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“Like a roller in the ocean, life is motion 
Move on 

Like a wind that's always blowing, life is flowing 
Move on 

Like the sunrise in the morning, life is dawning 
Move on 

How i treasure every minute 
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With the urge to move on”. 
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You fritter and waste the hours in an offhand way 
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(Paul Valéry). 
 
 

“Todos estes que aí estão 
Atravancando meu caminho, 

Eles passarão. 
Eu passarinho!”  
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RESUMO 

 

Esta tese apresenta uma convergência interdisciplinar entre a Linguística e a Ciência da 

Informação (CI) e tem como objeto de investigação o tesauro. A problemática da pesquisa está 

relacionada à forma como a avaliação de tesauros é desenvolvida na CI, tendo por base aspectos 

tipológicos como: a abrangência temática do tema/assunto, a disposição ou organização do 

tema/assunto, o nível de especificidade dos termos e o idioma utilizado. O objetivo principal de 

estudo é construir e aplicar um modelo linguístico de avaliação de tesauros, baseado na 

articulação entre a Análise Textual dos Discursos (ATD) e os Estudos sobre Gêneros, 

considerando seu aspecto: histórico, textual, discursivo e tipológico. A pesquisa é de natureza 

bibliográfico-documental e traz como enfoque teórico a Linguística Textual (LT), a Análise 

Textual dos Discursos (ATD), a Tradição Discursiva (TD) e os estudos sobre Gêneros. A 

construção do modelo de avaliação inicia-se pela discussão da origem, definição, elaboração, 

função, uso, estrutura, diretrizes normativas tipologia (forma) do tesauro mediante a realização 

do seu estado da arte. Elaborou-se-um detalhamento dos componentes do tesauro mediante à 

articulação entre os níveis de análise do plano do discurso e do texto propostos pela ATD 

(ADAM, 2011) e os Estudos sobre Gêneros desenvolvidos em Bakhtin (1997), Marcuschi 

(2008), Travaglia (2007), Adam (2011), Maingueneau (2008) e Koch e Oesterreicher (2007). 

O modelo foi estabelecido em quatro etapas: 1) análise da posição do tesauro no continnum 

entre a oralidade e a escrituralidade, 2) análise da dimensão textual do tesauro, 3) análise da 

dimensão discursiva do tesauro, 4) análise da tipologia do tesauro. O modelo foi aplicado no 

Tesauro da Justiça Eleitoral (TJE), corpus escolhido por melhor atender aos parâmetros 

propostos: área concentração, atualização e padronização normativa. Os resultados apontam 

que o TJE está localizado no continnum da escrituralidade, com a predominância de aspectos 

descritivos e atos ilocucionários assertivos. Outrossim é a presença de uma toponímia nacional 

e internacional que atende exclusivamente à comunidade discursiva da área jurídica, 

procedimento este que não é previsto nas diretrizes normativas. Conclui-se que a tese pode 

contribuir para a ampliação de estudos voltados à caracterização de gêneros textuais pouco 

explorados pela LT, bem como, promover avanços nos estudos de avaliação de tesauros na área 

da CI. 

 

Palavras-chave: Tesauro. Modelo de Avaliação Linguística. Linguística Textual. Análise 

Textual dos Discursos. Estudos sobre Gêneros. Tradição Discursiva. Tesauro da Justiça 

Eleitoral.  



ABSTRACT 

 

This thesis presents an interdisciplinary convergence between Linguistics and Information 

Science (IS) and its research object as the thesaurus. The problematic of the research is related 

to how the evaluation of thesauri is developed in IS, based on typological aspects such as: the 

theme/subject's thematic scope, its provision or organization, the level of specificity of the 

terms, and the language used. The study's main purpose is to build and apply a linguistic model 

assessment of thesauri, based on the articulation between the Textual Analysis of Discourses 

(TAD) and the Studies on Genres, considering its aspects: historical, textual, discursive and 

typological. The research is bibliographic, has a documentary nature and brings the theoretical 

approach of the Textual Linguistics (TL), Textual Analysis of Discourse (TAD), Discursive 

Tradition (DT) and Study of Genres. The construction of the model of evaluation begins by 

discussing the origin, definition, elaboration, function, use, structure, regulatory guidelines and 

typology (form) of the thesaurus, by the realization of their state of the art. A detailed account 

of the thesaurus's components was prepared through the articulation between the levels of 

analysis the plan of discourse and text, proposed by TAD (ADAM, 2011) and the Studies on 

Genres developed in Bakhtin (1997), Marcuschi (2008), Travaglia (2007), Adam (2011), 

Maingueneau (2008) and Koch and Oesterreicher (2007). The model was established in four 

steps: 1) analysis of the position of the thesaurus on continuum between orality and 

scripturality, 2) analysis of the textual dimension of the thesaurus, 3) analysis of the discursive 

dimension of the thesaurus, 4) analysis of the thesaurus typology. The model was applied in the 

Thesaurus of the Electoral Justice (TEJ), Corpus chosen by better serving the parameters 

proposed: area of concentration, updating and standardization norms. The results indicate that 

the TEJ belongs to the continuum of escriturality with the predominance of descriptive aspects 

and illocutionary assertive acts. Furthermore, it is the presence of a national and international 

toponymy that caters exclusively to the discursive community legal area, a procedure that is not 

covered in the regulatory guidelines. It is concluded that the thesis can contribute to expand 

studies focused on textual genres characterization that are underexplored by the TL, and 

promote advances on thesaurus's evaluation studies in the IS area as well. 

 

Keywords: Thesaurus. Linguistics Evaluation Model. Textual Linguistics. Textual Analysis of 

Discourse. Study of Genres. Discursive Tradition. Thesaurus of the Electoral Justice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta tese apresenta uma convergência interdisciplinar entre a Linguística e a Ciência da 

Informação, com o propósito de desenvolver estudos que envolvem procedimentos de avaliação 

do gênero tesauro com base nos pressupostos teóricos da Linguística Textual, da Análise 

Textual dos Discursos, dos estudos sobre Gêneros e da Tradição discursiva.  

O tesauro é uma linguagem documentária utilizada para orientar a tradução de termos 

detentores de características da linguagem natural, obtidos pelo processo de análise de 

documentos em termos artificiais que possuem características gramaticais, sintáticas e 

semânticas controladas, para promover a organização e a disseminação do acervo de uma 

Biblioteca ou Unidades de Informação1. 

A escolha pelo tema leva em consideração três dimensões: pessoal, profissional e social. 

A dimensão pessoal é evidenciada pelo envolvimento do pesquisador em estudos sobre tesauros 

que buscam novas agregações de saberes advindos da Linguística para compreender as 

características textuais e discursivas do tesauro, por julgar ser de grande valia para o 

aprimoramento das ações de avaliação (análise) e construção de tesauros. Dentre as pesquisas 

que estão sendo desenvolvidas nesta ótica destacamos: 

a) “Um estudo linguístico do tesauro”, realizada pelo grupo de pesquisa “Organização e 

representação do conhecimento” do Departamento de Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Pernambuco; 

b) “Análise linguística do discurso jurídico” realizada pelo grupo de pesquisa “Análise 

textual dos discursos” do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 

A dimensão profissional é destacada pela preocupação enquanto professor das 

disciplinas “Linguagens Documentárias Hierárquicas”, “Linguagens Documentárias 

Alfabético-hierárquicas” do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Pernambuco, em estabelecer novas formas de analisar os tesauros levando em consideração 

outras perspectivas teóricas como a Linguística, que ainda é pouco aplicada e desenvolvida.  

A dimensão social é marcada pela possibilidade de desenvolver um estudo que possa 

atender à comunidade científica da Linguística, trazendo contribuições para os estudos dos 

gêneros sob a ótica da Linguística Textual e da Análise Textual dos Discursos, divulgando na 

                                                 
1 A unidade de informação é definida como uma rede de informação que agrupa pessoas e ou/ organismos com as 
mesmas finalidades, cuja troca de informação é realizada de maneira organizada e regular, por meio de 
padronização e compartilhamento de tarefas e recursos (ROMANI & BORSZCZ, 2006). 
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área um gênero de grande potencial e pouco explorado; e à comunidade da Ciência da 

Informação, trazendo um novo olhar sobre a forma de avaliar (analisar) e consequentemente 

desenvolver tesauros de modo eficaz, levando em conta suas dimensões textuais e discursivas. 

A problemática da pesquisa incide na forma como a avaliação de tesauros é 

desenvolvida na Ciência da Informação, baseando-se apenas em aspectos tipológicos como:  

a) a abrangência temática do tema/assunto; 

b) a disposição ou organização do tema/assunto;  

c) o nível de especificidade dos termos; 

d) o idioma utilizado.  

Esses aspectos estão diretamente relacionados às diretrizes normativas desenvolvidas 

pela International Organization for Standardization (ISO), União das Nações Unidas 

(UNESCO), National Information Standards Organization (NISO), American National 

Standards Institute (ANSI), International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA), Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia (IBICT), Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), juntamente com o embasamento em pressupostos 

teóricos da Terminologia2. 

Os estudos sobre a avalição de tesauros desenvolvidos na Ciência da Informação não 

propõem inovações conceituais voltadas à área da Linguística, deixando lacunas relacionadas 

às suas dimensões textuais e linguísticas enquanto gênero. Tal situação sugere um 

questionamento: 

a) Como a articulação entre a Análise Textual dos Discursos e os Estudos sobre Gêneros 

podem corroborar na construção de um modelo para a avaliação do tesauro, tendo em 

vista seu aspecto histórico, textual, discursivo e tipológico? 

Diante do questionamento proposto, esta pesquisa tem como objetivo geral, construir e 

aplicar um modelo de avaliação de tesauros, tendo em vista suas especificidades linguísticas. 

Especificamente pretendemos: 

a) Estabelecer um modelo teórico de avaliação de tesauros baseado na articulação entre os 

níveis de análise do texto e do discurso propostos na Análise Textual dos Discursos 

(ADAM, 2011) e as teorias sobre estudos de gêneros estabelecidas por Bakhtin (1997), 

Maingueneau (2013), Marcuschi (2008), Travaglia (2007), Adam (2011) e Koch e 

                                                 
2Conjunto de diretrizes ou princípios que regem a compilação dos termos. Representa o conhecimento científico 
e por essa razão seus termos compreendem: tanto uma dimensão cognitiva: ao expressarem os conhecimentos 
especializados; quanto uma dimensão linguística: conformam o componente lexical especializado ou temático das 
línguas (CABRÉ, 1995). 
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Oesterreicher (2007), considerando sua historicidade (posição no continuum entre a 

oralidade e a escrituralidade) e sua dimensão textual, discursiva e tipológica. 

b) Utilizar o modelo de avaliação para analisar um tesauro pertencente à área que mais 

investe em sua construção no Brasil. 

Hipoteticamente, acreditamos que o tesauro pode apresentar alterações de cunho 

histórico (posição no continuum entre a oralidade e escrituralidade), textual, discursivo e 

tipológico que variam de acordo com as áreas do conhecimento que instituem especificidades 

particulares, capazes de agregarem valores linguísticos ao tesauro, indo para além do previsto 

nas diretrizes normativas que estabelecem sua construção. 

Com esta pesquisa, esperamos contribuir para os estudos desenvolvidos nas áreas da 

Linguística e da Ciência da Informação, notadamente, no que se refere às questões de 

textualização de gêneros praticados em âmbitos profissionais, educacionais e científicos, tendo 

como foco: 

a) para área da Linguística, a incorporação dos conhecimentos sobre o tesauro, aos 

conhecimentos relativos aos gêneros textuais e ao gênero tesauro; 

b) para área de Ciência da Informação, a ampliação do conhecimento sobre o tesauro de 

modo geral e aprofundado, fazendo uso de conceitos utilizados na Linguística Textual; 

c) o aumento do campo interdisciplinar entre Ciência da Informação e Linguística. 

Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória com 

abordagem qualitativa que faz uso do método documental. A pesquisa exploratória foi utilizada 

por ser considerada etapa inicial de outros tipos de pesquisa cujo objeto é pouco explorado ou 

de certa forma inédito. A abordagem qualitativa foi escolhida por sua característica dinâmica 

de trabalhar com um universo de significados que representam os detalhes e as riquezas que 

podem ser encontradas nas coletas de dados. O método documental foi utilizado pelo fato da 

pesquisa ser eminentemente documental, voltada a explorar um lócus de cunho documental no 

qual foram utilizadas fontes de informação da ordem primária, secundária e terciária, e por ter 

como objetivo a análise de um corpus documental escolhido com base em parâmetros que serão 

discutidos de forma mais detalhada no capítulo 4.  

A tese está dividida em cinco capítulos. O capítulo 1 “Introdução” mostra o tema da 

pesquisa, a justificativa, a problemática, os objetivos geral e específicos, a hipótese e 

informações prévias sobre o referencial teórico e a metodologia. 

O capítulo 2 “Do estado da arte à caracterização do gênero tesauro” traz os principais 

assuntos que auxiliam o entendimento do estado da arte do tesauro, perante a identificação de 

sua origem, conceituação, finalidade, estrutura, tipo, elaboração, forma e conteúdo. 
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O capítulo 3 “Contribuições da Linguística para o estudo do tesauro” apresenta acerca 

dos estudos sobre gêneros com ênfase nas produções desenvolvidas na Linguística Textual 

(LT), na Análise Textual dos Discursos (ATD) e, na Tradição Discursiva (TD). 

O capítulo 4 “Considerações Metodológicas” apresenta os procedimentos de seleção do 

lócus e coleta do corpus da pesquisa e da construção do modelo linguístico de avaliação de 

tesauros. 

O capitulo 5 “Análise e Resultados” discute o processo de análise do corpus e aponta 

os resultados da pesquisa. 

O capitulo 6 “Conclusões” debate os resultados encontrados, sugerindo possíveis 

caminhos a serem desbravados. 
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2 DO ESTADO DA ARTE À CARACTERIZAÇÃO DO GÊNERO TESAURO 

 

Autoras como Cintra et al (2002), Kobashi (2003), Currás (1995), Dodebei (2002) e 

Campos (2001), bastante prestigiadas na área da Organização da Informação3, são unânimes 

em definir o tesauro com uma linguagem documentária. 

No processo de análise documentária4 realizado na indexação5, as linguagens 

documentárias exercem a função de (MELO; BRASCHER, 2011): 

a) estabelecer a padronização terminológica realizada pelo controle de sinônimos e de 

ambiguidades; 

b) instaurar mecanismos para o relacionamento entre conceitos fundamentados numa 

compreensão do significado das formas linguísticas. 

Elas devem integrar três elementos básicos: 

 

1) um léxico, identificado como uma lista de elementos descritores, 
devidamente filtrados e depurados; 
2) uma rede paradigmática para traduzir certas relações essenciais e, 
geralmente estáveis, entre descritores. Essa rede lógico-semântica, 
corresponde à organização dos descritores numa forma que, lato sensu, pode 
ser chamada de classificação6; e  
3) uma rede sintagmática destinada a expressar as relações contingentes entre 
os descritores, relações que são válidas no contexto particular onde 
aparecem.A construção de sintagmas é feita por meio de  regras sintagmáticas 
destinadas a coordenar os termos que dão conta do tema (GARDIN et al., 
1968 apud CINTRA et al., 2002). 

