demonstrativa, a negociada e a polêmica. Na primeira modalidade, uma
tese é apresentada a um auditório do qual se deseja obter a adesão pelos meios da
demonstração fundamentada, do raciocínio articulado apoiado em provas. Na segunda, os
parceiros que ocupam posições diferentes esforçam-se para encontrar uma solução comum
para o problema e chegar a um acordo. Por fim, na terceira modalidade há um confronto
violento de teses opostas, em que duas instâncias em total desacordo tentam superar a
convicção da outra, atacando as teses contrárias.
Já no caso da dimensão argumentativa, a estratégia de persuasão acontece de forma
indireta, muitas das vezes não admitida, velada. Ou seja, “Ela aparece na verbalização que
produz um discurso cujo objetivo declarado é outro e não o argumentativo: um discurso de
informação, uma descrição” (AMOSSY, 2011b, p. 132). Portanto, é preciso identificar e
analisar a maneira como esses discursos destinados a, antes de tudo, informar, descrever,
testemunhar, direcionam o olhar do outro para fazê-lo perceber as coisas de uma certa
maneira. Indiferente de o discurso apresentar ou não uma intenção argumentativa, “[...] a
argumentação é inseparável do funcionamento global do discurso”, o que significa que o
analista deve examiná-la tal como ela se inscreve, concretamente, no discurso, em uma dada
situação de comunicação.
Amossy (2011b) informa, ainda, que

O discurso argumentativo não se desenrola no espaço abstrato da lógica
pura, mas em uma situação de comunicação em que o locutor apresenta seu
ponto de vista na língua natural com todos os seus recursos, que
compreendem tanto o uso de conectores ou de dêiticos, quanto a
pressuposição e o implícito, as marcas de estereotipia, a ambiguidade, a
polissemia, a metáfora, a repetição, o ritmo. É na espessura da língua que se
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forma e se transmite a argumentação, e é através de seu uso que ela se instala
(AMOSSY, 2011b, p. 133).

Isso significa que a argumentação não é o emprego de um raciocínio que se basta por
si só, mas uma troca atual ou virtual – entre dois ou mais parceiros que pretendem influenciar
um ao outro, em uma dada situação de interação. É preciso levar em consideração, também,
que a argumentação supõe a situação concreta de enunciação: quem fala a quem, em que
relação de lugares, qual é o papel de cada um dos participantes, quais são as circunstâncias
exatas da troca, bem como o momento e o lugar em que ela acontece.
Ao inscrever o estudo da argumentação dentro de um quadro comunicacional e sóciohistórico, Amossy (2011b, p. 133) afirma, também, que é preciso estudar de perto “[...] a
maneira como a argumentação se inscreve, não somente na materialidade discursiva (...), mas
também no interdiscurso”. Com efeito, é primordial analisar o modo como o texto assimila a
fala do outro pelas numerosas vias do discurso relatado, do discurso direto ou da citação ao
indireto livre. Para a autora, a “[...] heterogeneidade constitutiva é um dos fundamentos da
fala argumentativa na medida em que esta, necessariamente, reage à palavra do outro, quer
seja para retomá-la, modificá-la ou refutá-la” (AMOSSY, 2011b, p. 133). Por isso, a
relevância de se conhecer a essência do que é dito ou escrito, em uma determinada sociedade,
sobre o tema posto em questão.
Nesse contexto, a autora retoma nos estudos da argumentação dois pólos da retórica
clássica: o ethos – a construção da imagem de si que o orador projeta em seu discurso
(AMOSSY, 2011a), e o pathos – a construção discursiva da emoção que ele quer suscitar em
seu auditório e que também deve ser construída discursivamente. De fato, os meios
discursivos que a estratégia de persuasão mobiliza põem em evidência tanto o logos quanto o
ethos e o pathos, e é o modo como essa operação os liga em uma troca real de interação,
ocorrida em uma dada situação de discurso, que confere à fala sua força de persuasão.
Em uma abordagem linguística-textual da argumentação, Caldes (2009b) afirma que a
razão de ser de qualquer texto é a de cumprir um determinado propósito comunicativo e, por
esse motivo, a organização textual não se processa, por si só, de forma gratuita. Partindo desse
pressuposto, ela analisa até que ponto o processo de construção textual interfere ou é um
elemento condicionador da construção argumentativa específica de um dado texto, levando
em consideração o gênero em que este se inscreve. Ancorada na perspectiva de Grize (1990)
que considera que o ato de argumentar pode ser entendido em duas acepções distintas: tanto
de um ponto de vista processual (a forma como a argumentação se concretiza), quanto de um
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ponto de vista mais abrangente (os efeitos que se pretende obter), ela ressalta que a
possibilidade de se admitir essas duas abordagens, e, além disso, de percebê-las numa relação
de complementaridade implica aceitar que “[...] o acto de argumentar decorre, na sua
essência, de um acto de comunicação” (CALDES, 2009b, p. 32), e, por isso mesmo, apresenta
uma natureza interpessoal e dialógica que lhe é intrínseca, no sentido em que ambos se
constituem enquanto atos dirigidos e visam, portanto, intervir e agir sobre o outro.
A autora observa, ainda, que enquanto fenômeno linguístico, a argumentação
apresenta uma dimensão formal que diz respeito ao “[...] modo como, em cada situação
particular, os argumentos se apresentam e se organizam” com vistas a uma determinada
conclusão ou tese. Para Caldes (2009b, p. 35), “Argumentar significa, na sua essência,
influenciar o outro de alguma forma, levando-o a inferir e a aceitar como válida uma dada
conclusão”. Na perspectiva textual da argumentação em que a autora se situa, a relação
estabelecida entre o(s) argumento(s) e a conclusão que ele(s) justifica(m) é estabelecida no
texto através do seu percurso argumentativo. O percurso argumentativo diz respeito ao “[...]
processo linguístico/semiótico que permite assegurar, do ponto de vista textual, a passagem
dos argumentos à respectiva conclusão ou, num movimento inverso, da conclusão aos
argumentos que a suportam”. Contudo, conforme ressalta Grize18 (2002, citado por Caldes,
2009b) muito mais do que viabilizar esse percurso, faz-se, também, necessário instaurar a
argumentação em um quadro situacional e comunicativo que a legitime.
Assim, de acordo com Caldes (2009b, p. 35), três dimensões fundamentais marcam o
percurso argumentativo de um texto, a saber, “[...] as dimensões intencional, formal e
institucional”. A primeira refere-se à finalidade comunicativa, tendo em vista que quando se
argumenta, argumenta-se para um determinado fim. A segunda, diz respeito ao agenciamento
linguístico e ou semiótico na composição das unidades textuais. Por fim, a terceira dimensão
define não só as normas, os direitos e os deveres que regulam a interação entre os indivíduos,
como também estabelece os parâmetros de adequação de cada gênero textual a uma dada
situação comunicativa, de acordo com as indexações sociais de que ele é portador. Com
efeito, o percurso argumentativo de um texto deriva da relação que se estabelece entre essas
três dimensões mencionadas, resultando, assim, na dinâmica interna do texto. Além disso,
vale lembrar que o percurso argumentativo de um texto é determinado pelas representações
que os sujeitos possuem da situação de interação sócio-comunicativa em que ele se enquadra.

GRIZE, Jean-Blaise. Les deux faces de l’ argumentation. L’ inférenceet la déduction. In. M. FORNEL e J-C
PASSERON. L’ argumentation: prevue et persuasion. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, p.
13-27.
18
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Por seu turno, Pinto (2009) descreve algumas estratégias argumentativas em textos de
caráter persuasivos. Para a autora, o ato de argumentar, de forma a ter um efeito persuasivo,
deve ser descrito tanto do ponto de vista linguístico quanto retórico, como também deve estar
relacionado às diversas práticas sociais. Assim, a autora defende que a argumentação no
gênero

[...] corresponde a todos os mecanismos plurissemióticos (verbais e não
verbais) presentes em textos que circulam nas diversas actividades sociais (e
são por elas coibidos) com o objectivo de persuadir determinado interlocutor
a perfazer determinado acto, aderir a uma ideia, ser convencido a agir de
determinada forma (PINTO, 2009, p. 43).

Desse modo, segundo a autora, a argumentação deve ser descrita a partir de aspectos
linguísticos/não linguísticos, retóricos e também organizacionais que interagem entre si e com
outros elementos situacionais. Quanto aos aspectos retóricos, ela ressalta as “imagens do
locutor (ethos) e do interlocutor (pathos) construídas textualmente” (Ibidem). Com isso, a
autora defende a tese de “[...] uma argumentação complexa, dinâmica e, consequentemente,
própria e diferenciada” nos gêneros textuais persuasivos.
Conforme vimos, o estudo da argumentação pode ser efetuado tanto ao nível do
discurso quanto ao nível dos textos, pelo uso de palavras ou expressões que sublinham uma
orientação argumentativa final. De fato, a argumentação está presente em todos os textos, para
além dos que se apresentam como tipicamente argumentativos ou persuasivos. As relações
discursivas ou pragmáticas apresentam um caráter eminentemente subjetivo, já que dependem
das intenções do falante, dos efeitos a que este visa ao produzir o seu discurso. Assim sendo, é
preciso considerar que a análise argumentativa põe em destaque, ao mesmo tempo, as
intenções e os propósitos do falante em uma dada situação de interação comunicativa e as
estratégias empregadas para realizá-las. Dessa forma, a argumentação na língua também pode
ser explorada para responder, de um modo geral, às questões que não são de ordem
linguística, apenas, e que são postas em diversas disciplinas das Ciências Humanas.

2.3.2 A argumentação na nova retórica

No Tratado da argumentação: a nova retórica, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005)
rompem com o conceito da razão e do raciocínio desenvolvido por Descartes e afiliam-se à
tradição retórica grega, principalmente a aristotélica, para desenvolverem sua teoria da
argumentação: “A publicação de um tratado consagrado à argumentação e sua vinculação a
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uma velha tradição, a da retórica e da dialética gregas, constituem uma ruptura com uma
concepção da razão e do raciocínio, oriunda de Descartes” (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2005, p. 1, grifos dos autores). Para os autores, a argumentação foge das certezas
do cálculo, visto que o campo da argumentação é o do verossímil, do provável.

É por esta razão que nosso tratado se relaciona sobretudo com as
preocupações do Renascimento e, consequentemente, com as dos autores
gregos e latinos, que estudaram a arte de persuadir e de convencer, a
técnica da deliberação e da discussão. É por essa razão também que o
apresentamos como uma nova retórica (PERELMAN; OLBRECHTSTYTECA, 2005, p. 5, grifo dos autores).

Com relação a essa ruptura, Pinto (2010, p. 43-44) comenta que esses autores se
desvencilharam dos teóricos clássicos em dois pontos. Primeiro, “[...] preocuparam-se com
técnicas argumentativas utilizadas no discurso escrito, ao contrário dos antigos que as
estudavam no discurso oral”. Segundo, concentraram-se apenas no “[...] condicionamento do
auditório pelo discurso e, dessa forma, se detiveram na ordem de apresentação dos
argumentos, visando a um maior efeito. Com isso, negligenciaram as provas extratécnicas
aristotélicas19, que consideraram não pertencer à técnica retórica”.
Em seu tratado, Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) resgatam da retórica aristotélica
as provas dialéticas. No entanto, ao fazerem esse resgate, não se limitaram a transpor
acriticamente o conceito de dialética da Antiguidade aos nossos dias. Pelo contrário, suas
reflexões sobre o discurso argumentativo e a introdução dos conceitos de auditório interno e
universal ampliaram de modo significativo o conhecimento acerca desse processo de
comunicação, conforme podemos apreender em suas falas: “É evidente, entretanto, que nosso
tratado de argumentação ultrapassará, em certos aspectos – e amplamente –, os limites da
retórica antiga, ao mesmo tempo que deixará de lado outros aspectos que haviam chamado a
atenção dos mestres da retórica” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 6). Ao
deixar de lado aspectos da retórica antiga, Perelman propõe o resgate do critério da
verossimilhança, esquecido pela proposta racionalista. Busca demonstrar que as verdades
podem ser evidentes, mas as opiniões e teses são verossímeis. Para ele, a questão a ser posta é
a da razão prática, do homem por aquilo que ele realmente é: um ser social, histórico,
contextualizado.

19

Em seus estudos sobre retórica, Aristóteles distingue três tipos de provas dentro do raciocínio argumentativo: o
ethos, o logos e o pathos. A primeira centra-se no caráter do orador construído discursivamente; a segunda
baseia-se no próprio discurso e a terceira ancora-se nas emoções provocadas no auditório pelo discurso.
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Importa ressaltar que a retórica antiga se ocupava, acima de tudo, com a arte de falar
em público de modo persuasivo; priorizava o uso da linguagem falada e seus discursos eram
proferidos para um público reunido em praça pública a fim de obter a adesão deste a uma tese
que se lhe apresentava. Desse modo, conforme observam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005,
p. 6), “Vê-se, assim, que a meta da arte oratória – a adesão dos espíritos – é igual à de
qualquer argumentação”. Por isso, “[...] não temos razão para limitar nosso estudo à
apresentação de uma argumentação oral e para limitar a uma multidão reunida numa praça o
gênero de auditório ao qual nos dirigimos”, criticam os teóricos. Com efeito, a preocupação
maior desses autores recaia sobretudo na compreensão da estrutura da argumentação e não na
arte da eloquência.
Ao designar a sua teoria da argumentação como uma “nova retórica”, Perelman optou
por uma identificação entre argumentação e retórica. Como estratégia e como ponto de
partida, essa opção é aceitável. Contudo, conforme observa Grácio (1993), para um
aprofundamento e continuação do seu pensamento seria necessário que se procedesse a uma
distinção entre argumentação e retórica, distinção cujo critério seria,
[...] identificar o termo ‘argumentação’ com o termo ‘retórica’ sempre que se
trate de discurso, escrito ou falado. Desta forma, sempre que se escreve ou
fala, também se argumenta e se faz retórica. Distinguir argumentação e
retórica quando a ação comunicativa exercida sobre nós não depende
exclusivamente do discurso: dessa forma, há uma retórica das imagens, que
alguma publicidade ilustra muito bem; há uma retórica da moda, com a qual
está relacionado o nosso modo de vestir, o modo de nos pentearmos, etc., há
uma retórica da violência, que faz com que, face a uma arma, e sem a
necessidade de quaisquer palavras, vejamos os nossos comportamentos
alterados (GRÁCIO, 1993, p. 11).

Assim, de acordo com Grácio (1993), essa distinção possibilitaria a substituição da
palavra “racionalidade” pela palavra “retórica”, substituição que permitiria abandonar as
formulações que estabelecem uma partilha rígida entre o racional e o irracional e perspectivar
a construção das inteligibilidades, sejam elas quais forem, como um fenômeno complexo de
codificação comunicativa no qual o elemento estético estaria fortemente implicado.
Pinto (2010, p. 32), por sua vez, estabelece uma relação entre argumentação e retórica.
Para esta autora, desde a Antiguidade, a retórica esteve relacionada à argumentação. “Em
Aristóteles, por exemplo, o conteúdo racional do discurso (argumentação) esteve sempre
relacionado à maneira como este discurso era proferido no intuito de persuadir (retórica)”.
Contudo, conforme enfatiza a autora, ao longo da história, a argumentação conservou o seu
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aspecto de racionalidade; já a retórica passou a ser sinônimo de eloquência até em demasia e a
assumir um sentido pejorativo.
Coelho20, no prefácio à edição brasileira do Tratado da Argumentação, ressalta que
o ponto de partida de Perelman na elaboração de uma nova retórica foi o modo pelo qual se
entendeu, a partir da codificação napoleônica principalmente, o raciocínio jurídico, isto é, o
relacionado com a aplicação do Direito. Ele enfatiza, ainda, que a nova retórica de Perelman
enseja possibilidades inéditas para a teoria do conhecimento jurídico, uma vez que estabelece
a ligação entre a aplicação de normas e o raciocínio dialético, em sua formulação aristotélica.
Desse modo, defende a ideia de que não existem interpretações jurídicas verdadeiras, isto é, as
premissas da argumentação não são evidentes, antes, resultam de um acordo entre quem
argumenta e o seu auditório.
No campo da retórica, o termo auditório designa, de um modo geral, aqueles a quem é
dirigido o discurso do orador. A relação orador-auditório reflete o quadro situado da produção
do discurso do orador e evidencia o princípio da adaptação ao auditório como um componente
retórico fundamental desse discurso. Na retórica antiga, o auditório implicava uma dimensão
presencial de um grupo de pessoas com o qual se estabelecia uma interação assimétrica: ao
orador competia a iniciativa discursiva e ao auditório, as manifestações de agrado (aplausos,
vivas) ou de desagrado (assobios, vaias), que permitiam aferir a eficácia persuasiva do
discurso (GRÁCIO, 2013).
Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 23), toda argumentação se desenvolve
tendo em vista um auditório21. “O conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois,
uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz”. Mais adiante, os teóricos reforçam:
“É, de fato, ao auditório que cabe o papel principal para determinar a qualidade da
argumentação e o comportamento dos oradores” (Idem, p. 27). Se, como afirma esses autores,
o ouvinte é o conjunto daqueles sobre os quais o orador quer influir, pela sua argumentação, é
necessário considerar que esse conjunto é uma imagem ou representação que o orador cria,
segundo seus objetivos e intenções.
Nessa perspectiva, o auditório não está isento de responsabilidade na manipulação de
que possa ser alvo, podendo admitir-se que a qualidade da própria retórica dependa mais da
capacidade crítica do auditório do que das qualidades de eloquência do orador. Neste
20

Fábio Ulhoa Coelho é o autor do prefácio à edição brasileira do Tratado da Argumentação: a nova retórica,
de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. XI-XVIII).
21
Apesar de não mencionar o termo “representação discursiva”, contudo, entendemos que a ideia de auditório
desenvolvida por Perelman refere-se às imagens e ou representações discursivas que o orador constrói de seu
ouvinte/leitor, de acordo com suas intenções e propósitos.
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sentindo, Barriga (2009, p. 33) comenta que “Perelman faz assentar a garantia dos raciocínios
no discernimento daqueles a quem dirige a argumentação, faz derivar a validade da
argumentação e a força dos argumentos da qualidade dos auditórios para os quais tais
argumentos são eficazes”. Assim, faz-se acrescer à adesão, enquanto critério de eficácia, a
compreensão e a liberdade, enquanto pressuposto de legitimação da retórica.
A noção de auditório apresentada por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) tem sido
alvo de interpretações controversas. A esse respeito, Damele (2014, p. 225) afirma que ao
centralizar o discurso no “[...] auditório, e a necessidade, inteiramente retórica, de construir o
discurso em função dos destinatários ameaçava reconduzir o discurso para um plano
eminentemente relativístico”. Desse modo, a argumentação estaria limitada à tentativa de
mobilizar os argumentos para suscitar a adesão dos espíritos à tese proposta ao assentimento.
“Perelman estava bem ciente de que o auditório, por muito ideal e universal que pudesse ser”,
não poderia ser caracterizado, em última análise, “mais do que como uma construção do
orador”, comenta Damele (2014, p. 225).
Ao tomar como exemplo as motivações das sentenças em uma decisão judicial,
Damele (2014) afirma que o auditório imediato de um juiz será constituído pelas partes
envolvidas no processo. De um modo geral, esse auditório será formado por todos os
operadores jurídicos, ou por aqueles a quem possa interessar o caso em questão: “[...] os
juízes das instâncias superiores, os advogados ou os juízes dos casos futuros chamados a
confrontar-se com os precedentes, e a jurisprudência, os juristas” (Idem, p. 225). Finalmente,
esse auditório também poderá vir a ser constituído, em um nível máximo de generalização,
por toda a opinião pública, ou pelo menos, por todos aqueles interessados em questões
jurídicas lato sensu: “[...] não só os juristas, mas também os políticos, os jornalistas, mais ou
menos especializados, e os possíveis comentadores. (...) o auditório do juiz será, portanto,
necessariamente, social e historicamente contextualizado” (Ibidem). Com efeito, conforme
enfatiza o autor, ainda que seja um auditório “ideal”, contudo, apenas metaforicamente pode
ser considerado “universal”, isto é, formado por “todos os seres racionais” pertencentes a uma
dada comunidade jurídica.
Para Damele (2008), a nova retórica perelmaniana configurou-se como uma tentativa
de superar a fórmula da justiça formal. Perelman procurava um método que justificasse
racionalmente a escolha de um sistema de valores e não de outro. Desse modo, na tentativa de
fugir às ideias relativistas dos estudos sobre o conceito de justiça numa ótica neo-positivista,
Perelman viu na “[...] antiga arte da retórica a possibilidade de uma nova abordagem ao
estudo da linguagem natural, ambígua e não formalizável da ética, da política, do direito e das
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disciplinas humanísticas”. Contudo, o risco de uma “consequência relativista” não estaria
totalmente descartada, caso não afastasse a retórica da “[...] sombra da sofística e das suas
manipulações” (DAMELE, 2014, p. 224).
Desse modo, segundo o autor, seria necessário uma abordagem que não reduzisse a
retórica a um repositório dos melhores truques para cada ocasião, a um conjunto de técnicas
persuasivas, apenas. Seria necessário, pois, colocar a retórica a serviço daquela razoabilidade
que Perelman indicava como terceira via, própria do discurso prático, como alternativa à
rígida contraposição entre racionalismo e irracionalismo. Assim,

A solução encontrava-se, em suma, na retórica aristotélica: não num manual
de truques e figuras retóricas, mas num tratado sobre o discurso, integrado,
pelo menos na aparência, num grande desenho teórico que também incluísse,
para além da própria retórica, a lógica e a dialética (DAMELE, Idem, p.
224).

Isso significa que a retórica perelmaniana deveria, em suma, ser “nova” em sua
abordagem disciplinar e sistematizante e “aristotélica” em sua função de persuadir, sem
dúvida, mas ao serviço da dialética.

A argumentação no domínio jurídico
O direito, tal como é praticado, é o que nasce da
controvérsia, no processo, e se cristaliza nas decisões do
juiz (PERELMAN, 1996, p. XIII).

O estudo da argumentação jurídica relaciona-se diretamente com a teoria do discurso.
Tem por finalidade questionar e demonstrar a possibilidade e a validade de uma
fundamentação racional do discurso jurídico, estipulando-lhe algumas regras e formas. Para
Perelman (1996), o discurso jurídico se apresenta como uma argumentação regulamentada,
cujos aspectos podem variar conforme as épocas, os sistemas de direito e as áreas de
aplicação.
Uma questão de primacial relevância para a cientificidade do Direito é a possibilidade
de justificação racional do discurso jurídico, a qual é, de acordo com Toledo (2005, p. 48),
“[...] imprescindível para a solidez de um Estado Democrático de Direito”. Para a autora,
caracterizam-se como consensos racionais (e, dentro deles, o jurídico), apenas aqueles
passíveis de uma justificação discursiva, segundo regras de argumentação. Por esse motivo,
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[...] as decisões tanto políticas quanto jurídicas nesse tipo de Estado
expressam o acordo que melhor satisfaz racionalmente os interesses dos
participantes do discurso, com a formação comum do juízo mediante a
ponderação daqueles interesses expressos em argumentos, respeitando-se a
autonomia do Outro (TOLEDO, 2005, p. 48, grifos da autora).

De acordo com Toledo (2005, p. 48), “A racionalidade que, nas ciências da natureza,
apresenta-se sob a forma da verdade de suas proposições, é, no Direito, como ciência
normativa, evidenciada pela correção de suas assertivas”. A autora salienta, ainda, que esta
correção deve estar presente “[...] tanto na teoria quanto na prática jurídica, pois ambas, para
ultrapassarem o âmbito da mera doxa, carecem de demonstração racional de suas afirmações”.
Com isso, entendemos que as decisões jurídicas não podem ser puramente arbitrárias, antes
exigem razões ou motivos que as justifiquem, as tornem razoáveis ou lhes confiram, pelo
menos, uma certa razoabilidade.
A esse respeito, Grácio (1993) esclarece que a necessidade de justificação racional não
implica uma tarefa de fundamentação última nem o estabelecimento de, ou o recurso a,
critérios incontestáveis e infalíveis que garantam, definitivamente, a sua validade. Para ele, a
racionalidade do empreendimento justificativo refere-se à forma como se articula, sem
rupturas absolutas com o pré-existente, o tradicional e o novo, à maneira pela qual se
consegue assegurar uma continuidade entre o passado ou o atualmente estabelecido e aquilo
que pretende estabelecer-se.

Por isso, a perspectiva perelmaniana duma racionalidade que rejeita a
seriedade de uma dúvida universal, a oposição da razão e da vontade ou a
nítida separação destas duas faculdades, tende a sublinhar que se o dado
constitui um elemento do qual é impossível prescindir, isso não é, contudo,
impeditivo – é, pelo contrário, solidário – de uma atitude pluralista que
permite, dentro do razoável, configurações interpretativas e
contextualizações de sentido diversas. Pois que, a não ser que nos guiemos
pelo critério da evidência, nada é pura, simplesmente e sem mais, dado de tal
forma que a avaliação dos dados ficasse excluída (GRÁCIO, 1993, p. 53,
grifos do autor).

Ainda segundo Grácio (Ibidem), se, da mesma forma como acontece nos sistemas
jurídicos, os pontos de partidas não são nem arbitrários nem necessários, mas comportam
sempre ambiguidade, então, o que existe é um jogo que através de raciocínios e de valores
“[...] articula, organiza e hierarquiza os dados pré-existentes em função de uma coerência
posta em manifesto nas ligações estabelecidas entre aquilo de que se parte, a interpretação que
disso se faz e a apresentação dos novos pontos a que se chega”. Assim, a racionalidade no
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discurso jurídico situa-se, precisamente, ao nível da justificação desta passagem para o novo,
ou seja, da elaboração raciocinada de uma continuidade que apresenta uma situação nova
como síntese de transição.
Nesta perspectiva, a ruptura com o que se aceita só é racional se se apresentarem as
razões pelas quais se mostra a insuficiência do que se rejeita e os motivos que justificam uma
nova tomada de posição. A racionalidade, tal como ela se apresenta no direito, é sempre uma
forma de continuidade: conformidade a regras anteriores ou justificação do novo através de
valores antigos. O que não tem qualquer ligação com o passado só pode impor-se pela força,
não pela razão. Isso significa que, para os juristas toda a racionalidade é continuidade. Assim,
a racionalidade apresenta-se, no quadro da jurisprudência, como adaptação àquilo que já é
admitido (PERELMAN, 1996).
Com efeito, admitir a possibilidade de uma justificação racional significa admitir ao
mesmo tempo um uso prático da razão, não limitando esta à faculdade de discernir relações
necessárias, nem sequer relações referentes ao verdadeiro ou ao falso. Isso porque toda
justificação racional supõe que raciocinar não é somente demonstrar e calcular, é também
deliberar, criticar e refutar. Ou seja, é apresentar razões pró e contra, é, portanto, argumentar.
Desse modo, pode-se afirmar que a ordem jurídica é, essencialmente, uma ordem
adaptativa e que a sua racionalidade reside na fidelidade a regras, a começar pelo princípio
que “[...] se manifesta pela regra de justiça e, mais particularmente, pela conformidade com os
precedentes, que assegura a continuidade e a coerência de nosso pensamento e de nossa ação”
(PERELMAN, 1996, p. 367). A esse respeito, Grácio (1993, p. 54-55) comenta que na ordem
jurídica vemos, assim, “[...] trabalhar uma dialética entre formalismo – fidelidade entre as
regras e a tradição – e pragmatismo – que exige que sejam tomadas em consideração as
consequências que, num ou noutro sentido, advêm da interpretação dos textos e da aplicação
da lei”.
Perelman (1996, p. 371) ressalta que em direito, toda nova regra se inspira em alguns
princípios mais gerais que ela precisa e estrutura, ou seja, toda decisão é fundamentada em
alguma regra que a justifica: “[...] assistimos a uma dialética constante entre a razão e a
vontade, entre as estruturas que fixam os âmbitos de uma ação e as decisões que precisam,
adaptam e até modificam esses âmbitos, se forem incompatíveis com regras mais bem
assentes”. Desse modo, para ele, a razão e a vontade não se apresentam como uma dualidade
irredutível, não tendo qualquer valia para a elaboração da outra, mas se acham, efetivamente,
em constante interação.
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No que diz respeito à interpretação jurídica, bem como ao papel que o juiz exerce na
aplicação do direito, Perelman (1996, p. 472) afirma que “O juiz, em todas as legislações
modernas, é obrigado a julgar e a motivar suas sentenças”. Assim, obrigado a julgar e a
motivar, o juiz deve tratar o direito que é encarregado de aplicar como “[...] um sistema a um
só tempo coerente e completo”. Isso significa que, ao juiz compete interpretar o direito de
modo a remover, de um lado, as incompatibilidades e contradições que poderiam, à primeira
vista, ocorrer e, de outro lado, completar as lacunas que porventura o legislador venha a
deixar.
Assim, para Perelman (1996), quanto mais precisa for a ordem jurídica determinada
pelo legislador, mais ela corresponderá, efetivamente, à ordem política e social à qual deve
aplicar-se, mais reduzido será o papel do juiz na aplicação do texto e menor sua parte na
elaboração do direito. Porém, conforme observa o autor, se os textos não forem redigidos com
precisão, ou se deixarem de corresponder à ordem política e social ambiente, assistiremos ao
primado do pragmatismo, ao triunfo do espírito sobre a letra.
Perelman (1996, p. 472) explica que esse modo de proceder do juiz deve ser motivado
relacionando suas conclusões com textos legais. “Essa motivação não é coerciva, pois não
resulta de um raciocínio puramente demonstrativo, mas de uma argumentação”. Note-se que o
papel de relevo dado à argumentação, diferentemente dos raciocínios demonstrativos dos
matemáticos, aponta, justamente, para a construção de uma racionalidade argumentativa
vinculada à prática, isto é, ao raciocínio prático jurídico.
Para o autor, é porque essa argumentação não é mero cálculo, e sim apreciação da
força deste ou daquele raciocínio, que a liberdade e a independência do juiz constituem um
elemento essencial na administração da justiça. “Não se trata de corromper, nem de apiedar,
nem de intimidar uma máquina de calcular, mas o juiz, por sua vez, tem um poder de decidir
e, portanto, uma responsabilidade correlativa, que pode exercer com ou sem discernimento”
(PERELMAN, 1996, p. 472-473). Com efeito, o que neste modelo está em causa não são
raciocínios de tipo analítico em que se passa, linearmente, e num único sentido, de premissas
para conclusões, mas de raciocínios dialéticos que supõem que o percurso que conduz à
aplicação de uma lei ou à decisão do juiz depende, quer de interpretações possíveis e, por
vezes, mesmo controversas da lei a aplicar, quer da apreciação das consequências que, em
cada caso concreto, resultam da aplicação da lei.
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Para Perelman (1996), uma reflexão sobre o raciocínio jurídico22 mostra que as razões
do legislador e do juiz, ainda que não sejam apenas de natureza dedutiva ou indutiva, nem por
isso são motivações puramente psicológicas: são argumentos a favor de uma tal ou tal tomada
de posição e uma refutação de argumentos a favor de posições opostas. Desse modo, o
modelo jurídico apresenta, pois, a possibilidade de uma racionalidade indissociável da
intervenção e da tomada de posição humanas. Nessa perspectiva, raciocinar não é calcular,
mas ajuizar e decidir, considerando as diferentes representações construídas a partir do ponto
de vista de quem enuncia, e apresentando as razões que melhor justifiquem a opção por
determinada escolha.
A vida dos operadores do direito desenvolve-se, quase sempre, nas atividades
argumentativas, nas suas articulações e com as suas diferenças. A esse respeito, Damele
(2014) informa que as argumentações partidárias dos advogados diferem daquelas através das
quais os juízes lançam mão para fundamentar as suas decisões nas motivações das sentenças,
como também diferem das argumentações que os juristas recorrem para justificar um
determinado entendimento perante a comunidade dos operadores jurídicos.

Nuns casos, trata-se de persuadir, noutros, de motivar; e noutros ainda, tratase de propor: ainda que estas atividades não sejam claramente cindíveis entre
si e esteja presente em medidas diferentes em cada tipo de discurso jurídico,
é óbvio que, em certos casos, será fácil prever a prevalência de uma sobre a
outra (DAMELE, 2014, p. 226).