 

A seguir, apresentaremos a caracterização do tesauro, definido até o momento como 

uma linguagem documentária com fins documentais voltada à prática da indexação, em 

especial, a etapa de tradução da linguagem natural (que faz referência à análise das palavras 

utilizadas no texto), para a linguagem controlada (que faz referência à análise do que essas 

                                                 
3Área nuclear da Ciência da Informação que objetiva o desenvolvimento de pressupostos teóricos, metodológicos 
e práticos com fins ao tratamento da informação registrada em suportes documentais como: textos escritos, 
imagens, registros sonoros, representações cartográficas, páginas web, dentre outros (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). 
4 Atividade metodológica específica que trata da análise, síntese e representação da informação, com o objetivo de 
recuperá-la e disseminá-la. (CINTRA et al., 1994, p. 24). 
5 Ato de identificar e descrever o conteúdo de um documento ou item bibliográfico, com termos representativos 
dos seus assuntos, com o objetivo de recuperá-los posteriormente (CINTRA et al., 2002). 
6Processo definido como “dividir em grupos ou classes, segundo as diferenças e semelhanças. É dispor os 
conceitos, segundo suas semelhanças e diferenças, em certo número de grupos metodicamente distribuídos” 
(PIEDADE, 1977, p. 09). A classificação caracteriza-se como a formação metódica e sistemática de grupos, a ação 
organizante de ordenar um determinado conjunto de seres ou coisas em agrupamentos menores, a partir de 
características semelhantes partilhadas por alguns e não compartilhada pelos demais. Nesse processo, elege-se um 
critério de divisão, promovem-se distinções e aproximações, estatutos e avaliações (ARAÚJO, 2006, p.117). 
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palavras da linguagem natural significam, representa e como são tratadas) (PEREIRA; 

BUFREM, 2005). 

 

2.1 ORIGEM, CONCEITUAÇÃO E FINALIDADE DO TESAURO 

 

A palavra tesauro ou “thesaurus” é originária do Grego e do Latim com o significado 

de tesouro. Surge na Lexicografia, área que se dedica ao estudo do desenvolvimento, da 

composição, do uso e da avaliação de dicionários.  

Inicialmente, o tesauro surge como um dicionário, mas, com a presença de elementos 

diferenciadores, a denominação “tesauro” e a proposta de ampliar o domínio conceitual da 

língua inglesa.  

Com o surgimento do “Thesaurus of english words and phrases”, escrito por Mark 

Roget em Londres no ano de 1852, começam a surgir rupturas com a forma tradicional de 

construir dicionários. Nesse momento surgiam os indícios de determinar relações com as 

palavras, repensando a forma de promover a organização dos elementos linguísticos, de modo 

a privilegiar temas com um maior número de temáticas e, por conseguinte, um maior número 

de termos, palavras e conceitos. 

O objetivo do Thesaurus of english words and phrases era exibir as palavras 

classificadas e arranjadas para facilitar a expressão das ideias e para ajudar na composição 

literária. Os aspectos distintivos do tesauro tornaram-se cada vez mais específicos com o passar 

do tempo, de modo a estabelecer um distanciamento teórico e estrutural do dicionário. 

Segundo Foskett (1973), Peter Roget pensou seu tesauro como uma classificação de 

ideias que poderia ajudar aqueles que procurassem palavras apropriadas; e considerou a 

organização de mil seções, ou tópicos, expressos no quadro sinótico de categorias, responsável 

por especificar as divisões e subdivisões de cada categoria conceitual existente entre os 

componentes como um todo.  

Estas categorias eram expressas como seis grandes classes semânticas: espaço, matéria, 

relações abstratas, intelecto, vontade e afeições, sendo as três últimas, categorias 

exclusivamente psicológicas. Assim, termos/conceitos e palavras se relacionam entre si por 

grau de relevância, o que possibilita a recuperação de uma ideia, mostrando o relacionamento 

desta com outras palavras ou ideias.  

Vejamos um exemplo da disposição de termos em um tesauro, na figura a seguir: 
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Figura 1 –Disposição de um termo no Roget’sthesaurus em diferentes versões 

 
Fonte: (AMERICAN HERITAGE EDITORS,1992). 

 

O Roget’s thesaurus deu início ao surgimento de um gênero chamado Thesaurus for 

english words, que mostra a língua inglesa por meio de relações conceituais entre os termos, de 

forma diferente dos dicionários, mesmo possuindo uma estrutura parecida, no que diz respeito 

ao suporte. Sua publicação é contínua até o presente momento. 

O Roget’s thesaurus inspirou o surgimento de uma nova forma de possibilitar acesso à 

informação e ao conhecimento em contextos documentais e informacionais, mediante as 

correlações de termos e significados, uma linguagem documentária que foi denominada 

“tesauro”. 

O tesauro foi difundido após a Segunda Guerra Mundial, devido ao crescimento da 

“produção de documentos científicos e técnicos, por Hans Peter Luhn, do Research Center da 

IBM nos Estados Unidos, quando desenvolveu um sistema de palavras autorizadas que 

possuíam uma estrutura de referências cruzadas”, o qual denominou de thesaurus (FOSKETT, 

1973, p. 270). O sistema de Luhn acarretava em evidenciar as ideias que ligam uma palavra à 

outra, através das referências cruzadas e do estabelecimento de noções entre essas palavras. 

Ainda nesta época, estudiosos da classificação na Inglaterra se reuniram e criaram a 

Classification Research Group (CRG) com o objetivo de estudar e aprimorar as teorias da 
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classificação. Como resultado foi produzido o Thesaurofacet, que é considerado um marco no 

desenvolvimento das linguagens documentárias pela integração da tabela de classificação com 

o tesauro (FOSKETT, 1973). 

 
Figura 2 - Disposição de um termo no Thesaurofacet 

 
Fonte: (AITCHISON, 1969). 

 

No contexto da Biblioteconomia e CI, o tesauro surge como uma linguagem 

documentária com fins à recuperação de informação e passa a ser utilizado no lugar das listas 

de cabeçalhos de assuntos, empregadas em SI, sendo constituídas por uma palavra 

alfabeticamente organizada e indexada por tema específico.  

Faz-se necessário deixar claro que a nomenclatura “tesauro” pode ter relação com o 

Thesaurus for english words, ou o tesauro documental, que apesar de possuírem algumas 

semelhanças, são distintos. O primeiro é utilizado como um dicionário para conhecimento de 

uma palavra e das suas relações lexicais, gramaticais, sintáticas; e o segundo é voltado para os 

anseios da recuperação da informação7em unidades de informação atuando como recurso que 

auxilia o processo de indexação, possibilitando aos usuários meios de recuperar informações 

que necessitam.  

Esta situação apresenta um exemplo claro de mudança da Tradição Discursiva do gênero 

Thesaurus for english words, que corroborou para o desenvolvimento do tesauro documental, 

que passa a ser um gênero com propósitos e aplicações distintas no contexto social. O foco 

desta pesquisa será este tesauro. 

                                                 
7Quando se fala em recuperação da informação, “o que se almeja, ao fazer uma busca em uma base de dados, é 
encontrar documentos que sejam úteis para satisfazer a uma necessidade de informação, e evitar a recuperação de 
itens inúteis” em sistemas de informação (LANCASTER, 2004, p. 3). 
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No âmbito da Organização do Conhecimento, o tesauro passa a ser conceituado por duas 

vertentes, sendo a primeira representada por instituições que buscam disseminar, padronizar e 

normalizar informações científicas, por exemplo: ISO, ANSI/NISO, ABNT, IBICT, entre 

outros; e a segunda representada por pesquisadores, com o objetivo de entender o tesauro em 

sua plenitude, atribuindo experimentações teórico-práticas. 

Iniciaremos pelas conceituações do tesauro dispostas nas principais normas que 

estabelecem as diretrizes para sua construção, como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Definições do tesauro com base nas diretrizes normativas 

INSTITUIÇÕES DEFINIÇÕES 
 

IBICT 
O tesauro é definido como um “vocabulário controlado e dinâmico 
abrangendo área específica do conhecimento. Em sua estrutura patenteia 
as relações vigentes entre os termos ou descritores [...] que, no conjunto, 
constitui a linguagem de indexação” (IBICT, 1984, p. 5). 

 
 

UNESCO 

O tesauro é caracterizado como um “vocabulário controlado de uma 
linguagem de indexação, formalmente organizado para explicitar as 
relações a priori entre conceitos, por exemplo, como genéricas e 
específicas”. 
(UNESCO, 1993, p. 14) 

 
ANSI/NISO 

Aponta o tesauro como um “vocabulário controlado, organizado em uma 
ordem conhecida e estruturada de modo que os vários relacionamentos 
entre os termos sejam identificados e indicados claramente por meio de 
orientações normativas”(ANSI/NISO-Z39.198 (2005, p. 9). 

 
IFLA 

O tesauro é definido como “um inventário em ordem alfabética e/ou 
sistematicamente ordenado de termos cujas relações paradigmáticas, 
como a hierarquia, estão estabelecidas. Sinonímia, homonímia e 
polissemia são controladas tanto quanto possível” (IFLA, 2009, p. 50). 

 
 
 

ISO 

A norma ISO 259649 é o mais recente padrão internacional para a 
criação de tesauro publicada em 2011 e 2013, com recomendações sobre 
o desenvolvimento e manutenção de vocabulários para a recuperação da 
informação e sua interoperabilidade com outros vocabulários. Para essa 
norma, o tesauro é um vocabulário estruturado em que os conceitos são 
representados e controlados por termos, organizados de modo que as 
relações entre os conceitos são explícitas, e os termos preferenciais são 
acompanhados com uma relação de sinônimos ou quase sinônimos (ISO 
25964, 2011, p. 28) 

Fonte: (IBICT, 1984; UNESCO, 1993; ANSI/NISO-Z39.19, 2005; IFLA, 2009; ISO 25964, 2011, 2013). 
 

As definições de tesauro expostas pelas normas apontam características similares, quase 

sem diferenças entre elas: caracterizam o tesauro como um vocabulário controlado com fins à 

organização e ao controle de documentos; limitam sua utilização quanto ao uso (estritamente 

                                                 
8Guidelines for the construction, format, and management of monolingual controlled vocabularies. 
9Data model for the structure of an information retrieval thesaurus 
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voltado ao processo de indexação) e ao público (uso exclusivo dos profissionais da informação, 

bibliotecários e indexadores). 

Vejamos agora as definições de pesquisadores expostas no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Definições do tesauro com base nos pesquisadores da área da Ciência da 
Informação 

AUTORES DEFINIÇÕES 
 

GOMES (1990) 
O tesauro é uma “linguagem documentária dinâmica que contém termos 
relacionados semântica e logicamente, cobrindo de modo compreensivo 
um domínio do conhecimento” (GOMES, 1990, p.16).  

 
CURRÁS (1995) 

O tesauro “é uma linguagem especializada, normalizada, pós-
coordenada, usada com fins documentários, em que os elementos 
linguísticos que compõem termos simples ou compostos encontram-se 
relacionados sintática e semanticamente” (CURRÁS (1995, p.88). 

 
 
 

BOCCATO, 
RAMALHO e 
FUJITA (2008) 

O tesauro é uma linguagem documentária “construída por meio de 
unidades conceituais, extraídas da linguagem formal de uma área 
específica do conhecimento científico ou técnico. Sua estrutura sugere a 
ideia de sistema, visto que os conceitos relacionam-se entre si e são 
representados por termos. Cada termo, por sua vez, possui vinculação 
com outro termo, por meio de relação de equivalência, de hierarquia ou 
de associação. O tesauro, utilizado para a organização e recuperação da 
informação, constitui-se em importante instrumento de apoio às 
pesquisas científicas nas áreas de conhecimento” (BOCCATO; 
RAMALHO; FUJITA, 2008, p.200). 

 
 

DODEBEI (2002) 

O tesauro é uma lista de termos em que se indica sua classificação de 
acordo com as ideias que a representam, ou seja, um “instrumento 
apropriado para transmitir conceitos e as relações recíprocas desses, 
semelhantemente ao que ocorre com os termos expressos na linguagem 
dos documentos” (DODEBEI, 2002, p.67). 

 
ROBREDO 

(2005) 

O tesauro “é um instrumento de controle terminológico que permite 
traduzir a linguagem natural dos documentos, dos indexadores e dos 
usuários, numa linguagem sistêmica mais rígida”. (ROBREDO, 2005, 
p.157). 

 
 

TÁLAMO; 
LENZI (2006)  

O tesauro é uma linguagem documentária que representa de forma 
normalizada os conceitos de uma área específica através de termos que 
se manifestam em estruturas lógico-semânticas, cuja estrutura básica 
comporta uma relação de descritores que representam ou descrevem 
conteúdos temáticos por meio de unidades linguísticas, semânticas e 
suas relações, extraídas da linguagem formal de uma disciplina ou área 
específica do conhecimento que se torna um instrumento de 
representação e recuperação da informação (TÁLAMO; LENZI, 2006). 

 
 

BOCCATO, 
RAMALHO e 
FUJITA (2008) 

O tesauro é uma linguagem de estruturas combinatórias e pós-
coordenadas, constituída de termos - unidades linguísticas provenientes 
da linguagem de especialidade e da linguagem natural -, denominados 
de descritores, providos de relações sintático-semânticas, referentes a 
domínios científicos especializados, possibilitando a representação 
temática do conteúdo de um documento, bem como a recuperação da 
informação (BOCCATO; RAMALHO; FUJITA, 2008, 201). 
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HUDON (2009) 

O tesauro é uma lista de palavras simples ou de expressões com valor de 
termos, em um domínio mais ou menos limitado do conhecimento, 
definido por uma representação linguística / simbólica, representando 
um conceito único” (HUDON, 2009, 47). 

 
CERVANTES 

(2009) 

O tesauro é uma das linguagens documentárias mais utilizadas no 
processo de recuperação da informação em áreas gerais e específicas. 
Sua importância apoia-se no controle de terminologias que compõem os 
documentos de um SI especializado, e no emprego dos mesmos termos 
utilizados para representar os documentos que possuem os mesmos 
conceitos, quando a busca de um assunto é realizada (CERVANTES, 
2009). 

Fonte: (GOMES, 1990; CURRÁS 1995; BOCCATO; RAMALHO; FUJITA, 2008; DODEBEI, 2002; 
ROBREDO 2005; TÁLAMO; LENZI 2006; BOCCATO; RAMALHO; FUJITA, 2008; HUDON, 2009) 

 
A maioria dos pesquisadores considera que o tesauro é uma linguagem documentária 

com grande complexidade teórica e prática destinada a representar o conteúdo de documentos, 

que se diferencia do vocabulário controlado, por admitir outros critérios na elaboração da 

linguagem controlada, além das diretrizes (padronização) das normas, como: as necessidades 

dos usuários de uma Unidade de Informação10, as especificidades das áreas do conhecimento, 

o crescimento da produção científica, o avanço tecnológico, entre outros.  

Ao considerar o tesauro como uma linguagem documentária, alguns fatores tomam 

maior importância, por exemplo, a necessidade de uma atualização periódica sempre que 

houver avanços: no campo conceitual, nas tecnologias de informação, na necessidade 

informacional dos usuários, entre outros, já que a linguagem é energia é criação, não se 

resumindo a um código convencional.  

A finalidade do tesauro está relacionada à cinco propósitos, de acordo com a 

ANSI/NISO Z39.19 (2005, p. 19): 

 

1. Tradução: fornecer um meio para converter a linguagem natural dos 
autores, indexadores e usuários para um vocabulário que pode ser usado para 
indexação e recuperação da informação; 
2. Consistência: promover a uniformidade tanto no formato, quanto na 
atribuição de termos; 
3. Indicação de relacionamentos: indicar relações semânticas entre os termos; 
4. Rotular e pesquisar: propor hierarquias coerentes e claras em um sistema 
de internet, para ajudar os usuários a localizar objetos de conteúdos desejados; 
5. Recuperação: servir como um auxílio na busca e localização de conteúdos 
informacionais. 

 

                                                 
10 É definida como uma rede de informação que agrupa pessoas e ou/ organismos com as mesmas finalidades, onde 
a troca de informação é realizada de maneira organizada e regular, por meio de padronização e compartilhamento 
de tarefas e recursos (ROMANI & BORSZCZ, 2006). 
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Ainda relacionado à finalidade do tesauro, destacaremos suas funções e formas de uso 

mais estabelecidas. Quanto às suas funções, Chaumier (1988) destaca que elas abrangem três 

etapas: descrição, tratamento e representação dos documentos como mostra o quadro a seguir.  

 

Quadro 3 - Etapas da função do tesauro  
DESCRIÇÃO TRATAMENTO REPRESENTAÇÃO 

Classifica os conceitos. Transforma a informação em 
dados manipuláveis. 

Estabelece os conceitos da 
demanda. 

Proporciona o vocabulário 
que traduz os conceitos 
representando-os de forma 
unívoca. 

Favorece o controle e a 
validação dos dados. 

Proporciona o vocabulário 
dos conceitos da demanda. 

Favorece a coerência da 
análise documentária. 

 Facilita o diálogo entre 
usuário e sistema. 

Apresenta o entorno 
semântico dos descritores 
escolhidos para traduzir os 
conceitos. 

  

Fonte: (CHAUMIER, 1988). 
 

Gusmão (1989, p. 44) defende a ideia disposta acima ao afirmar que a principal função 

do tesauro é “poder, no momento da indexação, representar assuntos de que trata o documento 

para que no momento da busca haja uma coincidência entre a ‘pergunta’ do usuário e a 

‘resposta’ do sistema de informação11”. 

O tesauro exprime funções com base em dois pontos de vista, o primeiro voltado para o 

controle de vocabulário no processo de indexação para representar a linguagem de conteúdos 

de documentos para integrar os diversos vocabulários existentes em um sistema de informação, 

e o segundo indicado para auxílio na busca e recuperação de informação pelo usuário 

(KOBASHI, 2003). 

O tesauro deve cumprir condições mínimas no que compete à sua composição e 

finalidade. Em sua composição, as unidades linguísticas que o compõem adquirem a “categoria 

de termos convertidos em palavras-chave, que determinam o tema de que trata um documento 

e se relacionam entre si, hierarquicamente, de forma associativa ou por semelhanças de 

equivalência” (CURRÁS, 2010, p. 100). 

A finalidade do tesauro é documentária. Segundo Dodebei (2002), ele é utilizado: 

                                                 
11São formados por um conjunto de componentes, inter-relacionados, que visam coletar dados e informações, 
manipulá-los e processá-los para finalmente dar saída a novos dados e informações. Para isso, envolve processos 
de geração, identificação, seleção, aquisição, controle bibliográfico e disseminação da informação, 
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a) na indexação, através dos processos consecutivos de análise do documento e 

identificação de seu conteúdo; 

b) na recuperação, no momento em que o usuário busca uma informação; 

c) na tradução, quando os termos elegidos na linguagem natural são adaptados/traduzidos. 

 

Figura 3 – Finalidade do uso do tesauro para a recuperação da informação 

 
Fonte: (ROBREDO, 2005). 

 

As principais finalidades do desenvolvimento do tesauro são auxiliar os processos de 

recuperação da informação em sistemas de informação, bem como, contribuir para a melhoria 

das atividades do indexador. Outra característica importante do tesauro é que ele cobre 

 

[...] os conceitos de um domínio específico do conhecimento não havendo, 
portanto, um tesauro "geral". O que se pode ter são vários tesauros para cobrir 
os vários assuntos, elaborados todos eles segundo os mesmos princípios para 
que, entre eles, haja compatibilidade (GOMES, 1990, p. 16). 
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2.2 ESTRUTURA DO TESAURO 

 

Termos e conceitos são os principais componentes de um tesauro, que segundo Gomes 

(1990), constitui-se do relacionamento, da ligação e da vinculação entre os conceitos 

representados por termos que não podem figurar no tesauro sem que estejam ligados pelo seu 

significado a outro termo. 

Semanticamente, o conceito é definido como um princípio de categorização (habilidade 

de identificar as semelhanças e diferenças que percebemos entre certas entidades, 

eventualidades, relações, entre outras, de modo a juntá-las em diferentes grupos) 

(MCCLEARY, VIOTTI, 2009).  

O conceito é fundamental para o entendimento da representação do conhecimento e o 

significado linguístico por constituir-se de aspectos qualificadores e estruturantes, por exemplo, 

ao pensarmos no conceito de ave é comum o recrutamento de alguns aspectos: a) possuir bico, 

asas e penas, b) emitir som, c) voar, d) por ovos, entre outros. Podemos utilizar este conceito 

para nos referir de forma categórica à diferentes animais como o falcão e à graúna, pois, mesmo 

sendo diferentes, eles apresentam similaridades nos permitindo representá-los na categoria 

aves. 

 

O conceito consiste num agregado de características que podemos conhecer 
como sendo comuns a objetos individuais que podem ser vistos sob dois 
aspectos: como representantes de uma classe e como um objeto que se 
relaciona com outro no tempo e no espaço. Por exemplo: Existe uma relação 
entre os conceitos "Pista molhada" e "Acidente". A ocorrência do segundo é 
dependente, entre outras, do primeiro. Tais conceitos são contíguos no tempo. 
Ainda outro exemplo: Entre os conceitos "Despesa pública" e "Receita 
pública" existe uma afinidade, determinada pela realidade, que é o 
"Orçamento público", do qual ambos fazem parte. São contíguos no espaço 
(GOMES, 1990, p. 18). 

 

No âmbito do tesauro, o conceito é designado por um termo que equivale a um conceito 

mais uma designação. Esta designação pode ser constituída por uma ou mais unidades léxicas. 

O controle dos termos é, portanto, necessário para que a cada um deles não se atribua mais do 

que um conceito e, também, para que a cada conceito não se atribua mais de um termo. Os 

termos escolhidos para nomear um conceito (entidade, objeto, processo, etc.) são também 

chamados de descritores. Os outros são não-termos ou não-descritores e formam o conjunto das 

remissivas (GOMES, 1990). 
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Conforme as normas ANSI/NISO Z39.19 (2005) e ISO 25964 (2011, 2013), e os 

manuais do IBICT (1984) e IFLA (2009), dentre outros, as relações hierárquicas, associativas 

e de equivalências são as mais presentes e importantes em um tesauro.  

 

2.2.1 Relações hierárquicas 

 

As relações hierárquicas se estabelecem através de níveis sucessivos de superordenação 

e subordinação entre os descritores, constituindo-se em traço distintivo entre um tesauro 

sistemático e uma lista de termos não estruturada, como é o caso dos glossários ou dicionários 

(CAMPOS; GOMES, 2004).  

Os níveis de superordenação e subordinação entre as noções podem ser genéricas, 

específicas ou partitivas e constituem a estrutura principal de um tesauro no sentido vertical 

(esquema de árvore), cujas árvores semânticas são, em geral, elaboradas segundo as cadeias 

conceituais, partindo dos termos mais gerais ou amplos para os termos mais específicos ou 

restritos (CINTRA et al., 2002). A relações genéricas são expressas pelas seguintes 

abreviaturas: 

a) TG = termo geral, o termo que refere-se a um conceito com conotação mais ampla, 

superordenado; 

b) TE = termo específico, o termo que se refere a um conceito com conotação mais 

específica, subordinado; 

Vejamos um exemplo de relação hierárquica: 

 

AÇÃO CONSTITUTIVA 

TG: Ação judicial 

TE: Ação constitutiva negativa 

AÇÃO JUDICIAL 

TG: Ação constitutiva negativa 

TE: Ação cautelar 

AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA 

TG: Ação constitutiva 

 

Como regra geral, pode-se instituir que tanto o descritor superordenado, quanto o 

descritor subordinado devem referir-se ao mesmo tipo básico de conceito. Isto é, tanto um 
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quanto o outro representam ou um adjetivo, uma ação ou uma propriedade do conceito básico 

em questão (CINTRA et al., 2002).  

Por exemplo, o termo ADMINISTRAÇÃO (curso superior) e ADVOCACIA-GERAL 

DA UNIÃO (Órgão de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo) representam 

tipos diferentes de conceitos. Estes conceitos não podem, portanto, ser relacionados 

hierarquicamente. Já o termo DIREITO ELEITORAL (área de atuação do Direito) e o termo 

ADVOGADO (profissional do Direito) são descritores que representam o mesmo conceito e 

podem ser relacionados hierarquicamente. 

Dodebei (2002) informa que em algumas situações deve-se inserir um texto que serve 

para explicitar a base lógica da hierarquia do tesauro, articulando em ambos seus lados os 

descritores que se referem a conceitos do mesmo tipo básico: 

 

CITAÇÃO 

Citação realizada na residência do citado 

CITAÇÃO AD DOMUM 

Citação declarada nula, que deve ser renovada 

CITAÇÃO CIRCUNDUTA 

 

Esclarecemos que nestes casos, os descritores aparentemente genéricos servem apenas 

para posicionar os conceitos associados, através dos seus respectivos descritores. Portanto, estes 

descritores não devem ser indicados na seção alfabética do tesauro como “mais específicos” do 

que os primeiros, mas usualmente ligados através da relação associativa, que será discutida 

mais adiante (KOBASHI, 2003). 

As relações hierárquicas cobrem três situações logicamente diferentes, que podem ser 

distinguidas da seguinte maneira: 

a) relação genérica; 

b) relação de instância; 

c) relação todo-parte (partitivas);  

A relação genérica identifica o vínculo entre a classe ou categoria e seus membros ou 

espécies.  

 

GENRO 

Parentesco por afinidade descendente 

NORA 
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SOGRO 

 

A relação de instância identifica a ligação entre uma categoria geral de objetos expressa 

por um substantivo comum e um exemplo individual daquela categoria exposta em uma classe 

composta por um só membro que é representado por um nome próprio: 

RIO DE JANEIRO  

DUQUE DE CAXIAS  

GUAPIMIRIM  

ITABORAÍ  

 

A relação todo-parte ou partitiva é aplicada a um número limitado de situações, nas 

quais, em qualquer contexto, o nome de uma parte implique o nome de seu possuidor. Os 

descritores podem ser organizados como uma hierarquia na qual o nome do todo funciona como 

descritor superordenado e o nome da parte como descritor subordinado (GOMES, 1990). A 

relação hierárquica todo-parte se aplica a quatro principais classes de descritores, a saber: 

a) sistemas e órgãos do corpo; 

b) localidades geográficas; 

c) disciplinas ou áreas do conhecimento; 

d) estruturas sociais hierarquizadas. 

A simbologia adotada para representar a relação hierárquica todo-parte é: 

a) TGP = termo genérico partitivo , o termo que segue representa o todo em relação à parte; 

b) TEP = termo específico partitivo, o termo que segue representa a parte em relação ao 

todo. 

Vejamos um exemplo de aplicação da relação hierárquica todo-parte: 

 

NACIONALIDADE BRASILEIRA 

TG: NACIONALIDADE 

NACIONALIDADE 

TE: NACIONALIDADE BRASILEIRA 

 

2.2.2 Relações associativas 

 

As relações associativas são as mais difíceis de definir no que diz respeito às suas 

características positivas e não às negativas. Elas cobrem as relações entre pares de descritores 
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que não são membros de um conjunto de equivalências, e nem podem ser organizados em uma 

hierarquia, na qual um descritor subordina-se a outro mais abrangente (CURRÁS, 1995). Esta 

relação é indicada pela abreviatura TR = termo relacionado, informando que o termo está 

associado, mas não é nem sinônimo, nem termo genérico ou termo específico. O TR pode ser 

também o equivalente de um termo em outro idioma. Vejamos um exemplo: 

 

JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 

TR: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

TR: JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 

 

Campos e Gomes (2006) recomendam um estrito controle sobre a escolha dos 

descritores qualificados como associados, evitando-se os excessos do julgamento subjetivo. 

Como regra geral, pode-se dizer que um dos descritores deve ser facilmente inferido conforme 

os quadros de referência compartilhados pelos usuários de um índice, enquanto o outro é 

empregado como descritor de indexação. Mais especificamente, com frequência, se verá uma 

situação em que um dos descritores é um componente necessário em qualquer explicação ou 

definição do outro, de tal modo que o descritor ADOTADO, por exemplo, forma uma parte 

necessária na explicação de ADOÇÃO JUDICIAL. 

Existem dois tipos de descritores que podem ser unidos pela relação associativa: os que 

descrevem termos da mesma categoria, e os que descrevem termos de categorias diferentes. No 

primeiro tipo as relações são simples: 

 

JUIZ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

TG: JUIZ 

TR: JUIZ DE MENORES 

 

Já no segundo tipo, teremos que atentar para várias possibilidades de relacionar 

categorias diferentes, dentre elas, autoras como Dodebei (2002) e Currás (1995) destacam as 

seguintes:  

a) uma disciplina ou campo de estudo e os objetivos ou fenômenos estudados: 

 

DIREITO AUTORAL 

TR: DIREITO COMERCIAL 
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DIREITO COMERCIAL 

TR: DIREITO CIVIL 

 

b) uma operação ou processo e seu agente ou instrumento: 

 

ELEIÇÃO 

TR: VOTAÇÃO 

VOTAÇÃO 

TR: ELEIÇÃO 

 

c) uma ação e seu resultado: 

 

CRIME ELEITORAL 

TR: CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

TR: CRIME ELEITORAL 

 

d) uma ação e seu passivo: 

 

CRIME DE RESPONSABILIDADE 

TR: INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

TR: CRIME DE RESPONSABILIDADE 

e) conceitos relacionados às suas origens: 

SENADORES 

TR: SENADO FEDERAL 

SENADO FEDERAL  

TR: SENADORES 

 

f) conceitos ligados por uma dependência causal: 

VIDEOCONFERÊNCIA 

TR: INTERNET 

INTERNET 

TR: VIDEOCONFERÊNCIA 
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g) uma coisa e seu contra agente: 

 

DROGA 

TR: VICIADO EM DROGAS 

VICIADO EM DROGAS 

TR: DROGA 

 

As relações associativas são estabelecidas pela dependência entre conceitos, sem, no 

entanto, constituir uma superordenação, podendo ser divididas de duas formas (CERVANTES, 

2009):  

a) relação sequencial, que é a relação de dependência estabelecida entre conceitos que se 

referem a objetos que têm contiguidade espaço-temporal como, por exemplo: “causa-

efeito”, “produtor-produto”, “etapas de um processo”;  

b) relação pragmática que é a relação entre conceitos que podem ser estabelecidas por 

conexões temáticas. 

 

2.2.3 Relações de equivalências 

 

As relações de equivalência se estabelecem entre o descritor preferido e o descritor não-

preferido, podendo ocorrer situações em que mais de um descritor possa ser considerado como 

referentes a um mesmo conceito (CURRÁS, 2010). A reciprocidade é expressa através das 

seguintes convenções: 

a) NE = Nota Explicativa (ou Nota de Escopo), indica o significado específico de um termo 

dentro de uma linguagem de indexação; 

b) USE, o termo que segue é o termo preferido quando se deve escolher entre sinônimos 

ou quase-sinônimos; 

c) UP = Usado Para, o termo que segue é um sinônimo ou um quase-sinônimo do termo 

preferido. 

A seguir, um exemplo desse tipo de relação: 

 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

NE: Aquela concedida ao servidor em virtude de acidente em serviço, moléstia 

profissional e doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. 

TG: APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA 
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TR: APOSENTADORIA POR IDADE 

 

APOSENTADORIA POR IDADE 

TG: APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA 

TR: APOSENTADORIA ESPECIAL 

UP: APOSENTADORIA POR VELHICE 

USE: APOSENTADORIA POR IDADE 

 

Essas relações operam no nível de sinonímia e da polissemia, estabelecem as remissivas 

com a finalidade de encaminhar o usuário para os termos preferidos pelo sistema. Na linguagem 

natural, vários termos, palavras ou expressões podem designar uma única ideia ou conceito. Já 

na Linguagem Documentária apenas uma denominação é selecionada para figurar como 

descritor (CERVANTES, 2009). Em outras palavras, esse tipo de relação permite o controle de 

situações típicas da linguagem natural, como os sinônimos e quase-sinônimos.  