O autor comenta que Perelman, ao dedicar quase vinte anos depois do Tratado a um
estudo sistemático da argumentação jurídica, em vista disso, é preciso, pois que se considere a
consolidação dessa tradição. Assim, para além das considerações sobre o auditório dos “[...]
‘operadores jurídicos’ e sobre os topoi ou loci jurídicos, entre os quais enumerava os
‘princípios gerais’ do direito, Perelman retomava um repertório de argumentos jurídicos já
sistematizados num catálogo essencial e coerente por Giovanni Tarello”. Dessa forma,
Damele (Idem) explica que os argumentos jurídicos classificados por Tarello podem ser
concebidos não como “[...] ‘esquemas de inferências’, mas como ‘esquemas de persuasão’,
utilizados para ‘propor a decisão de um significado’, ou ‘esquemas de justificação’, usados
para ‘motivar a decisão de um significado’”. Desse modo, os argumentos jurídicos eram
tratados, portanto, como “esquemas persuasivos gerais”, denominados por Tarello de

Para precisar a noção de “raciocínio jurídico”, Perelman (1996, p. 480) entende por essa expressão o raciocínio
do juiz, tal como se manifesta numa sentença ou aresto que motiva uma decisão.
22
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“argumentos persuasivos” ou, simplesmente, de “argumentos retóricos” (TARELLO23, 1980,
apud DAMELE, 2014, p. 226).
Segundo Damele (2014), os argumentos jurídicos descritos por Tarello tinham uma
função eminentemente descritiva, ao passo que a nova retórica perelmaniana parecia afastarse dessa direção, ao insistir na caracterização de um modelo normativo, ainda que imperfeito
e ambíguo, como era o auditório universal. De fato, “Justificar uma decisão significa,
também, persuadir um auditório, um auditório concreto, através do uso ‘estratégico’ dos
argumentos jurídicos” (DAMELE, Idem, p. 227). Isso significa que a eficácia dos argumentos
jurídicos está intrinsecamente relacionada aos aspectos retóricos e persuasivos inerentes aos
discursos jurídicos reais.
De acordo com Damele (Idem, p. 227-228), o problema da eficácia dos argumentos
empregados pelos operadores jurídicos relaciona-se, decisivamente, “[...] com o ‘contexto’
sócio-cultural, mas, sobretudo, com a identificação de técnicas argumentativas e
interpretativas setoriais, típicas do discurso jurídico”. Isso porque um texto, para que lhe seja
atribuído um significado deve, antes, ser interpretado e, essa interpretação, em âmbito
jurídico, deve ser justificada. Por isso mesmo, deverão existir algumas técnicas que presidam
a essa interpretação. “No caso dos textos jurídicos e das motivações judiciais, os ‘argumentos
jurídicos’ constituem ‘tipos ideais’ destas mesmas técnicas”, ressalta o autor.
Para Tarello24 (1974, citado por DAMELE, 2014, p. 229), a influência social e jurídica
sobre “as decisões, as motivações e as propostas” que objetivam atribuir significados a
documentos que regulam as normas da vida social, deveria ser um controle referente ao “[...]
procedimento intelectual que conduz à decisão sobre os significados, que se revelam
habitualmente na motivação, ou [que] conduz a uma proposta de decisão sobre os
significados, que se revelam habitualmente na argumentação”. A esse respeito, e de modo
mais preciso sobre os significados que se revelam na motivação, Damele (Idem, p. 229)
ressalta a função justificatória dos argumentos jurídicos, cujo papel seria “[...] o de revelar (na
motivação e/ou na argumentação) o ‘procedimento intelectual’ que conduz à decisão (ou a
uma proposta de decisão) sobre os significados”. Desse modo, o autor defende que os
argumentos jurídicos são retóricos, visto que estes são calibrados pelas orientações
prevalecentes num dado auditório, ou seja, num dado contexto jurídico e cultural.

TARELLO, Giovanni. L’interpretazione della legge. Milano: Giuffré, 1980.
TARELLO, Giovanni. Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto. Bologna: Il Mulino,
1974.
23
24
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Em suma, Damele (2014) observa que a caracterização dos esquemas de argumentação
ou de raciocínio jurídico apresentada por Tarello apresenta duas particularidades:

A primeira, é a contraposição ao modelo de uma teoria geral (e normativa)
da argumentação, em favor de uma abordagem descritiva de um fenômeno
particular (o da argumentação jurídica e, mais em particular, judicial); a
segunda, é a interpretação dos ‘esquemas argumentativos’, não como
argumentos especificamente jurídicos, mas como ‘esquemas persuasivos
gerais’ (DAMELE, 2014, p. 231).

Contudo, o autor ressalta que essas duas características, aparentemente, se
contradizem. Isso porque, por um lado, Tarello parecia ter a intenção de limitar as técnicas
interpretativas (esquemas de argumentação) ao âmbito judicial. Por outro lado, ao definir
esses argumentos como “argumentos retóricos gerais”, significa que estes podem ser
utilizados nos mais diversos discursos disciplinares.
Tarello (1980, citado por DAMELE, 2014) identifica a estrutura e os usos de treze
tipos de argumentos jurídicos (alguns auto-suficientes ou principais e outros auxiliares ou
complementares). Para tanto, ele considerou um processo de síntese de uma longa tradição de
argumentos utilizados pelos juízes, juristas e advogados para sustentar uma interpretação,
contra-argumentar, excluir ou incluir uma dada interpretação, bem como, apresentar razões
para justificar uma dada decisão. No Quadro 1, a seguir, apresentamos uma síntese desses
argumentos, delineados por Tarello25.

Quadro 1: Os argumentos jurídicos interpretativos
Argumento psicológico Este argumento consiste na investigação da vontade do
(ou recurso à vontade do legislador, recorrendo ao exame dos trabalhos preparatórios à
legislador concreto)
promulgação da lei. Tais investigações permitem precisar a
razão da lei, reconstruir a intenção do legislador, bem como
pensar nos problemas concretos que ele deveria resolver e em
suas intenções.
Argumento histórico (ou
presunção
de
continuidade-suposições
conservadoras
do
legislador)

É o argumento pelo qual supõe que o legislador é conservador e
que, por esse motivo, permanece fiel ao regulamento do texto
normativo. Pressupõe o conservadorismo, sendo resistente a
mudanças e inovações na lei.
É o argumento pelo qual, quando há uma norma determinada
que prega quaisquer regras de qualificação normativa (um

25

A seção do sitio (http://www.dircost.unito.it/SentNet1.01/def/sn_index.shtml) é dedicada à análise das técnicas
interpretativas da Corte Constitucional italiana, baseada em uma versão atualizada dos argumentos de Tarello
(1980).
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Argumento a contrário

poder, uma obrigação, um status) de um sujeito ou de uma
classe de sujeitos, na ausência de uma norma expressa deve-se
excluir a validade de uma norma diferente que predique a
mesma qualificação normativa para qualquer outro sujeito ou
classe de sujeitos.
É o argumento pela oposição, apela para o fato de que, se uma
situação é vista de determinada maneira, a situação oposta deve
ser considerada de maneira diversa.
É expresso pela máxima: voluit lex ubi, dixit; ubi noluit, tacuit.

Este argumento serve para atribuir aos enunciados normativos,
Argumento literal
(considerações de ordem ou às palavras e aos termos neles expressos, o significado que
sintática ou gramatical)
assumem na conversação ordinária e/ou no linguajar técnicojurídico, bem como na relação sintática entre eles.
É o argumento pelo qual, em presença de duas normas que
respectivamente predicam duas qualificações normativas
incompatíveis entre si, deve-se concluir que, pelo menos uma
Argumento a coherentia das duas normas não seja válida, não exista ou não seja
(ou da coerência da aplicável no caso em questão.
disciplina jurídica)
Intenta a propositura de uma regra para a solução de eventual
antinomia.
 Horizontal – coerência entre leis;
 Vertical – interpretação adequada à constituição e às
normas supranacionais e internacionais.

Argumento
completudine

Argumento econômico

Argumento ab absurdo

O argumento a completudine ou da completude do sistema
a jurídico é o argumento que se fundamenta na idéia de que todo
sistema jurídico é completo e, portanto, deve conter uma regra
concernente a todos os casos que não são regulamentados por
disposições particulares.
O argumento econômico ou “hipótese do legislador não
redundante” é aquele que descarta uma nova interpretação caso
esta se limite a repetir as determinações de um texto legal
anterior, evitando, assim, que ela se torne supérflua,
redundante, sem razão de existir.
É o argumento pelo qual se deve excluir a interpretação de um
enunciado normativo que comporte consequências absurdas.
Ajuda
a
identificar
uma
conclusão
inaceitável
independentemente da plausibilidade do conteúdo das
premissas, já que o argumento em questão é internamente
defeituoso. Em síntese, estabelece-se um silogismo ao
demonstrar que a conclusão do oponente é inconsistente com as
premissas.
Trata-se de um argumento débil e equívoco, uma vez que a
noção de absurdo é relativa, mutável e, sobretudo, subjetiva.
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Argumento sistemático
(ou hipótese do direito
ordenado)

Argumento naturalista
(ou da natureza das coisas
ou hipótese do legislador
impotente, referência ao
commonsense)

Argumento a simili
(analogia legis)

O argumento sistemático atribui ao direito a ideia de ordem e
encadeamento normativos, devendo as teses jurídicas serem
construídas de modo a abarcar toda a normatividade.
 Argumento topográfico ou da sedes materiae
 Argumento da constância terminológica
 Argumento conceptualista ou dogmático
Este argumento não surge como argumento interpretativo, mas
como argumento produtivo. Enquanto tal, fundamenta-se em
concepções do direito segundo as quais as relações sociais são
disciplinadas pela natureza em geral, ou pela natureza dos
homens, ou pela “natureza das coisas”. Esse argumento conclui
que, em dada situação, um texto da lei é inaplicável, porque a
natureza das coisas se opõe a isso.
No argumento a simili ou por analogia, sendo dada uma
proposição jurídica que afirma uma obrigação, a mesma
obrigação existe a respeito de qualquer outro sujeito ou classe
de sujeitos. Aqui, deve existir uma analogia suficiente para que
a razão que determinou a regra ao primeiro sujeito seja válida
também aos demais.
Esse argumento tem um forte poder persuasivo, pois, nele,
utiliza-se o que é conhecido para entender o que não se
conhece, transpõe-se o que é válido num domínio para outro (a
está para b, assim como c está para d). Apresenta uma
similaridade ou “analogia” assumida como relevante numa
relação de identidade na disciplina jurídica.

Argumento a partir dos Trata-se de um argumento produtivo, quando utilizado para
preencher lacunas do direito, e de um argumento interpretativo,
princípios gerais
(analogia iuris)
quando utilizado para atribuir, ou para motivar a atribuição, ou
para propor a atribuição de significados a enunciados
normativos.
O argumento teleológico refere-se à finalidade ou ao espírito da
lei, que neste caso não são reconstituídos a partir do estudo
Argumento teleológico
(ou hipótese do legislador concreto dos trabalhos preparatórios, mas a partir de
dotado de finalidades)
considerações sobre o próprio texto da lei. Isto é, remete aos
fins almejados pelo sistema jurídico, a partir de considerações
normativas.
É um procedimento discursivo pelo qual, dada uma proposição
normativa que afirma uma obrigação ou qualificação normativa
de um sujeito ou de uma classe de sujeitos, conclui-se que, com
maior razão, essa afirmação se aplicaria a uma prescrição
normativa que abrangeria a primeira. Dividem-se em duas
formas:
a) Argumentum a minori ad maius (do menor para o
maior) aplica-se a uma prescrição negativa.
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b) Argumentum a maiore ad minus (do maior para o
Argumento a fortiori
(por causa de uma razão
menor) aplica-se a uma prescrição positiva.
mais forte)
No primeiro caso, colocam-se em paralelo duas ordens de
grandeza: se se admite a menor, com muito mais razão tem que
se aceitar a maior. É usado para fazer uma aplicação mais
extensa da lei, englobando aqueles casos de que a norma
jurídica não trata expressamente. Nesse caso, aquilo que é
proibido numa situação menos significativa, com muito mais
razão o será numa situação mais significativa.
No segundo caso, fazem-se inferências a partir de prescrições
positivas: se a lei permite aquilo que é mais significativo, então,
por inferência, pode-se concluir que ela permite o menos. Nesse
caso, o que é válido para o mais extenso, também o é para o
menos extenso.
Permite interpretar a lei segundo os precedentes, conforme uma
decisão geralmente aceite.
Argumento
de
autoridade (Argumento
ab exemplo)

Argumento equitativo
(princípios de justiça
utilizados para selecionar
os significados das
disposições)

Argumento apagógico

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Referência à opinio doctorum
Referência aos precedentes judiciais
Referência explícita ao “direito vigente”
Referencia à aplicação administrativa
Referencia aos próprios precedentes
Referência a outros ordenamentos

A equidade serve para determinar, entre diferentes
interpretações possíveis e culturalmente toleráveis, aquela que
está em menor conflito face às ideias que o juiz compartilha
com a sociedade, sobre o “bom” resultado da aplicação do
direito em um dado caso. Assim, o argumento equitativo serve
para evitar interpretações e aplicações consideradas como
“iníquas”.
O argumento apagógico ou de redução ao absurdo indica a
sensatez do legislador, apontando para decisões razoáveis.
Preocupa-se com as consequências de uma decisão judicial, no
sentido de ela ser justa ou injusta.
Fonte: Adaptado de (DAMELE, 2014).

Conforme vimos, a abordagem dos argumentos jurídicos de Tarello (1980) volta-se
para a dimensão persuasiva dos argumentos, por um lado e, para a descrição das práticas dos
operadores jurídicos, por outro. Ainda de acordo com Damele (2014, p.235), em âmbito
jurídico, os estudiosos que podem ser enquadrados na corrente pragma-dialética direcionaram,
recentemente, o olhar para a dimensão “[...] ‘estratégica’ da argumentação, analisando o modo
como as partes envolvidas num conflito de opiniões se orientam estrategicamente para
realizar, simultaneamente, os seus fins ‘dialéticos’ e ‘retóricos’”. Assim, ele enfatiza que os
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sujeitos envolvidos e ou empenhados numa discussão argumentativa procuram ser
persuasivos, no sentido de alcançar a aceitação das suas posições iniciais, e, nessas
circunstâncias, observam (ou devem observar) os standards críticos do discurso
argumentativo, de modo que a cada nível da discussão crítica está, assim, associado um
objetivo retórico e um objetivo dialético.
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3 METODOLOGIA

[...] nada se compara ao prazer da descoberta
(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 26).

Neste capítulo, apresentamos uma descrição da abordagem e das etapas da pesquisa,
bem como, a descrição dos procedimentos utilizados na coleta, seleção e análise do corpus.
Na sequência, apresentamos a descrição das categorias teóricas que nos auxiliaram no
processo de construção das representações discursivas de vítima e de agressor em textos de
inquéritos policiais.

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

O nosso objetivo, neste trabalho, é analisar as representações discursivas de vítima e
de agressor em textos de inquéritos policiais. Para tanto, utilizaremos uma abordagem
qualitativa, a qual nos possibilitará uma exploração detalhada do corpus, bem como, um
tratamento pormenorizado de cada enunciado selecionado, considerando sua inserção no
sentido global do texto. Dessa forma, em sua metodologia, esta pesquisa assumirá as
características de uma pesquisa qualitativa, descritiva e documental, tendo em vista que ela
busca “[...] descrever/classificar características de uma situação e estabelece conexão entre a
base teórico-conceitual existente ou de outros trabalhos já realizados sobre o assunto e os
fatos coletados” (CHAROUX, 2004, p. 39). A opção pela abordagem qualitativa para
desenvolver a metodologia desta investigação parte da concepção de que esse tipo de
abordagem “Não se apoia na extensão da amostra ou número de informante, mas na riqueza e
no detalhamento extraídos destas” (Idem, p. 38). Assim, ao fazermos a opção pela abordagem
qualitativa, enfatizaremos não a quantificação dos dados recolhidos, mas a importância das
informações que podem ser geradas a partir de um olhar cuidadoso e crítico do pesquisador
sobre as fontes documentais.
Além disso, acreditamos que a utilização de uma abordagem qualitativa nos
possibilitará uma exploração pormenorizada dos dados a serem analisados, bem como a
interpretação de como se processa e se constrói o fenômeno aqui estudado. Com efeito, o
estudo qualitativo é um estudo exploratório em que se aborda uma temática a respeito da qual
pouco se escreveu ou se estudou. Para tanto, é necessário que se faça um recorte
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epistemológico, a saber, delimitar o tempo e o espaço da pesquisa, delimitar o objeto de
estudo, fazer a revisão da literatura e a coleta de dados, entre outros (OLIVEIRA, 2008).
Ainda com relação à pesquisa qualitativa, Strauss e Corbin (2008, p. 23), por sua vez,
afirmam que essa abordagem de pesquisa refere-se a “[...] qualquer tipo de pesquisa que
produza resultados não alcançados através de procedimentos estatísticos ou de outros meios
de quantificação”. Segundo esses autores, ainda que alguns dados possam ser quantificados, a
exemplo do censo ou de informações históricas sobre pessoas ou objetos estudados, todavia o
grosso da análise é interpretativa. Para Strauss e Corbin (Idem, p. 23-24),“[...] o termo
‘pesquisa qualitativa’ é confuso porque pode significar coisas diferentes para pessoas
diferentes” Isso porque alguns pesquisadores reúnem dados através de entrevistas e
observações, técnicas geralmente associadas aos métodos qualitativos. No entanto, quando os
pesquisadores codificam os dados de modo que permita que sejam estatisticamente
analisados, esses dados são, na verdade, dados qualitativos quantificados. (STRAUSS;
CORBIN, 2008).
Strauss e Corbin (op. cit., p. 24) apresentam três componentes principais na pesquisa
qualitativa. O primeiro componente são os dados, que podem vir de várias fontes, tais como,
documentos, registros, entrevistas, dentre outros. O segundo componente diz respeito aos
procedimentos utilizados pelos pesquisadores para organizar e interpretar os dados; esses
procedimentos geralmente consistem em conceitualizar e reduzir os dados, elaborar categorias
e relacioná-los por meio de uma série de declarações preposicionais. Finalmente, o terceiro
componente refere-se aos relatórios que tanto podem ser escritos e verbais, como também
podem ser apresentados em formato de artigos em revistas científicas, em palestras ou em
livros.
Com relação ao tipo ou técnica para fazer pesquisa qualitativa, Strauss e Corbin (op.
cit., p. 25) fazem menção a uma técnica que, segundo eles, é geralmente referida como teoria
fundamentada. Essa técnica refere-se à “[...] teoria que foi derivada de dados,
sistematicamente reunidos e analisados por meio do processo de pesquisa. Neste método,
coleta de dados, análise e eventual teoria mantêm uma relação próxima entre si”. Assim, o
pesquisador não começa um projeto de pesquisa com uma teoria preconcebida em mente. Ao
contrário, ele começa com uma área de estudo e permite que a teoria surja a partir dos dados.
“A teoria derivada dos dados tende a se parecer mais com a ‘realidade’ do que a teoria
derivada de uma série de conceitos baseados em experiência ou somente por meio de
especulação” (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 25). Com efeito, conforme nos informam esses
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autores, teorias fundamentadas, por serem baseadas em dados, tendem a oferecer mais
discernimento, melhorar o entendimento e fornecer um guia importante para ação.
Por sua vez, Silva et al. (2009, p. 4555) afirmam que a definição e a escolha pelo
método de investigação devem estar diretamente relacionadas “[...] à natureza e aos objetivos
da pesquisa, assim como também às condições estruturais que dispõe o pesquisador para
responder às suas questões de investigação e apreender o seu objeto de estudo”. Isso significa
que deve haver uma tessitura coerente em todo o delineamento do planejamento e a execução
do estudo. Desse modo, ainda segundo Silva et al. (2009), no âmbito da abordagem
qualitativa, diversos métodos são utilizados para se aproximar da realidade social e citam,
como exemplo, o método da pesquisa documental. Para essas autoras, a pesquisa documental
possibilita ao pesquisador compreender a realidade social de forma indireta, por meio da
análise dos inúmeros tipos de documentos produzidos pelo homem.
Gil (2002), por sua vez, afirma que o fator determinante para o tipo de pesquisa a ser
realizado em um estudo vai depender do delineamento dado à pesquisa. O delineamento, que
expressa ideia de modelo, sinopse e plano, refere-se ao planejamento da pesquisa em sua
dimensão mais ampla; envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e a
interpretação de coleta de dados. Isso significa que, como o delineamento “[...] expressa em
linhas gerais o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de
coleta e análise de dados, torna-se possível, na prática, classificar as pesquisas segundo o seu
delineamento” (Idem, p. 43). Esse autor define dois grandes grupos de delineamentos: aqueles
que se valem das chamadas fontes de papel e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas.
Desse modo, com base nos critérios dos objetivos de nossa pesquisa, conforme
apresentados anteriormente, bem como, nos procedimentos de coleta do corpus e das fontes
de informação, adotamos, neste trabalho, uma pesquisa de base qualitativa, do tipo descritiva
e documental.

3.1.1 Pesquisas documental e descritiva: definições e características

Iniciamos a descrição da pesquisa documental pela etimologia da palavra documento.
Documentum é um termo latino derivado de docere, que significa ensinar. Essa noção assume,
posteriormente, a conotação de ‘prova’, largamente empregada no vocabulário legislativo. A
partir do século XVII, passa a ser largamente utilizada na linguagem jurídica francesa a
expressão “titres et documents”. Na concepção positivista de história, o documento é visto
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como algo objetivo, neutro, que serve para comprovar, apenas, fatos e acontecimentos numa
perspectiva linear. (LE GOFF, 1996).
Para Le Goff (Idem, p. 10), a concepção de documento como monumento, erigida sob
o auspício da Nova História, contrapõe-se a esta acepção. Ele afirma que toda fonte histórica
“[...] exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro”. Esse autor
defende, ainda, que como produto de uma sociedade, o documento manifesta o jogo de força
dos que detêm o poder. Não são, portanto, produções isentas, ingênuas, neutras. Traduzem
leituras e modos de interpretação do que foi vivenciado por um determinado grupo de
pessoas, em um dado contexto sócio histórico cultural.
Segundo Cellard (2008), a análise documental favorece a observação do processo de
maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos,
mentalidades, práticas, dentre outros. Por sua vez, Ludke e André (2001) afirmam que realizar
uma pesquisa documental implica trazer para a discussão uma metodologia que é pouco
explorada, não só na área da educação como em outras áreas das ciências sociais.
Retomando o posicionamento de Silva et al. (2009) a respeito da pesquisa documental,
essas autoras afirmam que

A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade
social, não traz uma concepção filosófica de pesquisa, pode ser utilizada
tanto nas abordagens de natureza positivista como também naquelas de
caráter compreensivo, com enfoque mais crítico. Essa característica toma
corpo com o referencial teórico que nutre o pensamento do pesquisador, pois
não só os documentos escolhidos, mas a análise deles deve responder às
questões da pesquisa, exigindo do pesquisador uma capacidade reflexiva e
critica não só na forma como compreende o problema, mas na relação que
consegue estabelecer entre este e seu contexto, no modo como elabora suas
conclusões e como as comunica (SILVA et al., 2009, p. 4556).

Por sua vez, Gil (2002, p. 45) informa que “A pesquisa documental assemelha-se
muito à pesquisa bibliográfica”. Para esse autor, o que as diferenciam é a natureza das fontes.

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa
documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento
analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da
pesquisa (GIL, 2002, p. 45).

Esse autor informa, ainda, que a pesquisa documental segue basicamente o mesmo
desenvolvimento da pesquisa bibliográfica. Contudo, observa que, enquanto na pesquisa
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bibliográfica as fontes são constituídas, sobretudo, por material impresso disponível
geralmente nas bibliotecas, na pesquisa documental as fontes são muito mais diversificadas e
dispersas. Isso porque há os documentos de “primeira mão”, que não receberam nenhum
tratamento analítico. Nesta categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos
públicos e instituições privadas, a exemplo do boletim de ocorrência, do inquérito policial,
das sentenças judiciais, dentre vários outros.

3.1.2 Etapas da pesquisa

A fase de planejamento e execução desta pesquisa faz parte de um processo
sistematizado, compreendido em etapas, dentre as quais detalhamos as seguintes:
a) escolha do tema;
b) revisão bibliográfica que contribuirá para obter informações sobre a situação atual do
tema da pesquisa;
c) formulação das questões de pesquisa;
d) determinação dos objetivos que se deseja alcançar com a investigação;
e) construção das hipóteses;
f) coleta e seleção do corpus que apresenta, em seu conteúdo, material necessário para a
investigação do processo de construção das representações discursivas de vítima e de
agressor nos textos selecionados;
g) escolha das categorias teóricas e semânticas para a composição das representações
discursivas;
h) seleção dos procedimentos metodológicos para realizar a análise.

3.1.3 Caracterização do corpus: a atuação da polícia judiciária na instauração do
inquérito policial

A polícia judiciária é uma instituição de direito público. Tem por finalidade investigar
as ocorrências delituosas para fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a
propositura da ação penal. É ela que mantém os primeiros contatos com a infração e cuida
para que não desapareçam os vestígios. Embora denominada de “Polícia judiciária”, ela não
exerce atividade jurisdicional, sendo sua função a de preparar a ação por meio do inquérito
policial. A esse respeito, Barbosa (2011) informa que os órgãos da polícia judiciária não
possuem competência de caráter judicial; sua missão consiste em ajudar a Justiça no
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cumprimento de seus fins e de desenvolver uma atividade que assegure a consecução dos fins
do processo penal.

A fase repressiva em seu sentido mais amplo prossegue ante o crime
consumado pela ação da polícia judiciária, cujo ato final repousa sempre no
Poder Judiciário. A ordem rompida, o poder confrontado, a lei não cumprida
terão sempre no Poder Judiciário o ato final do processo, passando pela
polícia judiciária, ante tudo aquilo que se iniciou como ato antissocial e
terminou ante a lei, definido como ilícito penal e que como tal deva ser
apreciado e julgado. O inquérito, processo criminal instruído e presidido pela
polícia judiciária, retratando os crimes e os criminosos há que ter sua
continuidade no Poder Judiciário com a aplicação final das penas cominadas
como medida repressiva salutar que a sociedade impõe aqueles que
confrontaram, desrespeitaram ou feriram as leis vigentes (BARBOSA, 2011,
p. 16).

Isso significa que é de competência da polícia judiciária a atribuição de auxiliar a
Justiça, cuidando dos elementos preparatórios para a execução penal. Ela instaura o próprio
inquérito policial, para que sejam retratados os crimes e os criminosos.
Ainda segundo Barbosa (2011, p. 18-19), para garantir o sucesso da investigação
criminal, a constituição delegou poderes à Polícia Federal e Civil, dirigidas por delegados de
polícia, com formação jurídica e especializada em técnicas de investigação. “A investigação
pressupõe a prática de atos concatenados, que vão da notitia criminis ao relatório final (...).
Ante a notitia criminis deve comprovar a materialidade do delito, as circunstâncias em que
ocorreu e levantar os indícios de sua autoria”. Para tanto, instaura-se o inquérito policial.
Trata-se de um instrumento formal de investigação, também denominado de peça informativa,
envolve o conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial para a apuração do fato e
a descoberta da autoria. Relaciona-se com o verbo inquirir, que significa perguntar, procurar,
averiguar os fatos, como ocorreram e qual o seu autor (GARCIA; PIMENTA, 2009). Assim, o
inquérito policial pode ser concebido como todo procedimento legal, que tem a função de
reunir os elementos acerca de uma infração penal.
Segundo Barbosa (2011, p. 29), o “Inquérito policial é um procedimento de
persecução penal com a finalidade da produção de um conjunto probatório para oferecimento
da denúncia pelo Ministério Público, a partir da materialidade do crime e dos indícios de sua
autoria”. Por sua vez, Tucci (1980) define o inquérito policial como um procedimento de
investigação administrativo, mediante a atuação da polícia judiciária, com a finalidade de
apurar a materialidade da infração penal, cometida ou tentada, bem como a respectiva autoria
ou coautoria, para servir ao titular da ação penal condenatória.
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Dessa forma, o inquérito, quanto à forma, é um procedimento de natureza
administrativa; quanto à finalidade, é judiciário, por meio do qual se concretiza a investigação
acerca da materialidade e autoria de um fato supostamente criminoso. Alguns autores, a
exemplo de Tourinho Filho (2004), Moraes (2014), entre outros, defendem que o inquérito
deve ser visto apenas como um procedimento inquisitório e não como processo, posto não
existir a contraditoriedade na sequência dos atos. Assim, o inquérito policial passa a ser visto
como um procedimento formal, que apresenta uma estrutura organizacional cristalizada:
início (portaria ou auto de flagrante da autoridade policial, requisição do Juiz ou do Ministério
Público, ou requerimento do ofendido ou de seu representante), desenvolvimento (demais
diligências que se fizerem necessárias), encerrando-se com um relatório final.
Ao abordar sobre a finalidade do inquérito, Tourinho Filho (2004) esclarece que
apurar uma infração penal significa colher informações a respeito de um fato supostamente
criminoso. Para tanto, a polícia judiciária desenvolve uma série de ações, tais como, ouvir as
testemunhas que presenciaram o fato ou que dele tiveram conhecimento, anotar declarações
da vítima, proceder aos exames de corpo de delito e exames de instrumento de crime,
determinar buscas e apreensões, acareações, reconhecimentos, ouvir o indiciado, enfim,
colher informações sobre as circunstâncias que envolveram o fato tido como delituoso a fim
de que possa influir no esclarecimento do fato.
A responsabilidade formal pela condução do inquérito cabe a uma autoridade policial,
a qual recebe essa delegação do Chefe de Polícia.

Para possuírem a prerrogativa delegada de autoridades policiais para relatar
o inquérito e indiciar suspeitos da autoria de um crime, os delegados
precisam fazer concurso público que exige o diploma de bacharel em Direito
e o reconhecimento profissional da Ordem dos Advogados Brasileiros
(OAB). Não se trata, portanto, de meros policiais, mas de delegados de uma
outra função que, em sua origem e tradição, pertence ao Chefe de Polícia
(MISSE, 2009, p. 12).

Misse (Ibidem) chama a atenção para o fato de que o inquérito policial apresenta uma
certa ambivalência. Essa ambivalência resulta da fusão das prerrogativas de “[...] ‘investigar’
e de ‘formar a culpa’, de iniciar, através do indiciamento e da tomada de depoimentos inscrita
em cartório, uma etapa que na prática adquire um status quase pré-instrucional”. Esse autor
afirma ainda que em termos formais legais, todo esse procedimento preliminar não tem valor
judicial, uma vez que depende de ser encampado, total ou parcialmente, pelo Ministério
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Público. Essa etapa preliminar administrativa é inteiramente inquisitorial, dela não participa o
contraditório.

3.1.4 Composição do corpus: seleção dos inquéritos

O corpus de pesquisa deste trabalho é formado por um conjunto de textos de nove
inquéritos policiais, coletados na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher
(DEAM), localizada no bairro da Ribeira, em Natal/RN. De posse desses documentos,
daremos início ao processo de seleção dos dados da pesquisa. Para tanto, efetuaremos uma
triagem em que serão selecionados inquéritos policiais relacionados a crimes de violência
doméstica, em especial aqueles praticados contra a mulher por seus cônjuges, companheiros
ou ex-companheiros. A restrição ao número de inquéritos (nove) e ao tipo de crime (violência
doméstica) é necessária para evitarmos digressões com um corpus muito extenso e
diversificado.

3.1.5 Seleção do corpus: fonte dos documentos

Os documentos que constituem o corpus de nossa pesquisa foram coletados na
Delegacia Especializada de Amparo à Mulher (DEAM – Zona Sul), na cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. De um modo geral, o atendimento às mulheres nessa
delegacia ocorre da seguinte forma: a denunciante é recebida por um agente policial que ouve
a queixa e a registra no boletim de ocorrência. A fim de evitar maior constrangimento para a
denunciante, o atendimento é feito em uma sala reservada (diferentemente das delegacias
comuns, em que o registro é feito em local aberto). Conforme o caso, a vítima é encaminhada
para realizar exame de corpo de delito no Instituto Técnico da Polícia Civil, para as
assistências jurídicas gratuitas ou para outros serviços relacionados com a denúncia da vítima.
Nos casos de prisão em flagrante, em que o acusado é conduzido à delegacia pela
polícia militar, é lavrado o auto de prisão do acusado. Caso contrário, se a vítima faz a
denúncia sem que tenha sido feito o auto de prisão em flagrante, ao final do registro da
ocorrência, é marcada uma audiência preliminar com a delegada ou a assistente social, em que
serão ouvidos o acusado e a vítima, a fim de que seja estabelecido um possível acordo entre as
partes ou um encaminhamento para a representação criminal.
A depender do tipo de crime, a representação criminal poderá ser efetivada de duas
formas. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo (com pena máxima de até dois
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anos) a vítima é encaminhada para registrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)
no cartório da própria delegacia. Trata-se de um instrumento criado para dar agilidade à
justiça. É idêntico ao boletim de ocorrência, porém mais detalhado, incluindo identificação e
depoimento do autor, da vítima e das testemunhas. Com o TCO concluído, a delegacia
encaminha-o para o Juizado Especial Criminal, terminando assim a sua participação no
processo. Nos casos de crimes considerados pela lei de maior gravidade, a delegacia inicia o
inquérito policial, no qual se ouvem as partes (vítima e acusado), as testemunhas, coletam-se
as provas e monta-se toda a peça para ser levada ao Judiciário. O inquérito é concluído com o
relatório final da delegada e o seu encaminhamento para o Poder Judiciário, terminando assim
o trabalho da delegacia no caso.

3.1.6 Análise do corpus: seleção das categorias

Para atender ao objetivo principal desta pesquisa selecionaremos seis categorias
teóricas de composição das representações discursivas de vítima e agressor: referenciação,
predicação, modificação, localização, conexão e relação analógica (metáforas e comparações).
Na referenciação identificaremos as designações nominais dos participantes ou
referentes expressos por meio de sintagmas nominais. Na predicação, identificaremos os
verbos relacionados aos participantes da relação predicativa, destacando os papeis temáticos
desses verbos no enunciado. No tocante à modificação, observaremos as marcas linguísticas
expressas por meio de adjetivos ou expressões equivalentes utilizadas para atribuir
característica ou qualidades aos referentes e às predicações. Na localização, identificaremos
os advérbios ou expressões equivalentes que expressam as circunstâncias de espaço e de
tempo utilizados para compor as representações discursivas de vítima e de agressor. Na
conexão, identificaremos os conectores (conjunções, locuções conjuntivas, preposições)
responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando-os em textos e determinando a
sua orientação argumentativa. Finalmente, na analogia, verificaremos a assimilação analógica
(comparações, metáforas) nos enunciados. Observe-se, no Quadro 2, a seguir, uma síntese
dessas categorias.

Quadro 2 - síntese das categorias teóricas para a análise das Rd.
Categorias
Referenciação
Predicação
Modificação

Recursos linguísticos
Substantivos, pronomes
Formas verbais
Adjetivos, locuções adjetivas, advérbios

97
Localização
Conexão

Advérbios, locuções adverbiais
Conectores (conjunções, locuções conjuntivas,
preposições)
Metáforas, comparações

Analogias

Fonte: (Dados da pesquisa)

Todas essas categorias inscrevem-se no discurso através de marcas linguísticas,
fazendo com que ele se apresente como um verdadeiro “retrato” de sua enunciação.