A nomenclatura utilizada nos tesauros está relacionada às relações terminológicas 

utilizadas e devem condizer com o padrão estabelecido pelas normas e manuais nacionais e 

internacionais. Os símbolos são utilizados de acordo com as relações entre termos estabelecidas, 

como mostra o quadro a seguir:  

 

Quadro 4 – abreviaturas utilizadas nos tesauros 
Relações de equivalência: 
USE = precede o termo preferido  
UP = precede o termo não-preferido 

Relação hierárquica: 
TM = Termo genérico maior em uma hierarquia  
TG = Termo genérico 
Maiores distinções podem ser feitas através do uso dos seguintes símbolos:  
TGM = Termo genérico maior  
TGP = Termo genérico partitivo  
TE = Termo específico 
Maiores distinções podem ser feitas através do uso dos seguintes símbolos:  
TEG = Termo específico genérico 
TEP = Termo específico partitivo 

Relação associativa: 
TR = Termo relacionado 

Conceituação de termos 
NE = (Nota explicativa) ou (Nota de escopo) 

Fonte: (IBICT, 1984, p. 79). 
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2.2.4 Aspectos linguísticos do tesauro 

 

O aspecto textual do tesauro é pautado em uma estrutura pré-estabelecida pelas normas 

e manuais de construção, com enfoque no aspecto gramatical e semântico.  

O enfoque gramatical é empregado em maior destaque para a exposição dos termos e 

conceitos, que são costumeiramente retratados como substantivos e em alguns casos com 

adjetivos substantivados ou com a utilização de artigos, preposições, advérbios, entre outros.  

O substantivo é utilizado de forma predominante no tesauro, por ser capaz de possibilitar 

a melhor descrição do termo e conceito. 

 

O substantivo é a classe lexema que se caracteriza por significar o que 
convencionalmente chamamos de objetos substantivos, isto é, em primeiro 
lugar, substâncias (homem, casa, livro) e, em segundo lugar, quaisquer outros 
objetos mentalmente apreendidos como substâncias, quais sejam qualidades 
(bondade, brancura), estados (saúde, doença), processos (chegada, entrega, 
aceitação) (BECHARA, 2009, p. 112). 

 

Quando o uso de um substantivo indica uma ação que traz ambiguidade, deve-se 

acrescentar um qualificador após o termo: 

 

PROVA (CONCURSO PÚBLICO) 

PROVA (DIREITO PROCESSUAL) 

 

O adjetivo é usado no tesauro para formar descritor de termo composto, ou seja, sua 

função é caracterizar o substantivo.  

 

O adjetivo é a classe gramatical que se caracteriza por constituir a delimitação, 
isto é, por caracterizar as possibilidades designativas do substantivo, 
orientando delimitativamente a referência a uma parte ou a um aspecto do 
denotado. O adjetivo pertence a um inventário aberto, sempre suscetível de 
ser aumentado. A estrutura interna ou constitucional do adjetivo consiste, nas 
línguas flexivas, na combinação de um signo lexical expresso pelo radical com 
signos morfológicos expressos por desinências e alternâncias, ambas 
destituídas de existência própria fora dessas combinações (BECHARA, 2009, 
p. 142). 

 

Costumeiramente, o adjetivo é utilizado no tesauro como um qualificador do substantivo 

acompanhado ou não de preposição. 
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LIVRO DE PONTO 

AÇÃO RENOVATÓRIA 

 

O advérbio é definido por Bechara (2009, p. 287) como a 

 

[...] expressão modificadora que por si só denota uma circunstância (de lugar, 
de tempo, modo, intensidade, condição, etc.) e desempenha na oração a função 
de adjunto adverbial [...] Ele é constituído por palavra de natureza nominal ou 
pronominal e se refere geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de um grupo 
nominal unitário, a um adjetivo e a um advérbio (como intensificador), ou a 
uma declaração inteira. 

 

No tesauro, o advérbio deve ser usado como descritor somente nos casos especiais em 

que se faz necessário o seu uso. Em outras palavras, o advérbio pode ser aceito como um termo 

somente quando ele adquire um “significado especializado dentro de um domínio (ANSI, 

2005). 

 

RELATIVAMENTE INCAPAZ 

AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO 

 

O verbo é definido como uma “a unidade de significado categorial que se caracteriza 

por ser um molde pelo qual organiza o falar seu significado lexical” (BECHARA, 2009, p.209). 

No tesauro, os verbos expressos como infinitivos ou particípios não são usados sozinhos 

como descritor, ou seja, as atividades ou as ações devem ser representadas pela forma 

substantiva (NAKAYAMA, 1986): 

 

ALIENAÇÃO 

AMORTIZAÇÃO 

 

O aspecto semântico está direcionado à identificação da sinonímia, homonímia e 

polissemia, com o intuito de reduzir os ruídos de identificação do termo ou conceito, ou seja, 

evitar ambiguidade e identificar o real significado do termo. 

A sinonímia consiste na existência de vários termos utilizados para exprimir o mesmo 

conceito. Para Cançado (2008), ela acontece em palavras que guardam entre si um significado 

ou uso comum e ocorrem entre pares de palavras e expressões. No tesauro, se um descritor A 

for colocado como não-descritor do descritor B, estabelece-se uma sinonímia. 
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APLICAÇÃO DE VERBAS 

USE: APLICAÇÃO DE RECURSOS 

APOIO FINANCEIRO 

USE: AUXÍLIO FINANCEIRO 

 

A homonímia é “a propriedade de duas ou mais formas, inteiramente distintas pela 

significação ou função e com a mesma estrutura fonológica, os mesmos fonemas dispostos na 

mesma ordem e subordinados ao mesmo tipo de acentuação” (BECHARA, 2009, p. 403). 

Conforme o autor, temos dentro da homonímia:  

a) os homônimos homófonos, formas escritas com grafemas diferentes, possuidores de 

significados diferentes, embora tenham a mesma sonoridade dos fonemas (coser 

‘costurar’, cozer ‘cozinhar’);  

b) os homônimos homógrafos, formas escritas em que os grafemas e a sonoridade dos 

fonemas são idênticos, embora possuam sentidos diferentes (manga ‘fruta’, manga 

‘parte de uma peça de vestuário’). 

No tesauro os homônimos são identificados através da sigla TG (termo geral) e em 

alguns casos, pela sigla USE (informa o termo preferido) em relação à sigla TR (termo 

relacionado), exercendo a função de diferenciar os significados entre os descritores. 

 

ALAGOINHA (PB) 

TG: GUARABIRA (PB: MICRORREGIÃO) 

ALAGOINHA (PE) 

TG: VALE DO IPOJUCA (PE: MICRORREGIÃO) 

 

ACIDENTE IN ITINERE 

NE: Aquele ocorrido durante o percurso que faz o empregado da residência para o 

trabalho, ou deste para aquela, para iniciar sua jornada de trabalho ou ao término dela. 

TR: ACIDENTE NO PERCURSO PARA O TRABALHO 

USE: ACIDENTE IN ITINERE 

 

A polissemia é a “propriedade de uma palavra adquirir multiplicidade de sentidos que 

só se explica dentro de um contexto, ou seja, trata-se de apenas uma palavra que abarca grande 

número de acepções dentro de seu próprio campo semântico” (SACONNI, 1995, p. 431).  
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A polissemia é identificada no tesauro pela sigla TR (termo relacionado), indicando a 

relação conceitual de aproximação de sentidos entre um descritor com os demais descritores, 

dentro do contexto linguístico controlado pelo tesauro. 

 

LANCE 

NE: PROPOSTA DE PREÇO FEITA EM LEILÕES  

TR: ARREMATAÇÃO 

TR: SEGUNDA PRAÇA 

 

No tesauro, outros casos da esfera linguística podem estar presentes na sua estrutura 

textual, como informa Nakayama (1986), por exemplo, o uso de empréstimos linguísticos, os 

neologismos e as abreviaturas e siglas.  

Os empréstimos linguísticos resultam do contato entre culturas. Na Língua Portuguesa 

percebemos a incorporação de palavras árabes, francesas, inglesas, dentre outras, apresentando 

situações em que os vocábulos são diferentes (xampu ‘shampoo’ chofer ‘chauffeur’), ou 

permanecem iguais (show, self-service) (SACONNI, 1995). 

No tesauro, o uso do empréstimo linguístico acontece quando um termo da língua-fonte 

não encontra um termo equivalente na língua-alvo: 

 

HARDWARE 

TG: SISTEMA DE COMPUTADOR 

TE: COMPUTADOR 

Neologismos são novidades linguísticas, inovações que, aos poucos, vão sendo 

incorporadas à língua (BECHARA, 2009). Em outras palavras, são considerados como um 

fenômeno linguístico relacionado à criação de palavras, expressões, ou novos sentidos a 

palavras já existentes. 

 

CERCEAMENTO DE LOCOMOÇÃO 

TG: HABEAS CORPUS 

USE: LEIAUTE 

 

As abreviaturas e siglas são recursos convencionais da língua escrita que consistem em 

representar de forma reduzida certas palavras ou expressões. São palavras formadas pelas 
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siglas, ou seja, pelas letras ou sílabas iniciais que representam um conjunto de palavras 

(BECHARA, 2009).  

Os tesauros apresentam uma grande incidência no uso de siglas, principalmente quando 

o campo conceitual que representa é marcado pela formalidade ou especificidade, por exemplo, 

a área do Direito. 

 

INSTRUÇÃO DO TSE 

USE: INSTRUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

ARENA 

USE: ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 

BACEN 

USE: BANCO CENTRAL DO BRASIL 

 

A seguir, apresentaremos a forma como os tesauros são avaliados na Ciência da 

Informação, identificando quais os aspectos formais, estruturais e linguísticos são considerados 

neste processo. 

 

2.3 TIPOLOGIA DOS TESAUROS: ASPECTOS AVALIATIVOS 

 

Os tipos de tesauros são caracterizados por ações relacionadas à abrangência temática 

do tema/assunto, à disposição ou organização do tema/assunto, entidade, ao nível de 

especificidade dos termos, e ao tipo de idioma utilizado (CURRÁS, 2010). 

No que compete à abrangência temática do tema/assunto, Currás (2010) relata que 

um tesauro pode tratar de mais de uma disciplina, com níveis de importância diferenciados, se 

referindo a um tema geral ou especializado. Eles podem ser: 

 multidisciplinares, mais de uma disciplina e com níveis distintos de importância; 

a) especializados, relação terminológica muito concreta e áreas marginais; 

b) exaustivos, consideram a maior parte dos termos possíveis da área controlada; 

c) específicos, indicam todas as relações possíveis entre termos; 

d) genéricos, número reduzido de termos e poucas relações entre eles. 

No que tange à disposição ou organização do tema/assunto de que o tesauro trata, as 

classificações se diversificam. Sabemos que outra das características principais de um tesauro 

é sua simplicidade, no que diz respeito às relações entre seus termos.  
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Um arranjo alfabético das palavras-chave seria a melhor maneira de organizar a temática 

de um tesauro, entretanto, a prática demonstra que, na maioria dos casos, uma ordenação 

sistemática é necessária e útil (CURRÁS, 2010, p. 109). Desse modo, três tipos de tesauros se 

destacam, os alfabéticos, os sistemáticos e os gráficos.  

Nos tesauros alfabéticos, os termos preferidos e não preferidos são dispostos em uma 

sequência única, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 4 – Tesauro alfabético 

 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tesauro_ms.pdf 

 

Nos tesauros sistemáticos os descritores são estruturados em função de suas categorias 

ou hierarquias. 

 

Figura 5 – Tesauro sistemático 

 
Fonte: http://www.cjf.jus.br/biblioteca/apresentacao_tesaurojuridico.asp 
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Os tesauros gráficos trazem as representações das relações entre os termos através de 

figuras, quadros, entre outros. Assumem diferentes formas, sendo bem comuns na web. 

 

Figura 6 – Tesauro gráfico 

 
Fonte: http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00001390.htm# 

 

A maior parte dos tesauros possuem uma estrutura composta de uma parte alfabética, 

sistemática e/ou gráfica. “A partir do momento em que começou a se generalizar o uso dos 

computadores, os tesauros e seu uso se tornaram simples e rápidos, com o qual as 

representações gráficas dos termos dos tesauros tendem a desaparecer “de forma progressiva 

(CURRÁS, 2010, p.111). 

Quanto ao nível de especificidade dos termos, o tesauro classifica-se em: macrotesauro 

e microtesauros. O macrotesauro possui um número elevado de termos remissivos em relação 

aos termos descritores. 
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Figura 7 –Macrotesauros 

 
Fonte: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/oecd-macroth/es/11.html 

 

Os microtesauros possuem descritores, representam conceitos específicos e se referem 

a uma área restrita do saber. 

 

Figura 8 – Microtesauro em Música 

 
Fonte: http://huridocs.wpengine.com/wp-content/uploads/2010/09/mictheenfinalpdf.pdf. 

 

Outra forma de classificarmos o tesauro é quanto ao idioma utilizado para representar 

os termos e conceitos, de modo a serem caracterizados como: monolíngues, bilíngues ou 

multilíngues. Os tesauros monolíngues são compostos por um único tipo de idioma: 
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Figura 9 – Tesauro Monolíngue 

 
Fonte: http://www.stf.jus.br/portAl/jurisprudencia/listarTesauro.asp 

 

Os tesauros bilíngues trazem dois idiomas, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 10 – Tesauro Bilíngue 

 
Fonte: http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es 
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Por fim, o tesauro multilíngue que é composto por mais de dois idiomas sem limites 

quantitativo estabelecido. Vejamos o exemplo na figura a seguir. 

 

Figura 11 – Tesauro Multilíngue 

 
Fonte: ttp://eurovoc.europa.eu/drupal 

 

2.4 ELABORAÇÃO E CONTEÚDO DO TESAURO 

 

Conforme Currás (2010, p. 100), o tesauro deve cumprir condições mínimas no que diz 

respeito à sua composição e seu uso para se caracterizar como tal. Um dos principais desafios 

no processo de construção de um tesauro está em “estabelecer uma coerência entre a seleção de 

vocabulário, domínio conceitual escolhido, os objetivos (público-alvo), as fontes consultas e a 

forma de apresentação”. Dessa forma, o tesauro poderia alcançar a Garantia Literária, a 

Garantia do Usuário, a Garantia de Uso e a Garantia Estrutural. 

A Garantia literária é a “justificativa para a representação de um conceito em uma 

linguagem de indexação ou para a seleção de um termo preferido devido a sua frequência de 

ocorrência na literatura” (ANSI/NISO Z39.19, 2005, p.174). Ou seja, o vocabulário escolhido 

para representar os assuntos deve ser derivado da literatura que pretende ser representada, ou 

seja, a literatura deve ser determinante.  
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A Garantia do usuário é a "justificativa para a representação de um conceito em um 

[tesauro] ou para a seleção de um termo preferido devido à frequência de pedidos de 

informações sobre o conceito" (ANSI/NISO Z39.19, 2005, p.174). Em outras palavras, volta-

se para os instrumentos de recuperação da informação, pois, os termos precisam estar de acordo 

com aqueles utilizados pelos usuários na tarefa de recuperação de informação. 

A Garantia de uso está relacionada à “escolha dos termos e conceitos utilizados pelo 

tesauro, visto que, muitas vezes, alguns termos não se apoiam nem na garantia literária nem na 

garantia de usuário, mas são admitidos em um vocabulário normalizado” porque possibilitam 

uma função estrutural útil ("(ANSI/NISO Z39.19, 2005, p.175).  

A Garantia estrutural está voltada ao “acesso à informação presente no tesauro. Quando 

se constrói um vocabulário controlado, o mais provável é admitir termos que estão somente 

garantidos em vocabulários altamente estruturados”, como os empregados por linguagens 

classificatórias "(ANSI/NISO Z39.19, 2005, p.175). 

Conforme Currás (1995), Kobashi (1996), Dodebei (2002), Moreira e Moura, (2006), 

dentre outros, a elaboração de um tesauro exige uma série de fatores relacionados ao 

planejamento, tais como: 

a) objetivo da instituição (finalidade do tesauro); 

b) delimitação da área, o assunto deve ser bem delimitado, pois a dificuldade de 

sistematização dos conceitos aumenta conforme a complexidade da área eleita; 

c) público-alvo, o tesauro pode não ser útil a todos igualmente, isso dependerá da 

abordagem, das relações entre os conceitos existentes.  

d) classificação, um exercício prévio de classificação é fundamental para determinar os 

limites do tema do tesauro; 

e) levantamento das fontes, o perfil do usuário é determinante para a seleção das fontes; 

f) forma de apresentação, a disposição alfabética é a mais usual; 

g) período de atualização, um tesauro deve manter atualizado de forma periódica; 

h) divulgação, fundamental para a disseminação da ferramenta. Devemos pensar em ampla 

divulgação em todos os suportes; 

i) seleção do software, utilizado para desenvolver tesauros em contexto digital, em 

especial, como base de dados.  

j) manutenção do software, deve ser realizada de forma periódica e, além disso, 

acompanhar o desenvolvimento do software.  

Em relação à forma e ao conteúdo do tesauro, não se pode estipular um padrão único de 

apresentação do seu conteúdo linguístico, visto que as possibilidades variam de acordo com o 
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objetivo do tesauro, da área do conhecimento escolhida, da nomenclatura a ser utilizada, entre 

outros. Entretanto, com base nas normas e manuais consultados: IBICT (1984), Gomes (1990), 

ANSI/NISO Z39.19 (2005), ISO 25964 (2011), os elementos de forma e conteúdo básicos de 

um tesauro são caracterizados como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 5 - Forma e conteúdo básicos de um tesauro 
Página de rosto; 

Sumário; 
Introdução; 
Definições; 

Abreviaturas e símbolos; 
Controle de vocabulário; 

Relacionamentos; 
Apresentação dos termos e suas relações; 

Sessão alfabética; 
Aspectos gerenciais: avaliação, manutenção, e sistemas de gestão; 

Apêndice; 
Referências; 

Glossário / índice; 
Fonte: (IBICT, 1984, GOMES, 1990, ANSI/NISO Z39.19 (2005), ISO 25964 (2011). 

 

Ressaltamos ainda que, segundo o IBICT (1984, p. 74-75), todos os tesauros devem 

conter uma introdução abrangente que mencione claramente: 

 

a) o propósito do tesauro; 
b) os campos temáticos, identificando separadamente as áreas centrais e 

relacionadas; 
c) o significado de todas as convenções e abreviaturas; 
d) o número total dos termos, com subtotais de termos preferidos e não 

preferidos; 
e) os critérios adotados para selecionar as formas preferidas dos termos de 

indexação e para estabelecer suas inter-relações, 
f) as regras de registro empregadas, seguindo e citando quando possível, 

uma norma nacional ou internacional apropriada; 
g) os significados de todos os sinais de pontuação utilizada de maneira não 

convencional; 
h) o resumo da política de atualização e o nome e endereço do serviço 

responsável, ao qual devem ser enviados comentários e sugestões; 
i) data de inclusão do último termo. 

 

Finalizamos esse capítulo ressaltando a importância do tesauro enquanto linguagem 

documentária, apesar de alguns pesquisadores renomados sobre tesauros, a exemplo de Currás 

(2010, p. 109) alertar que, 
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[...] a época de esplendor dos tesauros está chegando ao fim. Os novos 
métodos informáticos como os sistemas especialistas nos processos de 
inteligência artificial, possibilitarão o uso da linguagem natural, de forma que 
não será mais necessário se preocupar com todas essas complicações de 
relações entre os termos das linguagens documentárias. 

 

Para a área da Linguística, esse fenômeno de mudança do tesauro é deveras importante, 

por mostrar a forma como ele se molda à realidade social atual, sendo utilizado com finalidades 

particulares, dentre elas, a mais notória é a educacional. 
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3 CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA PARA O ESTUDO DO GÊNERO TESAURO  

 

Apresentaremos aqui as teorias linguísticas basilares para as ações a serem 

desempenhadas pela pesquisa, enfatizando os procedimentos teórico-metodológicos que 

estabelecem maior relação com os objetivos da pesquisa.  

 

3.1 ESTUDOS SOBRE GÊNEROS 

 

A noção de gênero mostra grande amplitude, aplicabilidade e desenvolvimento, 

relacionando-se a praticamente todos os tipos de manifestações discursivas e textuais. Para 

Ramires (2005, p. 2), 

 

[...] nos últimos trinta anos, pesquisadores de diferentes áreas de 
conhecimento têm-se dedicado mais sistematicamente ao estudo de gêneros e 
isso pode ser confirmado pela crescente expansão do número de publicações 
que tratam especificamente desse tema. Ainda que tais estudos se apresentem 
sob abordagens diferentes, a ponto de constituírem o que se pode chamar de 
“escolas” a norte-americana, a australiana (ou de Sydney), a de Genebra, a de 
Bakhtin, entre outras. [...] A noção básica que orienta as pesquisas sobre 
gêneros rompe definitivamente com as abordagens tradicionais sobre 
língua/linguagem alicerçadas nos paradigmas da Gramática Tradicional e com 
as abordagens estruturalistas, às quais não dão mais conta de responder 
dúvidas, inquietações, problemáticas e desafios que se colocaram para os 
estudos centrados na palavra, na frase ou na estrutura interna do texto, ou seja, 
seus traços formais ou propriedades linguísticas. 

 

Em outras palavras, os estudos sobre gêneros indicam, cada vez mais, um caráter 

interdisciplinar, visto que a noção de gênero passa a ser difundida e estudada em diversas áreas, 

como na pedagogia, na Ciência da Informação, na Etnografia, na Sociologia, na Antropologia, 

entre outras. A multidisciplinaridade dos estudos traz benefícios para o campo da Linguística 

devido as contribuições conceituais, estabelecendo o desenvolvimento de diversas correntes 

teóricas que orientam as pesquisas sobre gênero. Contudo, as complicações de ordem teórica e 

metodológica também estão presentes nos estudos sobre gêneros, principalmente no que tange 

às nomenclaturas, como por exemplo: gênero textual e gênero discursivo. 

Para Rojo (2005, p. 185) gênero textual e gênero discursivo tratam-se de duas 

abordagens teóricas distintas: a primeira filia-se à “descrição da materialidade textual” e a 

segunda centra-se no “estudo das situações de produção dos enunciados ou textos em seus 

aspectos sócio-históricos”. 
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Apesar das nomenclaturas apresentarem distinções conceituais, elas possuem uma 

semelhança em comum, o “fato de reconhecerem, explicitamente, a primazia do social na 

compreensão dos gêneros e no papel do contexto" (RAMIRES, 2005, p. 03). 

Mediante os conceitos, teorias e aplicações disponíveis no campo de estudo dos gêneros 

textuais e gêneros discursivos, Meurer, Bonini, Motta-Roth (2005, p. 8) ressaltam a importância 

de dois aspectos: 

 

O primeiro deles é que o gênero passou a ser uma noção central na definição 
da própria linguagem. Ele se localiza entre a língua, o discurso e as estruturas 
sociais, possibilitando diálogos entre teóricos e pesquisadores de diferentes 
campos e, ao mesmo tempo, trazendo elementos conceituais viabilizadores de 
uma ampla revisão de todo o aparato teórico da linguística. O gênero, do ponto 
de vista formal onde fica o campo e, justamente por isso, os diálogos entre as 
várias abordagens se intensificam [...]. O segundo diz respeito ao fato de que, 
ao tomar o conceito de gênero como categoria do discurso, a linguística 
aplicada amplia horizontes de explicações para a linguagem. Verifica se uma 
certa competição saudável em que diferentes abordagens buscam a melhor 
maneira de explicar o uso da linguagem em termos de conceitos e práticas 
sociais específicos. Por exemplo, algumas abordagens ganham um escopo 
mais limitado (teorização sobre as sequências textuais), enquanto outras 
ganham uma abrangência maior (teorização sobre a própria natureza da 
linguagem). 

 

Com base nos aspectos expostos, podemos concluir que as discussões sobre teorias, 

finalidades e classificações de gêneros ainda são recorrentes e aumentam à medida que novos 

estudos são construídos e novas relações teóricas são implementadas. 

Consideramos possível adotar uma nomenclatura e abordagem de gênero, sem determos 

restritamente aos seus limites teóricos-metodológicos, diante de um objeto de pesquisa que 

demande o uso de outros pressupostos teóricos. Dessa forma, empregaremos a nomenclatura 

gênero textual pela forte relação da pesquisa com a Linguística Textual, entretanto, iremos 

considerar sua dimensão textual e discursiva na elaboração do modelo de avaliação do gênero 

tesauro. 

Muitos são os estudos no âmbito da linguística que propõem avaliações de gêneros 

textuais, todavia, iremos identificar aqui, aqueles que consideramos mais relacionados aos 

anseios desta pesquisa, em especial, trazendo teorias que juntas possam dar conta dos aspectos 

constitutivos, textuais, discursivos e históricos.  

Apesar de não ter sido pioneiro nos estudos sobre gêneros, Bakhtin (1997) proporcionou 

uma importante abordagem teórica para esse tema, ampliando a visão de gênero para além dos 
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limites literários. Em seus estudos, o autor identifica que todos os diferentes campos da 

atividade humana são ligados ao uso da linguagem e afirma que  

 

o estudo da natureza do enunciado e da diversidade dos gêneros de enunciados 
nas diferentes esferas da atividade humana tem importância capital para todas 
as áreas da linguística e da filologia. Isto porque um trabalho de pesquisa 
acerca de um material linguístico concreto - a história da língua, a gramática 
normativa, a elaboração de um tipo de dicionário, a estilística da língua, etc. - 
lida inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais), que se 
relacionam com as diferentes esferas da atividade e da comunicação: crônicas, 
contratos, textos legislativos, documentos oficiais e outros, escritos literários, 
científicos e ideológicos, cartas oficiais ou pessoais, réplicas do diálogo 
cotidiano em toda a sua diversidade formal, etc. [...]. Ignorar a natureza do 
enunciado e as particularidades de gênero que assinalam a variedade do 
discurso em qualquer área do estudo linguístico leva ao formalismo e à 
abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo existente 
entre a língua e a vida. A língua penetra na vida através dos enunciados 
concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a 
vida penetra na língua (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

O autor utiliza a denominação “gênero do discurso” e o problematiza ao confrontar a 

concepção de língua enquanto estrutura gramatical e modo de comunicação, evidenciando que 

o enunciado no contexto discursivo vai para além de palavras ordenadas conforme as diretrizes 

gramaticais da língua, caracterizando-se como uma forma de comunicação entre sujeitos. 

 

A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de um 
indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda sempre à forma 
do enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir fora dessa 
forma. Quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a composição, os 
enunciados sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, 
características estruturais que lhes são comuns, e, acima de tudo, fronteiras 
claramente delimitadas (BAKHTIN, 1997, p. 293).  

 

O enunciado apresenta características que o diferencia da frase e da oração, já que 

 

a) representa as fronteiras do enunciado concreto, compreendido como uma 
unidade da comunicação verbal, são determinadas pela alternância dos 
sujeitos falantes, ou seja, pela alternância dos locutores; 

b) possui um acabamento específico que expressa a posição do locutor, 
sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação a essa 
réplica, uma posição responsiva. 

c) estabelece relação entre as réplicas do diálogo: de pergunta-resposta, 
asserção-objeção, afirmação-consentimento, oferecimento aceitação, 
ordem-execução, etc. (BAKHTIN, 1997, p. 294). 
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O enunciado atua como um elo na cadeia da comunicação verbal, representando o 

locutor na esfera do objeto de sentido.  

 

O enunciado se caracteriza acima de tudo pelo conteúdo preciso do objeto do 
sentido. A escolha dos recursos linguísticos e do gênero do discurso é 
determinada principalmente pelos problemas de execução que o objeto do 
sentido implica para o locutor (o autor). E a fase inicial do enunciado, a qual 
lhe determina as particularidades de estilo e composição. 
A segunda fase do enunciado, que lhe determina a composição e o estilo, 
corresponde à necessidade de expressividade do locutor ante o objeto de seu 
enunciado. A importância e a intensidade dessa fase expressiva variam de 
acordo com as esferas da comunicação verbal, mas existe em toda parte: um 
enunciado absolutamente neutro é impossível. A relação valorativa com o 
objeto do discurso (seja qual for esse objeto) também determina a escolha dos 
recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado. O estilo 
individual do enunciado se define acima de tudo por seus aspectos expressivos 
(BAKHTIN, 1997, p. 308).  

 

Diante do exposto, o autor caracteriza os gêneros discursivos como tipos relativamente 

estáveis de enunciados, marcados pelo conteúdo temático, estilo e forma composicional. 

 

Estes três elementos fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e 
todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 
Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. A riqueza e a 
variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da 
atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta 
um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 
ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 
complexa (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

 

O conteúdo temático ou tema surge “na interação dialógica (que não se restringe a 

algumas formas fixas), sendo, portanto, fruto da situação de produção dos discursos” 

(SOBRAL, 2009, p. 82). O tema está associado ao discurso e só é entendido quando  

 

[...] se levam em conta os elementos extra verbais da enunciação ao lado dos 
elementos verbais; o tema não é fixado, mas dinâmico; é uma mobilização de 
formas da língua segundo as condições da enunciação, é o lugar em que 
significação + enunciação produzem sentido. Assim, o intercâmbio social, a 
interação, o contato concreto entre os homens, seja presencial ou presumido 
(um texto escrito por exemplo) são a base da comunicação, entendida em 
termos de ação concreta de tornar comum; na especificidade da interação, que 
é sempre um evento irrepetível, mas que usa, transforma e cria formas 
repetíveis, surgem as formas de atuação linguística, formas que, em seu 
decorrer histórico, acabam por transformar as próprias formas da língua de 
que partiram (SOBRAL, 2009, p. 75). 
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A noção de tema é determinada  

 

[...] não só pelas formas linguísticas que entram na composição (as palavras, 
as formas morfológicas ou sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente 
pelos elementos não verbais da situação [...]. O tema da enunciação é concreto, 
tão concreto como o instante histórico ao qual pertence. Somente a enunciação 
tomada em toda a sua plenitude concreta, como fenômeno histórico, possui 
um tema. Isto é o que se entende por tema da enunciação (BAKHTIN; 
VOLOSHINOV, 1997, p. 129). 

 

Podemos dizer que o tema representa a dimensão discursiva do gênero, englobando 

aspectos como o domínio discursivo, as condições de produção sócio-comunicativas, as 

peculiaridades do autor manifestadas pelas especificidades do assunto e particularidades de seus 

posicionamentos. 

A forma composicional diz respeito à organização textual, ao modo como as 

informações são distribuídas, à forma como os elementos não verbais são estabelecidos, em 

outras palavras, ao aspecto formal do gênero. 