3.1.7 Procedimentos de análise

Para a análise, utilizaremos os seguintes procedimentos metodológicos:
a) leitura atenta dos inquéritos policiais selecionados, com foco em cinco documentos
distintos: o boletim de ocorrência, os termos de depoimentos prestados pela vítima e
testemunhas, o auto de qualificação e interrogatório dos acusados, e o relatório
elaborado pelo delegado;
b) cada inquérito selecionado para análise receberá uma codificação. Para proceder a essa
codificação, os documentos serão identificados pelas letras “IP”, seguidas de uma
numeração crescente: IP01, IP02, IP03 e assim por diante. Em seguida, faremos a
caracterização desses documentos. Para isso, utilizaremos as denominações do próprio
documento as quais especificam a natureza da ocorrência, conforme se observa no
Quadro 3, logo adiante.
Quadro 3 – Codificação e caracterização dos inquéritos policiais
Codificação
IP01
IP02
IP03
IP04
IP05
IP06
IP07
IP08
IP09

Natureza da ocorrência
Violência doméstica / Agressão física e ameaça
Lesão corporal – Lei Maria da Penha
Ameaça de morte – Lei n° 11.340/06
Tentativa de homicídio
Ameaça – Lei nº 11.340/06
Tentativa de estupro – Lei n° 12.015/09
Ameaça / lesão corporal e injúria – Lei nº 11.340/06
Ameaça e lesão corporal (auto de prisão em flagrante
delito)
Ameaça – Lei nº 11.340/06
Fonte: (Dados da pesquisa)

c) por se tratar de documentos sigilosos e, sobretudo, por questões éticas, serão apagadas
quaisquer informações que possam identificar os envolvidos nos inquéritos em análise.
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Esse apagamento será feito pela substituição dos nomes verdadeiros dos sujeitos
(vítima, agressor) por nomes fictícios e pela sequência “xxx” para substituir outros
dados (data de nascimento, números de documentos, endereços, telefone) que possam
identificá-los, conforme exemplificado, a seguir.
“Aos oito (08) dias do mês de fevereiro do ano de (2011), nesta delegacia de polícia, onde
presente se encontrava a Bela. xxx, Delegada de Polícia, comigo Escrivã(o) do seu cargo,
compareceu a pessoa de Helena P. Santos, brasileira, casada, ASG, natural de xxx, nascida
aos xxx, filha de xxx e de xxx, portadora da carteira de Identidade n. xxx, expedida no dia
xxx, residente na Rua xxx, em frente a xxx, telefone xxx.
d) a explicitação do plano de texto é de grande valia para a condução da análise, uma vez
que permite localizar os segmentos (ou porções) do texto em que estão situadas as
ocorrências linguísticas das categorias que compõem as representações discursivas em
estudo. Com efeito, conforme afirma Adam (2011a, p. 224), “Os planos de textos e
suas marcas específicas têm uma importância decisiva para a legibilidade e a
interpretação de qualquer descrição”. Por esse motivo, antes de iniciarmos o trabalho
de identificação, descrição e análise das representações discursivas em estudos,
observaremos o plano de texto dos documentos selecionados, atentando para a sua
formatação gráfica e para a sua composição global.
e) em seguida, faremos a transcrição e a codificação dos enunciados selecionados para a
análise. No caso, selecionaremos os enunciados em que ocorram expressões lexicais
que referenciam a mulher na condição de vítima e o acusado percebido na figura de
agressor. Esses enunciados receberão a seguinte sinalização: En1, En2, En3 e assim
sucessivamente, conforme exemplificado, logo adiante.

IP02
Exemplo
En1 – “A vítima compareceu nesta Especializada para registrar que na data acima citada
encontrava-se em casa quando falou para seu companheiro que iria dormir (deitar-se), pois
estava cansada”.
En2 – “Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a vítima não aceitou e em razão
disso ele iniciou uma discussão passando a agredi-la, torcendo seu braço, apertando-o,
puxando seus cabelos, em seguida jogou-a no chão e tentou enforcá-la”.
En3 – “Acrescenta a comunicante que já sofreu outras agressões, mas que nunca registrou
nenhum fato nesta Delegacia e em nenhuma outra”.
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f)

após esses procedimentos, passaremos ao trabalho de descrição e interpretação da
composição das representações discursivas de vítima e de agressor nos textos
selecionados. Para tanto, faremos a segmentação dos textos em enunciados de acordo
com as representações discursivas focalizadas. Para proceder a essa segmentação,
tomaremos por base a noção de período de Adam (2011a, p. 106), percebida como uma
unidade textual, com a função de designar “[...] os conjuntos mais ou menos complexos
de enunciados que entram na composição textual [...]”. Vale lembrar que na terminologia
de Adam, período e proposição não se confundem. As proposições compõem os períodos,
estes constituem as sequências, que por sua vez, constitui o todo do texto. A noção de
período também não deve ser confundida com a noção de frase. Um período pode
corresponder a várias frases, ligadas pelo critério de conexão. Assim, neste trabalho,
sempre que fazemos referência ao termo “enunciado” a noção que se está evocando é a
noção de período inscrita na ATD, conforme exemplificado, a seguir, em que o
enunciado selecionado é formado por um conjunto de frases.

“Que a VÍTIMA foi à casa da sogra Tereza para falar com Paula e quando perguntou: “Por
que você fica esculhambando Pedro? Paula começou a agredi-la verbalmente com palavras de
baixo calão do tipo: “rapariga”.
g) feita a segmentação dos textos em enunciados, procederemos a um levantamento
criterioso das ocorrências das marcas linguísticas que colaboram para a construção das
representações discursivas focalizadas. Essas representações serão organizadas,
primeiramente, por categorias semânticas geradas com base na temática da violência
(vítima, agredida, denunciante, agressor, indiciado, acusado, violência) e apresentadas
em blocos de textos (cf. seções 4.2, 4.3). Assim, a análise das representações
discursivas partirá dessas categorias semânticas e se centrará nas categorias teóricas,
partindo de um levantamento minucioso das ocorrências linguísticas (referenciação,
predicação, modificação, localização, conexão e o uso de analogias) empregadas nos
textos dos documentos para construir as imagens de vítima e de agressor. Essas
categorias não atuam isoladamente na análise, mas, quase sempre, elas estão tão
entrelaçadas que a sua percepção só é possível em conjunto, o que justifica o
procedimento repetitivo de análise do mesmo enunciado ao focalizar as diferentes
representações, na perspectiva dos diferentes enunciadores;
h) uma representação discursiva não é construída como sendo desprovida de uma
intenção ou propósito argumentativo. No caso do nosso corpus, em que os textos
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tratam de crimes de violência praticados contra a mulher, as representações
discursivas de vítima e de agressor serão construídas na perspectiva de enunciadores
distintos, com base em suas intenções e propósitos, o que justificará diferentes
representações para o mesmo objeto de discurso;
i)

as representações de vítima e de agressor, construídas na perspectiva de enunciadores
distintos, serão distribuídas em seções de enunciados, de acordo com a ordem em que
os documentos se encontram organizados nos inquéritos: primeiro, no histórico da
ocorrência, em seguida, nos termos de declarações da vítima e das testemunhas, no
auto de qualificação dos acusados e por último, no texto do relatório;

j)

os enunciados analisados serão agrupados em quadros e organizados com base nas
categorias semânticas e nas categorias teóricas de construção das representações
discursivas de vítima e de agressor. Esses quadros sintetizam os resultados e
propiciam uma melhor visualização do conjunto dessas categorias que concorrem para
construir as representações focalizadas;

k) por último, apresentaremos uma síntese com os resultados da análise das
representações discursivas de vítima. Na síntese, focalizaremos as conexões que se
estabelecem entre as representações discursivas de vítima e as representações
discursivas da violência contra a mulher.
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4 ANÁLISE DO CORPUS

Neste capítulo, serão discutidos os aspectos metodológicos da pesquisa, como o
estabelecimento dos textos no inquérito policial, as representações discursivas de vítima e de
agressor, a natureza jurídica do inquérito policial e as sínteses das análises realizadas.

4.1 O ESTABELECIMENTO DOS TEXTOS NO INQUÉRITO POLICIAL
Segundo Adam (2011a, p. 257), “Os planos de texto desempenham um papel
fundamental na composição macrotextual do sentido”. O autor afirma, ainda, que “Os planos
de texto estão, juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de conhecimentos dos
grupos sociais. Permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a
organização global de um texto, prescrita por um gênero” (ADAM, 2011a, p. 258). O
inquérito policial é composto por um conjunto de documentos de natureza distinta, de acordo
com os trâmites processuais de cada caso, motivados pelas circunstâncias práticas do caso (da
gravidade do delito, como vimos anteriormente, na seção referente à fonte dos documentos).
Em virtude disso, o inquérito é tratado como um conjunto de textos de gêneros diversos, cada
um com suas especificidades genéricas, portanto, em função de seu papel institucional no
trâmite policial e judiciário. Observem-se, logo adiante, os gêneros26 que compõem os
inquéritos policiais selecionados para este estudo (Quadro 4).

Quadro 4- Gêneros que compõem o inquérito policial
Autuação
Portaria
Juntada
Boletim de ocorrência
Termo de declaração e depoimento
Certidão
Auto de qualificação e interrogatório
26

Informamos que esses gêneros não constam em todos os inquéritos selecionados. Segundo informações de
Queiroz (1997, p. 11), “Dentro do inquérito policial cada caso é um caso, de modo que a autoridade policial pode
imprimir, a seu critério, rumos que melhor lhe convenham, cujas regras serão ditadas pelas necessidades do
momento. Por essa razão, existe um constante movimento entre a autoridade policial e o escrivão de policia de
seu cargo, através dos termos de conclusão e data, sempre que necessária a tomada de novas providências que
culminarão no relatório final”. Nesse movimento, o inquérito policial caminha dentro de uma sequência própria,
não ritual.
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Boletim de vida pregressa
Despacho
Ofícios
Recibos
Nota de culpa
Requisição de exame médico legal
Atestado
Relatório
Fonte: (Dados da pesquisa)

Conforme mencionado no capítulo da metodologia, as representações discursivas de
vítima e de agressor serão analisadas nos textos de cinco documentos distintos que compõem
o inquérito policial, a saber: o Boletim de ocorrência, o Termo de depoimento e declarações
da vítima, o Termo de depoimento e declarações das testemunhas, o Auto de qualificação e
interrogatório do acusado e o Relatório.
Para examinarmos as ocorrências das representações discursivas de vítima e de
agressor nesses documentos, iniciaremos nossa atividade analítica partindo da ideia de que “O
reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um plano de texto, com suas
partes constituídas, ou não, por sequências identificáveis” (ADAM, 2011a, p. 256). Assim, ao
longo da exposição da análise, apresentaremos, inicialmente, os textos de cada um desses
documentos e, consecutivamente, os seus respectivos planos de texto. Na sequência,
apresentaremos um quadro com as ocorrências das representações discursivas de vítima e de
agressor construídas nos textos do Boletim de ocorrência e no Termo de declarações da
vítima. Convém referir que não faremos nesta seção a análise dessas representações
discursivas, visto que elas serão descritas e explicadas em seção posterior. Para o momento,
faremos apenas o levantamento de algumas ocorrências e como elas encontram-se distribuídas
no plano de texto dos documentos selecionados.

4.1.1 O plano de texto no Boletim de ocorrência
Observe-se a transcrição do texto “Boletim de ocorrência”, logo a seguir (Quadro 5):
Quadro 5 - Transcrição do texto “Boletim de ocorrência” (IP07)
[escudo] GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE [símbolo]
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER- DEAM ZONA
SUL
Rua Frei Miguelinho, 109, Ribeira, Natal/RN, Tel: (84) 3232.2526
BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº xxx/2012
NATUREZA DA OCORRÊNCIA: Lesão Corporal, Ameaça e Injúria
Local do fato: Praia de Areia Preta
Data e horário do Fato: 25/08/2012 às 10h50min
VÍTIMA: xxx
Filiação: xxx
Documento apres: xxx
CPF: xxx
Data de Nascimento: xxx
Naturalidade: xxx
Nacionalidade: xxx Fone: xxx
Endereço: xxx
Ponto de referência: xxx
AUTOR (A) DO FATO: xxx Apelido: xxx
Filiação: [em branco]
Grau de parentesco: ex-companheiro
Consumiu provavelmente álcool: Não
Usuário provavelmente de outras drogas ilícitas: Sim
Documento apres: xxx
CPF: xxx
Data de Nascimento: [em branco]
Naturalidade: xxx
Profissão: [em branco]
Local de trabalho: [em branco]
Fone: xxx
Endereço: xxx
Ponto de referência: o mesmo da vítima
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA
A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para noticiar os
seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos manteve uma relação estável com o Sr. Paulo
Ricardo dos Santos, que durante este período se mostrou uma pessoa muito agressiva e por
motivo de ciúmes dava início a discussões, agredindo sua pessoa com empurrões, além de
apertar seus braços, fatos estes que se deram por várias vezes; Que também era costumeiro ser
tratada pelo autor de maneira insignificante, com desdém, afirmando que sua pessoa não valia
nada; Que, em virtude dos fatos, viu seu relacionamento se consumindo até o ponto de deixar
de gostar dele, dando fim à convivência, contudo, antes da separação, cerca de 1 (um) ano e 9
(nove) meses, manteve o relacionamento, enquanto ele estava preso, fazendo visitas
periódicas a ele, porém quando o informou o seu interesse pelo fim do relacionamento, passou
a ser ameaçada de morte por telefone; Que atualmente o autor se encontra no regime semiaberto, desde março do corrente ano, e constantemente sofre ameaça de morte dele por
telefone, mas no dia 07 de março ele foi ao seu encontro e só não a agrediu porque sua irmã
(vítima) não permitiu, mas foi ameaçada e ofendida moralmente, tendo ele tratado-a de
cachorra e vadia; Que dia 25/08/2012, encontrava-se na praia de Areia Preta, quando foi
abordada pelo autor, que primeiro a agrediu com tapa, atingindo sua mão para que não ligasse
para a polícia e, em seguida, passou a beijá-la à força e ainda passou a mão nas suas partes
íntimas; Que não satisfeito, o autor a jogou na areia, se colocou sobre seu corpo e passou a
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agredi-la com tapas e socos; Que o autor tentou aplicar-lhe uma gravata, mas [ela] se
defendeu e obteve êxito, tendo ele desistido, após esta última tentativa, evadindo-se do local;
Que o autor afirmou ainda que mandará alguém matá-la, caso seja preso, pois tem quem faça
isso para ele; Que fez 3 (três) registros de queixa em desfavor do autor por ameaça, bo’s xxx,
xxx e xxx; Que na data de 19/04/2012 foi deferida MPU em favor da vítima, na qual o autor
ficou proibido de manter qualquer tipo de contato com a queixosa.
PROVIDÊNCIAS: lavratura do boletim de ocorrência. Encaminhada à delegada para que
sejam tomadas as devidas providências. A vítima não deseja ser abrigada.
TESTEMUNHAS:
Natal, 27 de Agosto de 2012

Hora do registro: 09H20MIN

[assinatura]
_____________________
Assinatura da comunicante

[assinatura]
____________________
Assinatura do Servidor
Fonte: (Dados da pesquisa)

Observemos a composição global desse documento, atentando para a sua formatação
gráfica. Para efeito de análise, essa composição pode ser mais bem compreendida por
intermédio de uma representação do plano de texto do documento, conforme exposto no
Quadro 6, a seguir.
Quadro 6 - Plano de texto do “Boletim de ocorrência”
PLANO DE TEXTO
Boletim de ocorrência (IP07)
Órgãos em hierarquia descendente e endereço
Timbre
institucional da delegacia
Designação e número do documento
Identificação do documento
Enquadramento penal e localização espaço-temporal do
“Natureza da ocorrência”
fato
Identificação dos envolvidos “Vítima” e “Autor(a) do fato”
Relato da ocorrência pela “Vítima”
“Histórico da ocorrência”
(corpo do texto 1)
Ações processuais, administrativas
“Providências”
(corpo do texto2)
Local, data e “Hora do registro”, assinaturas
Certificação
Fonte: (Dados da pesquisa)

Conforme se observa na composição do texto apresentado, os elementos “Timbre”,
“Identificação do documento”, “Natureza da ocorrência” e “Identificação dos envolvidos”
fazem parte do estabelecimento do texto, encontram-se organizados em blocos e apresentam

105
as informações necessárias para a identificação e contextualização do documento. De acordo
com Marcuschi (2012), os elementos contextualizadores propiciam a compreensão e
contribuem para a contextualização do texto. Podem ser de dois tipos: a) contextualizadores
propriamente ditos, que ajudam a “ancorar” o texto na situação comunicativa (assinaturas,
localização, data, elementos gráficos) e b) perspectivos, que avançam expectativas sobre o
conteúdo e a forma do texto (título, autor).
O campo destinado para o registro da ocorrência é feito em um espaço bem
delimitado. O termo “Histórico da ocorrência” é um recurso normativo utilizado pelo produtor
para fazer a delimitação da parte inicial do texto e dá continuidade à segunda parte. O bloco
“Histórico da ocorrência” apresenta a narrativa dos fatos comunicados pela vítima, que ocorre
por intermédio de uma textualização em forma de discurso relatado, conforme exemplificado,
logo a seguir.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA (IP07)
“A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para noticiar os
seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos manteve uma relação estável com o Sr. Paulo
Ricardo dos Santos, que durante este período se mostrou uma pessoa muito agressiva e por
motivo de ciúmes dava início a discussões, agredindo sua pessoa com empurrões, além de
apertar seus braços, fatos estes que se deram por várias vezes; Que também era costumeiro ser
tratada pelo autor de maneira insignificante, com desdém, afirmando que sua pessoa não valia
nada; Que, em virtude dos fatos, viu seu relacionamento se consumindo até o ponto de deixar
de gostar dele, dando fim à convivência, contudo, antes da separação, cerca de 1 (um) ano e 9
(nove) meses, manteve o relacionamento, enquanto ele estava preso, fazendo visitas
periódicas a ele, porém quando o informou o seu interesse pelo fim do relacionamento, passou
a ser ameaçada de morte por telefone; [...] Que fez 3 (três) registros de queixa em desfavor do
autor por ameaça, bo’s xxx, xxx e xxx; Que na data de 19/04/2012 foi deferida MPU em favor
da vítima, na qual o autor ficou proibido de manter qualquer tipo de contato com a queixosa”.
Como se pode ver, esse discurso relatado, em que se infere a formulação repetida “A
vítima disse que...”, é identificado a partir da abertura do “Histórico da ocorrência”, nos
fragmentos “A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para noticiar os seguintes
fatos: Que [...]”, “[...] que durante este período se mostrou uma pessoa muito agressiva e por
motivo de ciúmes dava início a discussões [...]”, “[...] Que também era costumeiro ser tratada
pelo autor de maneira insignificante [...]”, “[...] Que, em virtude dos fatos, viu seu
relacionamento se consumindo até o ponto de deixar de gostar dele, dando fim à convivência
[...]”, “[...] Que na data de 19/04/2012 foi deferida MPU em favor da vítima, na qual o autor
ficou proibido de manter qualquer tipo de contato com a queixosa”. Com isso, a narrativa dos
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fatos é assumida pela vítima ao fazer o seu relato da ocorrência e textualizada pela escrivã de
polícia.
O registro da ocorrência termina com informações das providências tomadas,
assinatura da comunicante, do agente policial e da data e hora do registro da ocorrência,
conforme exemplificado, logo a seguir.

PROVIDÊNCIAS: lavratura do boletim de ocorrência. Encaminhada à delegada para que
sejam tomadas as devidas providências. A vítima não deseja ser abrigada.
TESTEMUNHAS:
Natal, 27 de Agosto de 2012
[assinatura]
_______________________
Assinatura da comunicante

Hora do registro: 09H20MIN
[assinatura]
______________________
Assinatura do Servidor

Assim, pode-se afirmar que a ação de linguagem realizada no boletim de ocorrência é
autorizada por meio de uma ação sociodiscursiva: registrar, legalmente, a denúncia de um
delito cometido. Essa ação é legitimada pelos elementos contextualizadores que imprimem ao
documento um status institucional, pertencente a uma instituição de polícia, especificamente a
Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, ligado ao Governo do Estado do Rio
Grande do Norte. Desse modo, o número do documento, a natureza da ocorrência, o local e a
data em que os fatos registrados ocorreram, a identificação dos envolvidos (nome, endereço,
filiação, profissão), o registro da ocorrência e as providências tomadas, as assinaturas da
vítima, da(s) testemunha(s), do policial responsável pelo registro, seguido de data e hora em
que a denúncia foi comunicada, dentre outros, conferem ao texto do boletim de ocorrência
esse status institucional, atribuindo-lhe fé pública e produzindo os efeitos de sentidos
pretendidos nesse documento.
De acordo com Araújo (2007, p. 11), “Grande parte das decisões judiciais tomadas nos
nossos tribunais tem justamente base no que existe de concreto no boletim de ocorrência
presente nos autos”. Esse autor chama a atenção para o fato de que, atualmente, os registros
policiais nos boletins de ocorrência ainda são elaborados de modo insatisfatório. Por esse
motivo, ele destaca a necessidade de aprimorar esses registros no sentido de facilitar o
processo de recepção e interpretação dos textos que compõem o histórico da ocorrência, a fim
de facilitar o trabalho de investigação policial.
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De acordo com o artigo 41 do Código do Processo Penal 27 (CPP), são requisitos
formais da denúncia: a) a exposição minuciosa dos fatos com todas as suas circunstâncias, b)
a qualificação do acusado ou os dados pelos quais se possa identificá-los, c) a classificação do
crime e d) o rol de testemunhas (se necessário). Dessa forma, observou-se que o texto do
boletim de ocorrência cumpre esses requisitos, os quais são retomados e ampliados nas
demais peças do inquérito policial, em especial, no termo de declarações da vítima,
testemunha, no auto de qualificação e interrogatório do acusado e no relatório, conforme
veremos mais adiante. Os blocos “Identificação dos envolvidos” e “Natureza da ocorrência”
cumprem os requisitos de qualificar o acusado, com a descrição dos dados que o identifica,
bem como, a classificação e o enquadramento do crime. Como a denúncia refere-se a crime de
violência doméstica, este é classificado com base no texto jurídico da Lei 11.360/2006,
denominada de Lei Maria da Penha.
A explicitação do plano de texto é fundamental para a condução da análise, uma vez
que permite localizar os segmentos (ou porções) do texto em que estão situadas as ocorrências
das representações discursivas em estudo. Vejamos as ocorrências de representações
discursivas da “vítima” e do “agressor” no Quadro 7, logo a seguir.
Quadro 7- Rd de vítima e agressor no “Boletim de Ocorrência”
Posição no Plano
de texto

“Histórico da
ocorrência”

“Providências”
Posição no Plano
de texto
27

Ocorrências das Rd de “Vítima”
IP07
En1 – “A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para
noticiar os seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos manteve uma
relação estável com o Sr. Paulo Ricardo dos Santos [...], agredindo sua
pessoa com empurrões, além de apertar seus braços, fatos estes que se
deram por várias vezes”;
En2 – “Que também era costumeiro ser tratada pelo autor de maneira
insignificante, com desdém, afirmando que sua pessoa não valia nada”;
En4 – “Que atualmente o autor se encontra no regime semi-aberto,
desde março do corrente ano, e constantemente sofre ameaça de morte
dele por telefone”;
En5 – “no dia 07 de março ele foi ao seu encontro e só não a agrediu
porque sua irmã (vítima) não permitiu, mas foi ameaçada e ofendida
moralmente, tendo ele tratado-a de cachorra e vadia”;
En6 – “Que dia 25/08/2012, encontrava-se na praia de Areia Preta,
quando foi abordada pelo autor, que primeiro a agrediu com tapa,
atingindo sua mão para que não ligasse para a polícia”.
“recusou abrigamento”, “solicitou medidas protetivas”
Ocorrências das Rd de “agressor”

Decreto Lei nº. 3.689 de 03 de outubro de 1941.
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“Histórico da
ocorrência”

En1 – “A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para
noticiar os seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos manteve uma
relação estável com o Sr. Paulo Ricardo dos Santos [...], agredindo sua
pessoa com empurrões, além de apertar seus braços, fatos estes que se
deram por várias vezes”;
En2 – “Que também era costumeiro ser tratada pelo autor de maneira
insignificante, com desdém, afirmando que sua pessoa não valia nada”;
En4 – “Que atualmente o autor se encontra no regime semi-aberto,
desde março do corrente ano, e constantemente sofre ameaça de morte
dele por telefone”;
En5 – “no dia 07 de março ele foi ao seu encontro e só não a agrediu
porque sua irmã (vítima) não permitiu, mas foi ameaçada e ofendida
moralmente, tendo ele tratado-a de cachorra e vadia”;
En6 – “Que dia 25/08/2012, encontrava-se na praia de Areia Preta,
quando foi abordada pelo autor, que primeiro a agrediu com tapa,
atingindo sua mão para que não ligasse para a polícia”.
Fonte: Dados da pesquisa

Conforme se observa, as ocorrências das representações discursivas de vítima e
agressor, no texto do boletim, concentram-se no bloco “Histórico da ocorrência”. Tal fato
ocorre porque é nesse espaço que o agente de polícia faz o registro dos fatos relatados pela
vítima. As designações empregadas para o referente vítima foram “A pessoa” e “sua pessoa”.
Por sua vez, o agressor recebeu as seguintes denominações “Sr. Paulo Ricardo dos Santos”,
“autor”, “ele”. Com relação aos papéis semânticos, nas ocorrências, o agressor é apresentado
como Agente das ações criminosas e a vítima como Paciente que sofre o efeito dessas ações.

4.1.2 O plano de texto no Termo de declarações da vítima

Seguindo o mesmo procedimento da seção anterior, apresentamos a transcrição do
documento (Quadro 8), seguida de uma representação do plano de texto (Quadro 9) e, mais
adiante, o levantamento das ocorrências das representações discursivas de vítima e agressor
nesse documento (Quadro 10).
Quadro 8 - Transcrição do texto “Termo de declarações da vítima” (IP07)
[escudo]
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DEGEPOL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER –
DEAM/ZS

109
TERMO DE DECLARAÇÕES QUE PRESTA MARIA FERNANDA DA SILVA,
Carteira de identidade n. xxx, e do CPF nº xxx NA FORMA DA LEI ABAIXO:
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze (2012),
nesta delegacia de polícia, onde presente se encontrava xxx, Delegada de Polícia,
comigo Escrivã(o) do seu cargo, aí pelas 13h29, compareceu MARIA FERNANDA
DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, natural de xxx, nascida aos
xxx, com xx anos, filha de xxx e de xxx, residente na Rua xxx, (próximo ao xxx),
telefone xxx. Afirma que possui o ensino médio completo. Aos costumes disse nada.
Inquirido(a) acerca dos fatos que deram origem ao presente feito. RESPONDEU: Que
teve um relacionamento amoroso com PAULO RICARDO DOS SANTOS durante 8
(oito) anos. Que o casal nunca chegou a residir na mesma casa. Que do relacionamento
não tem filhos. Que o relacionamento terminou em janeiro de 2012. Que a declarante já
tem medidas protetivas deferidas em seu favor desde abril de 2012, por fatos relatados
nos BOs nº xxx, xxx e xxx. Que no dia 25 de agosto de 2012, por volta de 10h50, a
declarante estava na praia de Areia Preta. Que Paulo chegou à praia, ligou diversas
vezes para a declarante. Que a declarante ainda tentou se esconder, mas Paulo a
encontrou. Que Paulo começou a beijar a declarante, passar a mão em [...]. Que a
declarante ameaçou chamar a polícia e foi agredida por Paulo com socos no rosto da
declarante, conforme atestado do ITEP nº xxx. Que Paulo tem ameaçado
constantemente a declarante dizendo que “só vai sossegar quando matar a declarante”.
Que a declarante não sai mais desacompanhada de casa e tem muito medo de Paulo.
Que Paulo liga diversas vezes para o celular da declarante e não a deixa em paz. Que
depois do fato ocorrido no dia xxx, Paulo ficou na casa do pai, na zona xxx, escondido.
Que uma semana depois, Paulo voltou ao bairro xxx e novamente passou a atemorizar
a vítima. Que Paulo diz à vítima que não vai cumprir as medidas protetivas, pois é só
um papel. Que Paulo alega que já passou dois anos em Alcaçuz [presídio] e não tem
medo de cadeia. Que Paulo cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas.
QUE A DECLARANTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE
CONTRA A PESSOA DE PAULO RICARDO DOS SANTOS, residente na rua
xxx, próximo ao xxx.
[assinatura]
[página seguinte]
Que abdica do direito a casa abrigo. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se
por findo o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente
assinado pela autoridade, pela declarante e por mim _________, Escrivã de Polícia que
o digitei.
AUTORIDADE: [assinatura]
DECLARANTE: [assinatura]

ESCRIVÃO (Ã): [assinatura]
Fonte: (Dados da pesquisa)

A formatação gráfica do “Termo de declarações” apresenta, em sua composição
global, uma disposição de elementos que reproduz certos padrões cristalizados pela tradição
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dos documentos oficiais. Veja-se a representação do plano de texto do documento, exposto
logo a seguir (Quadro 9).
Quadro 9 - Plano de texto do “Termo de declarações da vítima”
PLANO DE TEXTO
Termo de Declarações prestadas pela vítima (IP07)
Órgãos em hierarquia descendente e endereço
Timbre
institucional da delegacia produtora e emissora do
documento
Identificação do documento Título e identificação da declarante
Situação espaço-temporal dos fatos e caracterização
Introdução
da declarante
(corpo do texto 1)
Apresentação e exposição dos fatos declarados
Desenvolvimento
(corpo do texto 2)
Marcação do encerramento da fala da declarante
Conclusão
(corpo do texto 3)
Assinatura da autoridade policial, da declarante e
Certificação
da escrivã.
Fonte: (Dados da pesquisa)

Conforme se observa, o texto do “Termo de declarações” apresenta, em sua estrutura,
uma padronização de elementos que, por serem recorrentes, são fixados pela historicidade do
gênero, apresentando, assim, um plano de texto convencional. Organiza-se da seguinte forma:
a) os elementos contextualizadores informam o nome da instituição de polícia, seguido
da denominação do próprio documento “Termo de declarações...”;
b) a parte introdutória é assinalada pelas marcas linguísticas “Aos 24 (vinte e quatro) dias
do mês de setembro do ano de dois mil e doze (2012), nesta delegacia de polícia, onde
presente se encontrava xxx, Delegada de Polícia, comigo Escrivã(o) do seu cargo, aí
pelas 13h29, compareceu MARIA FERNANDA DA SILVA, brasileira, solteira,
auxiliar de cozinha, natural de xxx, nascida aos xxx, com xx anos, filha de xxx e de
xxx, residente na Rua xxx, (próximo ao xxx), telefone xxx. Afirma que possui o
ensino médio completo. Aos costumes disse nada. Inquirido(a) acerca dos fatos que
deram origem ao presente feito”;
c) no desenvolvimento, temos a apresentação e a exposição dos fatos que se iniciam do
seguinte modo: “RESPONDEU: Que teve um relacionamento amoroso com PAULO
RICARDO DOS SANTOS durante 8 (oito) anos. Que o casal nunca chegou a residir
na mesma casa. Que do relacionamento não tem filhos. Que o relacionamento
terminou em janeiro de 2012. Que a declarante [...]”. No texto do termo de declaração,
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o escrivão de polícia ouve as declarações prestadas pela declarante acerca dos fatos e,
simultaneamente, faz o registro das informações necessárias à instrução do
procedimento que está sendo investigado;
d) a parte conclusiva do termo marca o encerramento da fala da declarante, seguida das
assinaturas. Essa passagem é sinalizada no texto da seguinte forma: “E nada mais
disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e
achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela declarante e, por
mim _______, Escrivã de Polícia que o digitei”.
Observe-se, ainda, que as partes iniciais e finais desdobram-se em zonas fronteiriças
de abertura e de fechamento (cf. ADAM, 2011a) do que foi relatado pela declarante:
“Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito, RESPONDEU Que [...]”
[abertura], “E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo
[...]” [fechamento].
Por sua vez, as ocorrências das representações discursivas de vítima e agressor no
“Termo de declarações da vítima” foram distribuídas no Quadro 10, adiante, em função de
suas respectivas localizações no documento, conforme as partes que compõem o seu plano de
texto.
Quadro 10 - Rd de vítima e de agressor no “Termo de declarações”
Ocorrências das Rd de “Vítima”
IP07
En13 – “aí pelas 13h29, compareceu MARIA FERNANDA
DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de cozinha, natural
de xxx, nascida aos xxx, com xx anos, filha de xxx e de xxx,
Introdução
residente na Rua xxx, (próximo ao xxx), telefone xxx.
Afirma que possui o ensino médio completo. Aos costumes
disse nada. Inquirido(a) acerca dos fatos que deram origem
ao presente feito. RESPONDEU:”
En14 – Que teve um relacionamento amoroso com
PAULO RICARDO DOS SANTOS durante 8 (oito) anos.
Que o casal nunca chegou a residir na mesma casa. Que do
relacionamento não tem filhos. Que o relacionamento
Desenvolvimento terminou em janeiro de 2012.
En16 – Que no dia 25 de agosto de 2012, por volta de 10h50,
a declarante estava na praia de Areia Preta. Que Paulo
chegou na praia, ligou diversas vezes para a declarante. Que
a declarante ainda tentou se esconder, mas Paulo a
encontrou.
En18 – Que a declarante ameaçou chamar a polícia e foi
agredida por Paulo com socos no rosto da declarante,
Posição no Plano
de texto
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conforme atestado do ITEP nº xxx.
En20 – Que a declarante não sai mais desacompanhada de
casa e tem muito medo de Paulo. Que Paulo liga diversas
vezes para o celular da declarante e não a deixa em paz.
En24 – E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se
por findo o presente termo que depois de lido e achado
Conclusão
conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
declarante e por mim _________, Escrivã de Polícia que o
digitei.
Posição no Plano
Ocorrências das Rd de “agressor”
de texto
Introdução
En16 – Que no dia 25 de agosto de 2012, por volta de 10h50,
a declarante estava na praia de Areia Preta. Que Paulo
chegou na praia, ligou diversas vezes para a declarante.
Que a declarante ainda tentou se esconder, mas Paulo a
encontrou.
En17 – Que Paulo começou a beijar a declarante, passar a
Desenvolvimento mão em [...].
En18 – Que a declarante ameaçou chamar a polícia e foi
agredida por Paulo com socos no rosto da declarante,
conforme atestado do ITEP nº xxx.
En19 – Que Paulo tem ameaçado constantemente a
declarante dizendo que “só vai sossegar quando matar a
declarante”.
En20 – Que a declarante não sai mais desacompanhada de
casa e tem muito medo de Paulo. Que Paulo liga diversas
vezes para o celular da declarante e não a deixa em paz.
Conclusão
Fonte: (Dados da pesquisa)

Observe-se que as ocorrências das representações discursivas da vítima e do agressor
concentram-se na segunda parte desse texto, no desenvolvimento da narrativa. De acordo com
Adam (2011a, p. 240), “[...] a apresentação de um objeto de discurso relaciona-se com a
construção de um mundo e a instauração, entre quem explica e seu destinatário, de um
contrato de credibilidade-verdade”. Nesse contexto, compreendemos que os objetos de
discurso são construídos a partir de um posicionamento do enunciador frente às razões que
motivaram a denúncia.
Dessa forma, conforme defende Lopes (2014, p. 72), “[...] ao produzir um texto, o
enunciador faz as escolhas e toma decisões que serão relevantes na progressão textual”. No
caso do texto em análise, pode-se perceber que o texto desenvolve-se a partir da construção
das representações discursivas dos objetos de discurso vítima – “agredida [...] com socos no
rosto”, “não sai mais de casa desacompanhada”, “tem muito medo” – e agressor – “tem
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ameaçado constantemente a declarante”. A partir da construção dessas representações se
evidenciam os pontos de vista e as intenções do enunciador [a vítima], nesse caso, de
representar-se a si mesmo na condição de vítima de violência, constantemente ameaçada e, ao
mesmo tempo, incriminar o culpado pela prática dessa violência. De acordo com Koch (2011,
p. 22), “[...] cada enunciação pode ter uma multiplicidade de intenções do falante, ao produzir
um enunciado [...]. Compreender uma enunciação é, nesse sentido, apreender essas
intenções”. Assim, as escolhas linguísticas empregadas no texto pelo enunciador revelam suas
verdadeiras intenções e propósitos. Logo, é possível afirmar que as escolhas linguísticas não
são aleatórias, mas constituem-se estratégias importantes para o desenvolvimento
argumentativo do texto.

4.1.3 O plano de texto no Termo de declarações da testemunha
Veja-se a transcrição do texto “Termo de declarações da testemunha”, logo adiante
(Quadro 11).
Quadro 11 - Transcrição do texto “Termo de declarações da testemunha” (IP07)
[escudo]
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DEGEPOL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER – DEAM/ZS
TERMO DE DECLARAÇÕES QUE PRESTA xxx, CARTEIRA DE IDENTIDADE n. xxx,
EXPEDIDA EM xxx, NA FORMA DA LEI ABAIXO:
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze
(2012), nesta delegacia de polícia, onde presente se encontrava xxx, Delegada de Polícia,
comigo Escrivã(o) do seu cargo, aí pelas 13h57, compareceu xxx, brasileiro, solteiro,
vigilante, natural de xxx, nascido aos xxx, com xx anos, filho de xxx e de xxx, residente
na Rua xxx, (próximo ao xxx), telefone xxx. Afirma que cursou o ensino médio completo.
Aos costumes disse nada. Testemunha compromissada, na forma da lei e advertida sobre as
penas do crime de falso testemunho, prometeu dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe
for perguntado. Inquirido(a) acerca dos fatos que deram origem ao presente feito.
RESPONDEU: Que conhece a pessoa de MARIA FERNANDA DA SILVA há cerca de 10
(dez) meses. Que conhece a pessoa de PAULO RICARDO DOS SANTOS apenas de vista.
Que o declarante estava na Praia de Areia Preta no dia 25 de agosto de 2012. Que quando
chegou, o declarante viu a pessoa de Paulo na praia e ligou para Fernanda avisando. Que o
declarante já sabia que Fernanda vinha sendo ameaçada por Paulo e por isso avisou. Que o
declarante viu que Paulo estava rondando o local onde Fernanda estava. Que o declarante não
presenciou a agressão, mas viu Fernanda depois de a mesma ser agredida. Que Fernanda
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estava com o rosto bastante inchado e sangrando. Que Fernanda contou ao declarante que foi
agredida por Paulo. Que Paulo é traficante e já foi preso pelo crime de tráfico. Que os
policiais do local não quiseram efetuar buscas para tentar localizar Paulo. Que o declarante
acompanhou Fernanda até a Delegacia de Plantão para fazer o BO. E nada mais disse e nem
lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e achado conforme,
vai devidamente assinado pela autoridade, pela declarante e por mim _________, Escrivã de
Polícia que o digitei.
AUTORIDADE: [assinatura]
DECLARANTE: [assinatura]

ESCRIVÃ (O): [assinatura]
Fonte: (Dados da pesquisa)

Para efeito de análise, apresentamos a representação do plano de texto desse
documento, exposto logo a seguir (Quadro 12).
Quadro 12 - Plano de texto do “Termo de declarações da testemunha”
PLANO DE TEXTO
Termo de Declarações prestadas pela testemunha (IP07)
Órgãos em hierarquia descendente e endereço
Timbre
institucional da delegacia produtora e emissora do
documento
Título e identificação da testemunha
Identificação do documento
Situação espaço-temporal dos fatos e caracterização da
Introdução
testemunha
(corpo do texto 1)
Exposição dos fatos testemunhados
Desenvolvimento
(corpo do texto 2)
Marcação do encerramento da fala da testemunha
Conclusão
(corpo do texto 3)
Assinatura da autoridade policial, da testemunha e da
Certificação
escrivã de polícia.
Fonte: (Dados da pesquisa)

No texto do “Termo de declarações da testemunha” observa-se o mesmo modelo de
organização (elementos contextualizadores, parte inicial, desenvolvimento, parte final)
identificado no texto do “Termo de declarações da vítima”. Difere apenas na forma de marcar,
linguisticamente, a parte introdutória do texto, na qual a depoente assume o compromisso de
falar a verdade, sob pena de sofrer as sanções previstas na Lei 28 para o crime de falso
testemunho “Aos costumes disse nada. Testemunha compromissada, na forma da lei e
advertida sobre as penas do crime de falso testemunho, prometeu dizer a verdade sobre

28

O crime de falso testemunho ou falsa perícia está previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10268.htm#art342
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o que souber e o que lhe for perguntado. Inquirido(a) acerca dos fatos que deram origem ao
presente feito. RESPONDEU: Que conhece [...]”.
O texto encerra-se com as assinaturas da autoridade policial [delegada], da declarante
e da escrivã. Esses elementos textuais conferem validade ao texto e, juntamente com os
elementos do “Timbre”, certificam o status institucional desse documento.

4.1.4 O plano de texto no Auto de qualificação e interrogatório
Veja-se, a seguir (Quadro 13), a transcrição do texto “Auto de qualificação e
interrogatório”.
Quadro 13- Transcrição do texto “Auto de qualificação e interrogatório” (IP07)
[escudo]
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER – DEAM/ZS
AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO PRESTADO POR PAULO
RICARDO DOS SANTOS, CONHECIDO COMO xxx, RG n. xxx, EXPEDIDA EM xxx,
CPF n. xxx, na forma abaixo:
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze (2012),
nesta cidade do Natal, no Cartório da Delegacia Especializada em Defesa da Mulher - DEAM,
onde presente se achava xxx, Delegada de Polícia, comigo Escrivã(o) do seu cargo ao final
assinada, aí pelas 12h48, compareceu o(a) interrogado(a) PAULO RICARDO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de xxx, nascido aos xxx, com xx anos,
filho de xxx e de xxx, residente na Rua xxx, (próximo ao xxx), telefone xxx. Afirma que
estudou até o 5º ano do ensino fundamental. Depois de cientificado pela Autoridade
Policial da acusação que lhe é imputada e advertido de seus Direitos Constitucionalmente
garantidos, quando INTERROGADO pela Autoridade Policial, RESPONDEU: Que teve um
relacionamento amoroso com MARIA FERNANDA DA SILVA durante cerca de 8 (oito)
anos. Que do relacionamento não tem filhos. Que está separado de Fernanda desde janeiro
2012. Que o interrogado não acreditou que o motivo do fim do relacionamento seria o fato de
Fernanda não gostar mais do interrogado. Que o interrogado acreditava que Fernanda estava
com outra pessoa. Que cerca de um mês depois de se separar de Fernanda, esta já estava com
outro homem. Que o interrogado foi preso por tráfico de drogas no dia 18 de março de 2012.
Que o interrogado conseguiu fazer ligações telefônicas para Fernanda de dentro do presídio de
Alcaçuz. Que alega ter feito ameaças a Fernanda através de ligações telefônicas. Que o
interrogado alega que realmente foi à casa de Fernanda no dia 12 de abril de 2012 para pegar
um blusão. Que o interrogado nega que tenha ligado para Fernanda no dia 13 de abril de 2012.
Que o interrogado alega que realmente disse algumas coisas pessoalmente para Fernanda,
dizendo que achava que Fernanda era um tipo de mulher que o respeitava, mas estava
enganado. Que o interrogado não é usuário de drogas há um ano. Que o interrogado recebeu
as Medidas Protetivas de Urgências através de um oficial de justiça no mês de maio de 2012.
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Que um mês depois disso, Fernanda ligou para o interrogado querendo se encontrar com o
mesmo. que Fernanda marcou um encontro com o interrogado na praia da Redinha. Que
foram para a praia e depois para um Motel. Que no dia seguinte foram à praia. Que Fernanda
[assinatura]
[página seguinte]
alegava que não estava com ninguém. Que o interrogado e Fernanda reataram o
relacionamento e se encontravam todos os finais de semana. Que no dia 25 de agosto de 2012,
o interrogado chegou na Praia de Areia Preta, por volta de 10h30, e foi avisado por uma
amigo que Fernanda estava na praia acompanhada por outro homem. Que o interrogado alega
que não fez ligações para Fernanda, mas foi tirar satisfações com a mesma. Que diante da
traição, o declarante “perdeu a cabeça” e agrediu Fernanda com “duas tapas”. Que o
interrogado nega que tenha procurado Fernanda depois desse fato e nega que tenha dito que
não iria cumprir as Medidas Protetivas e que se tratava apenas de um papel. Que o interrogado
alega que nunca mais se aproximou de Fernanda e que nem passa mais na frente da casa de
Fernanda. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo interrogado
e por mim _________, Escrivã de Polícia que o digitei e assino.
AUTORIDADE: [assinatura]
INTERROGADO (A): [assinatura]

ESCRIVÃ: [assinatura]
Fonte: (Dados da pesquisa)

Veja-se o plano de texto do documento, logo adiante (Quadro 14).
Quadro 14 - Plano de texto do “Auto de qualificação e interrogatório”
PLANO DE TEXTO
Auto de qualificação e interrogatório (IP07)
Órgãos em hierarquia descendente e endereço
Timbre
institucional da delegacia produtora e emissora do
documento
Título e identificação do interrogado
Identificação do documento
Situação espaço-temporal dos fatos e caracterização do
Introdução
interrogado
(corpo do texto 1)
Exposição dos fatos pelo interrogado
Desenvolvimento
(corpo do texto 2)
Marcação do encerramento da fala do interrogado
Conclusão
(corpo do texto 3)
Assinatura da autoridade policial, do interrogado e da
Certificação
escrivã.
Fonte: (Dados da pesquisa)

Assim como foi visto anteriormente, em relação aos textos do boletim de ocorrência e
dos termos de declarações da vítima e da testemunha, no caso desse outro texto, o auto de
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qualificação e interrogatório, observa-se, também, a mesma organização e disposição gráfica
que reproduz a tradição documental das instituições públicas.
Nesse documento, o acusado, referido no texto pelo termo “o interrogado”, é advertido
das acusações que lhes são imputadas e informado do seu Direito29, constitucionalmente
adquirido, de permanecer em silêncio e manifestar-se somente em juízo, caso assim o queira:
“Depois de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e advertido
de seus Direitos Constitucionalmente garantidos, quando INTERROGADO pela Autoridade
Policial, RESPONDEU: Que [...]”. É interessante ressaltar que esses traços estruturais,
recorrentes no Auto de qualificação e interrogatório, são marcados nesse gênero jurídico pelo
propósito comunicativo que é a instrução do processo penal.
Outro traço recorrente no texto, determinado pela situação comunicativa que se
estabelece no momento da elaboração desse documento, é o emprego da conjunção integrante
“que”. Observou-se o uso repetitivo dessa conjunção tanto no texto do boletim de ocorrência
como também nos textos do termo de declarações da vítima e da testemunha. Veja-se essa
ocorrência nos enunciados apresentados no Quadro 15, a seguir.
Quadro 15 - A conjunção que no “Auto de qualificação e interrogatório”
“RESPONDEU: Que teve um relacionamento amoroso com MARIA FERNANDA DA
SILVA durante cerca de 8 (oito) anos. Que do relacionamento não tem filhos. Que está
separado de Fernanda desde janeiro 2012. Que o interrogado não acreditou que o motivo do
fim do relacionamento seria o fato de Fernanda não gostar mais do interrogado. Que o
interrogado acreditava que Fernanda estava com outra pessoa. Que cerca de um mês depois
de se separar de Fernanda, esta já estava com outro homem. Que o interrogado foi preso por
tráfico de drogas no dia 18 de março de 2012. Que o interrogado conseguiu fazer ligações
telefônicas para Fernanda de dentro do presídio de Alcaçuz. Que alega ter feito ameaças a
Fernanda através de ligações telefônicas”.
Fonte: (Dados da pesquisa)

Conforme vimos, o uso repetido da conjunção “que” assume duas funções importantes
nesse texto: primeiro, do ponto de vista do desenvolvimento do texto e da intenção
pretendida, a recorrência30 de um mesmo elemento do universo textual introduz novas
Art. 5, inc. LXIII da Constituição Federal de 1988 prevê “o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”. Informação
disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728008/inciso-lxiii-do-artigo-5-da-constituicao-federalde-1988.
29

De acordo com Koch (2012, p. 151), a reiteração de um mesmo item lexical é uma das “[...] atividades
realizadas pelo produtor para fazer o texto progredir, mantendo o fio discursivo”. Com esse recurso, segundo
Koch e Elias (2016, p. 101), “[...] o leitor vai sendo orientado aos poucos para a conclusão que a recorrência
sintática ajuda a reforçar, de forma envolvente”.
30
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informações ao texto, orientando argumentativamente o leitor a uma determinada conclusão.
Segundo, do ponto de vista enunciativo, o emprego dessa conjunção pode ser percebido como
uma marcação de distanciamento do enunciador (a escrivã de polícia) das informações por ele
registradas. Esse distanciamento é marcado pelo emprego recorrente da conjunção “que”
([declarou] que), responsabilizando o interrogado pelas informações registradas.

4.1.5 O plano de texto no Relatório

Na conclusão do inquérito, o delegado faz o relatório do que foi apurado e encaminhao ao juiz competente. Observe-se a transcrição do texto do “Relatório” no Quadro 16, a
seguir.
Quadro 16 - Transcrição do texto do “Relatório” (IP07)
[escudo] SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL – DEGEPOL
Delegacia especializada em atendimento à mulher – DEAM ZONA SUL
Rua Frei Miguelinho, 109 – Ribeira – Natal/RN
RELATÓRIO
Inquérito Policial: xxx/2012 – DEAM/ZS.
Vítima: Ana Paula da Silva.
Natureza: art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7º,
inciso I, da Lei n. 11.340/2006.
Indiciado(s): Fernando Reis Silva
Senhora Juíza:
O presente procedimento foi instaurado em 13 de setembro de 2012,
através da Portaria nº xxx/2012 para apurar suposto crime de ameaça cometido por xxx
contra a ex-namorada xxx. Foram colhidas as declarações da vítima, de xxx [ primeira
testemunha], de xxx [segunda testemunha], de xxx [terceira testemunha], novas declarações
da vítima, o indiciado foi interrogado e também consta nos autos o Atestado do ITEP nº
xxx, conforme resumo fático que segue:
Maria Fernanda da Silva, ora vítima, alegou que: Recebeu ligações de
Paulo enquanto o mesmo estava preso no Presídio de Alcaçuz com a
seguinte ameaça: “sua cachorra, você pode se esconder no inferno, que eu
vou te achar!”. Que no dia 13 de abril de 2012 recebeu uma ligação
[página seguinte]
[escudo]
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de Paulo e este disse: “Sua cachorra, safada, tanto amor que eu lhe dava
e você me traindo. Se eu lhe pegar, você vai ver, você vai pagar por tudo!
Você me abandonou na cadeia!”.
Em novas declarações prestadas pela vítima no dia 24 de setembro
Fernanda alegou que:
“No dia 25 de agosto de 2012, por volta de 10:50, estava na Praia de
Areia Preta. Que Paulo chegou e a vítima tentou se esconder, mas foi
agredida pelo indiciado com socos no rosto, conforme Atestado do ITEP
nº xxx. Que sofreu novas ameaças de Paulo que disse à vítima que só vai
sossegar quando matá-la”.
DAS PROVAS

[escudo]
Segundo declaração de xxx, irmã da vítima:
“Que soube pela vítima das ameaças que a mesma sofreu por parte de

Paulo”
Segundo depoimento de xxx [segunda testemunha]
“Que viu e ouviu mensagens enviadas no celular da vítima por Paulo e
nestas este dizia: ‘cachorra, você vai me pagar, você me traiu’. Que Paulo
costuma abordar amigos da vítima para saber da mesma.”
Segundo depoimento de xxx [terceira testemunha]:
“Que no dia 25 de agosto de 2012 estava na praia de Areia Preta e viu a
pessoa de Paulo. Que ligou para Fernanda para avisá-la, pois sabia que a
vítima vinha sendo ameaçada por Paulo. Que viu Fernanda depois de
agredida por Paulo e a vítima estava com o rosto bastante inchado e
sangrando.
Interrogado, Paulo Ricardo dos Santos, conhecido como “xxx” alegou
que:
“Realmente fazia ligações para Fernanda de dentro do Presídio de
Alcaçuz. Que no dia 25 de agosto de 2012 foi à Praia de xxx por volta
de 10:30 e foi avisado por um amigo que xxx estava com outro homem.
Que “perdeu a cabeça” e agrediu fisicamente Fernanda com duas tapas.”
Diante das oitivas existentes, da confissão parcial do indiciado e do
Atestado do ITEP nº xxx foi possível visualizar concretamente a autoria da presente
ameaça, lesão corporal e injúria praticadas, uma vez que Paulo Ricardo dos Santos,
conhecido como “xxx”, agrediu fisicamente e injuriou a ex-namorada Maria Fernanda da
Silva.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que a pessoa de
xxx, conhecido como xxx ameaçou e injuriou a vítima reiteradas vezes via ligações
telefônicas e mensagens no telefone celular e, ainda, lesionou a ex-namorada xxx no dia
25 de agosto de 2012, por volta das 10h30, na Praia de xxx, nesta Capital, ocasião em que
descumpriu as Medidas Protetivas deferidas em seu desfavor ( do indiciado).
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[página seguinte]
[escudo]
Dessa forma, INDICIO PAULO RICARDO DOS SANTOS,
CONHECIDO POR “XXX” pelos crimes previstos nos arts. 147, 140 e 129 § 9º do CP
c/cart. 7º, inciso, I, II e V da Lei n. 11340/2006 e art. 330 do CP.
Não havendo atualmente outras diligências essenciais à comprovação da
autoria do fato e de suas circunstâncias, dou por encerrado o presente procedimento
inquisitorial determinando a remessa do mesmo ao Juizado Especial Criminal de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal a fim de que se proceda aos
trâmites cabíveis.
Natal/RN, 27 de setembro de 2012.
[assinatura]
[nome]
Delegada de Polícia Civil – DEAM/ZS
Fonte: (Dados da pesquisa)

Veja-se o plano de texto do Relatório, logo a seguir (Quadro 17).

Timbre
Identificação do
documento
Introdução
(corpo do texto 1)
Descrição
(corpo do texto 2)
Conclusão
(corpo do texto 3)
Certificação

Quadro 17 - Plano de texto do “Relatório”
PLANO DE TEXTO
Relatório (IP07)
Órgãos em hierarquia descendente, endereço
Número do IP do qual faz parte, nome da vítima, natureza do
crime, nome do indiciado
Apresenta brevemente o contexto em que foi instaurado o
inquérito
Descrição da ocorrência e das provas colhidas (oitivas e
atestado do ITEP)
Parecer do delegado sobre o caso
Local, data e assinatura da autoridade policial
Fonte: (Dados da pesquisa)

Observa-se que o relatório apresenta, em sua estrutura, os elementos de abertura
(Timbre e Identificação do documento) e de fechamento (local, data, assinatura). Esses
elementos são unidades linguísticas completas, indicam que se trata de um documento
provindo de uma instância jurídico-policial (conforme especificado no timbre), assinado por
uma autoridade pública (delegada de polícia), atribuindo-lhe fé pública. Observou-se, ainda,
que o texto do relatório obedece a uma ordem prática, apresentando, em sua estrutura, uma
divisão tripartida:
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a) introdução: apresenta brevemente o contexto em que foi instaurado o inquérito: data,
descrição dos fatos e dos protagonistas.
b) descrição: abrange os comentários da ocorrência e das provas colhidas (a consideração
sobre o depoimento da testemunha, as declarações da vítima, do indiciado e o atestado
do ITEP).
c) conclusão: o delegado conclui sobre a materialidade e autoria do crime e, em seguida,
ordena a remessa dos autos ao Judiciário.
Desse modo, o relatório apresenta, em sua estrutura, a referência ao número do
procedimento (inquérito), da qualificação do indiciado, da incidência penal, dos fatos, das
provas e da conclusão.
Observamos, no texto do relatório, a inversão da ordem canônica em língua
portuguesa da forma sujeito + verbo + complemento.

Quadro 18 - A estrutura verbo + sujeito + complemento no texto do relatório
(1)

“... foi possível visualizar concretamente a autoria da presente Lesão Corporal...”

(2)

“Encontra-se anexado aos autos o Atestado n. xxx/2012 que confirma as lesões
sofridas pela vítima”

(3)

“...encontra-se evidenciado nos autos que foi a pessoa de...”.
Fonte: (Dados da pesquisa)

Como se pode ver, nos enunciados em destaque, a estrutura verbo + sujeito +
complemento é frequente no texto do relatório. Acreditamos que a opção por essa estrutura
seja uma estratégia do produtor do texto para evidenciar, nesses enunciados, as ações
realizadas pelos agentes dessas proposições. Essa estrutura permite realizar as focalizações,
destacando, em posição de início de frase os objetos de discurso: “visualizar concretamente” o
agente que praticou as agressões (1), o atestado médico que “confirma as lesões sofridas pela
vítima” (2) e evidenciar “nos autos” o agressor (3).
Retomando mais uma vez as observações de Garcia e Pimenta (2009), esses autores
nos informam que não existe uma forma rígida para elaborar o relatório. Nos textos
analisados, identificamos relatórios preparados por diferentes relatores (duas delegadas e um
delegado), de modo que foi possível perceber variações de escrita, conforme o estilo de cada
relator. Os relatórios feitos pelas delegadas apresentaram o mesmo modelo de escrita e o
mesmo estilo direto e objetivo. Já o relatório elaborado pelo delegado apresentou um modelo
um pouco diferenciado, escrito de modo mais detalhado, com um vocabulário mais específico,
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caracterizado pela presença de termos arcaicos e em latim. É comum, na linguagem jurídica, o
uso exagerado desses termos, muitas vezes de difícil compreensão por parte do cidadão
comum. Esse tipo de escrita pode ser uma estratégia do produtor do texto para impressionar o
leitor.

4.2 AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS

Nesta seção, examinaremos as representações discursivas de vítima e de agressor em
textos de cinco documentos que compõem os inquéritos policiais selecionados para este
estudo: o Boletim de ocorrência, o Termo de declarações prestadas pela vítima, o Termo de
declarações prestadas pelas testemunhas, o Auto de qualificação e interrogatório dos acusados
e o Relatório. Para tanto, analisaremos a ocorrência das categorias teóricas (referenciação,
predicação, modificação, localização, conexão, comparação) que colaboram para a construção
dessas representações discursivas. A indicação das ocorrências no texto será feita pela
indicação do documento (no histórico da ocorrência, no depoimento da vítima, dos acusados e
no texto do relatório), pela referência ao número do inquérito (IP01, IP02, IP03...) e ao
número do enunciado (En1, En2, En3...).

4.2.1 As representações discursivas de vítima
Nesta subseção serão apresentadas as representações discursivas de vítima no boletim
de ocorrência, no termo de declarações da vítima, no termo de declarações da testemunha, no
auto de qualificação e interrogatório e no relatório.

4.2.1.1 No Boletim de ocorrência
 A referenciação e os modificadores
Para a análise das representações discursivas de vítima foram selecionados os
enunciados com as expressões lexicais que referenciam a mulher na condição de vítima.
Nessa atividade, foram destacados os modificadores (adjetivos e expressões equivalentes) que
atribuem qualidades ou características ao referente “vítima”. O referente foi identificado por
meio de sintagmas nominais que assumem ora a função de sujeito da proposição-enunciada,
ora a função de complemento verbal. Observem-se os exemplos seguintes.
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 A predicação
Nos enunciados a seguir, observamos que, em seu papel temático, o referente “vítima”
é designado como paciente das ações descritas nos eventos expressos pelos verbos:

IP01
Exemplos
En1 “A vítima relata que foi agredida pelo sogro de nome Arnaldo,
sogra de nome Tereza e a cunhada de nome Paula, que residem
praticamente no mesmo imóvel, que todos os autores do fato
lhe agrediram todos juntos”.

Predicação
“foi agredida”

“A vítima informa que foi agredida e ameaçada de morte pelo
seu cunhado, sem que houvesse motivo”.

“foi agredida e
ameaçada”

En2

“agrediram”

Como podemos observar, nos enunciados (En1) e (En2), a imagem do referente
“vítima” foi construída a partir das estruturas predicativas “foi agredida” e “foi agredida e
ameaçada de morte”. O uso dessas predicações no texto do histórico funciona
estrategicamente para construir a imagem de vítima: “agredida”, “agredida e ameaçada”.
Observe-se que essa imagem é ampliada pela estrutura “todos os autores do fato lhe
agrediram todos juntos”, em que a ocorrência do pronome “todos” antes do SN “os autores
do fato” dá a ideia de totalidade e após o SV “agrediram”, a ideia de simultaneidade temporal.

IP01
Exemplos
En2 “A vítima informa que foi agredida e ameaçada de morte pelo
seu cunhado, sem que houvesse motivo”.
En3

“Informa também que o mesmo a chamou de rapariga e de
cachorra e que iria lhe quebrar a cara. Nada mais disse”.

Predicação
“sem que houvesse
motivo”
“iria lhe quebrar”

É interessante observar que a partícula “sem” antes da construção verbal “houvesse
motivo” funciona no sentido de uma negação, a vítima foi agredida pelo cunhado “sem que
houvesse motivo”. Aqui, parece que o enunciador, em seu discurso, apresenta uma visão
“instrumental” da violência, em que a prática desta se constitui como um meio punitivo de
comportamentos tidos como desviantes e ou rebeldes. Observa-se, também, que a construção
verbal (ir + infinitivo) “iria lhe quebrar a cara” expressa futuridade, ou seja, prevê o que ainda
poderá acontecer.
 A localização espaço-temporal
Os localizadores têm a função de indicar, no texto, as circunstâncias em que se
desenvolveram os processos e os participantes na construção das representações discursivas.
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Com relação à função dos localizadores, Rodrigues et al. (2014, p. 251) informam que “[...]
embora a localização temporal e espacial se realize em grupos nominais ou equivalentes – o
que sugeriria sua classificação como referenciações – sobressai seu papel de inscrição no
tempo e no espaço selecionados pelo texto, daí sua função de localizadores”. No boletim de
ocorrência, esses elementos aparecem logo no início do documento, no espaço reservado para
caracterizar a natureza da ocorrência, conforme se pode observar, nos exemplos a seguir:

Exemplos (IP01)
Natureza da Ocorrência: violência doméstica
Local do fato: Residência do sogro
Data e hora do fato: 25/01/2011 às 22 horas
Natureza da Ocorrência: agressão física e ameaça
Local do fato: Praia do Meio
Data e hora do fato: 26/01/2011 às 20 horas

Localizadores
“Residência do sogro”
“25/01/2011 às 22
horas”
“Praia do Meio”
“26/01/2011 às 20
horas”

Conforme demonstrado nos exemplos acima, a vítima foi agredida em dois momentos
distintos, o que justifica terem sido gerados dois boletins de ocorrência diferentes: “violência
doméstica”, “agressão física e ameaça”. No primeiro momento, a violência ocorreu em espaço
privado, na “residência do sogro”, já no segundo, a agressão aconteceu em via pública.
Observe-se, ainda, que as agressões ocorreram em dias consecutivos (25/01 e 26/01) e no
período noturno (22h e 20h). Essas informações são importantes no texto do histórico, pois
servem para informar as circunstâncias em que o delito aconteceu.
 A predicação
Frequentemente, em uma relação conjugal, a mulher encontra-se subordinada aos
ditames e desejos do marido/companheiro. Isso significa que as ações da mulher se revelam à
sombra das decisões do companheiro, pois geralmente, quando age de forma autônoma sofre a
reação do marido, quando este se sente desafiado ou ameaçado em sua autoridade e domínio.
É o que se observa nos enunciados (En1, En2), a seguir, em que a mulher, por se recusar a
satisfazer o desejo sexual de seu companheiro passa a ser vítima de violência.

IP02
Exemplos
En1 “A vítima compareceu nesta Especializada para registrar que na
data acima citada encontrava-se em casa quando falou para seu
companheiro que iria dormir (deitar-se), pois estava cansada”.

Predicação
“falou”
“iria dormir”

“Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a
vítima não aceitou e em razão disso ele iniciou uma discussão

“queria ter”
“não aceitou”

En2
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passando a agredi-la, torcendo seu braço, apertando-o, puxando
seus cabelos, em seguida jogou-a no chão e tentou enforcá-la”.

“iniciou uma
discussão”

Como se observa, o uso dos verbos no pretérito imperfeito do modo indicativo
“encontrava-se”, pretérito perfeito “falou”, futuro do pretérito “iria” e pretérito imperfeito
“estava” é um recurso gramatical utilizado pelo produtor do texto para expor os fatos que
deram origem ao conflito. A representação do conflito é esquematizada no enunciado (En2)
quando o agressor manifesta o desejo de “ter relações sexuais” com a vítima. Esta, alegando
sentir-se cansada, recusa satisfazer-lhe o desejo sexual, ocasionando, assim, o início de uma
discussão. A proposição citada estabelece uma relação de Causa e Consequência: “Que a
vítima não aceitou e em razão disso ele iniciou uma discussão passando a agredi-la”. A
forma verbal no pretérito perfeito “iniciou” e a forma no gerúndio “passando” é utilizada pelo
produtor do texto para marcar o início e o percurso do conflito, com o acréscimo de outras
ações atentadas contra a vítima “torcendo seu braço, apertando-o, puxando seus cabelos, em
seguida jogou-a no chão e tentou enforcá-la”. Assim, o enunciador se configura como
paciente dos processos verbais expressos nas formas de gerúndio “torcendo”, “apertando-o”,
“puxando” e do pretérito perfeito “jogou-a”, “tentou enforcá-la”, representando-se a si mesmo
na condição de vítima, agredida pelo próprio companheiro.
 Os modificadores
Observem-se os modificadores das predicações verbais no quadro, a seguir.

IP02

Exemplos

En1

“A vítima compareceu nesta Especializada para registrar que na
data acima citada encontrava-se em casa quando falou para seu
companheiro que iria dormir (deitar-se), pois estava cansada”.

Tempo

“Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a vítima
não aceitou e em razão disso ele iniciou uma discussão passando
a agredi-la (...)”.

Negação

En2

En3

Circunstâncias
que expressam

“Acrescenta a comunicante que já sofreu outras agressões, mas
que nunca registrou nenhum fato nesta Delegacia e em
Negação
nenhuma outra”.
Conforme podemos observar, nos enunciados (En1-2), os termos “quando” e “não”

modificam os verbos “falou” e “aceitou” indicando-lhes circunstâncias de tempo e de
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negação. Além disso, contribuem para representar a figura da mulher percebida como objeto
sexual, associada à ideia de posse, de vontade e de desejo do seu companheiro.
No enunciado (En3), em que a vítima informa que “já sofreu outras agressões, mas
que nunca registrou nenhuma denúncia nesta Delegacia e em nenhuma outra”, o uso dos
advérbios “nunca” e “nenhuma” colabora para a construção da representação discursiva da
mulher, vítima de agressões constantes, marcada por um cotidiano de agressões físicas,
verbais e psicológicas (a chamada rotinização/banalização da violência). Nesse contexto,
delineia-se um verdadeiro retrato do conflito vivido pela vítima: é o momento de expor a
relação conjugal violenta, tanto tempo silenciada e expor o agressor, que não é um estranho,
mas um homem de significado afetivo, com quem convive na mesma residência e teve filhos.
Dessa forma, ao expor o seu companheiro, expõe-se a si mesma.
 A conexão
A conexão liga os enunciados, articulando-os para formar um conjunto de proposições
e compor o todo semântico na construção das representações discursivas. Observem-se os
enunciados, a seguir.