 

[...] quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a composição, os enunciados 
sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, características 
estruturais que lhes são comuns, e, acima de tudo, fronteiras claramente 
delimitadas. É neste problema das fronteiras, cujo princípio é essencial, que 
convém deter-se com vagar (BAKHTIN, 1997, p.293). 

 

O autor afirma ainda que,  

 

[...] a ideia que temos da forma do nosso enunciado, isto é, de um gênero 
preciso do discurso, dirige-nos em nosso processo discursivo. O intuito de 
nosso enunciado, em seu todo, pode não necessitar, para sua realização, senão 
de uma oração, mas pode também necessitar de um grande número delas e o 
gênero escolhido dita-nos o seu tipo com suas articulações composicionais 
(BAKHTIN, 1997, p. 305). 

 

Sobral (2009, p. 133) alerta sobre um importante fator a ser considerado na análise de 

um gênero, ao afirmar que uma 

[...] dada forma textual não pertence necessariamente a um dado gênero, assim 
também um dado gênero não se restringe a uma dada forma textual e, por isso, 
ao escolher um gênero escolhem-se as forma(s) textual(ais) historicamente 
mobilizada(s) e cristalizadas por esse gênero. As formas textuais, ou 
textualizações, se alteram com maior frequência do que os gêneros, ou as 
generificações, e as formas discursivas, ou discursivizações, ponto de ligação 
entre texto e gênero, imprimem ao texto as “regras do gênero" - com suas 
fronteiras imprecisas e suas sedimentações histórico-sociais. 
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O estilo refere-se a um modo de apresentação do conteúdo do enunciado disposto no 

plano composicional do gênero, baseado na escolha dos recursos da língua, a exemplo das 

categorias lexicais, morfológicas e sintáticas, de acordo com as finalidades de comunicação. 

Para Bakhtin (1997, p.284), 

o estilo é indissociavelmente vinculado a unidades temáticas determinadas e, 
o que é particularmente importante, a unidades composicionais: tipo de 
estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação entre o locutor e os 
outros parceiros da comunicação verbal (relação com o ouvinte, ou com o 
leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, etc.) O estilo entra como 
elemento na unidade de gênero de um enunciado. Isso não equivale a dizer, 
claro, que o estilo linguístico não pode ser objeto de um estudo específico, 
especializado. 

 

Bakhtin (1997, p.309) afirma que o “estilo individual do enunciado se define acima de 

tudo por seus aspectos expressivos”. Sendo a expressividade relacionada ao estilo do enunciado, 

o autor estipula algumas observações pertinentes sobre o assunto: 

 

a) as palavras não são de ninguém e não comportam um juízo de valor. Estão 
a serviço de qualquer locutor e de qualquer juízo de valor, que podem 
mesmo ser totalmente diferentes, até mesmo contrários. 

b) a oração, como unidade da língua, também é neutra, e não comporta 
aspectos expressivos: ela os recebe (mais exatamente, participa deles) 
somente dentro do enunciado concreto. 

c) significação da palavra se refere à realidade efetiva nas condições reais da 
comunicação verbal. É por esta razão que não só compreendemos a 
significação da palavra enquanto palavra da língua, mas também 
adotamos para com ela uma atitude responsiva ativa (simpatia, 
concordância, discordância, estímulo à ação). A entonação expressiva não 
pertence à palavra, mas ao enunciado. 

d) Escolhemos a palavra de acordo com sua significação que, por si só, não 
é expressiva e pode ou não corresponder ao nosso objetivo expressivo em 
relação com as outras palavras, isto é, em relação com o todo de nosso 
enunciado. A significação neutra de uma palavra, relacionada com uma 
realidade efetiva, nas condições reais de uma comunicação verbal, sempre 
provoca o lampejo da expressividade. É precisamente isso que se dá no 
processo de criação de um enunciado. 

e) apenas o contato entre a significação linguística e a realidade concreta, 
apenas o contato entre a língua e a realidade — que se dá no enunciado 
— provoca o lampejo da expressividade. Esta não está no sistema da 
língua e tampouco na realidade objetiva que existiria fora de nós 
(BAKHTIN, 1997, p. 309-311). 

 

O estilo tem “relações com a forma do conteúdo, o modo como o conteúdo é organizado, 

e não tem que ver com um ‘desvio’ da norma, do mesmo modo como seu uso não se restringe 

à obra literária” (SOBRAL, 2009, p. 64). 
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Entendemos que a forma composicional e o estilo referem-se aos aspectos formais do 

gênero relacionado ao texto. A forma composicional está relacionada à formulação do léxico, 

às relações textuais, ao suporte, à organização textual, a recursos linguísticos específicos, entre 

outros. O estilo compreende os aspectos referentes aos tipos textuais, às sequências textuais, 

aos atos ilocucionários, à intergenericidade, entre outros. 

A heterogeneidade é outra importante questão destacada por Bakhtin (1997, p. 230), ao 

afirmar que  

[...] as mudanças históricas dos estilos da língua são indissociáveis das 
mudanças que se efetuam nos gêneros do discurso. A língua escrita 
corresponde ao conjunto dinâmico e complexo constituído pelos estilos da 
língua, cujo peso respectivo e a correlação, dentro do sistema da língua escrita, 
se encontram num estado de contínua mudança. É a um sistema ainda mais 
complexo, e que obedece a outros princípios, que pertence a língua literária, 
cujos componentes incluem também os estilos da língua não escrita. Para 
deslindar a complexa dinâmica histórica desses sistemas, para passar da 
simples (e em geral superficial) descrição dos estilos que se sucedem, e chegar 
à explicação histórica dessas mudanças, é indispensável colocar o problema 
específico dos gêneros do discurso (e não só dos gêneros secundários, mas 
também dos gêneros primários) que, de uma forma imediata, sensível e ágil, 
refletem a menor mudança na vida social (BAKHTIN, 1997, p. 285). 

 

Frente à heterogeneidade dos gêneros discursivos, Bakhtin (1997) realiza uma divisão 

entre gêneros primários (simples, do cotidiano) e gêneros secundários (complexos, próprios da 

atividade escrita mais elaborada). Para o autor, a diferença essencial entre os gêneros primários 

e secundários é retratada da seguinte forma: 

 

Os gêneros secundários do discurso – o romance, o teatro, o discurso 
científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem em circunstâncias de uma 
comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, 
principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica. Durante o processo 
de sua formação, esses gêneros secundários absorvem e transmutam os 
gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se constituíram em 
circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea.  
Os gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, 
transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular: 
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos 
enunciados alheios – por exemplo, inseridas no romance, a réplica do diálogo 
cotidiano ou a carta, conservando sua forma e seu significado cotidiano apenas 
no plano do conteúdo do romance, só se integram à realidade existente através 
do romance considerado como um todo, ou seja, do romance concebido como 
fenômeno da vida literário-artística e não da vida cotidiana. O romance em 
seu todo é um enunciado, da mesma forma que a réplica do diálogo cotidiano 
ou a carta pessoal (são fenômenos da mesma natureza); o que diferencia o 
romance é ser um enunciado secundário (complexo) (BAKHTIN, 1997, p. 
281). 
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Em outras palavras, heterogeneidade dos gêneros (transformações, criações, entre 

outros) são possibilitadas pela conversão do gênero primário em secundário, ou seja, os 

secundários assimilam os primários, para assim, fazerem parte da comunicação verbal no 

cotidiano. 

Os gêneros primários originam-se numa esfera cotidiana que possui uma forma de 

circulação, produção e recepção peculiar, atuando como modalidades menos complexas, 

resultantes de interações verbais espontâneas pouco elaboradas em nível de letramento, 

diferenciando-se dos gêneros secundários que possuem maior complexidade, principalmente 

representados pela escrita, sendo resultantes da absorção e transmutação de gêneros primários, 

perdendo relações com a interação imediata e os enunciados alheios (SOBRAL, 2009).  

Podemos afirmar que os pressupostos teóricos de identificação dos gêneros em 

primários ou secundários desenvolvidos por Bakhtin (1997), representam os aspectos 

tipológicos de um gênero caracterizando-os conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 6 – Características dos gêneros discursivos segundo Bakhtin 
Gêneros do discurso Primários Secundários 

Atividade comunicacional Comunicação cultural mais 
simples 

Comunidade cultural, mais 
complexa e relativamente 
mais evoluída 

Esfera da comunicação Preferencialmente 
intimidade familiar, 
intimidade amigável 

Preferencialmente meios 
acadêmicos, científicos, 
literários 

Tipos de enunciados 
concretos 

Preferencialmente orais Preferencialmente escritos 

Manifestações preferenciais 
dos gêneros 

Diálogos, conversas no 
cotidiano 

Discurso científico, discurso 
ideológico, literário 

Formas do gênero Preferencialmente mais 
criativos e mais leves 

Preferencialmente mais 
padronizados 

Componentes Temas, unidades, 
composicionais e estilo 

Temas, unidades, 
composicionais e estilo 

Fonte: (PINTO, 2010, p.116) 
 

Utilizaremos as teorias de Bakhtin (1997) para orientar a construção das categorias de 

análises referentes as seguintes etapas previstas no modelo de avaliação do tesauro: 

a) Dimensão textual, uso da forma composicional e estilo; 

b) Dimensão discursiva, uso do tema; 

c) Dimensão tipológica, uso da caraterização de gêneros em primários ou secundários. 

Apesar de não considerar os estudos Bakhtiniamnos em sua teoria sobre caracterização 

dos gêneros, Maingueneau (2013) apresenta uma proposta de estudo que também considera a 
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dimensão discursiva, textual e tipológica, apesar de dar mais ênfase no aos aspectos discursivos. 

O autor sinaliza alguns aspectos textuais e tipológicos importantes sem muito aprofundamento 

e reconhece que “todo gênero de discurso está associado a uma certa organização textual que 

cabe à Linguística Textual estudar” (MAINGUENEAU, 213, p.75). 

No que compete à dimensão tipológica, Maingueneau (2013, p.67-68) ressalta que os 

gêneros exibem tipologias que se contrapõem, visto que estas possuem um caráter 

historicamente variável.  

 

Em toda a sociedade seja qual for a época, encontramos categorias tais como 
“didático”, “lúdico”, “prescritivo” [...] Poderíamos, assim, caracterizar uma 
sociedade pelos gêneros de discurso que ela torna possível e que a tornam 
possível [...] Autores empregam indiferentemente “gênero” e “tipo de discurso 
", mas a tendência dominante é a de distingui-los, como o fazemos [...]. Os 
gêneros de discurso pertencem a diversos tipos de discurso associados a vastos 
setores de atividade social. Dividimos, assim, a sociedade em diferentes 
setores: produção de mercadorias, administração, lazer, saúde, ensino, 
pesquisa científica etc. — setores que correspondem a grandes tipos de 
discurso. Tais divisões se baseiam em grades sociológicas mais ou menos 
intuitivas. 

 

Em outras palavras, alguns gêneros seguem a uma rotina adaptada às circunstâncias sem 

se basear em nenhum texto modelo. Contudo, outros gêneros obedecem a um modelo bem 

estabelecido. O autor retoma os estudos que estabelecem tipologias para os gêneros discursivos, 

propondo uma distinção entre duas grandes espécies de gêneros de discurso: os gêneros 

instituídos e os gêneros conversacionais. 

Os gêneros instituídos apresentam uma grande variação, sendo tanto escritos quanto 

orais e fazem parte da vida cotidiana dos sujeitos, como por exemplo: a conversa na fila do 

banco, a monografia, etc. Os gêneros instituídos são os 

 

[...] que melhor correspondem à definição do gênero de discurso como 
dispositivo de comunicação verbal sócio-historicamente definido. Seus 
participantes se inserem em um formato pré-estabelecido e os papéis que 
desempenham permanecem normalmente os mesmos durante o ato de 
comunicação. Os parâmetros que os caracterizam [...] resultam de uma 
estabilização de coerções ligadas a atividades verbais que se exercem em 
situações sociais determinadas. Estão ligados às necessidades de uma época e 
de um lugar determinados, e com eles desaparecem (MAINGUENEAU, 2013, 
p. 116). 
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Já os gêneros conversacionais são incomuns e variáveis. Para Maingueneau (2013, 

p.116), eles “não se encontram estreitamente ligados a lugares institucionais, a papéis a serem 

desempenhados pelos parceiros, a scripts relativamente estáveis”.  

 

Sua composição, sua temática são em geral muito vagas, e seu formato se 
modifica continuamente: desobedecem a fortes coerções, que são 
essencialmente locais: pode-se tratar de fórmulas de abertura da troca verbal 
(“bom dia”, “como vai?” etc.) ou de fechamento (“até a próxima”, “passe 
bem” etc.), mas também dos modos de encadeamento entre os diferentes 
turnos de fala. Enquanto nos gêneros instituídos as coerções são globais 
essencialmente verticais, impostas pela natureza da atividade verbal na qual 
se está engajado, nos gêneros conversacionais predominam as coerções 
horizontais, isto é, as estratégias de ajustamento e de negociação entre os 
interlocutores. Nessas condições, compreende-se que as interações 
conversacionais sejam dificilmente categorizáveis em gêneros distintos, como 
ocorre com os gêneros instituídos, [...] onde sua identificação é relativamente 
intuitiva: os próprios usuários têm consciência de mudar de atividade verbal. 
Em contrapartida, a distinção entre diversos gêneros conversacionais é, acima 
de tudo, assunto de pesquisadores, em função dos critérios escolhidos; 
dificilmente os usuários serão capazes de distinguir diferentes gêneros de 
conversa (MAINGUENEAU, 2013, p. 116-117). 

 

Conforme Maingueneau (2013, p.117), “um erro a evitar seria considerar os gêneros 

instituídos como sendo, relativos a uma dada sociedade e, ao contrário, os gêneros 

conversacionais, como desconectados de uma história”, visto que, os modos de conversação 

também sofrem variação histórica e social. 

Diante da grande quantidade de tipos de gêneros instituídos, Maingueneau (2013, p.117) 

propõe uma tipologia para essa modalidade de gênero, a fim de distinguir um pouco mais os 

diversos tipos existentes deste gênero.  

Como critério para estabelecer a subdivisão destes gêneros, o autor teve como base a 

forma que as cenas da enunciação são estabelecidas, especificamente a cena genérica e a 

cenografia.  

 

Cada gênero do discurso é associado a uma "cena genérica", que atribui papéis 
aos atores, prescreve o lugar e o momento adequados, o suporte, a 
superestrutura textual para textos de um gênero particular. Mas, para muitos 
outros gêneros instituídos, um outro tipo de cena está implicado: a 
"cenografia", que resulta de uma escolha dos produtores do discurso. Grosso 
modo, a cena genérica é parte de um contexto, é a própria cena que o gênero 
prescreve, enquanto a etnografia é produzida pelo texto. Portanto, dois textos 
que pertencem à mesma cena genérica podem encenar diferentes cenografias. 
Uma pregação em uma igreja, por exemplo, pode ser encenada por meio de 
uma cenografia profética, uma cenografia meditativa, e assim por diante. No 
primeiro caso, o orador falará da maneira como falam os profetas na Bíblia e 
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dará um papel correspondente a seus destinatários, no segundo caso, ele 
fingirá que está falando consigo mesmo (MAINGUENEAU, 2008, p. 155). 

 

Deste modo, Maingueneau (2013, p.118) propõe a existência de cinco modos de gêneros 

instituídos. 

 

Quadro 7 - 5 modos de gêneros instituídos 

TIPOS DEFINIÇÕES EXEMPLOS 
 
 
 
 
Modo (1) 

Gêneros que não estão submetidos à 
variação, ou apenas a uma pequena 
variação; seus falantes obedecem a 
fórmulas e esquemas rigorosamente 
preestabelecidos. De fato, não podemos 
realmente falar em "autores" de tais 
textos. Trata-se de gêneros 
extremamente coercitivos, inclusive em 
sua formulação 

Carta comercial, boletim 
meteorológico, catálogo telefônico, 
trocas entre pilotos de avião e torre 
de controle, fichas administrativas, 
atos jurídicos, certidões de 
nascimento etc. 
 