IP02
Exemplos
En1 “A vítima compareceu nesta Especializada para registrar que na
data acima citada encontrava-se em casa quando falou para seu
companheiro que iria dormir (deitar-se), pois estava cansada”.
En2

En3

“Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a vítima não
aceitou e em razão disso ele iniciou uma discussão passando a
agredi-la, torcendo seu braço, apertando-o, puxando seus cabelos,
em seguida jogou-a no chão e tentou enforcá-la”.
“Acrescenta a comunicante que já sofreu outras agressões, mas que
nunca registrou nenhum fato nesta Delegacia e em nenhuma outra”.

Conectores
“quando”
“pois”
“e”
“em seguida”
“e”
“mas”

Como se vê, nos exemplos apresentados, as partículas temporais “quando” (En1) e
“em seguida” (En2) assinalam o início e a continuação das sequências de ações agressivas
desencadeadas contra a vítima. Veja-se que a conjunção “pois” (En1) introduz uma
explicação, ao passo que o conector “e” (En2) introduz uma relação de causalidade “a vítima
não aceitou e em razão disso ele iniciou uma discussão” e de adição “jogou-a no chão e tentou
enforcá-la”. São conectores que, além de permitir a progressão do texto, sinalizam funções
específicas, estabelecendo relações de explicação, causalidade, adição e adversidade. Com
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efeito, a escolha do conector adequado serve para expressar as diversas relações semânticas
no texto.
 A referenciação
a) “A pessoa acima qualificada”, “sua pessoa”, “ela”, “a vítima”, “a queixosa”

IP07
En1

En6

En11

Exemplos
“A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para
noticiar os seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos
manteve uma relação estável com o Sr. Paulo Ricardo dos
Santos, que durante este período se mostrou uma pessoa muito
agressiva e por motivo de ciúmes dava início a discussões,
agredindo sua pessoa com empurrões, além de apertar seus
braços, fatos estes que se deram por várias vezes”;
“Que dia 25/08/2012, encontrava-se na praia de Areia Preta,
quando foi abordada pelo autor, que primeiro a agrediu com
tapa, atingindo sua mão para que não ligasse para a polícia e, em
seguida, passou a beijá-la à força e ainda passou a mão nas suas
partes íntimas”;
“Que na data de 19/04/2012 foi deferida MPU em favor da
vítima, na qual o autor ficou proibido de manter qualquer tipo
de contato com a queixosa”.

A referenciação
“A pessoa acima
qualificada”

“sua pessoa”

“beijá-la”
“a vítima”
“a queixosa”

Observamos, neste movimento de introdução e retomada do referente, que as formas
nominais (“A pessoa acima qualificada”, “da vítima”, “a queixosa”), os pronomes oblíquos e
a elipse pronominal ([ela]) vão orientando argumentativamente o leitor para a construção da
imagem de “vítima”. Desse modo, o emprego de expressões nominais na retomada do
referente discursivo opera a “transformação” desse objeto de discurso, de modo que, ao longo
do texto, vai sendo (re)construído de determinada maneira, atendendo aos propósitos
comunicativos do enunciador: construir, em seu discurso de acusação, a imagem da mulher
vítima de agressões e violências.
 A modificação
a) “não valia nada”, “ofendida moralmente”

IP07

Exemplos

A modificação
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En2

En5

“Que também era costumeiro ser tratada pelo autor de maneira
insignificante, com desdém, afirmando que sua pessoa não valia
nada”;
“no dia 07 de março ele foi ao seu encontro e só não a agrediu
porque sua irmã (vítima) não permitiu, mas foi ameaçada e
ofendida moralmente, tendo ele tratado-a de cachorra e vadia”.

“não valia nada”

“ofendida
moralmente”

Nos enunciados (En2 e En5), o enunciador anuncia no seu discurso a voz do agressor,
ao apresentar o ponto de vista deste em relação à pessoa da vítima, quando declara o que ele
[agressor] afirma sobre ela [vítima] “não valia nada”, designando-a de “cachorra e vadia”.
Estes termos incidem sobre o referente “vítima” um sentido depreciativo, desrespeitoso, pois
ressaltam aspectos negativos desse referente, colaborando para a construção de uma imagem
negativa dessa figura. Essa imagem é construída intencionalmente pelo enunciador para
reforçar o sentido de “vítima” que, de acordo com o contexto, não deve ser construído a partir
de fatores sociais, pessoais ou morais, mas das situações ou fatores externos à sua vontade,
que podem torná-la uma vítima. Neste caso, vítima de calúnias, “ofendida moralmente”.
 A conexão
Nos exemplos seguintes, observamos que a conexão tanto estabelece a relação de
sentidos entre os enunciados, de modo a contribuir para a ordenação e a progressão do texto,
como também colabora para a construção da representação discursiva de “vítima”.

IP07

Exemplos

En1

“A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para
noticiar os seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos
manteve uma relação estável com o Sr. Paulo Ricardo dos
Santos, que durante este período se mostrou uma pessoa muito
agressiva e por motivo de ciúmes dava início a discussões,
agredindo sua pessoa com empurrões, além de apertar seus
braços, fatos estes que se deram por várias vezes”;

En3

“Que, em virtude dos fatos, viu seu relacionamento se
consumindo até o ponto de deixar de gostar dele, dando fim à
convivência, contudo, antes da separação, cerca de 1 (um) ano e
9 (nove) meses, manteve o relacionamento, enquanto ele estava
preso, fazendo visitas periódicas a ele, porém quando o
informou o seu interesse pelo fim do relacionamento, passou a
ser ameaçada de morte por telefone”.

A conexão
“os seguintes”
“e”
“além de”

“até”
“contudo”
“porém”
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No enunciado (En1), os conectores “os seguintes”, “e” e “além de” enumera os fatos
narrados pela vítima, articulando a sua continuidade no texto do histórico da ocorrência. No
enunciado (En3), o conector “até” assinala o argumento mais forte de uma “escala
argumentativa31” que orienta para o fim do relacionamento entre a vítima e o agressor.
Ilustramos a representação dessa escala argumentativa no quadro, a seguir.

Argumento (1)
Argumento (2)
Argumento mais forte (3)
“Que, em virtude dos fatos” “viu seu relacionamento se “até o ponto de deixar de
(o termo “fatos” resume o consumindo”.
gostar dele, dando fim à
que foi dito no enunciado
convivência”.
En1)
Na continuidade do enunciado, outros conectores (“contudo”, “porém”) são utilizados
para contrapor argumentos que orientam para conclusões contrárias: apesar de não gostar
mais do acusado, ela [vítima] manteve o relacionamento enquanto este estava preso. Ao
informar o desejo em por fim ao relacionamento, ela passa a ser ameaçada de morte.
Observe-se que no enunciado (En6), os conectores “quando”, “primeiro”, “em
seguida” e, “ainda” têm valor mais enumerativo que temporal, visto que são utilizados para
enumerar a sequência de ações violentas praticadas contra a vítima.

IP07
En6

Exemplos
“Que dia 25/08/2012, encontrava-se na praia de Areia Preta,
quando foi abordada pelo autor, que primeiro a agrediu com
tapa, atingindo sua mão para que não ligasse para a polícia e, em
seguida, passou a beijá-la à força e ainda passou a mão nas suas
partes íntimas”

A conexão
“quando”
“primeiro”
“em seguida”
“e ainda”

Assim, nos enunciados (En1), (En3) e (En6), os conectores e marcadores textuais
exercem diferentes funções no texto: marca a ligação entre as unidades semânticas, indica a
força argumentativa dos enunciados e faz com que o fluxo informacional progrida, levando
adiante o discurso com a indicação de suas diferentes partes. Desse modo, orienta o leitor para
a focalização das imagens que o enunciador deseja mostrar.

4.2.1.2 No Termo de declarações da vítima

De acordo com Koch e Elias (2016, p. 62, grifos das autoras), “[...] há argumentos de uma classe
argumentativa que podem apresentar uma gradação de força (crescente ou decrescente) no sentido de uma
mesma conclusão. Quando isso acontece, estamos diante de uma escala argumentativa”.
31
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 A referenciação
a) “a pessoa de”, “a declarante”, “a vítima”
IP01
En4

Exemplos
“Aos oito (08) dias do mês de fevereiro do ano de (2011),
nesta delegacia de polícia, (...) compareceu a pessoa de
Helena”.

Referente
“a pessoa”
“Helena”
“a declarante”

En7
“Que a declarante é casada há 01 (um) ano com Rafael”

“a vítima”

En8
“Que, no dia 25/01/2011, por volta das 22 horas, a VÍTIMA
desceu na parada de ônibus”

Observe-se que o referente recebe diferentes denominações “a pessoa de Helena”, “a
declarante”, “a vítima”, formando, assim, uma cadeia referencial no texto. Essa cadeia
referencial estabelece uma relação geral-específica construída do início ao fim do texto: do
geral (“pessoa”) ao mais específico (“Helena”, “a declarante”, “a vítima”). Desse modo,
conforme nos informa Cavalcante (2011), no momento em que o referente é denominado por
uma expressão referencial, sua lexicalização contribui para estabelecer uma categoria em que
ele foi enquadrado pelo enunciador (neste caso, a categoria semântica “vítima”). De acordo
com Koch (2002), este é um excelente recurso utilizado pelo falante para orientar o
interlocutor quanto ao modo como se espera que ele pinte o quadro referencial, a partir dos
pontos de vista conduzidos no texto.
 A modificação
b) “brasileira”, “casada”, “asg”, “natural de”, “nascida aos”, “filha de”

IP01
Exemplos
Modificador
“Aos
oito
(08)
dias
do
mês
de
fevereiro
do
ano
de
(2011),
nesta
“brasileira”
En4
delegacia de polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx,
“casada”
Delegada de Polícia, comigo Escrivã(o) do seu cargo, compareceu a
“ASG”
pessoa de Helena, brasileira, casada, ASG, natural de xxx, nascida “natural de”
aos xxx, filha de xxx e de xxx”. portadora da carteira de Identidade “nascida aos”
n. xxx, expedida no dia xxx, residente na Rua xxx, em frente a xxx,
“filha de”
telefone xxx”.
“residente na”
En5

“Sabendo ler e escrever (afirma que concluiu o Ensino Médio)”.

“sabendo ler e
escrever”
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Como se vê, o enunciador (a escrivã de polícia) lança mão de diferentes modificadores
com função qualificativa, descrevendo-os gradativamente no enunciado para informar a
condição social do referente, remetendo, respectivamente, a sua nacionalidade, estado civil,
profissão, naturalidade, nascimento, filiação e residência. Observe-se que o enunciador
informa a condição de alfabetizada do referente: “sabendo ler e escrever” que,
semanticamente tomado em conjunto com as expressões anteriores, atribui ao objeto de
discurso uma avaliação positiva, reforçando a representação discursiva de vítima, uma vez
que estão situados no campo da construção de uma imagem positiva dessa figura. Note-se que
o enunciador se distancia com o que é dito no momento em que informa o grau de
escolaridade do referente. Esse distanciamento é marcado no texto pelo acréscimo, entre
parêntese, da informação “afirma que concluiu o Ensino Médio”. Possivelmente, trata-se de
uma estratégia do produtor do texto para manter-se imparcial diante dos fatos apresentados.
 A predicação
a) “é casada”, “tem um filho”

IP01
Exemplo
En7 “Que a declarante é casada há 01 (um) ano com Rafael; Que o
casal tem um filho com 12 anos”.

Predicação
“é casada”, “tem
um filho”

No enunciado (En7), a declarante inicia o seu depoimento com duas informações
importante: “é casada” e “tem um filho”. Essas informações contribuem para construir uma
imagem positiva da “vítima”, em sua condição de mulher enquanto esposa e mãe.
Possivelmente, para construir essa imagem positiva de si, a vítima tenha evocado, em sua
memória discursiva, os conhecimentos que envolvem a figura do ser esposa e do ser mãe, bem
como, a valorização do papel que essa figura representa na instituição família. Dessa forma,
não é a mulher, na condição de sujeito no mundo que é valorizada, mas sim, os papeis que
assume (esposa, mãe) que lhe confere essa imagem positiva.
Atente-se para o emprego dos verbos que o enunciador (a vítima) utiliza para narrar os
fatos que deram origem ao conflito.

IP01
Exemplos
En8 “Que, no dia 25/01/2011, por volta das 22 horas, a VÍTIMA desceu
na parada de ônibus próximo a sua residência e Pedro a estava
esperando; que Pedro disse que a sua tia Paula o tinha agredido
verbalmente chamando-o de veado, rapariga e cabra de peia”.

Predicações
“desceu”
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En9

“Que a VÍTIMA foi à casa da sogra Tereza para falar com Paula e
quando perguntou: “Por que você fica esculhambando Pedro? Paula
começou a agredi-la verbalmente com palavras de baixo calão do
tipo: “rapariga”

“foi”, “falar”,
“perguntou”
“começou a
agredi-la”

Observe-se que a proposição-enunciada em (En9) estabelece uma relação predicativa
entre os referentes “vítima” e “agressor”: “a vítima foi à casa da sogra para falar com Paula e
quando perguntou (...) Paula começou a agredi-la”. Neste momento do texto, é possível
perceber uma troca de papeis temáticos: a vítima passa de Agente para Paciente da ação
expressa pela locução verbal “Paula começou a agredi-la verbalmente”.
De acordo com Cavalcante e Santos (2012, p. 660), “Em todo texto/discurso o
enunciador constrói a referência com base numa interpretação do mundo real, recategorizando
a informação precedente com o acréscimo de novas predicações, disponíveis, em diferentes
medidas, no conhecimento das pessoas”. Por esse aporte de informação nova, o enunciador
leva o destinatário (que coparticipa dessa construção, sendo, por isso, um coenunciador) a
uma reinterpretação do elemento referido. Assim, pelas escolhas linguísticas adequadas, a
imagem do referente que o coenunciador constrói em sua memória vai evoluindo à medida
que se desenvolve o discurso. Com efeito, as escolhas linguísticas adequadas são importantes
para construir os sentidos pretendidos e, em decorrência, estabelecer a orientação
argumentativa do texto. Observem-se os exemplos, a seguir:

IP01
En8

Exemplo
“(...) Paula começou a agredi-la verbalmente com palavras de
baixo calão do tipo: rapariga”

En14 “Que Tereza e Arnaldo começaram a empurrar com força a
vítima, encurralando-a no banheiro”;
En18 “Que Paula, Tereza e Arnaldo, também, agrediram verbalmente
a vítima com palavras de baixo calão do tipo: cachorra, satanás,
rapariga!”;

Predicações
“começou a
agredi-la”
“começaram a
empurrar”
“encurralando-a”
“agrediram”

En23

“Que Marcos a agrediu fisicamente, empurrando duas vezes
com força a vítima”;

“agrediu”
“empurrando”

En24

“Que Marcos começou a agredir verbalmente a vítima (...)”

En25

“Que Marcos também ameaçou a vítima dizendo: “vá fazer o
BO que eu te mato!”,

“começou a
agredir”
“também
ameaçou”

En28

“Que a vítima afirma que não foi a primeira vez que foi

“não foi a

133

En33

agredida verbalmente pelos acusados, pois já ocorreram outras
confusões”

primeira vez que
foi agredida”

“Que a vítima deseja representar criminalmente contra as
pessoas de...”.

“deseja
representar
criminalmente”

Nos enunciados (En8 ao En25) a vítima descreve, por meio dos eventos expressos
pelos verbos em destaque, as ações de violência que recaíram sobre ela, bem como, aponta os
seus agressores. Nesse caso, os acusados assumem o papel temático de Agente (os
participantes que praticam as ações expressas pelos verbos) e a vítima o papel temático de
Paciente (o ser que sofre o efeito da ação verbal, mudando de estado em consequência dela:
passou de não agredida para agredida).
Note-se que no enunciado (En25), o enunciador lança mão do conector “também”
estabelecendo uma relação de soma aos atos já mencionados, a fim de enfatizar a ação
violenta praticada por um dos agressores, acrescentando que este, além de ter agredido física e
verbalmente a vítima, ainda a ameaçou de morte, caso ela formalizasse a denúncia na
delegacia. Dessa forma, ao reconstruir em seu depoimento as imagens das agressões sofridas
(uma sucessão de ações violentas), as escolhas linguísticas utilizadas pelo enunciador deixam
clara a sua intenção de influenciar na decisão de punir os culpados, conforme se observa nos
enunciados (En28 e En33) em que a vítima informa sobre a reincidência das agressões (En28)
e expressa o desejo de “representar criminalmente contra” os seus agressores (En33).
Observem-se as predicações verbais destacadas nos enunciados a seguir.

Agressores
Paula
Tereza e Arnaldo

Marcos

Predicações verbais
“começou a agredi-la verbalmente”
“começaram a empurrar com força”, “encurralando-a”
“agrediram verbalmente”
“a agrediu fisicamente, empurrando duas vezes com força”
“começou a agredir verbalmente”
“também ameaçou”.

O emprego dessas predicações funciona para expandir as intenções do enunciador em
representar-se a si mesmo na condição de vítima e, consequentemente, representar
criminalmente contra os seus agressores. Observe-se que os processos verbais “começaram a
empurrar com força”, “encurralando-a”, foram empregados com a finalidade de evidenciar
o momento de submissão e medo vivido pela vítima ao ser submetida e exposta ao poder de
seus agressores. É interessante ressaltar, ainda, que o evento “empurrar” tem como Fonte da
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ação os agressores, que por sua vez, tem como Meta atingir a vítima, deixando-a encurralada,
assumindo, assim, os papeis temáticos de Fonte e Meta, respectivamente.

IP01
Exemplos
En10 “Que Paula não deixou a vítima falar e começou a gritar”

Predicações
“não deixou”

En20 “Que, em razão das agressões, a vítima ficou machucada no
braço direito, colo e ficou com o lado esquerdo da cintura roxa”

“ficou
machucada”

En31 “Que após o fato, a vítima ficou com medo e saiu de casa”

“ficou”, “saiu”

Semanticamente, o sintagma verbal “ficou” no pretérito perfeito do indicativo, revela a
situação de violência vivenciada pela vítima: “machucada” e “com medo”, estabelecendo
assim uma relação de Causa e Consequência: “em razão das agressões” “ficou machucada”,
“com medo” “saiu de casa”. A violência é intensificada pela partícula de negação “não”, que
antecede a predicação verbal “deixou a vítima falar” (En10), informando que foi negado à
vítima o direito de fala, de defesa. Assim, o emprego dessas predicações contribui para a
construção da imagem de “vítima”, direcionando a focalização dessa imagem para aquilo que
o enunciador deseja que seja visto, com base em suas intenções e propósitos.
 A localização espaço-temporal

A localização espaço-temporal se situa no início do Termo de depoimentos,
obedecendo a uma ordem preestabelecida pela norma jurídica para este documento. Sua
funcionalidade no texto é informar onde, quando, como e com que intensidade ocorreu os
fatos tidos como delituosos. Essas informações são necessárias para o bom andamento do
inquérito. Observem-se os exemplos apresentados, a seguir.

IP01
Exemplos
Localizadores
En4 “Aos oito (08) dias do mês de fevereiro do ano de “Aos oito (08) dias do mês
(2011), nesta delegacia de polícia”
de fevereiro do ano de
(2011)”, “nesta delegacia
de polícia”
“no dia 25/01/2011, por
En8 “Que, no dia 25/01/2011, por volta das 22 horas, a
VÍTIMA desceu na parada de ônibus próximo a sua
volta das 22 horas”
residência e Pedro a estava esperando”
“próximo a sua residência”
En9

“Que a VÍTIMA foi à casa da sogra Tereza para falar
com Paula e quando perguntou: Por que você fica

“casa da sogra”
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esculhambando Pedro? Paula começou a agredi-la
verbalmente”.

Conforme se observa nesses enunciados, os localizadores de tempo “no dia
25/01/2011, por volta das 22 horas” e de espaço “na parada de ônibus próximo a sua
residência”, “casa da sogra”, servem para informar o momento e o local onde os fatos
aconteceram. Uma das formas de reação e enfrentamento à violência, por parte da vítima,
pode ser percebida na informação descrita pelos localizadores “Aos oito (08) dias do mês de
fevereiro do ano de (2011), nesta delegacia de polícia”, que descreve com precisão o
momento em que a vítima compareceu à delegacia de polícia para depor contra os seus
agressores. O uso desses elementos localizadores no texto jurídico, de acordo com Lopes
(2014, p. 92), “[...] são relevantes, pois recuperam as informações contidas no processo
judicial e, através de sua descrição, ajudam a traçar a trajetória dos acontecimentos de modo
que seja possível ao leitor entender sob quais circunstâncias o delito foi cometido”. É o que
podemos observar nos enunciados apresentados no quadro, a seguir.

IP01

Exemplos

Localizadores

En11 Que, a seguir Tereza (sogra) e o sogro da vítima Arnaldo
chegaram na sala”

“a seguir”
“na sala”

En14 “Que Tereza e Arnaldo começaram a empurrar com força a
vítima, encurralando-a no banheiro”;

“no banheiro”

En15 “Que o fato ocorreu na frente de Pedro que pedia: Não bata “na frente de Pedro”
na minha mãe, não!”;
En21 “a vítima mora no primeiro andar da casa dos sogros e,
após o fato, Paula, Tereza e Arnaldo continuaram com as
agressões verbais, gritando, de baixo e chamando-a de
‘cachorra e rapariga’!”.

“no primeiro andar
da casa dos sogros”
“após o fato”
“de baixo”

O uso dos advérbios “a seguir” e “na sala” funciona, no texto, para informar que a
agressão sofrida pela vítima ampliou-se para além da agressão verbal, bem como, informa
também o momento em que outros agressores entraram na cena para em conjunto agirem
contra a vítima. Na sequência dos fatos, outro espaço da casa é focalizado “o banheiro”,
ampliando a percepção do quadro que o enunciador intenciona mostrar: a ação dos agressores,
em empurrar a vítima, iniciou-se na sala e estendeu-se até ao banheiro, local onde a vítima
ficou encurralada. A locução adverbial “na frente de Pedro” em (En15) contribui para reforçar

136
a imagem de vítima, no sentido de que esta foi agredida na frente do filho, que em desespero
pedia para que não batessem em sua mãe. Observe-se que o enunciador (a escrivã de polícia)
para dar ênfase a esta informação, reproduz, em discurso direto, a fala do filho da vítima: “na
frente de Pedro que pedia: Não bata na minha mãe, não!”. A ênfase é ampliada pelo uso da
exclamação no final da citação, empregada estrategicamente para reproduzir a emoção do
menino. De acordo com Koch (2011, p. 152), o recurso a uma exclamação demonstra que a
“[...] enunciação foi produzida de maneira direta, ‘arrancada à alma’ por uma emoção ou uma
percepção”. Assim, ao fazer uso desse recurso, o enunciador confere ao discurso maior força
argumentativa.
Vejam-se outras ocorrências de elementos localizadores no quadro, a seguir.

IP01
Exemplos
En22 “no dia seguinte 26/01/2011, por volta das 20 horas, a
vítima foi à casa de sua amiga Renata pegar Pedro quando,
de repente, seu cunhado Marcos chegou e disse: ‘Eu estava
esperando você chegar, sua cachorra!”;

Localizadores
“no dia seguinte”
“por volta das 20
horas”
“casa de sua amiga”
“de repente”

En31 “Que após o fato, a vítima ficou com medo, saiu de casa e
está morando na casa de uma amiga enquanto procura algum
lugar para morar”

“após o fato”
“casa de uma
amiga”
“enquanto”
“lugar para morar”

Note-se que as expressões temporais destacadas nos enunciados (En22 e En31) se
combinam em uma ordem de informatividade crescente: “no dia seguinte” + “por volta das 20
horas” + “à casa de sua amiga” + “de repente” + “após o fato” + “saiu de casa” + “está
morando na casa de” + “enquanto procura algum lugar para morar”. Merece atenção no
enunciado (En22) o uso do marcador temporal “de repente”, que serve para introduzir o modo
como a vítima foi surpreendida por um de seus agressores.
 A referenciação

IP02
Exemplos
En4 “Aos dezesseis (16) dias do mês de abril do ano de dois mil e
doze (2012), nesta delegacia de polícia, (...) compareceu a
pessoa de ANA PAULA SILVA, brasileira, solteira, doméstica,
natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e de xxx, residente
na Rua xxx, em frente a xxx, telefone xxx”.

O referente
“a pessoa de”
“Ana Paula Silva”
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En7

“Que a declarante informa que já sofreu agressões e ameaças
durante o relacionamento; Que FERNANDO sempre dizia: “Eu
não sei onde eu estou com a cabeça que ainda não fiz nada com
você!”

En8

“Que em uma determinada situação FERNANDO em via pública
por pensar que a DECLARANTE teria saído de dentro da casa
de alguém deferiu contra a mesma um murro, atingindo-a, que
chegou a quebrar os dentes da mesma;”

“a declarante”

“a mesma”

Nos En4-8 observa-se que o referente é designado, inicialmente, por um determinante
mais um nome genérico (a + pessoa de) e retomado por outros determinantes (Ana Paula Silva,
a declarante, a mesma), de modo que o objeto de discurso se mantém na continuidade do
texto, enquanto a cena do delito e a descrição das agressões vão sendo construídas. Essa
estratégia de introdução e retomada dos referentes discursivos foi observada em todos os
textos analisados.
 A predicação

IP02
Exemplos
En8 “Que em uma determinada situação FERNANDO em via pública
por pensar que a DECLARANTE teria saído de dentro da
casa de alguém deferiu contra a mesma um murro, atingindo-a,
que chegou a quebrar os dentes da mesma”.

Predicações
“por pensar”
“teria saído de
dentro da casa de
alguém”

Vemos, no enunciado (En8), que o sentimento de desconfiança “por pensar que a
declarante teria saído de dentro da casa de alguém” é apontado como um dos fatores que
provoca a violência doméstica. A expressão verbal “por pensar que” exprime uma incerteza,
presunção percebida pelo uso da forma verbal no futuro do pretérito “teria saído” e pelo uso
da expressão nominal indefinida “da casa de alguém” (quem? um possível amante?). Desse
modo, o sentimento de ciúmes, a insinuação do companheiro de que a mulher tem amante
constitui uma das formas de violência atentada contra a mulher. Assim, essas informações
contribuem para ressaltar a imagem de vítima.
Nos exemplos seguintes, as predicações verbais destacam as atitudes da vítima diante
das agressões sofridas.

IP02

Exemplos

A predicação
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En13

“Que a DECLARANTE conseguiu desvencilhar-se de
FERNANDO apertando os órgãos genitais do mesmo”

“conseguiu
desvencilhar-se”

En15

“Que a DECLARANTE ficou procurando objetos com a mão
para jogar em FERNANDO para tentar que o mesmo saísse de
cima dela;”

“ficou
procurando”
“tentar”

En17

“Que a DECLARANTE com medo de FERNANDO continuar
com as agressões pegou uma faca e ficou dizendo que caso
FERNANDO a agredisse a mesma iria matá-lo;”

“pegou uma faca”

Veja-se que a vítima, para livrar-se das agressões reage à violência pela mesma via da
violência (En13, En15 e En17): “apertando os órgãos genitais” do agressor, jogando objetos
nele, ameaçando-o com uma faca. Convém referir que tal ação de confronto físico direto não
potencializa uma atitude de denúncia da violência. Nesse contexto, vemos que o conflito foi
enfrentado, inicialmente, no espaço doméstico, como algo a ser resolvido pelo casal e não
como um problema social (crime) passível de denúncia e punição.
Conforme vimos, as reincidências das agressões eram constantes, a ponto de se
tornaram rotina na vida do casal. Só a partir dessa rotinização da violência que a vítima
decide procurar ajuda na delegacia especializada e denunciar o seu agressor. Esse dado
comprova que entre o início da violência sofrida e a denúncia há um intervalo de silêncio
prolongado, como se a violência fosse percebida como algo intrínseca à relação conjugal. É o
que demonstra os enunciados a seguir.

IP02
En33

En34

En35

Exemplos
“Que o INTERROGADO diz que empurrou a VÍTIMA para
que a mesma fosse para a sala e que a VÍTIMA jogou no
mesmo uma tabua de passar”
“Que o INTERROGADO puxou os cabelos da VÍTIMA; Que
o INTERROGADO empurrou o pescoço da VÍTIMA; Que a
VÍTIMA apertou os órgãos genitais do INTERROGADO”

A predicação
“empurrou a
VÍTIMA”
“puxou os cabelos”
“empurrou o
pescoço”

“foram agressões
“Que o INTERROGADO informa que foram agressões
normais
normais provenientes de uma discussão de casal, onde provenientes de uma
ambos acabam se agredindo”
discussão de casal”
Como podemos vê nos enunciados (En33-35), o agressor confirma ter praticado as

agressões, as descreve e enfatiza, logo em seguida, que “foram agressões normais
provenientes de uma discussão de casal”. Nota-se, aqui, que esse tipo de violência é percebido
como algo “normal” na rotina de um casal, na perspectiva do agressor.
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Observem-se o emprego de outras predicações na construção do discurso da vítima.

IP02
En14

En18

Exemplos
“Que um dos filhos acabou acordando e pedindo para que
FERNANDO parasse com a agressão”

A predicação
“acabou
acordando”

“Que a DECLARANTE informa que FERNANDO “encontrava-se
encontrava-se sobre o efeito de bebida alcoólica”
sobre o efeito de
bebida alcoólica”
Como podemos observar no enunciado (En14), os filhos também sofrem os efeitos

negativos das agressões e acabam por se envolver no conflito, de modo que eles figuram,
também, no papel de vítima desse tipo de violência. Atente-se para o enunciado (En18) em
que a vítima informa que o agressor “encontrava-se sobre o efeito de bebida alcoólica”,
colocando a violência como algo que vem de fora, isentando o seu autor. Podemos inferir que
essa informação introduz ao discurso da vítima um novo argumento (falacioso, por sinal),
possivelmente em virtude de uma mudança da imagem que esta faz do seu agressor, como que
tentando justificar o comportamento agressivo deste. Embora haja uma alta relação entre
alcoolismo e violência, não se pode defender que o álcool seja a causa para o comportamento
violento. Acreditamos que o álcool possa estimular o comportamento agressivo de alguns
homens, mas isso não pode ser apontado como o causador desse comportamento agressivo,
tão pouco como um fator que justifique a violência.
É possível que o álcool funcione como um catalisador de uma vontade existente, a
vontade de dominar, ou, talvez, a disposição de certos homens em bater em suas
esposas/companheiras. Disposição esta que pode expressar uma vontade explícita ou velada,
ou, ainda, uma possibilidade latente, à espreita de um pretexto para se manifestar: a recusa da
companheira em manter relação sexual, o ciúme, a desconfiança, entre tantos outros.

4.2.1.3 No Termo de declarações das testemunhas
 A modificação
Observe-se como a imagem do referente “vítima” é construída na perspectiva das
testemunhas.
a) testemunha (1)
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IP01

Exemplos

Os modificadores

En36 “A depoente afirma que no dia 26/02/2011, no período da
manhã, a vítima e o filho chegaram nervosos e chorando”;

“nervosos”

En37 “Que a vítima estava com um ferimento no braço e na “com um ferimento”
cintura”;
“agredida”
En39 “Que a vítima [...] foi agredida verbalmente por esta, pelo
sogro e a sogra”.
b) testemunha (2)

IP01

Exemplos

En49 “Que a depoente também soube por meio da vítima de que
esta, desorientada com a situação...”
En53 “Que a vítima foi à delegacia para registrar a ocorrência e
dormiu na casa de uma amiga porque ficou com medo de que
algo lhe acontecesse”

Os modificadores
“desorientada”

“com medo”

Como podemos perceber, em destaque, a representação do referente “a vítima”, a
partir do depoimento das testemunhas, compõe-se de expressões modificadoras que
desempenham nos enunciados funções atributivas, destacando as aspectualizações do
referente: “ferida”, “agredida”, “nervosa”, “desorientada”, “com medo”. Observem-se no
Quadro 19, adiante, que essas aspectualizações contribuem para especificar a violência física
e emocional (psicológica) praticada contra a vítima, como também, para evidenciar os efeitos
que essa violência provoca no referente.

Quadro 19: Os modificadores na construção das Rd de vítima
O referente

A vítima

Modificadores do referente
“ferida”  violência física
“agredida verbalmente”  violência psicológica
“nervosa”  consequência
“desorientada”  consequência
“com medo”  consequência
Fonte: Dados da pesquisa.

 A predicação e os modificadores
a) Testemunha (1)
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IP01

Exemplo

En36 “A depoente afirma que no dia 26/02/2011, no período da
manhã, a vítima e o filho chegaram nervosos e chorando”
En37 “Que a vítima estava com um ferimento no braço e na
cintura”

A predicação e os
modificadores
“chegaram nervosos
e chorando”
“estava com um
ferimento”
“foi agredida”

En39 “Que a vítima [...] foi agredida verbalmente por esta, pelo
sogro e a sogra”
En40 “Que a sogra e o sogro da vítima a seguraram e tentaram
bater na mesma, tendo a cunhada aproveitado para jogar
objetos na vítima”;
En43 “Que a depoente tomou conhecimento por meio da vítima de
que a mesma foi a casa de uma amiga e o cunhado dela
(vítima) Marcos a estava esperando e a agrediu fisicamente
com dois empurrões e só parou porque terceiros interferiram”.

“a seguraram”,
“tentaram bater”
“tendo aproveitado”
“estava esperando”
“a agrediu”
“só parou porque
(...) interferiram”

Em seu depoimento, ao testemunhar contra os acusados e a favor da vítima, o
enunciador (testemunha 1) descreve (En36, En37) a situação em que a vítima chegou:
“chorando” e “ferida”. Observe-se que o período narrativo descrito em (En40) é formado por
três ações sucessivas que se encadeiam linearmente (segurar, bater e jogar objetos na vítima),
de modo a construir as seguintes imagens de vítima: presa, agredida, alvejada. Observe-se,
ainda, que o enunciador em (En43), ao informar a ação do acusado “agrediu fisicamente com
dois empurrões”, ressalta: “só parou porque terceiros interferiram”. Essa informação pode ser
interpretada como uma estratégia por inferência implícita utilizada para intensificar a ação
violenta praticada pelo agressor (agrediu a vítima com dois empurrões. Inferência implícita: já
que ele empurrou mais de uma vez, iria continuar com as agressões, caso não tivesse sido
interferido).
b) Testemunha (2)

IP01

Exemplo

A predicação

En50

“Que (...) de repente, o cunhado da vítima chegou e disse:
‘Ah, é com você mesmo que eu quero falar sua cachorra!
Você foi agredir minha mãe!’, tendo a vítima negado e o
cunhado a empurrado;”

“chegou e disse”

En51 “Que a vítima caiu no pilar (...) tendo este a empurrado
novamente a vítima, bem como feito a seguinte ameaça: ‘se
você fizer alguma coisa com a minha mãe, você vai ver, sua
cachorra, sua galinha! Agora vá na delegacia dar parte, vá

“empurrado”
“caiu”, “empurrado
novamente”
“feito a seguinte
ameaça”
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fazer o BO!”

Observe-se que as ações descritas nos enunciados En50 e En51 foram introduzidas por
um marcador típico de encadeamento narrativo “de repente”, contribuindo para representar
discursivamente a imagem de vítima que se deseja mostrar e, assim, atender a intenção do
enunciador: informar o modo como a vítima foi atacada “de repente” para atender ao duplo
propósito: apontar e incriminar o agressor pelo delito praticado.
Observe-se, nos exemplos a seguir, a atitude do enunciador perante os enunciados que
produz.
a) Testemunha (1)

IP01

Exemplos

En36

“A depoente afirma que no dia 26/02/2011, no período da manhã, a vítima e o filho
chegaram nervosos e chorando”;

En37

“Que a vítima estava com um ferimento no braço e na cintura”;

En39

“Que a vítima [...] foi agredida verbalmente por esta, pelo sogro e a sogra”;

En40

“Que a sogra e o sogro da vítima a seguraram e tentaram bater na mesma, tendo a
cunhada aproveitado para jogar objetos na vítima”;

En43

“Que a depoente tomou conhecimento por meio da vítima de que a mesma foi à
casa de uma amiga e o cunhado dela (vítima) Marcos a estava esperando e a agrediu
fisicamente com dois empurrões e só parou porque terceiros interferiram”.
Observa-se no primeiro segmento do texto (En36 ao En40) do Termo de declarações,

que a depoente (testemunha 1) se compromete com o relato, ao assumir a responsabilidade
pelo que enuncia. Esse comprometimento é assinalado, no texto, pelas marcas linguísticas: “A
depoente afirma que (...)”. Já no segundo segmento do texto, em (En43), a testemunha não
assume a responsabilidade pelo que enuncia, mas põe sua informação na responsabilidade da
vítima. Essa não assunção da responsabilidade enunciativa é marcada pela predicação “tomou
conhecimento por meio da vítima”. Porém, observamos que no Termo de declarações
prestadas pela segunda testemunha ocorre o contrário, ou seja, a depoente não assume a
responsabilidade pelo que é dito no primeiro segmento do texto (En46), mas atribui à vítima a
responsabilidade da informação (“tomou conhecimento por meio da vítima”). No entanto, se
compromete com o que enuncia no segundo segmento (En50) quando afirma ter presenciado a
cena do crime praticado por um dos agressores, conforme se observa nos exemplos, a seguir.
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b) Testemunha (2)

IP01

Exemplos

En45

“Que a depoente conhece a vítima desde criança”;

En46

“Que a depoente tomou conhecimento por meio da vítima de que o filho desta
(vítima), Pedro, disse para mãe (vítima) que sua tia Paula o havia agredido
verbalmente com palavras de baixo calão, tendo a vítima ido conversar com a mesma
(Paula)”;

En47

“Que Paula começou a gritar com a vítima palavras de baixo calão, tendo a mãe de
Paula ido para cima da vítima”;

En50

“Que a depoente afirma que, no dia 26/02/2011, a vítima deixou o seu filho na casa
dela (depoente) enquanto ia deixar as compras em sua residência e, quando a vítima
retornou, a depoente estava na calçada de seu comercio e, de repente, o cunhado da
vítima chegou e disse: ‘Ah, é com você mesmo que eu quero falar sua cachorra!”

En51

“Que a vítima caiu no pilar e novamente negou que tenha agredido fisicamente os
pais de Marcos, tendo este a empurrado novamente a vítima, bem como feito a
seguinte ameaça: ‘se você fizer alguma coisa com a minha mãe, você vai ver, sua
cachorra, sua galinha! Agora vá na delegacia dar parte, vá fazer o BO!
Desse modo, estabelece-se uma relação de coerência entre as declarações prestadas

pelas duas depoentes, contribuindo, assim, para a construção da imagem de vítima. É
interessante atentar para o fato de que mesmo quando houve um distanciamento por parte das
testemunhas, elas o fizeram de maneira a não lançar dúvidas ao que foi relatado pela vítima.
Note-se, também, que a segunda testemunha ao iniciar o seu depoimento informa que
“conhece a vítima desde criança”. Percebe-se, nessa informação, uma orientação: conferir
maior credibilidade ao que foi declarado em defesa da vítima.
Observemos outras representações discursivas de vítima nos exemplos a seguir.

IP02
En22

En23

Exemplos
“Criança acompanhada de sua genitora Ana Paula Silva.
Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito.
Respondeu: o DECLARANTE é filho da vítima Ana Paula
Silva; Que seu irmão xxx, com 09 anos disse que no dia
08/04/2012, seu pai, Fernando ficou tentando enforcar a
vítima e, depois, pegou os braços da mesma e torceu para trás;”
“Que, em outro dia, não se recordando a data, lembra apenas
que foi no ano de 2011, tomou conhecimento por meio da
vítima que a mesma vinha do trabalho, desceu do ônibus e,

Predicações
“ficou tentando
enforcar”
“pegou”
“torceu”

“deu um bofete”
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quando estava em frente de casa, FERNANDO deu um bofete
que quebrou os dentes da vítima;”
“Que, no ano de 2011, não se recordando a data, o
DECLARANTE estava em casa quando a VÍTIMA ligou a luz e
FERNANDO estava bêbado, ficou brabo, puxou a mesma pelos
cabelos e a jogou contra a parede;”

En24

“puxou”
“jogou”

Conforme se observa, no depoimento da testemunha [o filho da vítima], os sintagmas
verbais utilizados revelam as cenas das agressões ocorridas em três momentos distintos,
conforme delineados no quadro a seguir.
Quadro 20 – Cenas das agressões reveladas pelos sintagmas verbais
A vítima sofre tentativa de enforcamento
Primeiro momento
Ela é esbofeteada e tem os dentes quebrados
Segundo momento
Ela é puxada pelos cabelos e jogada contra a parede
Terceiro momento
Fonte: (Dados da pesquisa)

Desse modo, ao construir as representações discursivas de vítima, o enunciador
procura incriminar o responsável pelas agressões praticadas. Neste processo de construção das
representações discursivas de vítima, as predicações têm um Agente específico (o causador
das ações de violência) e um Paciente (que sofre o efeito dessas ações).
É interessante observar, também, que o enunciador (a testemunha) não se compromete
com o que é dito nos enunciados (En22-23), mas atribui a outros (seu irmão e sua mãe,
respectivamente) a responsabilização daquilo que enuncia. Porém, no enunciado (En24)
percebe-se claramente o comprometimento do enunciador com o que afirma. Observem-se as
marcas linguísticas da enunciação reveladoras da (não) assunção da responsabilidade
enunciativa nos enunciados, a seguir.

IP02

Exemplos

En22 “Criança acompanhada de sua genitora Ana Paula Silva.
Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente
feito. Respondeu: o DECLARANTE é filho da vítima Ana
Paula Silva; Que seu irmão xxx, com 09 anos disse que no
dia 08/04/2012, seu pai, Fernando ficou tentando enforcar a
vítima e, depois, pegou os braços da mesma e torceu para
trás;”
En23 “Que, em outro dia, não se recordando a data, lembra apenas

Marcas da
responsabilidade
enunciativa
“seu irmão xxx,
com 09 anos
disse que”
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que foi no ano de 2011, tomou conhecimento por meio da
“tomou
vítima que a mesma vinha do trabalho, desceu do ônibus e, conhecimento por
quando estava em frente de casa, FERNANDO deu um meio da vítima”
bofete que quebrou os dentes da vítima;”
En24 “Que, no ano de 2011, não se recordando a data, o
declarante estava em casa quando a VÍTIMA ligou a luz e
FERNANDO estava bêbado, ficou brabo, puxou a mesma
pelos cabelos e a jogou contra a parede;”

“o declarante
estava em casa
quando”

Como se pode ver, as ações relatadas em (En22-23) são ligadas entre si por
informações atribuídas ao irmão do declarante (En22) e à pessoa da vítima (En23), assinalada
pelos introdutores “seu irmão xxx, com 09 anos disse que” e “tomou conhecimento por meio
da vítima”. Possivelmente, este distanciamento enunciativo seja uma estratégia do produtor do
texto para trazer ao depoimento outras vozes (do irmão do declarante, da própria vítima),
dando ao texto, assim, sua orientação argumentativa de reforço ao discurso de defesa (reforçar
o que é dito em favor da vítima para defendê-la) e de acusação (com a intenção de formar a
culpa e incriminar o agressor).

4.2.1.4 No Auto de qualificação e interrogatório
 A referenciação e os modificadores
Nos depoimentos dos acusados, a representação discursiva do referente “vítima” é
composta pelos modificadores “muito nervosa”, “descontrolada” e “tão transtornada”. Esses
modificadores evidenciam e acentuam ainda mais o estado emocional do referente, no sentido
de colaborarem para construir uma imagem negativa da “vítima”, ou seja, descrevem a
imagem de uma mulher totalmente sem controle de si e da situação. É o que se depreende das
expressões em destaque nos seguintes enunciados.

IP01

Exemplos

En57 “Que lembra que no dia Pedro estava muito bagunceiro,
motivo pelo qual mandou ele entrar em casa e não sair
mais, e que a noite chegou a mãe dele, muito nervosa,
dizendo que não aguentava mais essa situação, que o filho
dela não era saco de pancada”
En65 “Que é sogra de Helena [...] percebeu que Helena,
descontrolada, ia agredir sua filha, resolveu segurá-la”

Modificador do
referente
“muito nervosa”

“descontrolada”
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En69 “Que nunca tinha visto Helena tão transtornada, parecia
outra pessoa”

“tão transtornada”

Nos enunciados “muito nervosa” (En57) e “tão transtornada” (En69), os termos
“muito” e “tão” intensificam a propriedade dos adjetivos “nervosa” e “transtornada”,
ressaltando o estado de nervosismo e de transtorno do referente “vítima”. Pode-se inferir que,
no depoimento dos acusados, o uso desses intensificadores foi utilizado de forma intencional,
provavelmente para tentarem justificar a agressão praticada contra a vítima, levando a crer
que, uma vez que o estado em que ela se encontrava naquele momento precisava ser
controlado, a violência física havia sido necessária.

IP01

Exemplos

En59 “Que lembra que foi agredida por Helena e que agrediu ela
também;
En65 “Que é sogra de Helena; que lembra que Helena invadiu a
sua casa e começou a discutir com sua filha Paula. Que
Paula estava grávida e como percebeu que Helena,
descontrolada, ia agredir sua filha, resolveu segurá-la”;
En68 “Que não bateu em Helena nem tão pouco Helena bateu
em alguém, mas acha que o esforço de segurá-la deixou
hematomas no braço dela”.

“Helena”

“Helena”

“Helena”

Observe-se que nos enunciados (En59, En65 e En68), os agressores, ao referirem-se à
pessoa da vítima chamam-na pelo seu nome (Helena), de modo a provocar uma
recategorização do objeto de discurso “vítima”. Certamente, essa é uma estratégia discursiva
utilizada pelo enunciador (neste caso, os agressores) que, ao realizar a mudança de um lexema
para outro, muda também a estrutura semântica do referente que havia sido construída
anteriormente, ou seja, apaga-se a figura de “vítima” e evidencia-se outro objeto de discurso
que não se confunde com o anteriormente focalizado.
 Analogia
Observem-se os exemplos do quadro a seguir, em que foram destacados elementos
linguísticos discursivos que estabelecem relações analógicas.

IP01

Exemplos

Analogia
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En72 “Que percebeu que Helena estava fumaçando e viu que
vinha confusão”;
En75 “Que Helena parecia endemoniada”.

“fumaçando”
“endemoniada”

No depoimento de um dos acusados (En72, En75), nas predicações “estava
fumaçando”, “parecia endemoniada”, o enunciador [o acusado 3] utiliza essas relações
analógicas para caracterizar o estado emocional da “vítima” por predicação sociocultural
negativa e, com isso, também, justificar a ação violenta por ele praticada: “estava fumaçando”
(ela estaria tomada de forte ira); “parecia endemoniada” (ela estaria agindo como se estivesse
sob uma possessão demoníaca). Nesse segundo caso, o termo “endemoniada” requer do
interpretante a ativação de seu conhecimento de mundo, pois a expressão remete a uma
palavra bastante utilizada por algumas religiões/seitas, significando “aquele que possui sobre
si espíritos malignos”. Do mesmo modo, o termo “fumaçando” evoca, ainda, em nossa
memória discursiva, a imagem de algo destruidor, ameaçador, por estar associado ao fogo (no
caso, fora de controle).

4.2.1.5 No Relatório
No relatório elaborado pelo delegado, a representação discursiva de “vítima” é
construída, inicialmente, a partir de expressões que a qualificam e a identificam como sendo
“nora de” “cunhada de”, destacando o grau de parentesco da vítima com os seus agressores.
Por sinal, essa representação remete a resultados estatísticos32 que revelam que, na maioria
das vezes, os casos de violência contra a mulher ocorrem no ambiente familiar. Veja-se o
exemplo, a seguir.

32

IP01

Exemplo

En78

“Consta no presente álbum Inquisitorial, que a vítima é
nora de Tereza dos Santos, Arnaldo dos Santos, e
cunhada de Paula Santos”.

Relações
predicativas
“é nora de”
“cunhada de”

Dados da pesquisa sobre violência contra a mulher realizada pelo Senado Federal revelaram que 73% das
mulheres vítimas de violência no Brasil têm como seus agressores pessoas do convívio familiar, principalmente
o próprio marido, companheiros, ex-companheiros e, por último, pessoas da família. Disponível em:
http://www12.senado.leg.br/senado/procuradoria/publicacao/pesquisa-violencia-domestica-e-familiar-contra-asmulheres.
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Observamos, também, no texto do relatório, que o referente é tematizado nos vários
segmentos do texto pelo termo “vítima”. Trata-se, pois, de uma estratégia do enunciador para
manter em foco o referente discursivo do inicio ao fim do texto.

IP01

Exemplos

Modificadores da
predicação
En79 “Que no dia e hora acima citada, a vítima foi agredida “foi agredida física
fisicamente e verbalmente por todos os indiciados, a e verbalmente”, “a
deixando toda machucada.”
deixando toda
machucada”
En87 “Temos como meio de prova da prática delitiva, a
declaração da vítima, prova oral acolhida e a cópia do
atestado do ITEP de nº xxx da vítima.”;

“Temos como
meio de prova”

En88 “Por isto e por tudo que do presente Auto Policial, Peça
Informativa consta e, principalmente em face da
concatenação dos fatos trazidos à colação, resta “ocorreu a conduta
sobejamente induvidosa a Autoria, inconteste a
delituosa”
Materialidade e as Circunstâncias que ocorreu a conduta
Delituosa perpetrada por Paula Santos, Tereza dos Santos
e Arnaldo dos Santos”.
No texto do relatório, a construção da representação discursiva do referente “a vítima”
deu-se por meio dos processos verbais “foi agredida fisicamente e verbalmente por todos os
indiciados” e “a deixando toda machucada”. Essas expressões modificadoras utilizadas para
aspectualizar a vítima (“agredida”, “toda machucada”) funcionam como um recurso
discursivo indicial que aponta para os responsáveis pelo delito praticado: “resta sobejamente
induvidosa a Autoria, inconteste a Materialidade e as Circunstâncias que ocorreu a conduta
Delituosa perpetrada por [...]”. Os sintagmas nominais “sobejamente induvidosa”, “inconteste
a Materialidade e as Circunstâncias”, empregados antes da forma verbal do pretérito perfeito
“ocorreu”, ao referir-se à “conduta delituosa” dos indiciados (En88), evidencia a estratégia
argumentativa do produtor do texto para alcançar o seu propósito enunciativo: identificar os
responsáveis pela agressão praticada contra a vítima.
No relatório é feito o resgate do que foi declarado pela vítima, testemunhas e
acusados, bem como, do parecer técnico do médico legista (atestado do ITEP), de modo que o
texto do relatório é formado por uma pluralidade de vozes. É com base nessas “vozes” que o
delegado apresenta o seu parecer sobre o caso e orienta para a construção dos sentidos
pretendidos no texto. Observem-se os enunciados apresentados nos exemplos, a seguir.
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IP07

Exemplos

En42 “Foram colhidas as declarações da vítima, de xxx, de
xxx. O indiciado foi interrogado e também consta
nos autos o Atestado do ITEP nº xxx, conforme
resumo fático que segue:”;
En43 “Maria Fernanda da Silva, ora vítima, alegou que:
Recebeu ligações de Paulo enquanto o mesmo estava
preso no Presídio de Alcaçuz com a seguinte ameaça:
sua cachorra, você pode se esconder no inferno que eu
vou te achar!”;

Marcas do discurso
do outro
“declarações da
vítima”,
“o indiciado”
“o Atestado do ITEP”
“alegou que”

En45 “Em novas declarações prestadas pela vítima no dia
24 de setembro de 2012, Fernanda alegou que (...)”

“Em novas declarações
prestadas pela vítima
(...), alegou que”

En46 “Segundo declarações de xxx, irmã da vítima: Que
soube pela vítima que (...)”

“Segundo declarações
de xxx”

En47 “Segundo depoimento de xxx, que viu e ouviu (...)”

“Segundo depoimento
de xxx”
“Interrogado, (...)
alegou que”

En49 “Interrogado, Paulo Ricardo dos Santos, conhecido
como xxx alegou que: (...)”

“Diante das oitivas
En51 “Diante das oitivas existentes, da confissão parcial
do indiciado e do atestado do ITEP nº xxx foi existentes, da confissão
possível visualizar concretamente a autoria da presente parcial do indiciado e
ameaça, lesão corporal e injúrias praticadas, uma vez do atestado do ITEP nº
que Paulo Ricardo dos Santos, conhecido como “xxx”,
xxx”
agrediu fisicamente e injuriou a ex-namorada Maria
Fernanda da Silva.
En54 “Dessa forma, INDICIO Paulo Ricardo dos Santos,
conhecido como “xxx” pelos crimes previstos nos arts.
147, 140 e 129 § 9º do CP c/c art. Art. 7º, inciso I, II e
V da Lei n. 11340/2006 e art. 330 do CP”.

“Dessa forma,
INDICIO”

Observe-se que o enunciado (En42) funciona como um movimento com triplo valor:
(1) anafórico, quanto à retomada das vozes presentes nos textos do Termo de declarações da
vítima, das testemunhas e do Auto de qualificação e interrogatório do acusado; (2)
encapsulador, quanto à sumarização dessas vozes (“conforme resumo fático que segue”); e (3)
catafórico, que aponta para o indiciamento do acusado no (En54): “Diante das oitivas
existentes, da confissão parcial do indiciado e do atestado do ITEP nº xxx foi possível
visualizar concretamente a autoria da presente ameaça, lesão corporal e injúrias praticadas,
uma vez que Paulo Ricardo dos Santos, conhecido como “xxx”, agrediu fisicamente e injuriou
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a ex-namorada Maria Fernanda da Silva”. É interessante observar que o uso do verbo
“INDICIO” no (En54), destacado em letras maiúscula, apresenta a decisão do delegado de
incriminar o acusado. Essa decisão é justificada nas determinações expressas na Lei
11.340/2006, que trata dos crimes de violência cometidos contra a mulher: “Dessa forma,
INDICIO Paulo Ricardo dos Santos, conhecido como “xxx” pelos crimes previstos nos arts.
147, 140 e 129 § 9º do CP c/c art. Art. 7º, inciso I, II e V da Lei n. 11340/2006 e art. 330 do
CP”.

4.2.2 Representações discursivas de agressor

Nesta subseção serão apresentadas as representações discursivas de agressor no
boletim de ocorrência, no termo de declarações da vítima, no termo de declarações da
testemunha, no auto de qualificação e interrogatório e no relatório.

4.2.2.1 No Boletim de ocorrência
 A referenciação
Observe-se que a representação discursiva dos agressores é construída no histórico da
ocorrência a partir do emprego de seus nomes, conforme se observa no exemplo a seguir.

IP01

Exemplo

En1

“A vítima relata que foi agredida pelo sogro de nome Arnaldo,
sogra de nome Tereza e a cunhada de nome Paula, que
residem praticamente no mesmo imóvel, que todos os autores
do fato lhe agrediram todos juntos”.

Referente
discursivo
“sogro de nome
Arnaldo”
“sogra de nome
Tereza”
“cunhada de nome
Paula”

Segundo nos informa Lopes (2014, p. 87), “O emprego do nome do ‘réu’ no texto é
um elemento importante no processo judicial. Faz parte do processo de qualificação e
identificação do acusado”. A identificação do acusado é um dos requisitos necessários para
formalizar a denúncia. Desse modo, o emprego dos nomes próprios ou de um identificador
como “sogro”, “sogra”, “cunhada” no texto jurídico é importante porque identifica e
individualiza os acusados, distinguindo-os das demais pessoas. Com efeito, ao qualificar os
acusados, o produtor do texto procura elencar o conjunto de características que individuam o
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sujeito para que a investigação policial possa ser efetivada. Contudo, de acordo com o artigo
259 do Código do Processo Penal, “[...] a impossibilidade de identificação do acusado com o
seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retarda a ação penal”. Isso porque, “[...] a
qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for
descoberto a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da
validade dos atos procedentes”. É interessante observar, ainda, que os referentes discursivos
são denominados de “os autores do fato” que, semanticamente, apresenta uma orientação
argumentativa que aponta para as pessoas que cometeram o delito.
No discurso jurídico, uma variedade de termos técnicos é utilizada em contextos
comunicativos específicos. Ao analisar as representações discursivas de vítima e réu em uma
sentença judicial, Lopes (2014, p. 84) observou uma diversidade de expressões próprias do
léxico jurídico utilizadas para designar os referentes, tais como “‘qualificado’, ‘réu’,
‘indiciado’, ‘acusado’, ‘autor do delito’, ‘autor dos fatos’”. Contudo, a autora ressalta que
existe “[...] um critério de organização no texto forense para a utilização de cada termo, que
não pode ser comparado ou confundido”. Ela cita o exemplo do termo “qualificado” que não
se confunde com “indiciado” ou “réu”, pois, apesar de fazerem referência ao mesmo sujeito,
são utilizados em situações diferentes. Em nosso corpus, observamos também a ocorrência de
alguns desses termos, tais como, “autor do fato”, “autor”, “acusado”, “interrogado”,
“investigado” e “indiciado”. Observou-se, ainda, que esses termos são usados em situações
distintas, de acordo com as especificidades de cada documento. Por exemplo, os termos
“autor do fato”, “autor” e “acusado” foram utilizados nos textos de boletins de ocorrência; o
termo “interrogado” e “investigado” apareceu com mais frequência no Auto de qualificação
do acusado; já o termo “indiciado” foi utilizado no Relatório do inquérito. Assim, o uso
desses termos ajuda a construir as seguintes representações dos referentes discursivos: “autor
do fato”, “acusado” – no Boletim de ocorrência; “investigado”, “interrogado” – no Auto de
qualificação e interrogatório; “indiciado” – no Relatório do inquérito.

4.2.2.2 No Termo de declarações da vítima
 A predicação e os modificadores
Parece que o ciúme funciona como o cenário preferido para a prática da violência
contra a mulher. É o que se observa no enunciado (En5), em que as agressões eram motivadas
por sentimentos de desconfiança e ciúmes.
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IP04

Exemplos

En5

“Que o relacionamento não durou muito tempo porque Rui a
agredia fisicamente, alegando que não tinha confiança nela
vítima, sendo doente de ciúmes”.

A predicação e os
modificadores
“sendo doente de
ciúmes”

No enunciado (En5), o verbo “sendo” e o termo que o modifica imprime o ponto de
vista do enunciador (a vítima) que ajuda a construir uma imagem negativa do agressor como
uma pessoa desconfiada, que não consegue controlar seus próprios sentimentos, a ponto de ser
descrito como uma pessoa “doente de ciúmes”. Observe-se, no exemplo a seguir, outro caso
de violência motivada por ciúmes.

IP07
En1

Exemplos

A predicação e os
modificadores
“mostrou uma
pessoa muito
agressiva”

“A pessoa acima qualificada compareceu a esta DEAM para
noticiar os seguintes fatos: Que por cerca de 08 (oito) anos
manteve uma relação estável com Paulo Ricardo dos Santos, que
durante este período se mostrou uma pessoa muito agressiva e
por motivo de ciúmes dava início a discussões, agredindo sua
“por motivo de
pessoa com empurrões, além de apertar seus braços, fatos estes ciúmes dava início
que se deram por várias vezes”.
a discussões”
No enunciado (En1), vemos que o sentimento de ciúmes é apontado como o fator

motivador para a prática da violência contra a mulher “por motivo de ciúmes dava inicio a
discussões”. Observe-se, ainda, que o advérbio “muito” tem a função de intensificar a
característica atribuída ao comportamento agressivo do acusado, ao descrevê-lo como sendo
“uma pessoa muito agressiva”. Assim, ao expressar o ponto de vista do enunciador, as
escolhas linguísticas adequadas foram fundamentais para a construção das imagens negativas
do agressor (um homem movido pelo ciúme, muito agressivo).

4.2.2.3 No Termo de declarações das testemunhas
 A modificação
a) “não trabalha”, “vive bebendo”, “joga baralho”

IP02
En28

Exemplos
Os modificadores
“Que FERNANDO não trabalha, vive bebendo e joga
“não trabalha”
baralho”
“vive bebendo”
“joga baralho”
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No enunciado (En28), a representação discursiva do agressor é construída a partir de
verbos que apresentam traços durativos, destacando comportamento e ações negativas do
agressor: “não trabalha, vive bebendo e joga baralho”. Essas ações constroem representações
negativas da figura do agressor enquanto pai e esposo, visto que ele é representado
negativamente como uma pessoa que “não trabalha” (preguiçoso, vagabundo), “vive
bebendo” (alcoólatra) e “joga baralho” (viciado no jogo), colaborando, assim, para que o
agressor não seja representado pela imagem que se tem, na sociedade, do que seja um bom pai
(que deve repassar, pelo exemplo, os valores morais e éticos), um bom marido (aquele que
deve prover o sustendo da família).
b) “é traficante”, “já foi preso pelo crime de tráfico”

IP07
En18

Exemplos
“Que Paulo é traficante e já foi preso pelo crime de tráfico”

Os modificadores
“é traficante”
“já foi preso”

O termo “traficante”, com função atributiva, contribui para a construção da imagem
negativa do agressor, pois esse termo relaciona-se semanticamente a outros, de valor negativo,
a exemplo de crime, tráfico de drogas, furtos, roubos, assassinatos. Assim, ao caracterizar o
agressor como um “traficante”, o enunciador constrói, em seu discurso, uma imagem
desfavorável desse sujeito, relacionando-o ao mundo do crime, portanto, uma pessoa perigosa,
tanto é que “já foi preso pelo crime de tráfico”.
c) “é uma pessoa errada”, “é usuário de drogas”

IP03
En24

Exemplos
Os modificadores
“[...] nesta semana, ele (o agressor) veio extremamente
“extremamente
agressivo e ameaçando todo mundo”;
agressivo”

En32

“Que Rubião é uma pessoa errada, é usuário de drogas e já
assaltou uma mercearia do bairro”.

“pessoa errada”
“usuário de
drogas”

Nos enunciados (En24 e En32) a imagem do agressor é construída, inicialmente, por
um termo que caracteriza o comportamento do acusado “extremamente agressivo”, seguido de
termos negativos que o definem como sendo “uma pessoa errada” e “usuário de drogas”. A
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construção dessas imagens no discurso da testemunha tem uma função argumentativa que
orienta para a incriminação do acusado.

4.2.2.4 No Auto de qualificação e interrogatório

As representações discursivas do agressor são construídas, agora, na perspectiva de
seu próprio olhar, na maneira como ele se representa a si mesmo para construir as imagens
que deseja que sejam focalizadas. De acordo com Amossy (2011a, p. 9), “Todo ato de tomar a
palavra implica a construção de uma imagem de si. [...] deliberadamente ou não, o locutor
efetua em seu discurso uma apresentação de si”. Com efeito, a maneira de dizer leva à
construção de uma imagem que condiciona a boa realização de seu projeto de dizer, ou como
nos informa Koch (2011, p. 33), faz “[...] com que ele se apresente como um verdadeiro
‘retrato’ de sua enunciação”.
Observem-se os exemplos apresentados, a seguir.

IP01

Exemplo

Predicações

En57 “Que lembra que no dia Pedro estava muito bagunceiro, “lembra que no dia
motivo pelo qual mandou ele entrar em casa e não sair Pedro estava muito
mais, e que a noite chegou a mãe dele, muito nervosa,
bagunceiro”
dizendo que não aguentava mais essa situação, que o filho
dela não era saco de pancada”;
En58 “Que Helena entrou na casa pelo comércio de seu pai; que
ela, interrogada, estava deitada num sofá, pois estava
grávida;”

“estava grávida”

En59 “Que lembra que foi agredida por Helena e que agrediu
ela também;

“lembra que foi
agredida”
“agrediu ela
também”

En64 “Que nunca foi presa nem processada”.

“nunca foi presa
nem processada”

Nos enunciados (En57, 59), o enunciador, quando interrogado pelo agente de polícia,
descreve a cena do delito de modo vago, impreciso: “lembra que...”. Em seguida, ao informar
a causa das agressões provocadas pela atitude que tomou em relação ao comportamento
inadequado do sobrinho (o fato de tê-lo disciplinado), o enunciador procura construir para si a
imagem de tia cuidadosa, zelosa pela educação do sobrinho, deixando implícito, em seu
discurso, que foi mal interpretada pela mãe do menino (Helena), já que esta, ao invés de
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aceitar a correção aplicada por ela (a interrogada), veio a agredi-la (En59). Dessa maneira, o
enunciador assume os papeis de Agente e Paciente da ação de agredir, pois o fato de ter sido
agredida pela “vítima” desencadeou no acusado uma reação de defesa: agrediu também. Ao
informar (En58) a sua gravidez, o enunciador procura construir para si outra imagem, desta
vez, a imagem de uma mulher que se encontra em um estado de fragilidade ocasionada pela
gestação. É interessante observar, ainda, que o anunciador encerra o seu discurso de defesa
(En64) com a seguinte informação: “nunca foi presa nem processada”. Aliás, essa informação
foi apresentada por todos os interrogados (En64, En70 e En76) no sentido de orientar para a
conclusão de que eram pessoas de bem, que nunca tinham sido incriminados antes e, dessa
maneira, construir para si uma imagem favorável, positiva.
 Os localizadores

IP01

Exemplo

En62 “Que não sabe o porquê desse procedimento aqui na
Delegacia, pois todos estão convivendo bem agora”.

Referente
discursivo
“aqui na
Delegacia”
“agora”

Como se vê, no exemplo apresentado, o interrogado mostra-se surpreso ao informar
não saber o motivo “desse procedimento aqui na Delegacia”, já que todos estavam
“convivendo bem agora”. Atente-se para o uso estratégico da forma adverbial portadora de
mudança de estado no final do En62 “agora” que serve para orientar a argumentação no
seguinte sentido: eles (vítima e agressores) viveram uma situação conflituosa anterior ao
momento em que o agressor estava sendo interrogado, no entanto, todos estavam convivendo
bem “agora”, por isso, na perspectiva do agressor, o caso não deveria mais ser investigado.
 A predicação e os modificadores
Observem-se os exemplos que seguem.

IP01

Exemplos

En65 “que lembra que Helena invadiu a sua casa e começou a
discutir com sua filha Paula. Que Paula estava grávida e
como percebeu que Helena, descontrolada, ia agredir sua filha,
resolveu segurá-la”.

Predicações
“invadiu”,
“começou a
discutir”
“Paula estava
grávida”
“resolveu segurá-la”
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En68 “Que não bateu em Helena nem tão pouco Helena bateu em
alguém, mas acha que o esforço de segurá-la deixou
hematomas no braço dela”.
En70 “Que nunca foi presa nem processada”.