 

 
 
 
 
 
Modo (2) 

Gêneros nos quais os falantes precisam 
produzir enunciados singulares ao 
mesmo tempo em que obedecem a um 
roteiro bastante rígido. 
são gêneros que seguem rotinas, mas 
sem utilizar predominantemente 
fórmulas feitas. Em geral, sua cena 
genérica demanda de preferência tal ou 
qual cenografia. Porém, nada impede o 
locutor de se afastar de vez em quando 
daquilo que é esperado, de recorrer a 
cenografias mais originais. 

Gêneros jornalísticos como 
telejornais e fait divers; Cursos de 
curta duração, notícias da TV, 
correspondência de negócios etc. 
 

 
 
 
 
Modo (3) 

Gêneros que toleram variações, o que dá 
ao falante a possibilidade de apelar para 
uma cenografia original.  
A criatividade se exerce, porém, em 
conformidade com o preestabelecido 
pela cena genérica: uma publicidade não 
coloca em questão o gênero ao qual ela 
pertence, cuja finalidade é claramente 
definida. 

Publicidades, canções, programas 
de entretenimento, televisão, guia de 
viagens apresentado na forma de 
uma conversa entre amigos, de um 
romance etc.  
 

 
 
 
Modo (4) 

Gêneros que requerem a invenção de 
cenários de fala. 
É claro que muitas cenografias são 
estereotípicas, mas a lógica de tais 
gêneros exige das pessoas a eterna 
inovação. No entanto, tais inovações não 
devem modificar as estruturas impostas 
pelo gênero, nem questioná-las. 

Propagandas, canções folclóricas, 
programas de entretenimento na 
TV. 

 
 

Gêneros para os quais a noção de gênero 
em si já põe um problema. Eles não 

Resenha, fantasia, reflexão, ficção, 
talk show, palestra etc.  
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Modo (5) 

possuem um formato preestabelecido, 
mas zonas genéricas subdeterminadas 
nas quais uma única pessoa, um autor 
com uma experiência individual, 
autocategoriza sua própria produção 
verbal.  

 

Fonte: (MAINGUENEAU, 2013, p. 116-117; 2008, p. 155). 

 

Maingueneau (2013) estabelece as condições para a caracterização de um gênero, 

considerando os aspectos da dimensão textual e discursiva, através das seguintes premissas: 

a) uma finalidade reconhecida; 

b) o estatuto de parceiros legítimos; 

c) o lugar e o momento legítimos; 

d) um suporte material; 

e) uma organização textual; 

f) recursos linguísticos específicos. 

A noção de finalidade estabelecida por Maingueneau (2013, p.72) estabelece que  

 

todo gênero de discurso visa a um certo tipo de modificação da situação da 
qual participa. Essa finalidade se define ao se responder à questão implícita: 
Estamos aqui para dizer ou fazer o quê? Começar uma conversa tem por 
objetivo manter laços sociais, redigir uma dissertação visa mostrar aptidões a 
fim de obter uma avaliação etc. Essa finalidade pode ser indireta: a 
publicidade visa seduzir, para, em última instância, vender um produto. A 
determinação correta dessa finalidade indispensável para que o destinatário 
possa ter um comportamento adequado ao gênero de discurso utilizado. 

 

O estatuto de parceiros legítimos faz menção ao papel que o enunciador e 

coenunciador assumem em determinado gênero. Segundo Maingueneau (2013, p.73), 

 

Nos diferentes gêneros do discurso, já se determina de quem parte e a quem 
se dirige a fala. Um curso universitário deve ser ministrado por um professor, 
que supõe deter um saber e ser devidamente autorizado para exercer o ensino 
superior; deve ser dirigido a um público de estudantes que, supostamente não 
detêm esse saber.  

 

Todo gênero do discurso requer um certo lugar e um certo momento. O lugar e o 

momento legítimos do gênero preveem uma série de variáveis temporais, destacadas por 

Maingueneau (2013, p.73, grifo do autor), como sendo: 

 

a) uma periodicidade: um curso, uma missa, um telejornal... são periódicos; 
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já um pronunciamento de chefe de Estado ou um panfleto não obedecem 
a uma periodicidade; 

b) uma duração de encadeamento: a competência genérica indica 
aproximadamente qual é a duração de realização de um gênero de 
discurso. Certos gêneros implicam mesmo a possibilidade de várias 
durações.  

c) uma continuidade nesse encadeamento: uma piada precisa sei contada de 
uma só vez, enquanto um romance é normalmente lido com um número 
indeterminado de interrupções; 

d) uma duração de validade presumida: uma revista é considerada válida 
durante uma semana; o jornal, por um dia; já um texto religioso fundador 
(a Bíblia, o Alcorão...) propõe-se a ser lido por tempo indefinido. 

 

Conforme Maingueneau (2013, p.74), o suporte material do gênero diz respeito à 

“dimensão midiológica dos enunciados de um texto que pode passar somente por ondas sonoras 

(oralidade) [...], ser manuscrito, impresso em um único exemplar (impressora individual), 

segurar na memória de um computador etc.” De modo mais específico,  

 

[...] uma modificação do suporte material de um texto modifica radicalmente 
um gênero de discurso: um debate político pela televisão é um gênero de 
discurso totalmente diferente de um debate em uma sala para um público 
exclusivamente formado pelos ouvintes presentes. O que chamamos de 
“texto” não é, então, um conteúdo a ser transmitido por este ou aquele veículo, 
pois o texto é inseparável de seu modo de existência material: modo de 
suporte/transporte e de estocagem, logo, de memorização (MAINGUENEAU, 
2013, p.75). 

 

Maingueneau (2013) estabelece a necessidade de uma relação interdisciplinar com a 

área da LT, para ampliar o entendimento dos modos de organização textual do gênero, por 

entender que se trata de uma importante ação para estabelecer seu domínio. 

 

Dominar um gênero de discurso é ter uma consciência mais ou menos clara 
dos modos de encadeamento de seus constituintes em diferentes níveis: de 
frase a frase, mas também em suas partes maiores. Esses modos de 
organização podem ser objeto de uma aprendizagem: a dissertação, as 
anotações de síntese... se ensinam; outros gêneros, na realidade a são 
aprendidos por impregnação (MAINGUENEAU, 2013, p.75). 

 

A noção de recursos linguísticos específicos é discutida por Maingueneau (2013, p.76) 

como uma ação relacionada ao sujeito, já que, “todo gênero de discurso implica que seus 

participantes dominem um certo uso da língua, caso desejem corresponder convenientemente 

às expectativas do gênero”.  O autor afirma que  
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para cada tipo de atividade verbal há recursos linguísticos específicos: por 
exemplo, existe uma certa “linguagem administrativa” que mobiliza 
determinadas locuções prepositivas (“no que concerne a”, “em virtude de” 
etc.), locuções verbais (“trazer ao conhecimento de”), certas construções de 
frases etc. (MAINGUENEAU, 2013, p.76). 

 

Utilizaremos a teoria de Maingueneau (2013) para orientar a construção das categorias 

de análises referentes as seguintes etapas previstas no modelo de avaliação do tesauro: 

 

a) dimensão discursiva, uso das premissas: finalidade reconhecida, estatuto de parceiros 

legítimos, e lugar e momento legítimos; 

b) dimensão tipológica, uso da proposta dos cinco modos de gêneros instituídos. 

As demais premissas: um suporte material, uma organização textual, e recursos 

linguísticos específicos, foram apresentadas na pesquisa com o intuito de promover o 

entendimento completo da teoria proposta pelo autor, contudo, elas não serão adotadas por 

tratarem de posicionamentos relacionados à demissão textual do gênero, temática que será 

analisada com base nos estudos desenvolvidos na LT e ATD, apresentados a seguir.  

 

3.2 LINGUÍSTICA TEXTUAL  

 

Na perspectiva de promover avanços para os estudos das derivações, funções e 

especificidades do texto, a Linguística Textual (LT) busca compreender os elementos que o 

compõe, no viés formal e discursivo.  

 

Sob o ponto de vista mais técnico, a Linguística Textual pode ser definida 
como o estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras 
e controladoras da produção, construção e processo de textos escritos ou orais 
em contextos naturais de uso. A LT parte da premissa de que a língua não 
funciona nem se dá em unidades isoladas, tais como os fonemas, os morfemas, 
as palavras ou as frases soltas. Mas sim a unidade de sentidos chamadas texto, 
sejam eles orais ou escritos (MARCUSCHI, 2008, p.73). 

 

Para estabelecer direcionamentos que possam ser úteis aos estudos da Linguística 

Textual, devemos observar o texto levando em consideração sua relação com a língua e o 

discurso, cientes de que a “língua configura-se como um sistema de práticas cognitivas abertas, 

flexíveis criativas, indeterminadas quanto à informação ou estrutura” (MARCUSCHI, 2008, p. 

61). Especificamente, a língua leva em conta importantes aspectos como:  
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a) forma ou estrutura, sistema de regras que defende a autonomia do 
sistema [...] e recebe sua determinação a partir de um conjunto de 
fatores definidos pelas condições de produção discursiva que 
concorrem para manifestação de sentidos com base em textos 
produzidos em situações interativas (p. 64); 

b) instrumento, sistema de práticas com o qual os falantes/ouvintes 
(escritores/leitores) agem e expressam suas intenções com ações 
adequadas aos objetivos em cada circunstância, mas não construindo 
tudo como se fosse uma expressão externa pura e simples (p. 61); 

c) atividade cognitiva, que não se limita a um simples instrumento para 
reproduzir ou representar ideias (pois a língua é muito mais do que 
um espelho da realidade). A língua é também muito mais do que um 
veículo de informações. A função mais importante da língua não é 
informacional e sim a de inserir os indivíduos em contextos históricos 
e permitir que se entendam (p. 67); 

d) atividade sócio interativa situada, que estrutura nosso 
conhecimento e permite que nosso conhecimento seja estruturado 
[...], e que se desenvolve colaborativamente entre os indivíduos na 
sociedade (MARCUSCHI, 2008, p. 67). 

 

Frente aos aspectos citados, o autor institui a relação entre texto e língua frisando que, 

 

[...] os textos são a rigor, o único material linguístico observável, como 
lembram alguns autores. Isto quer dizer que há um fenômeno linguístico (de 
caráter enunciativo e não meramente formal) que vai além da frase que 
constitui uma unidade de sentido. O texto é o resultado de uma ação linguística 
cujas fronteiras são em geral definidas por seus vínculos com o mundo no qual 
ele surge e funciona. Esse fenômeno não é apenas uma extensão da frase, mas 
uma entidade teoricamente nova. Exige explicações que exorbitam as 
conhecidas análises do nível morfossintático [...]. De certo modo, pode-se 
afirmar que o texto é uma reconstrução do mundo e não a simples refração ou 
reflexo. (MARCUSCHI, 2008, p. 71-72). 

 

Podemos afirmar que o texto é a materialidade da língua, constituído de aspectos 

linguísticos que regem a forma e a estrutura, bem como, os aspectos cognitivos e sociais 

relacionados ao desenvolvimento do texto pelos indivíduos, e sua utilização no meio social. 

Marcuschi (2008, p. 58) declara uma distinção entre texto e discurso, ao ressaltar que  

 

[...] a tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua 
organização, ao passo que o discurso seria o plano do funcionamento 
enunciativo, o plano da enunciação e efeitos de sentido na sua circulação 
sociointerativa e discursiva envolvendo outros aspectos. Texto e discurso não 
distinguem fala e escrita como querem alguns, nem distinguem de maneira 
dicotômica duas abordagens [...]. As definições mais comuns para discursos 
foram: a) conjunto de enunciados que derivam da mesma formação discursiva; 
b) uma prática complexa e diferenciada, obedecendo a regras de 
transformação analisáveis; c) regularidade de uma prática. 
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O autor salienta ainda que o “discurso é visto como uma prática e não como um objeto 

ou artefato empírico, e que esta noção de prática é o que permitirá levar em conta os fenômenos 

extralinguísticos para não cair no subjetivismo” (MARCUSCHI, 2008, p. 58). Já o texto é 

caracterizado como uma 

 

[...] unidade máxima de funcionamento da língua. Não se trata, no entanto, de 
uma unidade do tipo das unidades formais da língua. Trata-se de uma unidade 
funcional (de natureza discursiva). Isto não significa que o texto deva ter este 
ou aquele tamanho para ser um texto. A unidade não é de caráter formal e sim 
funcional. A forma (esquema ou figura) é apenas uma realização específica 
do texto em constituintes linguísticos de natureza morfossintática e lexical. 
Podemos ter um texto em uma só palavra, por exemplo, uma placa de trânsito 
que cancela o pedágio: pare, até um texto em vários tomos como uma 
enciclopédia [...]. A extensão física não interfere na noção de texto em si. O 
que faz um texto ser um texto é a discursividade, inteligibilidade e articulação 
que ele põe em andamento [...]. Além disso, os textos operam basicamente em 
contextos comunicativos (seguindo nossa posição sociointerativa), o que os 
determina com língua em funcionamento (MARCUSCHI, 2008, p. 88). 

 

Entre discurso e texto temos o gênero, visto aqui como uma prática social, textual e 

discursiva, que “opera como a ponte entre o discurso como uma atitude mais universal e o texto 

enquanto a peça empírica particularizada e configurada numa determinada composição 

observável” (MARCUSCHI, 2008, p. 58). 

Os estudos sobre gêneros na Linguística Textual são bastante consolidados e utilizados 

pela comunidade acadêmica. Diante deles destacamos aqui as teorias desenvolvidas por 

Marcuschi (2008) e Travaglia (2007), que serão adotadas no processo de construção do modelo 

de análise do tesauro proposto pela pesquisa, por estabelecem teorias significativas de análise 

e categorização dos gêneros. 

Iniciaremos com a exibição dos pressupostos de Marcuschi (2008, p. 154-155, grifo 

nosso) que define gênero textual de uma forma sistemática, tendo em vista a necessidade de 

suscitar dois elementos que se relacionam a esse termo: o tipo textual e o domínio discursivo, 

os quais apresentam a seguinte estrutura: 

 

a) Tipo textual designa uma espécie de sequência retórica subjacente 
definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, 
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo). O tipo caracteriza-se 
muito mais como sequências linguísticas (sequenciação de enunciados, 
um modo retórico) do que como textos materializados; a rigor, são modos 
textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 
categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 
descrição, injunção. O conjunto de categorias para designar tipos 
textuais é limitado e sem tendência a aumentar. Quando predomina um 
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modo num dado texto concreto dizemos que esse é um texto 
argumentativo ou narrativo ou expositivo ou descritivo ou injuntivo. Os 
tipos textuais constituem sequências estruturais subjacentes na 
composição de um gênero. 

b) Gênero textual refere os textos materializados em situações 
comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos 
concretizados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
padrões sócio comunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 
técnicas. Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas 
em situações comunicativas e se expressam em designações diversas 
constituindo em principio listagens abertas. Alguns exemplos de gêneros 
textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, 
romance, bilhete, reportagem, aula expositiva, reunião de 
condomínio, notícia jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de 
remédio, lista de compras, cardápio de restaurante, instruções de 
uso, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, 
conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por 
computador, aulas virtuais e assim por diante. Como tal, os gêneros são 
formas textuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente 
situadas. 

c) Domínio discursivo constitui muito mais uma “esfera da atividade 
humana” no sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de 
classificação de textos e indica instâncias discursivas (por exemplo: 
discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso etc.). Não 
abrange um gênero em particular, mas dá origem a vários deles, já que os 
gêneros são institucionalmente marcados. Constituem práticas 
discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto de gêneros 
textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos como práticas ou 
rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de 
poder. 