“Não bateu”
“o esforço de
segurá-la deixou
hematomas”
“nunca foi presa
nem processada”

Em (En65), um dos agressores, ao construir a narrativa e a descrição dos fatos
ocorridos, informa que “Helena invadiu a sua casa e começou a discutir com a sua filha
Paula” que “estava grávida”. Com isso, o enunciador intenciona inverter os papeis semânticos
de vítima e de agressor ao apontar “Helena” como o Agente das ações descritas pelos verbos
“invadiu”, “começou a discutir” e “Paula” enquanto Paciente que sofre o efeito dessas ações.
Essa mudança de papel é reforçada pelo acréscimo da informação de que “Paula estava
grávida”, no sentido de enfatizar o estado de fragilidade dela [Paula]. Tem-se, dessa forma,
uma versão dos fatos, na perspectiva de um dos acusados, que ao descrever o conflito,
constrói outras representações discursivas: representação discursiva de si, da situação e dos
referentes discursivos (Helena e sua filha Paula). Deste modo, o agressor constrói para si a
imagem de mãe protetora que agiu em defesa da filha (representada como a vítima na
perspectiva do acusado), desconstruindo, assim, a imagem de vítima daquela que lhe acusa,
descrevendo-a, não na condição de vítima, mas na de culpada pelo ocorrido. Na construção
dessas representações, o enunciador elabora os enunciados formando a seguinte escala
argumentativa:
a) teve a casa invadida por Helena,
b) Helena começa a discutir com a sua filha Paula que estava grávida.
Como se pode observar, os dois argumentos orientam o leitor para uma mesma
conclusão: o acusado agiu em defesa da filha. Observem-se, ainda, no enunciado (En68), que
o uso das predicações “resolveu segurá-la” e “o esforço de segurá-la deixou hematomas no
braço dela” propiciam estratégias de defesa que o acusado usa ao justificar as marcas da
violência deixadas no corpo da vítima: “como percebeu que Helena, descontrolada, ia agredir
sua filha, resolveu segurá-la”, e “acha que o esforço de segurá-la deixou hematomas no braço
dela”. Assim, no depoimento do acusado, percebe-se claramente uma orientação
argumentativa em defesa da construção de uma imagem positiva de si (mãe protetora) e,
assim, livrar-se da acusação pela qual estava sendo indiciada.
Observem-se, ainda, as circunstâncias em que os processos verbais foram
desenvolvidos.
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IP01

Exemplos

En62 “Que não sabe o porquê desse procedimento aqui na
Delegacia, pois todos estão convivendo bem agora”;
En68 “Que não bateu em Helena nem tão pouco Helena bateu em
alguém, mas acha que o esforço de segurá-la deixou
hematomas no braço dela”;
En70 “Que nunca foi presa nem processada”.

Circunstâncias de
negação
“não”
“não bateu”

“nunca”

Como se vê, as circunstâncias de negação que antecede os verbos “sabe”, “bateu” e
“foi” nega as predicações referente aos acusados em dois sentidos: o primeiro funciona no
sentido de expressar surpresa por parte de um dos investigados, que aparenta desconhecer o
motivo do procedimento inquisitorial. O segundo sentido vem reforçar a prática positiva
realizada por um dos acusados, que mostrava seu não envolvimento em atos de agressão (“não
bateu em...”), tanto é que “nunca foi presa nem processada”. Nesse sentido, o acusado se
mostra consciente de sua inocência e tenta passar uma imagem positiva de si. Para tanto, nega
os fatos que podem lhe incriminar (negação da agressão praticada) e procura tornar a sua
imagem positiva, enquanto agente que quer convencer o coenunciador da verdade dos fatos
por ele narrado, descrito e justificado.
Observe-se o uso de outras predicações no depoimento de um dos agressores.

IP01

Exemplos

Predicações

En71

“Que é sogro de Helena; que estava no seu comércio, ao
lado de sua casa, quando Helena passou para entrar na sua
casa, cuja porta estava fechada, ou seja, ela usou o
comércio para entrar na sua casa”;

“estava”

En72

“Que percebeu que Helena estava fumaçando e viu que
vinha confusão”;

En73

“Que ouviu barulhos na sua casa, e foi até lá, quando
presenciou Helena e sua filha Paula agarradas e sua
esposa tentando separá-las: que segurou Helena e
conduziu ela até o banheiro”.

En75

“Que em nenhum momento bateu em Helena”;

En76

“Que nunca foi preso nem processado”.

“percebeu”
“viu”
“ouviu”
“foi”
“presenciou”
“segurou”
“conduziu”
“nenhum momento
bateu”
“nunca foi preso”
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Como se pode ver, no depoimento de um dos agressores, o conjunto de predicações é
constituído por verbos no modo indicativo do pretérito imperfeito “estava” e do pretérito
perfeito “percebeu”, “viu”, “ouviu”, “foi”, “presenciou”, “segurou”, “conduziu”. Observe-se
que ao iniciar o seu depoimento, o enunciador informa (En71) as circunstâncias em que os
fatos ocorreram: “estava” em seu comércio quando Helena chegou e passou para entrar na
casa dele. Os verbos de percepção (En72) “percebeu”, “viu”, é utilizado para descrever o
estado em que a vítima (Helena) chegou à sua casa “estava fumaçando” o que previa que algo
grave iria acontecer “viu que vinha confusão”.
Na sequência (En73), o conjunto de verbos apresenta uma gradação de ações que
mostram possibilidades de justificar o envolvimento do acusado no conflito: “ouviu barulhos”
 “foi até lá”  “presenciou Helena e sua filha Paula agarradas”  “segurou Helena 
“conduziu ela até o banheiro”. Veja-se que o acusado não menciona que agrediu Helena, bem
como, reforça a sua condição de não agressor ao informar que “em momento algum bateu em
Helena”. Desse modo, o acusado estrategicamente tenta construir uma imagem positiva de si
enquanto pacificador, que atuou para restabelecer a ordem e acabar com a confusão que se
havia formado. Assim, ele argumenta que a sua participação nas agressões foi com a intenção
de separar a briga entre a vítima e a sua filha e, desse modo, evitar maiores problemas. Essa
representação positiva que o acusado constrói de si funciona como uma estratégia para tentar
sustentar a imagem de homem pacificador, acusado injustamente, e assim, livrar-se da
acusação pela qual está sendo interrogado.

4.2.2.5 No Relatório
 A referenciação
Nos exemplos seguintes, vemos que o agressor, no texto do relatório, recebe diferentes
designações. Vejam-se.
a) “indiciados”, “a pessoa de”, “o acusado”, “o investigado”

IP01

Exemplos

En79 “Que no dia e hora acima citada, a vítima foi agredida
fisicamente e verbalmente por todos os indiciados, a deixando
toda machucada”
IP02
Exemplos
En44 “Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar
concretamente a autoria da presente Lesão Corporal, ou seja, a

Referenciação
“indiciados”

“a pessoa de”

159
pessoa de Fernando Reis Silva praticou o crime tipificado no
Art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7, inciso I, da Lei 11.340/2006”.
En45
IP06

“O acusado, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório
confirma as acusações que lhe foram imputadas”.
Exemplos

En40 “Vítima e investigado são visinhos, e na madrugada do dia 16
de março do corrente ano, o investigado chamou a vítima até
sua residência para trocar um aparelho de televisão”.

“o acusado”

“o investigado”

Como se pode ver, nos exemplos apresentados, a representação discursiva de agressor
no texto do relatório é construída a partir de diferentes expressões referenciais. A função
dessas expressões referenciais não é apenas a de referir. Elas contribuem para elaborar o
sentido pretendido pelo produtor do texto, bem como, focalizar o objeto de discurso na
superfície do texto.
 Predicação
a) “conduta delituosa perpetrada”, “praticou o crime”, “lesionou”, “agrediu fisicamente e
injuriou”

IP01

Exemplos

En88 En88 –“Por isto e por tudo que do presente Auto Policial,
Peça Informativa consta e, principalmente em face da
concatenação dos fatos trazidos à colação, resta sobejamente
induvidosa a Autoria, inconteste a Materialidade e as
Circunstâncias que ocorreu a conduta Delituosa perpetrada
por (...)”.
IP02
Exemplos
En44 “Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar
concretamente a autoria da presente Lesão Corporal, ou seja, a
pessoa de Fernando Reis Silva praticou o crime tipificado no
Art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7, inciso I, da Lei 11.340/2006”.
En46 “Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que foi a

Predicação

“conduta delituosa
perpetrada”

“praticou o crime”

“lesionou”

pessoa de FERNANDO REIS SILVA, que lesionou a pessoa de
ANA PAULA DA SILVA no dia 08 de abril de 2012 no Bairro do
xxx”.

IP07

Exemplos

En51 “Diante das oitivas existentes, da confissão parcial do
indiciado e do atestado do ITEP nº xxx foi possível visualizar
concretamente a autoria da presente ameaça, lesão corporal e “agrediu fisicamente
injúrias praticadas, uma vez que Paulo Ricardo dos Santos,
e injuriou”
conhecido como “xxx”, agrediu fisicamente e injuriou a ex-
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namorada Maria Fernanda da Silva.

Os sintagmas verbais empregados para descrever as ações do agressor colaboram para
construir representações discursivas desfavoráveis desse sujeito. Essas representações
contribuem para indicar pontos de vista (En88/IP01) e assinalar direções argumentativas
(En46/IP02; En51/IP07) que apontam para a incriminação do indiciado (En44/IP02).
Pelo exposto, pode se considerar que as escolhas lexicais são elementos essenciais no
desenvolvimento da orientação argumentativa do texto. Dessa forma, é a partir dessas
escolhas que o enunciador fundamenta sua tese, de modo a persuadir e convencer seu
auditório/leitor da veracidade presente em seus argumentos. Com isso, infere-se que a
construção de uma representação discursiva passa pelo que Perelman e Tyteca (2005)
atribuem ao modo como se desenvolve a argumentação, a partir de uma imagem prévia ou
pré-construída do sujeito.

4.3 A NATUREZA JURÍDICA DO INQUÉRITO POLICIAL

Geralmente, a persecução penal é precedida de uma fase preliminar ou preparatória
com a finalidade de apurar a notícia do crime e a identificação do seu autor. Cabe à polícia
judiciária a investigação preliminar, bem como, a elaboração de um relatório juridicamente
orientado do resultado dessa investigação, resultando, assim, na construção do inquérito
policial.
De acordo com Misse (2009, p. 16), apesar de o inquérito policial não apresentar a
figura do contraditório, “[...] o seu caráter administrativo, na prática, toma forma de uma préinstrução criminal, dominante na etapa judiciária, visto que ele orienta na formação da culpa”.
De fato, o texto não é neutro, ingênuo ou inocente, as escolhas linguísticas, conforme enfatiza
Adam (2011a, p. 122), “[...] possui um valor argumentativo” que orientam o leitor,
argumentativamente, em direção ao que se deseja enunciar. Observem-se os exemplos
apresentados no Quadro 21, a seguir.

Quadro 21 - Orientação argumentativa no texto do inquérito policial
IP01
Exemplos
En77 “Relatório do INQUÉRITO POLICIAL, nº xxx/2011, sobre os crimes
tipificados no Arts. 129 § 9º e 140 do CPB, c/c art. 7º, inciso I e V, da Lei de nº
11.340/2006, em desfavor de Arnaldo O. Santos, Tereza O. Santos e Paula O.
Santos, figurando como vítima Helena F. Santos”.
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En88 “Por isto e por tudo que do presente Auto Policial, Peça Informativa consta e,
principalmente em face da concatenação dos fatos trazidos à colação, resta
sobejamente induvidosa a autoria, inconteste a materialidade e as
circunstâncias que ocorreu a conduta delituosa perpetrada por xxxxxxxxx,
xxxxxx e xxxxxxx, amoldando-se a figura ilícita inserta pelo Legislador
Criminal nos Arts. 129 § 9º e 140 do CPB, c/c art. 7º, inciso I e V, da Lei nº
11.340/2006, S.M.J”.
Fonte: (Dados da pesquisa).

Como se pode observar, o produtor do texto inicia a escrita do relatório do inquérito
policial (En77) com uma orientação argumentativa: “em desfavor de” que aponta para os
indiciados pelo crime de violência doméstica. Em (En88) “resta sobejamente induvidosa a
autoria, inconteste a materialidade e as circunstâncias que ocorreram a conduta delituosa
perpetrada por (...)”, as escolhas linguísticas utilizadas pelo delegado, ao apresentar o seu
ponto de vista sobre o caso em questão, orienta argumentativamente na tomada de decisão do
juiz, de modo a influenciar a decisão deste, em desfavor dos acusados.
O caráter inquisitorial do inquérito policial reproduz um sistema de crenças baseado na
ideia de “verdade real”, de onde decorre a necessidade do cartório, de tomar os depoimentos
com fé pública, o que transforma a investigação policial numa produção de papeis escritos e
com firma reconhecida. Observe-se o exemplo seguinte.
Quadro 22 - Caráter inquisitorial do inquérito baseado na ideia de “verdade real”
SETOR CARTORIAL
“Nesta data, no Cartório desta DEAM, recebo estes autos, do que para constar fiz este
termo”.

TERMO DE DECLARAÇÃO
“Inquirida a cerca dos fatos que deram origem ao presente feito. Aos costumes, nada disse.
Testemunha compromissada na forma da Lei de dizer a verdade sobre o que sabe, sob
pena do crime de falso testemunho. Inquirida pela autoridade policial, passou a responder:
Que a depoente conhece a vítima (...) E nada mais disse, deu-se por findo o presente termo
que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
testemunha e por mim _________, Escrivã de Polícia, que o digitei”.
Fonte: (Dados da pesquisa).

Importa ressaltar que uma vez de posse do inquérito, o promotor pode remetê-lo de
volta à delegacia, concedendo novos prazos para a conclusão do trabalho policial e/ou
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solicitando novas diligências ou procedimentos. Isso acontece, Segundo Misse (2009), devido
à superficialidade do registro da ocorrência, dos termos de declaração, bem como, da
superficialidade do relatório final do delegado. “Por isso, é comum que inquéritos já relatados
acabem voltando para as delegacias para a realização de mais diligências, a pedidos do
promotor – o que pode dar início a um pingue-pongue demorado” (MISSE, 2009, p. 26). Este
autor observa, ainda, que, quando os inquéritos estão relatados, em sua grande maioria, os
promotores seguem as sugestões de arquivamento ou denúncia dos casos, conforme a
orientação dada no relatório. Com isso, os promotores costumam acatar o que está proposto
nos relatórios finais, desde que haja peças técnicas e testemunhas.
Ainda de acordo com Misse (2009), é possível reconhecer no trabalho policial com os
inquéritos – principalmente daqueles considerados bem sucedidos – uma orientação
marcadamente inquisitorial, que se torna evidente quando, na hora de avaliar os critérios para
a sua instauração, o principal indício é o de autoria. Logo, trabalha-se em função de uma
denúncia, com vistas à possível punição de um sujeito “incriminável”, e não em função do
esclarecimento do caso. Assim sendo, o inquérito policial é considerado um dos principais
instrumentos que a polícia dispõe para comprovar a materialidade da ação criminosa, bem
como, apresentar indícios de sua autoria, conforme podemos observar nos exemplos a seguir.

IP02
En46

IP07
En51

Exemplos
“Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que foi a pessoa de
[...], que lesionou a pessoa de ANA PAULA DA SILVA no dia 08 de abril de
2012 no Bairro do xxx”
Exemplos
“Diante das oitivas existentes, da confissão parcial do indiciado e do atestado do
ITEP nº xxx foi possível visualizar concretamente a autoria da presente
ameaça, lesão corporal e injúrias praticadas, uma vez que Paulo Ricardo dos
Santos, conhecido como “xxx”, agrediu fisicamente e injuriou a ex-namorada
Maria Fernanda da Silva.

Percebe-se, nesses enunciados (En46/IP02; En51/IP07) do Relatório direções
argumentativas que apontam para a comprovação da materialidade da ação criminosa, bem
como, apresenta indícios de sua autoria “foi possível visualizar concretamente a autoria da
presente ameaça, lesão corporal e injúrias praticadas”.

4.4 SÍNTESE DAS ANÁLISES
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Em nossa pesquisa, para analisarmos a construção das representações discursivas de
vítima, observamos as ocorrências das categorias teóricas de referenciação, predicação,
modificação, localização, conexão e comparação em textos de inquéritos policiais. Partimos
do pressuposto de que toda a manifestação de linguagem apresenta uma orientação
argumentativa. Com isso, procuramos mostrar que a representação discursiva pode ser
percebida na perspectiva da argumentação, ou seja, ao construir uma determinada
representação, o enunciador promove em seu discurso um direcionamento argumentativo, de
acordo com suas intenções e propósitos.
 Síntese das representações discursivas de vítima

Apresentamos, nos quadros seguintes, a síntese das representações discursivas de
vítima construídas nos textos analisados.

a) No Boletim de ocorrência

Referenciação Modificação
“vítima”
“cachorra”
“A pessoa
“rapariga”
acima
“agredida”
qualificada”
“ameaçada”
“sua pessoa”
“não valia
“la”
nada”
“a queixosa”
“ofendida
moralmente”

Predicação
“foi
agredida”
“agrediram”
“foi
agredida e
ameaçada”
“sem que
houvesse
motivo”
“iria lhe
quebrar”
“falou”
“iria
dormir”
“queria ter”
“não
aceitou”

Localizadores
“Residência
do sogro”
“25/01/2011
às 22 horas”
“Praia do
Meio”
“26/01/2011
às 20 horas”

Conexão
“pois”
“em
seguida”
“mas”
“os
seguintes”
“e”
“além de”
“até”
“contudo”
“porém”
“quando”
“primeiro”
“em
seguida”
“e ainda”

Comparação

-

b) No Termo de declarações da vítima

Referenciação Modificação
“a pessoa”
“brasileira”
“Helena”
“casada”

Predicação
Localizadores
“é casada”
“Aos oito (08)
“tem um filho” dias do mês de

Conexão Comparação
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“a declarante”
“a vítima”
“a mesma”

“ASG”
“natural de”
“nascida aos”
“filha de”
“residente
na”
“sabendo ler
e escrever”
“encurralada”
“machucada”
“com medo”

“desceu”
fevereiro do
“foi falar”
ano de (2011)”
“perguntou”
“nesta
“começou a
delegacia de
agredi-la”
polícia”
“começaram a
“no dia
empurrar”
25/01/2011,
“encurralandopor volta das
a”
22 horas”
“agrediu”
“próximo a sua
“também
residência”
ameaçou”
“casa da
não foi a
sogra”
primeira vez
“a seguir”
que foi
“na sala”
agredida”
“no banheiro”
“deseja
“na frente de
representar
Pedro”
criminalmente” “no primeiro
“ficou
andar da casa
machucada”
dos sogros”
“por pensar”
“após o fato”
“teria saído de
“de baixo”
dentro da casa
“no dia
de alguém”
seguinte”
“conseguiu
“por volta das
desvencilhar20 horas”
se”
“casa de sua
“pegou uma
amiga”
faca”
“de repente”
“empurrou”
“casa de uma
“puxou os
amiga”
cabelos”
“enquanto”
“empurrou o
pescoço”

c) No Termo de declarações das testemunhas

Referenciação
“a vítima”

Modificação
“nervosa”
“com um
ferimento”
“agredida”
“desorientada”
“com medo”

Predicação Localizadores
“chegaram
nervosos e
chorando”
“estava com
um
ferimento”
“foi agredida”
“a seguraram”
“tentaram
bater”

Conexão

Comparação
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“só parou
porque (...)
interferiram”
“caiu”
“ficou
tentando
enforcar”
“pegou”
“torceu”
“deu um
bofete”
d) No Auto de qualificação e interrogatório

Referenciação
“Helena”

Modificação
Predicação Localizadores Conexão Comparação
“muito
“percebeu”
“na sala”
“fumaçando”
nervosa”
“parecia”
“no banheiro”
“endemoniada”
“descontrolada” “não queria
“tão
ter atitudes
transtornada”
de casal”

e) No Relatório

Referenciação
“a vítima”
“a declarante”
“a mesma”
“ora vítima”

Modificação
“agredida”
“toda
machucada”
“nora de”
“cunhada de”
“ameaçada de
morte”
“com o rosto
bastante
inchado e
sangrando”

Predicação
Localizadores Conexão Comparação
“é nora de”
“cunhada de”
“foi agredida
física e
verbalmente”
“sofreu
agressões
físicas”
“lesões
sofridas”
“agredida com
socos no rosto”
“sofreu
ameaças”
“vinha sendo
ameaçada”

 Síntese das representações discursivas de agressor
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Nos quadros seguintes, apresentamos a síntese com as representações discursivas de
agressor percebidas nos diferentes documentos analisados.

a) No Boletim de ocorrência

Referenciação
“autor do fato”
“sogro de nome
Arnaldo”
“sogra de nome
Tereza”
“cunhada de
nome Paula”
“acusado”

Modificação

Predicação

Localizadores

Conexão

Localizadores

Comparação
“doente de
ciúmes”

b) No Termo de declarações e depoimento

Referenciação

Modificação
Predicação
“ciumento”
“por motivo de
“uma pessoa
ciúmes dava
muito agressiva”
início a
“não trabalha”
discussões”
“traficante”
“não trabalha”
“drogado”
“vive bebendo”
“extremamente
“joga baralho”
agressivo”
“é traficante”
“uma pessoa
“já foi preso”
errada”
“usuário de
drogas”

c) No Auto de qualificação e interrogatório

Referenciação

Modificação

Predicação
“lembra que no dia
Pedro estava muito
bagunceiro”
“estava grávida”
“lembra que foi
agredida”
“agrediu ela
também”

Localizadores
“aqui na
Delegacia”
“agora”

Comparação
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“nunca foi presa
nem processada”
“Paula estava
grávida”
“resolveu segurála”
“Não bateu”
“o esforço de
segurá-la deixou
hematomas”
“não sabe o porquê
desse
procedimento”
“não bateu”
“acha que o esforço
de segurá-la deixou
hematomas no
braço”
“estava”
“percebeu”
“viu”
“ouviu barulho”
“foi até lá”
“presenciou”
“segurou”
“conduziu”
“nenhum momento
bateu”
“nunca foi preso”
d) No Relatório

Referenciação
“indiciado”
“a pessoa de”
“o interrogado”
“acusado”

Modificação

Predicação
“lesionou”
“agrediu”
“ameaçou e
injuriou”

Localizadores
“praia de Areia
Preta”
“nesta capital”

Comparação

 Representações discursivas da violência

Por pertencerem ao mesmo campo semântico, as representações discursivas de vítima
se conectam a outras representações mais específicas, mais pontuais, conforme podemos
observar nos enunciados do Quadro 23, a seguir, em que as representações discursivas da
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violência33 são construídas com base nas conexões semânticas que se estabelecem entre as
imagens de vítima e as imagens da violência contra a mulher.

Quadro 23 - Representações discursivas da violência
IP01
En8

Exemplos
“Paula começou a agredi-la verbalmente com palavras de baixo calão do tipo:
rapariga”

En10

“Que Paula não deixou a vítima falar e começou a gritar”.

En14

“Que Tereza e Arnaldo começaram a empurrar com força a vítima, encurralandoa no banheiro”

En18

“Que Paula, Tereza e Arnaldo, também, agrediram verbalmente a vítima com
palavras de baixo calão do tipo: ‘cachorra, satanás, rapariga!”

En23

“Que Marcos a agrediu fisicamente, empurrando duas vezes com força a vítima”

En25

“Que Marcos também ameaçou a vítima”

En31
IP02

“Que após o fato, a vítima ficou com medo e saiu de casa”.
Exemplos

En1

“Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a vítima não aceitou e em
razão disso ele iniciou uma discussão passando a agredi-la (...)”.

En31

“Que o INTERROGADO a agrediu com um murro pelo fato da vítima abandonar
a casa para se relacionar com outra pessoa;”.
Exemplo
“Que quando a vítima entrou na casa do acusado, o mesmo foi logo fechando a
porta, tirou sua blusa e baixou sua roupa íntima. Que o acusado amarrou as
mãos da vítima com uma camisa e tampou sua boca com uma camisa [...]”.
Exemplos

IP06
En2

IP07
En2

“Que também era costumeiro ser tratada pelo autor de maneira insignificante, com
desdém, afirmando que sua pessoa não valia nada”.

En6

“Que no dia 25/08/2012, encontrava-se na praia de Areia Preta, quando foi abordada
pelo autor, que primeiro a agrediu com um tapa, atingindo sua mão para que não
ligasse para a polícia e em seguida passou a beijá-la à força”.
Nesses enunciados, a violência contra a mulher é representada de diversas formas:

agressões verbais com a intenção de denegrir a imagem da mulher (En8, En18 do IP01),
negação do direito de defesa (En10 do IP01), gritos (En10 do IP01), empurrões (En14 do
33

Em nosso corpus, observamos que os casos de violência praticados contra a mulher, registrados nos boletins
de ocorrências e que geraram inquéritos policiais, são dos mais variados tipos (conforme especificados no
Quadro 3, na alínea b, da seção 3.1.7).
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IP01), agressões físicas (En23 do IP01, En31 do IP02, En6 do IP07), ameaças (En25), medo
(En31), ser percebida apenas como objeto de desejo sexual (En1 do IP02), situações de
humilhação (En10 do IP07), desprezo (En2 do IP07), difamada por seu companheiro com
acusação de ter amante, de abandono do lar (En33 do IP02), tentativa de estupro (En2 do
IP06), dentre outras.
Observamos, nas análises, que em alguns casos, a violência contra a mulher é
praticada pelo cônjuge/companheiro para dominá-la, castigá-la e não para eliminá-la
fisicamente, conforme se observa no enunciado a seguir.

IP03
En6

Exemplos
“Que, durante a união, Rubião agrediu fisicamente a vítima com um bofete porque
vivia drogado, bem como a ameaçava dizendo que iria roubar um carro, amarrar a
declarante com uma corda no veículo e sair arrastando a mesma, mas não queria
que ela morresse, queria deixá-la com cicatrizes para que lembrasse pelo resto da
vida que ficou daquele jeito porque não quis ficar com ele;
Dessa forma, parece que subjacente ao modo de agir do agressor está uma estratégia

de dominação, com a intenção de tê-la (a mulher) como sua propriedade e, assim, manter a
relação por vias da violência, mantendo as partes presentes uma para a outra, porém uma
delas submetida à vontade e à ação do outro.
Para instituir sentidos oficiais sobre a violência contra a mulher, o discurso jurídicolegislativo na forma da Lei 11.340/2006, em seu Capítulo 1, que trata Das disposições gerais,
Art. 5º, apresenta a seguinte definição de violência contra a mulher: “Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial” (BRASIL, 2010, p. 13, grifo nosso). Conforme se pode notar, no artigo
citado, a definição da violência praticada contra a mulher é inserida por meio do verbo
“configura”, que introduz um ponto de vista sobre a violência, visto como objeto que pode ser
falado e definido em termos jurídicos. Tal olhar sobre esse objeto de discurso (a violência
contra a mulher) produz efeitos de objetividade, delimitando a prática da violência em “[...]
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (BRASIL, 2010, p. 13). Essa definição
amplia os sentidos da violência contra a mulher para formas não físicas (aquelas que não
deixam marcas no corpo), permitindo que se fale em violência para fora do aspecto visível,
ampliando a questão para o sofrimento “psicológico e os danos morais” e, além disso, para as
condutas baseadas na omissão.
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Embora a temática da violência contra a mulher não seja o foco da nossa pesquisa,
ressalvamos que esse tipo de violência, principalmente na relação conjugal, constitui ainda
hoje um espaço de lutas e reivindicações. De fato, denunciar um ato de violência conjugal
retira-o do âmbito privado e transforma-o em objeto visível. Diante disso, compreendemos
que o estudo das representações discursivas da violência contra a mulher pode trazer sinais de
avanços na compreensão desse tipo de violência, posto que esta passa a ser entendida para
além dos aspectos físicos, dando ênfase a outros tipos de violência às quais muitas mulheres
são submetidas e que, muitas das vezes, não é percebida como violência.
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5 CONCLUSÕES

Quais as representações discursivas de vítima e de agressor em textos de inquéritos
policiais? Que recursos linguísticos o enunciador utiliza para construir essas representações,
com vista a orientar argumentativamente o seu discurso? Qual a função dessas representações
para a construção dos sentidos nos textos analisados? Foram estes questionamentos que
motivaram a escrita desta tese. Assim, apresentamos até aqui os resultados de uma pesquisa
que procurou suas fontes em outras pesquisas, bem como, em participações de aulas com o
nosso orientador e demais professores do curso, em eventos científicos dos quais
participamos, em debates com nossos colegas pesquisadores, em especial, os participantes do
Grupo de Pesquisa Análise Textual dos Discursos – ATD/UFRN. Foi o convívio com esses
sujeitos que nos levou a leituras de textos de diversos autores, em busca de um suporte teórico
e metodológico para o estudo das representações discursivas que propusemos realizar.
Portanto, o que se lê até aqui é um pouco nosso e muito dos outros. Contudo, pretendemos
que esta pesquisa não seja uma simples repetição do que outros já disseram, porque ela é
resultado de perguntas e reflexões sobre categorias empíricas e não de mera retomada do já
conhecido sobre o tema.
Acreditamos que os objetivos da pesquisa foram alcançados. Tínhamos como objetivo
geral analisar a construção das representações discursivas de vítima e de agressor em textos
de inquéritos policiais. Como objetivos específicos, pretendíamos investigar os recursos
linguísticos que o enunciador utiliza para construir as representações discursivas de vítima e
de agressor nesses textos, considerando o direcionamento argumentativo que ele deseja
imprimir em seu discurso, bem como, descrever a função dessas representações para a
construção de sentidos nos textos dos inquéritos analisados. Para tanto, selecionamos um
conjunto de categorias teóricas (referenciação, predicação, modificação, localização, conexão,
comparação) e semânticas (vítima, agredida, acusado, agressor, violência...) cuja relação foi
compondo significações que contribuíram para construir as representações discursivas de
vítima e de agressor que sobressaíram nos textos. Lembramos que as categorias semânticas
foram geradas com base na temática da violência contra a mulher.
Em nossas análises, observamos que esse conjunto de categorias teóricas e semânticas
empregadas, todas contribuíram, em maior ou menor escala, para construir o conjunto de
representações nos textos selecionados. A referenciação e a predicação representaram as
categorias mais expressivas, seguidas da modificação, pelo emprego de termos e ou
expressões que qualificam e caracterizam os referentes. Quanto às categorias conexão,
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comparação e localização espacial e temporal, estas ocorreram em menor escala, mas também
foram cruciais para compor os significados gerados pela relação com as outras categorias e
construir as representações discursivas.
Em relação ao objetivo geral, apresentamos, inicialmente, as representações
discursivas de “vítima” e, na sequência, as representações discursivas de “agressor”. Desse
modo, observamos que foram construídas para o referente vítima características específicas,
representadas, dentre outras descrições, pelas seguintes expressões linguísticas:
a) no Boletim de ocorrência e no Termo de declarações prestadas pela vítima e pelas
testemunhas – “agredida”, “ameaçada”, “ferida”, “nervosa”, “chorando”, “ofendida
moralmente”, “encurralada”, “machucada”, “com medo”, “desorientada”;
b) no Auto de qualificação e interrogatório dos acusados – “muito nervosa”,
“descontrolada”, “tão transtornada”, “fumaçando”, “parecia endemoniada”, “não
queria ter atitudes de casal”;
c) no texto do Relatório – “toda machucada”, “agredida física e verbalmente”, “com o
rosto bastante inchado e sangrando”, “ameaçada de morte”.
Essas representações discursivas, construídas a partir dos pontos de vista de
enunciadores diferentes, desempenham as seguintes funções no texto:
a) nas declarações da vítima e das testemunhas – funcionam como um recurso discursivo
indicial que aponta para os responsáveis pelo delito praticado, a fim de incriminar o
agressor;
b) no relatório – funcionam como um recurso discursivo que orienta para a formação da
culpa e a descoberta da autoria do crime;
c) no depoimento dos acusados – funcionam como um recurso discursivo de defesa, na
tentativa de justificar a ação delituosa praticada contra a vítima (já que ela [a vítima]
“não queria ter atitudes de casal”, “parecia endemoniada”, “estava fumaçando”).
Com relação ao referente agressor, percebemos uma variedade de representações,
distribuídas nos diferentes documentos do inquérito. Dentre as representações mais
significativas, destacamos as seguintes:
a) no histórico da ocorrência – “sogro de nome Arnaldo”, “sogra de nome Tereza”,
“cunhada de nome Paula”, “autor do fato”, “acusado”;
b) no Termo de declarações da vítima e testemunhas – “doente de ciúmes”, “uma pessoa
muito agressiva”, “não trabalha”, “vive bebendo”, “joga baralho”, “é traficante”, “já
foi preso pelo crime de tráfico”, “é uma pessoa errada”, “é usuário de drogas”;
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c) no Auto de qualificação e interrogatório dos acusados – “estava grávida”, “nunca foi
presa nem processada”, “lembra que foi agredida”, “agrediu ela também”, “acha que o
esforço de segurá-la deixou hematomas”;
d) no Relatório – “indiciado, “a pessoa de”, “acusado”, “investigado”.
Em relação aos objetivos específicos, os resultaram mostraram que, assim como as
representações de vítima foram construídas para atender a um determinado propósito, as
representações discursivas construídas para a categoria de agressor também o foram.
Considerando que a identificação do acusado é um dos requisitos necessários para formalizar
a denúncia, observamos que no texto do boletim de ocorrência, a representação do agressor
foi construída, inicialmente, a partir do emprego de seu nome próprio, como uma forma de
qualificar e identificar o acusado no processo. Nos Termos de declarações prestadas pela
vítima e testemunhas, a representação do agressor é construída a partir do emprego de termos
de valor negativos, com função modificadora, ressaltando características negativas do
agressor, contribuindo para a construção de uma imagem desfavorável dessa figura. Já no
Auto de qualificação e interrogatório dos acusados, observamos que esses sujeitos constroem
representações discursivas favoráveis para si, com a intenção de defenderem-se das acusações
que lhes são imputadas. Por fim, no texto do Relatório, o conjunto de representações
discursivas de agressor apresenta uma orientação argumentativa que aponta para os
responsáveis pelo delito praticado.
Durante as análises, mais especificamente no Termo de declarações das testemunhas,
percebemos que em alguns momentos do texto o enunciador não se compromete totalmente
com o que é dito nos enunciados, mas atribui a outros (a vítima, conhecidos da vítima) a
responsabilização por aquilo que enuncia. Porém, em outros momentos do texto, percebe-se
claramente o engajamento do enunciador com o que afirma. Acreditamos que esse
procedimento seja uma estratégia de retomada de vozes, atestando que há outros enunciadores
como fontes e como responsáveis pelas informações declaradas, imprimindo ao texto uma
orientação argumentativa ao discurso de defesa, em favor da vítima, e de acusação, em
desfavor do acusado. Com isso, o enunciador convoca para o seu discurso outras vozes que
colaboram na composição das representações discursivas que se pretende construir.
Como o texto foi analisado tendo em consideração os eixos semânticos que constroem
as categorias de “vítima” e de “agressor”, na medida em que fomos analisando a construção
das representações discursivas de vítima, outras representações foram sendo percebidas,
evidenciadas. Por esse motivo, além das representações discursivas de vítima e de agressor,
apresentamos, também, em um quadro síntese, as representações da violência contra a mulher,
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conforme representadas nos textos analisados. A análise demonstrou que a violência contra a
mulher ultrapassa a violência física, apresentando-se de várias outras formas (ameaças,
estupros, maus tratos, atentado ao pudor, agressões verbais, entre outras). Observamos
também que um dos principais fatores que contribui para a manutenção das relações violentas
é o medo das ameaças, caso a vítima denuncie o agressor.
De fato, o conjunto de categorias que adotamos para alcançar os nossos objetivos nos
permitiu interpretar as várias representações que são construídas nos textos dos inquéritos,
bem como, descrever os efeitos de sentido que são produzidos pela relação dessas categorias.
De um modo geral, a análise mostrou que as representações discursivas de vítima e de
agressor, nos documentos analisados, são construídas de modo diverso nos vários documentos
do inquérito, conforme as perspectivas (ou pontos de vista) das fontes enunciativas por
intermédio das quais se tenta reconstituir o fato imputado como delituoso – a agressão contra
uma mulher. Em função de suas ações de linguagem (intenções, objetivos), em situações
enunciativas marcadas por uma delegacia de polícia, tem-se a construção discursiva de uma
imagem institucionalizada por vozes documentadas e, como tal, instituídas como fontes
autorizadas de um dizer constitutivo da figura jurídico-policial “vítima”.
Os resultados apresentados confirmam a hipótese estabelecida pela pesquisa, de que as
escolhas linguísticas adequadas (os recursos lexicais como expressões referenciais,
modificadores, verbos, conectivos, expressões circunstanciais) são empregadas de modo
estratégico e, em decorrência, estabelecem a orientação argumentativa do texto. Diante disso,
fica evidenciado que as escolhas linguísticas não são aleatórias nem neutras, mas estão
atreladas ao propósito da enunciação, aos interesses dos participantes no jogo interacional,
revelando a intencionalidade do escritor e orientando argumentativamente para a construção
dos sentidos pretendidos. Desse modo, a partir do que dizem, nos textos analisados [a própria
vítima, as testemunhas, os acusados e o(a) delegado(a)], as representações de “vítima” e de
“agressor” podem ser consideradas, enunciativamente, como o efeito de estratégias
argumentativas no sentido de promover ações discursivas próprias da formação sóciodiscursiva jurídico-policial. Ali, em sua feição geral, consideradas suas especificidades
genéricas, como é o caso dos documentos do inquérito policial, os textos tratam de questões
práticas que pretendem, em última instância, promover a institucionalização de ações de
acusação e de defesa. Nos limites de seu âmbito teórico e metodológico, o estudo das
representações discursivas, apresentado aqui, pretende contribuir para uma melhor
compreensão dessas ações.
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Como os textos que compõem o corpus pertencem à esfera jurídica, sentimos a
necessidade de ampliar a pesquisa para o estudo das representações discursivas associado ao
componente da argumentação, em especial, a argumentação jurídica. Para tanto, realizamos
um estágio no exterior sob a co-orientação do professor Giovanni Damele (pesquisador
reconhecido internacionalmente no âmbito dos estudos da argumentação e do discurso
jurídico), do Instituto de Filosofia da Nova, na Universidade Nova de Lisboa. Como
contribuição desse estágio, elaboramos um capítulo teórico que trata, inicialmente, da
argumentação na língua, em seguida, da argumentação na nova retórica e da argumentação no
campo jurídico, com ênfase nos argumentos utilizados pelos juízes para justificarem suas
decisões nos julgamentos das sentenças.
O aspecto inovador deste trabalho para a área da Linguística de Texto e, em especial,
para a Análise Textual dos Discursos é o estudo da representação discursiva associado ao
componente da argumentação. Ao analisarmos a função que uma representação discursiva
exerce no texto, levamos em conta “[...] as imagens recíprocas que se estabelecem entre os
interlocutores e as máscaras por eles assumidas no jogo de representações” (KOCH, 2011, p.
33), isso significa que o estudo da representação discursiva pode ser percebido na perspectiva
da argumentação. Assim, acreditamos que a pesquisa é relevante para a agenda de estudos da
LT e para a ATD, bem como, pode trazer contribuições para o ensino da leitura e da produção
de texto em sala de aula, no sentido de oportunizar ao aluno a percepção de que o texto é uma
proposição de sentido que ele (o interpretante) é convidado a (re)construir e, além disso, leválo a perceber a interface gramática e semântica integrada ao componente argumentativo.
Assumimos, para o momento, que ainda há muito por estudar sobre o tema, muitas outras
leituras que não foram aqui realizadas. Ficam em aberto, assim, tanto a possibilidade de novas
leituras, quanto o desenvolvimento de novas propostas de estudos para outros trabalhos
vindouros.
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ANEXOS

1. Enunciados selecionados para análise
Inquérito Policial 01 – violência doméstica, agressão física e ameaça

Identificação
Gênero
IP01
Boletim de ocorrência
En1 – “A vítima relata que foi agredida pelo sogro de nome xxx, sogra de nome xxx e a
cunhada de nome xxx, que residem praticamente no mesmo imóvel, que todos os
autores do fato lhe agrediram todos juntos”.
En2 – “A vítima informa que foi agredida e ameaçada de morte pelo cunhado sem que
houvesse motivo”.
En3 – “Informa também que o mesmo a chamou de rapariga e de cachorra e que iria lhe
quebrar a cara.”.
IP01
Termo de declaração
prestado pela vítima
En4 - “Aos oito (08) dias do mês de fevereiro do ano de (2011), nesta delegacia de
polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx, Delegada de Polícia, comigo
Escrivã(o) do seu cargo,” “compareceu a pessoa de xxx, brasileira, casada, ASG,
natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e de xxx, portadora da carteira de
Identidade n. xxx, expedida no dia xxx, residente na Rua xxx, em frente a xxx, telefone
xxx.
En5 – “Sabendo ler e escrever (afirma que concluiu o Ensino Médio).”
En6 – “Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito, RESPONDEU”
En7 – “Que a declarante é casada há 01 (um) ano com Rafael; Que o casal tem um filho
com 12 anos”;
En8 –“Que no dia 25/01/2011, por volta das 22 horas, a vítima desceu na parada de
ônibus próximo a sua residência e Pedro a estava esperando; que Pedro disse que a sua
tia Paula o tinha agredido verbalmente...”;
En9 – “Que a vítima foi à casa da sogra para falar com Paula e quando perguntou: “Por
que você fica esculhambando Pedro? Paula começou a agredi-la verbalmente com
palavras de baixo calão do tipo: ‘rapariga’”;
En10 – “Que Paula não deixou a vítima falar e começou a gritar;
En11 – “que, a seguir Tereza(sogra) e o sogro da vítima Arnaldo chegaram na sala”;
En12 – “Que Tereza fechou a mão e tentou dar um murro na declarante (vítima), que
conseguiu segurar a mão dela (Tereza) e se esquivar”;
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En13 – “Que, então, Arnaldo também tentou dar um murro na vítima, mas não
conseguiu”;
En14 – “Que Tereza e Arnaldo começaram a empurrar com força a vítima,
encurralando-a no banheiro”;
En15 – “Que o fato ocorreu na frente de Pedro que pedia: ‘Não bata na minha mãe,
não!’”;
En16 – “Que, na confusão, o óculos da vítima caiu”;
En17 – “Que Paula começou a jogar vários objetos na vítima, que não chegaram a
atingi-la”;
En18 –“Que Paula, Tereza e Arnaldo, também, agrediram verbalmente a vítima com
palavras de baixo calão do tipo: ‘cachorra, satanás, rapariga!”;
En19 – “Que só pararam as agressões contra a vítima porque uma vizinha chegou e
disse: ‘O que é isso? Pare com isso pelo amor de Deus!, que a vítima conseguiu sair e ir
embora para sua casa.”;
En20 –“Que, em razão das agressões, a vítima ficou machucada no braço direito, colo e
ficou com o lado esquerdo da cintura roxa”;
En21 –“...a vítima mora no primeiro andar da casa dos sogros e, após o fato, Paula,
Tereza e Arnaldo continuaram com as agressões verbais, gritando, de baixo e
chamando-a de ‘cachorra e rapariga’!”;
En22 – “no dia seguinte 26/01/2011, por volta das 20 horas, a vítima foi a casa de sua
amiga Renata pegar Pedro quando, de repente, seu cunhado Marcos chegou e disse: ‘Eu
estava esperando você chegar, sua cachorra!’;
En23 – “Que Marcos a agrediu fisicamente, empurrando duas vezes com força a
vítima”.
En24 – “Que Marcos começou a agredir verbalmente a vítima com palavras de baixo
calão do tipo: ‘Nunca mais sua rapariga, você e seu filho, vá na minha casa bater na
minha mãe e no meu pai de novo!’”.
En25 – “Que Marcos também ameaçou a vítima dizendo: ‘Vá fazer o BO que eu te
mato!’”;
En26 – “Que Marcos só não agrediu fisicamente a vítima porque um terceiro (amigo
dele) interferiu, segurando-o”;
En27 – “Que, em razão das agressões, a vítima ficou sentindo dores no corpo”;
En28 – “Que a vítima afirma que não foi a primeira vez que foi agredida verbalmente
pelos acusados, pois já ocorreram outras confusões”;
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En29 – “Que Paula costuma agredir verbalmente Pedro chamando-o de ‘cabra de peia
e veado’ por causa de brigas entre o mesmo e a filha dela”;
En30 – “Que Arnaldo também chama Pedro de ‘cabra de peia, veado, cabra safado’.
‘Vá para sua casa cabra safado, se não encho você de pau!’”;
En31 – “Que após o fato, a vítima ficou com medo, saiu de casa e está morando na casa
de uma amiga enquanto procura algum lugar para morar”;
En32 – “Que a vítima afirma que construiu sua casa em cima da casa dos sogros e, por
tal motivo, para evitar novas confusões, saiu da sua casa”;
En33 – “Que a vítima deseja representar criminalmente contra as pessoas de...”;
En34 – “Que a vítima não deseja solicitar as medidas protetivas de urgência dispostas
no art. 22, da Lei n. 11.340/2006 e abdica do direito à Casa Abrigo.”;
En35 - “E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo
que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
declarante e, por mim _______, Escrivã de Polícia que o digitei.”.
IP01
Termo de depoimento
A Rd de vítima no depoimento das
prestado pela
testemunhas
testemunha (1)
“Testemunha compromissada na forma da Lei de dizer a verdade sobre o que sabe, sob
pena do crime de falso testemunho. Inquirida pela Autoridade Policial, passou a
responder:
En36 –“A depoente afirma que no dia 26/02/2011, no período da manhã, a vítima e o
filho chegaram nervosos e chorando”;
En37 – “Que a vítima estava com um ferimento no braço e na cintura”;
En38 –“Que a depoente tomou conhecimento por meio da vítima de que o filho dela
(vítima) relatou que sua tia o havia agredido verbalmente com palavras de baixo calão,
chamando-o de ‘veado’, dentre outros palavrões na noite anterior, 25/01/2011”;
En39 –“Que a vítima foi tomar satisfação com a cunhada (não sabendo o nome da
mesma) e foi agredida verbalmente por esta, pelo sogro e a sogra”;
En40 –“Que a sogra e o sogro da vítima a seguraram e tentaram bater na mesma, tendo
a cunhada aproveitado para jogar objetos na vítima”;
En41 –“Que o filho da vítima presenciou toda a confusão”;
En42 –“Que a depoente aconselhou a vítima a não voltar mais para casa e veio com a
mesma registrar a ocorrência na delegacia”;
En43 –“Que a depoente tomou conhecimento por meio da vítima de que a mesma foi a
casa de uma amiga e o cunhado dela (vítima) Marcos a estava esperando e a agrediu

185
fisicamente com dois empurrões e só parou porque terceiros interferiram”;
En44 – “Que a depoente afirma que a vítima e o filho, ainda, estão morando em sua
casa (da depoente)”.
“E nada mais disse, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e achado
conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha, e por mim ___________, Escrivã de Polícia, que o digitei.”.
IP01

Termo de depoimento
prestado pela
testemunha (2)
“Testemunha compromissada na forma da Lei de dizer a verdade sobre o que sabe, sob
pena do crime de falso testemunho. Inquirida pela Autoridade Policial, passou a
responder:
En45 –“Que a depoente conhece a vítima desde criança”;
En46 –“Que a depoente tomou conhecimento por meio da vítima de que o filho desta
(vítima), Pedro, disse para mãe (vítima) que sua tia Paula o havia agredido verbalmente
com palavras de baixo calão, tendo a vítima ido conversar com a mesma (Paula)”;
En47 –“Que Paula começou a gritar com a vítima palavras de baixo calão, tendo a mãe
de Paula ido para cima da vítima”;
En48 –“Que Paula jogou vários objetos na vítima e Arnaldo, sogro da vítima, também
tentou agredi-la fisicamente”;
En49 –“Que a depoente também soube por meio da vítima de que esta, desorientada
com a situação, jogou um jarro em Paula”;
En50 –“Que a depoente afirma que, no dia 26/02/2011, a vítima deixou o seu filho na
casa dela (depoente) enquanto ia deixar as compras em sua residência e, quando a
vítima retornou, a depoente estava na calçada de seu comercio e, de repente, o cunhado
da vítima chegou e disse: ‘Ah, é com você mesmo que eu quero falar sua cachorra!
Você foi agredir minha mãe!’, tendo a vítima negado e o cunhado a empurrado;”
En51 –“Que a vítima caiu no pilar e novamente negou que tenha agredido fisicamente
os pais de Marcos, tendo este a empurrado novamente a vítima, bem como feito a
seguinte ameaça: ‘se você fizer alguma coisa com a minha mãe, você vai ver, sua
cachorra, sua galinha! Agora vá na delegacia dar parte, vá fazer o BO!’”;
En52 –“Que Marcos só não agrediu novamente a vítima porque uma pessoa o segurou
e retirou do local”;
En53 –“Que a vítima foi à delegacia para registrar a ocorrência e dormiu na casa de
uma amiga porque ficou com medo de que algo lhe acontecesse”;
En54 –“Que a vítima ficou na casa morando na casa dessa amiga enquanto providencia
uma casa para morar”.
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“E nada mais disse, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e achado
conforme vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha, e por mim ___________, Escrivã de Polícia, que o digitei.”.
IP01
Auto de qualificação e Rd de vítima no depoimento do acusado 1
interrogatório (acusado
1: a cunhada)
“[...] Depois de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e
advertida dos seus direitos constitucionalmente garantidos, quando INTERROGADO
pela Autoridade Policial RESPONDEU:”
En55 –“Que é cunhada de Helena”;
En56 –“Que Helena mora no primeiro andar que fica em cima de sua casa, onde ela, a
interrogada, mora com os pais”;
En57 –“Que lembra que no dia Pedro estava muito bagunceiro, motivo pelo qual
mandou ele entrar em casa e não sair mais, e que a noite chegou a mãe dele, muito
nervosa, dizendo que não aguentava mais essa situação, que o filho dela não era saco de
pancada”;
En58 –“Que Helena entrou na casa pelo comércio de seu pai; que ela, interrogada,
estava deitada num sofá, pois estava grávida;”
En59 –“Que lembra que foi agredida por Helena e que agrediu ela também;
En60 –“Que seus pais entraram na briga”;
En60 –“Que quebraram muitos objetos”;
En61 –“Que depois tudo ficou resolvido”;
En62 –“Que não sabe o porque desse procedimento aqui na Delegacia, pois todos estão
convivendo bem agora”;
En63–“Que Pedro é um menino muito fantasioso”;
En64 –“Que nunca foi presa nem processada”.
“E nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
interrogada, e por mim _________, Escrivão de Polícia que o digitei e assino.”.
IP01
Auto de qualificação e Rd de vítima no depoimento do acusado 2
interrogatório (acusado
2: a sogra)
“[...] Depois de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e
advertida dos seus direitos constitucionalmente garantidos, quando INTERROGADO
pela Autoridade Policial RESPONDEU:”
En65 –“Que é sogra de Helena; que lembra que Helena invadiu a sua casa e começou a
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discutir com sua filha Paula. Que Paula estava grávida e como percebeu que Helena,
descontrolada, ia agredir sua filha, resolveu segurá-la”.
En66 –“Que a confusão foi crescendo e as duas, Paula e Helena começaram a discutir
muito, momento em que seu esposo Arnaldo veio ajudar, evitando que as duas se
agredissem fisicamente”.
En67 –“Que seguraram Paula e Helena; que conseguiram levar Helena até o banheiro,
mas no percurso, tanto Helena como Paula começaram a jogar objeto uma na outra; que
quebraram muitos objetos da sua casa”;
En68 –“Que não bateu em Helena nem tão pouco Helena bateu em alguém, mas acha
que o esforço de segurá-la deixou hematomas no braço dela”.
En69 –“Que nunca tinha visto Helena tão transtornada, parecia outra pessoa”.
En70 –“Que nunca foi presa nem processada.
“E nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
interrogada, e por mim _________, Escrivão de Polícia que o digitei e assino.”.
“A vítima”
IP01
Auto de qualificação e
interrogatório (acusado
3: o sogro)
“[...] Depois de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e
advertida dos seus direitos constitucionalmente garantidos, quando INTERROGADO
pela Autoridade Policial RESPONDEU:”
En71 –“Que é sogro de Helena; que estava no seu comércio, ao lado de sua casa,
quando Helena passou para entrar na sua casa, cuja porta estava fechada, ou seja, ela
usou o comércio para entrar na sua casa.”
En72 –“Que percebeu que Helena estava fumaçando e viu que vinha confusão”
En73 – “Que ouviu barulhos na sua casa, e foi até lá, quando presenciou Helena e sua
filha Paula agarradas e sua esposa tentando separá-las: que segurou Helena e conduziu
ela até o banheiro;
En74 – “Que a confusão cresceu e viu que a coisa ia ficar feia.”
En75 –“Que em nenhum momento bateu em Helena; que Helena parece
“endemoniada”.
En76 –“Que nunca foi preso nem processado”.
“E nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
interrogada, e por mim _________, Escrivão de Polícia que o digitei e assino.”.
IP01
Auto de qualificação e
interrogatório (acusado
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4: o cunhado)
O auto de qualificação prestado pelo acusado n. 4 não consta no inquérito em análise.
IP01

“A vítima”

Relatório
RELATÓRIO

En77 – “Relatório do INQUÉRITO POLICIAL, nº xxx/2011, sobre os crimes
tipificados no Arts. 129 § 9º e 140 do CPB, c/c art. 7º, inciso I e V, da Lei de nº
11.340/2006, em desfavor de Arnaldo O. Santos, Tereza O. Santos e Paula O. Santos,
figurando como vítima Helena F. Santos.
DO ESFORÇO FACTUAL
En77 – “O presente Procedimento Inquisitorial teve sua gênese por Ofício, mediante
PORTARIA, no afã de apurar a Responsabilidade Criminal na prática Delitiva prevista
nos Arts. 129 § 9º DO CPB, c/c art. 7º, inciso I, da Lei de nº 11.340/2006, fato ocorrido
no dia 25 de janeiro de 2011, por volta das 22h00min horas, na residência dos sogros,
Bairro Praia do Meio, nesta Urbe, BO de nº ___, e devidamente relatado a seguir:
En78 –“Consta no presente álbum Inquisitorial, que a vítima é nora de Tereza dos
Santos, Arnaldo dos Santos, e cunhada de Paula Santos;”
En79 – “Que no dia e hora acima citada, a vítima foi agredida fisicamente e
verbalmente por todos os indiciados, a deixando toda machucada.”
DA VÍTIMA
En80 –“Foi tomada a termos as declarações da vítima Helena F. santos, conforme
vislumbra-se às fls. xxx.”
En81 – “Por sua vez, a vítima, na oportunidade não solicitou as medidas protetivas de
urgências”.
DAS TESTEMUNHAS
En82 –“Em termo de Depoimento foi ouvido a Testemunha xxx, a qual informa que
presenciou a vítima junto com o filho chorando e bastante nervosos e viu os ferimentos
no braço e cintura da vítima.”
En83 – “E em termo de Depoimento foi ouvido a Testemunha xxx, que tomou
conhecimento através da vítima que a mesma agredida verbalmente e fisicamente pelos
indiciados e no dia seguinte presenciou o cunhado da vítima a agredindo e a ameaçado,
devido a discussão que houve entre a vítima e os indiciados.”
DOS INDICIADOS
En84 –“No decorrer do Procedimento Investigatório, ao ser qualificado e perquirido
acerca dos Crimes perpetrados, a pessoa de Paula Santos, confirma que agrediu
fisicamente a vítima, mas porque a mesma tinha a agredido;
En85 – “Que a pessoa de Tereza dos Santos confirma que realmente houve uma
discussão de Paula e Helena, mas a mesma confirma que devido o esforço de segurar a
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vítima, pode ter a deixado com hematomas;”
En86 – “Que a pessoa de Arnaldo dos Santos confirma a discussão que houve na data
acima citada, e separou a vítima de Paula e a levou até o banheiro. Vê-se fls xxx.”
DO CONJUNTO PROBATÓRIO
En87 –“Temos como meio de prova da prática delitiva, a Declaração da vítima, a prova
oral acolhida e a Cópia do Atestado do ITEP de nº xxx da vítima.”
AD CONCLUSUM
En88 –“Por isto e por tudo que do presente Auto Policial, Peça Informativa consta e,
principalmente em face da concatenação dos fatos trazidos à colação, resta sobejamente
induvidosa a Autoria, inconteste a Materialidade e as Circunstâncias que ocorreu a
conduta Delituosa perpetrada por Paula Santos, Tereza dos Santos e Arnaldo dos
Santos, amoldando-se a figura ilícita inserta pelo Legislador Criminal nos Arts. 129 § 9º
e 140 do CPB, c/c art 7º, inciso I e V, da Lei de nº 11.340/2006, S.M.J.”.
En89 –“Assim sendo, resolvemos, permissa vênia, concluir o presente Inquérito
Policial, providenciando para que todas as informações ora reunidas, sejam apreciadas
por Vossa Excelência, e que ouvida a Ilustre Representante do Parquet Estadual, decida,
assim como melhor lhe convier a JUSTIÇA.
En90 – “É o que me cumpre relatar.”

Inquérito policial 02 - Lesão Corporal – Lei Maria da Penha
IP02
Histórico da ocorrência
En1 – “A vítima compareceu nesta Especializada para registrar que na data acima citada
encontrava-se em casa quando falou para seu companheiro que iria dormir (deitar-se),
pois estava cansada”.
En2 – “Que ele então disse que queria ter relação sexual: Que a vítima não aceitou e em
razão disso ele iniciou uma discussão passando a agredi-la, torcendo seu braço,
apertando-o, puxando seus cabelos, em seguida jogou-a no chão e tentou enforcá-la”.
En3 – “Acrescenta a comunicante que já sofreu outras agressões, mas que nunca
registrou nenhum fato nesta Delegacia e em nenhuma outra”.
IP02
Termo de declaração prestado
Rd de vítima no termo de
pela vítima
declaração
En4 - “Aos dezesseis (16) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta
delegacia de polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx, Delegada de Polícia,
comigo Escrivã(o) do seu cargo, compareceu a pessoa de ANA PAULA SILVA,
brasileira, solteira, doméstica, natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e de xxx,
residente na Rua xxx, em frente a xxx, telefone xxx”.
En5 – “Estudou até a 3ª série do ensino fundamental”.
En6 – “Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito, RESPONDEU
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Que mantém uma união estável com FERNANDO REIS SILVA há 14 (quatorze) anos;
Que dessa relação tem 2 (dois) filhos, xxx (11 anos) e xxx (9anos);”
En7 – “Que a declarante informa que já sofreu agressões e ameaças durante o
relacionamento; Que FERNANDO sempre dizia: “Eu não sei onde eu estou com a cabeça
que ainda não fiz nada com você!”
En8 – “Que em uma determinada situação FERNANDO em via pública por pensar que a
DECLARANTE teria saído de dentro da casa de alguém deferiu contra a mesma um
murro, atingindo-a, que chegou a quebrar os dentes da mesma;”
En9 – “Que no dia 08/04/2012 por volta das 21h, a DECLARANTE estava em casa
quando foi dormir e FERNANDO deitou-se ao eu lado;”
En10 – “Que a DECLARANTE estava querendo dormir, enquanto FERNANDO estava
querendo manter relações sexuais com a mesma, porém a DECLARANTE ficou dizendo
ao mesmo que estava cansada e que se recusava a fazer algo;”
En11 – “Que FERNANDO, então, começou a torcer o braço da DECLARANTE; Que a
DECLARANTE disse a FERNANDO que caso ele continuasse a mesma iria dormir na
sala;”;
En12 – “Que FERNANDO ficou chateado e começou a puxar o cabelo da
DECLARANTE, que em defesa jogou uma tábua de passar roupa em FERNANDO,
porém o mesmo derrubou a declarante no chão e começou a enforcá-la;”
En13 – “Que a DECLARANTE conseguiu desvencilhar-se de FERNANDO apertando os
órgãos genitais do mesmo; Que a DECLARANTE ao conseguir chegar na sala foi
derrubada por FERNANDO no sofá; Que FERNANDO continuou enforcando-a;”
En14 – “Que um dos filhos acabou acordando e pedindo para que FERNANDO parasse
com a agressão;”
En15 – “Que a DECLARANTE ficou procurando objetos com a mão para jogar em
FERNANDO para tentar que o mesmo saísse de cima dela;”
En16 – “Que após toda a situação FERNANDO ainda ficou falando para a
DECLARANTE que ela não valia nada e que ia botar ela para fora;”
En17 – “Que a DECLARANTE com medo de FERNANDO continuar com as agressões
pegou uma faca e ficou dizendo que caso FERNANDO a agredisse a mesma iria matálo;”
En18 – “Que a DECLARANTE informa que FERNANDO encontrava-se sobre o efeito
de bebida alcoólica;”
En19 – “Que a DECLARANTE informa que FERNANDO pegou o cartão da mesma, e
que ele tem a senha; Que, no dia 15/04/2012, a DECLARANTE disse a FERNANDO que
não sairia de casa e o mesmo disse que iria ver até quando a DECLARANTE iria
aguentar, pois ele iria botar outras dentro de casa; Que FERNANDO diz que quer ver
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qual será o juiz (a) que iria tirar o mesmo de casa.”
En20 – “Que diante dos fatos, MANIFESTA SEU DESEJO DE REPRESENTAR
CRIMINALMENTE CONTRA FERNANDO REIS SILVA, brasileiro, solteiro,
autônomo, residente e domiciliado a Rua xxx, telefone xxx; Que SOLICITA AS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previstas no art. 22, incisos II, III, “a”, “b”
e “c”, IV e V, da Lei n. 11.340/2006, ABDICANDO DO DIREITO DE FICAR NA
CASA ABRIGO.”
En21 – “E nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo
que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela
declarante e, por mim _______, Escrivã de Polícia que o digitei”.
IP02
Termo de depoimento
A Rd de vítima no depoimento das
prestado pela
testemunhas
testemunha
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta delegacia
de polícia (...) compareceu a pessoa de xxx, (...).
En22 – “Criança acompanhada de sua genitora Ana Paula Silva. Inquirida acerca dos
fatos que deram origem ao presente feito. Respondeu: o DECLARANTE é filho da
vítima Ana Paula Silva; Que seu irmão xxx, com 09 anos disse que no dia 08/04/2012,
seu pai, Fernando ficou tentando enforcar a vítima e, depois, pegou os braços da mesma e
torceu para trás;”
En23 – “Que, em outro dia, não se recordando a data, lembra apenas que foi no ano de
2011, tomou conhecimento por meio da vítima que a mesma vinha do trabalho, desceu do
ônibus e, quando estava em frente de casa, FERNANDO deu um bofete que quebrou os
dentes da vítima;”
En24 – “Que, no ano de 2011, não se recordando a data, o DECLARANTE estava em
casa quando a VÍTIMA ligou a luz e FERNANDO estava bêbado, ficou brado, puxou a
mesma pelos cabelos e a jogou contra a parede;”
En25 – “Que FERNANDO costuma chamar a VÍTIMA de palavrões do tipo: rapariga,
caralho”
En26 – “Que FERNANDO disse a VÍTIMA que iria levar um ‘monte’ de mulher para
casa;”
En27 – “Que FERNANDO costuma chamar o declarante e o irmão de filho da puta;”
En28 – “Que FERNANDO não trabalha, vive bebendo e joga baralho;”
E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois
de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo declarante e
por mim _________, Escrivã(o) de Polícia que o digitei.
IP02
Auto de qualificação e
A Rd de vítima no depoimento do
interrogatório
agressor
Aos 05 (cinco) dias do mês de junho do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade do
Natal, (...), compareceu o interrogado FERNANDO REIS SILVA, brasileiro, solteiro,
cozinheiro, natural de Natal/RN, nascido em xxx, com 43 anos de idade, residente xxx,
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filho de xxx e xxx. Afirma que estudou até a oitava série do Ensino Fundamental. Depois
de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e advertido dos
seus Direitos Constitucionalmente garantidos, quando INTERROGADO pela Autoridade
Policial, RESPONDEU:
En29 – “Que o INTERROGADO é companheiro de ANA PAULA SILVA; Que o
mesmo mantém uma união estável com a vítima acerca de 14 (quatorze) anos;”
En30 – “Que o INTERROGADO confirma já ter agredido a VÍTIMA por volta de 1 (um)
ano atrás com um murro no maxilar, porém não sangrou e nem quebrou o dente da
mesma;”
En31 – “Que o INTERROGADO a agrediu com um murro pelo fato da vítima abandonar
a casa para se relacionar com outra pessoa;”
En32 – “Que, no dia 08/04/2012, o interrogado confirma que queria manter relações
sexuais com a vítima, porém a mesma não queria, fato que levou o INTERROGADO a
mandar a mesma ir dormir na sala já que não queria ter atitudes de casal;”
En33 – “Que o INTERROGADO diz que empurrou a VÍTIMA para que a mesma fosse
para a sala e que a VÍTIMA jogou no mesmo uma tabua de passar;”
En34 – “Que o INTERROGADO puxou os cabelos da VÍTIMA; Que o
INTERROGADO empurrou o pescoço da VÍTIMA; Que a VÍTIMA apertou os órgãos
genitais do INTERROGADO;”
En35 – “Que o INTERROGADO informa que foram agressões normais provenientes de
uma discussão de casal, onde ambos acabam se agredindo;”
En36 – “Que o interrogado informa que é verdadeiro o fato em que a VÍTIMA pegou
uma faca para ameaçá-lo de morte caso o mesmo se aproximasse;”
En37 – “Que o INTERROGADO confirma ter ingerido bebida alcoólica;”
En38 – “Que o INTERROGADO confirma os fatos ocorridos no dia 15/04/2012 que
disse que como a VÍTIMA não sairia de casa o mesmo iria colocar outras mulheres para
dentro para ver até aonde a VÍTIMA aguentava, porém o INTERROGADO informa ter
dito tal coisa sem pensar;”
En39 – “Que nunca foi preso nem processado”.
E nada mais disse nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois
de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo interrogado,
pelo intérprete, e por mim _____________, Escrivã de Polícia que o digitei e assino.
IP02
Relatório
En40 – “O presente procedimento foi instaurado em 16 de abril de 2012 através da
Portaria constante nos autos, a qual faz menção ao Boletim de Ocorrência n. xxx/12 –
DEAM/ZS e um Termo de Declaração de Ana Paula da Silva a qual especifica
En41 – “Que Fernando, então, começou a torcer o braço da DECLARANTE; Que a
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DECLARANTE disse a Fernando que caso ele continuasse a mesma iria dormir na sala;
Que Fernando ficou chateado e começou a puxar o cabelo da DECLARANTE, que em
defesa jogou uma tábua de passar roupa em FERNANDO, porém o mesmo derrubou a
DECLARANTE no chão e começou a enforcá-la;
En42 – “Que a DECLARANTE conseguiu desvencilhar-se de FERNANDO apertando os
órgãos genitais do mesmo; Que a DECLARANTE ao conseguir chegar na sala foi
derrubada por FERNANDO no sofá; Que FERNANDO continuou enforcando-a.”
En43 – “Foi ouvido em termo de Declaração xxx, a qual presenciou a vítima sofrer
agressões físicas praticadas pelo acusado.”
En44 – “Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar concretamente a
autoria da presente Lesão Corporal, ou seja, a pessoa de Fernando Reis Silva praticou o
crime tipificado no Art. 129, § 9º, do CP, c/c art. 7, inciso I, da Lei 11.340/2006 em face
da vítima ANA PAULA DA SILVA.”
En45 – “O acusado, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório confirma as acusações
que lhe foram imputadas. Encontra-se anexado aos autos o Atestado n. xxx/2012 que
confirma as lesões sofridas pela vítima.”
En46 – “Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que foi a pessoa de
FERNANDO REIS SILVA, que lesionou a pessoa de ANA PAULA DA SILVA no dia 08
de abril de 2012 no Bairro do xxx.”
En47 – “Não havendo atualmente outras diligências essenciais, dou por encerrado o
presente procedimento inquisitorial determinando a remessa do mesmo ao Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal a fim de que se
proceda aos trâmites legais cabíveis.”