 

Ao admitirmos o genêro textual, somos convictos de sua diferença entre tipo textual e 

domínio discursivo, como expostas acima, cientes da importância de considerar cada uma 

dessas instâncias, ao pensar os gêneros.  

Marcuschi (2008, p. 160) afirma que não existe uma dicotomia entre gênero e tipo e sim 

uma relação de complementaridade, ou seja, ambos coexistem e não são dicotômicos. “Todos 

os textos realizam um gênero e todos os gêneros realizam sequências típicas. Por isso mesmo, 

os gêneros são em geral topologicamente heterogêneos”. 

 

Assim, para a noção de tipo textual predomina a identificação de sequências 
linguísticas como norteadora; e para a noção de gênero textual predominam 
os critérios de padrões comunicativos, ações, propósitos e inserção sócio 
histórica. No caso dos domínios discursivos não lidamos propriamente com 
textos e sim com formações históricas e sociais que originam os discursos 
MARCUSCHI, 2008, p. 158). 
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Concordamos com a afirmação de Marcuschi (2008, 159, grifo do autor), ao considerar 

os gêneros textuais como “entidades comunicativas em que predominam os aspectos relativos 

a funções, propósitos, ações e conteúdo”. O autor traz três questões importantes a serem 

consideradas para o entendimento da função dos gêneros textuais na sociedade. São elas: 

a) a questão do sistema de controle social e uso intercultural; 

b) a questão da intergenericidade; 

c) a questão do suporte. 

Em relação à questão do gênero como sistema de controle social e uso intercultural, tem 

como ponto forte o entendimento dos gêneros textuais enquanto formas de inserção dos 

indivíduos no contexto social, seja enquanto materialização oral ou escrita de ações humanas, 

ou como recurso para organização das ações cotidianas. Para Marcuschi (2008, p.162), 

 

[...] o gênero textual não cria relações deterministas nem perpetua relações, 
apenas manifesta-as em certas condições de suas realizações [...]. Os gêneros 
orais são aprendidos naturalmente, em especial os mais informais e mais 
comuns, já os gêneros escritos vão sendo adquiridos em geral na escola, bem 
como os gêneros orais mais formais. 

 

Os gêneros textuais são importantes instrumentos para os indivíduos em seu convívio 

social por serem facilitadores do discurso, em outras palavras, por orientarem as ações sócio 

discursivas, sendo que,  

 

[...] seu domínio e manipulação depende de boa parte da forma de nossa 
inserção social e nosso poder social [...]. O meio em que o ser humano vive e 
no qual ele se acha imerso é muito maior que seu ambiente físico e contorno 
imediato, já que está envolto também por sua história e pela sociedade que 
criou e pelos seus discursos. A vivência cultural humana está sempre envolta 
em linguagem e todos os nossos textos situam-se nessas vivências 
estabilizadas em gêneros (MARCUSCHI, 2008, p.163). 

 

Para Miller (1984), gênero é uma forma de ação social, artefato cultural, importante 

como parte que integra a estrutura comunicativa de nossa sociedade. O gênero mostra o 

funcionamento da sociedade, caracterizando-se como forma verbal de ação social estabilizada 

e recorrente em textos situados em comunidades de práticas e domínios discursivos específicos. 

As manifestações socioculturais acabam moldando alguns gêneros textuais em 

diferentes sociedades, propiciando, assim, diferenças interculturais na veiculação de gêneros 

teoricamente consolidados em culturas diferentes como é o caso dos provérbios ou charges, que 

podem adquirir funções diferentes. 
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O meio em que o ser humano vive e no qual ele se acha imerso é muito maior 
que seu ambiente físico e seu contorno imediato, já que está envolto também 
por sua história, sua sociedade e seus discursos. A vivência cultural humana 
está sempre envolta em linguagem e todos os textos situam-se nessas 
vivências estabilizadas simbolicamente (MARCUSCHI, 2008, p.173). 

 

Em relação à questão da intergenericidade do gênero, o foco está voltado para a função 

de deliberar critérios para a denominação do gênero textual, entendendo-o como uma 

denominação histórica e socialmente constituída. Para Marcuschi (2008, p.164), os critérios são 

os seguintes: 

 

a) forma estrutural (gráfico; rodapé; debate; poema); 
b) propósito comunicativo (errata; endereço); 
c) conteúdo (nota de compra; resumo de novela); 
d) meio de transmissão (telefonema; telegrama; e-mail); 
e) papéis dos interlocutores (exame oral; autorização); 
f) contexto situacional (conversação esp.; carta pessoal). 

 

Vários critérios podem atuar em conjunto e sempre atuará mais de um critério na 

constituição do nome. “Mas o certo é que quando se tem algum problema ou conflito na 

designação, ela surge em atenção ao propósito comunicativo ou função” (MARCUSCHI, 2008, 

p. 165). O autor usa o termo intergenericidade como a expressão que melhor traduz o aspecto 

da hibridação ou mescla de gêneros em que um gênero assume a função do outro. 

Além da intergenericidade, existe a heterogeneidade tipológica, que segundo Marcuschi 

(2008, p. 166-167), 

 

[...] diz respeito ao fato de um gênero realizar sequências de vários tipos 
textuais (por exemplo, uma carta pessoal pode conter uma narrativa, uma 
argumentação e uma descrição, entre outras) [...]. Resumidamente, no caso 
dos gêneros, temos:  
(1) intergenericidade, um gênero com a função de outro;  
(2) heterogeneidade tipológica, um gênero com a presença de vários tipos. 

 

Por fim, a questão do suporte dos gêneros textuais, que está relacionada ao fato de 

constantes enganos ou erros no estabelecimento do que é de fato um suporte e o que é um gênero 

textual. “O suporte de um gênero um lócus físico ou virtual com formato específico que serve 

de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto” (MARCUSCHI, 2008, p. 

174). Para o autor, o suporte é imprescindível para que o gênero circule na sociedade, pois 

influencia na natureza do gênero suportado, ou seja, o suporte é determinante para a distinção 

que o gênero recebe. O suporte comporta três aspectos: 
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a) suporte é um lugar físico ou virtual, supõe-se que o suporte deve ser algo 
real (pode ter realidade virtual como no caso do suporte representado pela 
internet). Essa materialidade é incontornável e não pode ser prescindida; 
b) suporte tem formato específico, admite-se que os suportes não são informes 
nem uniformes, mas sempre aparecem em algum formato especifico, tal como 
um livro, uma revista, um jornal, um outdoor e assim por diante. Além disso, 
o fato de ser especifico significa que foi comunicativamente produzido para 
portar textos e não é um portador eventual; 
c) suporte serve para fixar e mostrar o texto, admite-se que a função básica do 
suporte seja fixar o texto e assim torná-lo acessível para fins comunicativos. 
Mas como o suporte tem um formato específico e é convencionalizado, ele 
pode ter contribuições ao gênero. Contudo, isso é problemático, pois também 
se pode dizer que os gêneros são ecológicos, no sentido de que desenvolvem 
nichos ou ambientes de realização mais adequados, seja para se fixarem ou 
circularem (MARCUSCHI, 2008, p. 175). 

 

Para entender como o suporte circula no contexto social dos gêneros, exibiremos uma 

forma de análise proposta por Marcuschi (2008), conforme a figura a seguir 

 

Figura 12 – Contexto de análise do suporte de gêneros textuais 

 
Fonte: (MARCUSCHI, 2008). 
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Identificaremos as definições dos elementos ainda não discutidos pela pesquisa: como 

evento discursivo, instituição, canal, serviço e grandes continentes.  

 

O evento discursivo caracteriza-se como uma grandeza sócio-interativa vista 
sob seu aspecto de realização contemplando os atores e toda a organização. 
Um jogo de futebol é um evento assim como uma consulta médica é um 
evento, mas no caso do jogo de futebol não há um foco discursivo e na 
consulta médica sim. 
As instituições podem constituir em alguns casos o que se poderia chamar de 
estruturas de formação discursiva ou algo parecido. Este é o caso da escola, 
igreja, quartel, universidade, tribunal etc., que podem ser vistos como 
instituições, mas não como suportes. 
Tecnicamente, o canal seria o meio físico de transmissão de sinais como o 
caso da televisão e rádio, entretanto, “ele pode ser confundido com o suporte 
dos sinais transmitidos por operarem como lócus de fixação. Pode-se dizer 
que o canal caracteriza-se como um condutor e o suporte como um fixador. 
O serviço deve ser considerado como uma categoria importante para 
distinguir entre suporte e serviço em alguns casos críticos, como na Internet, 
por exemplo, permite a remessa de informações eletrônicas e ao mesmo tempo 
a realização e instalação de páginas pessoais como suportes de gêneros 
diversos (MARCUSCHI et al 2004, p. 6-7). 

 

Diante dos componentes que corroboram para a constituição do suporte, podemos 

considerá-lo como um objeto material ou cibernético, com características específicas quanto à 

forma (tamanho, peso, entre outros) e à disposição dos recursos (tipos de fonte, espaçamento 

entre linhas, entre outros) a fim de representar o texto, promovendo sua utilização. O suporte 

de gêneros textuais pode ser classificado em dois tipos: o convencional, elaborado conforme 

sua função de portar ou fixar textos; e o incidental, que atua como suporte ocasional ou eventual. 

Para Marcuschi (2008, p.177),  

 

[...] em princípio, toda superfície física pode, em alguma circunstância, 
funcionar como suporte. Vejam-se os troncos de árvores em florestas com 
declarações de amor ou poemas em suas cascas. Por isso, convém restringir a 
noção de suportes textuais para o caso dos suportes convencionais. Não 
obstante isso, vamos analisar outros suportes incidentais, até porque eles são 
frequentes na vida urbana. 

 

No que tange ao propósito, ação e conteúdo do gênero textual, Marcuschi (2008) ressalta 

que estes elementos são bastante específicos e claros em cada gênero e que não são definidos 

pela forma, mas sim pela função que o gênero exerce no contexto social. 

 

Os gêneros textuais são dinâmicos, de complexidade variável e não sabemos 
ao certo se é possível contá-los todos, pois como são sócio-históricos e 
variáveis, não há como fazer uma lista fechada, o que dificulta ainda mais sua 
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classificação. Por isso é muito difícil fazer uma classificação de gêneros. 
Aliás, quanto a isso, hoje não é mais uma preocupação (MARCUSCHI, 2008, 
p. 159). 

 

Por entender que os gêneros textuais são dinâmicos, de complexidade variável e 

imprevisíveis no que diz respeito à quantificação, devido ao caráter sócio-histórico e variável, 

concordamos com Marcuschi (2002), ao dizer que a quantificação dos gêneros textuais é uma 

preocupação que perde espaço para as pesquisas que buscam explicar como eles se constituem 

e circulam socialmente. 

Partiremos agora para a análise da teoria proposta por Travaglia (2007), que institui 

critérios de caracterização do texto em cinco parâmetros distintos, sendo três deles baseados 

em Bakhtin (1997) e os demais de autoria pessoal: 

a) o conteúdo temático;  

b) a estrutura composicional;  

c) os objetivos e funções sociocomunicativas;  

d) as características da superfície linguística;  

e) as condições de produção.  

 

Essa visão mais ampla de um quadro de categorias de texto, em que se registra 
que elas se dividem em diferentes tipelementos e como estes se relacionam na 
constituição dos textos, nos permite no estudo mais verticalizado e 
monográfico de categorias específicas, sobretudo dos gêneros, por não 
atribuir uma característica como exclusiva e distintiva de um gênero quando, 
na verdade, ela é compartilhada com outros em virtude da atuação de 
tipos/subtipos e espécies na composição dos gêneros (TRAVAGLIA, 2008, 
p.227, grifo nosso). 

 

A seguir, teceremos comentários sobre cada um dos parâmetros de caracterização do 

texto mencionados, a começar pelo o conteúdo temático, que refere-se ao que pode “ser dito 

em uma dada categoria de texto, à natureza do que se espera encontrar dito em um dado tipo, 

gênero ou espécie de texto, o que, obviamente tem de estar ligado a um tipo de informação” 

(TRAVAGLIA, 2007, p. 43). 

A configuração do conteúdo temático nos tipos narrativo, descritivo, dissertativo e 

injuntivo é disposta por Travaglia (1991, p.55-57, grifo do autor), da seguinte forma: 

 

O tipo narrativo tem como conteúdo temático os acontecimentos ou fatos 
organizados em episódios (indicação e detalhamento – geralmente por meio 
de descrição – de lugar, tempo, participantes/actantes/ personagens + 
acontecimento: ações, fatos ou fenômenos que ocorrem). No caso da espécie 
história da narração, os episódios aparecem encadeados entre si caminhando 
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para um desfecho ou resolução e um resultado. Já na espécie não-história da 
narração, os episódios estão lado a lado no texto, mas não se encadeiam, 
conduzindo a uma resolução e a um resultado.  
O tipo descritivo vai se caracterizar por trazer a localização do objeto de 
descrição (não obrigatoriamente), características (cores, formas, dimensões, 
texturas, modos de ser, etc.) e/ou componentes ou partes do “objeto” descrito.  
No tipo dissertativo, o que importa como informação são as entidades, as 
proposições sobre elas e as relações entre estas proposições, sobretudo as de 
condicionalidade, causa/consequência, de oposição (ou contrajunção), as de 
adição (ou conjunção), de disjunção, de especificação, inclusive 
exemplificação, de ampliação, de comprovação, etc.  
No tipo injuntivo, o conteúdo é sempre algo a ser feito e/ou como ser feito, 
uma ou várias ações ou fatos e fenômenos cuja realização é pretendida por 
alguém. Os fatos e fenômenos aparecem sobretudo, nos injuntivos de volição, 
os chamados textos optativos.  

 

O conteúdo temático é visto por Travaglia (2007, p.44), como uma importante 

característica, por atuar como indicador do objetivo ou assunto, como mostram os exemplos 

nos gêneros: convite, convocação, intimação, notificação, nos quais 

 

[...] o chamado pode configurar uma obrigatoriedade de atendimento 
(convocação, notificação, intimação) ou não (convite), conforme quem o faz, 
mas isso tem a ver com as condições de produção. Ainda se pode observar, na 
caracterização, um detalhamento maior no conteúdo de alguns gêneros, na 
dependência de espécies. Por exemplo, no caso do convite, conforme o 
elemento para o qual se convida, se configuram espécies de convite com 
influência no conteúdo: convite de casamento, de aniversário, para 
apresentações (espetáculos, conferências, etc.), cursos, etc. Assim, um convite 
de casamento se caracteriza por indicar minimamente: quem se casa, os pais 
dos nubentes (opcional, mas esperável pelas regras sociais de cortesia), local 
e data do casamento e se haverá ou não recepção festiva após o ato religioso 
ou civil. Já num convite para uma apresentação, deve-se colocar outro tipo de 
informação: o tipo da apresentação (espetáculo, conferência, outra), o 
conteúdo/tema/assunto quando for o caso (palestras e cursos, por exemplo), 
quem faz a apresentação, se para estar presente o convidado deverá ou não 
pagar. 

 

A estrutura composicional está relacionada aos seguintes critérios (TRAVAGLIA, 

2007): 

a) superestrutura; 

b) disposição de elementos do texto e elementos de versificação; 

c) composição do texto por tipos e espécies; 

d) dimensão do texto (o tamanho médio dos textos); 

e) a classificação do texto quanto à composição; 

f) as linguagens utilizadas no texto. 
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Quanto à superestrutura, Travaglia (2007) ressalta que ela tem importância fundamental 

na caracterização de categorias de texto por fixar a sistematização de suas partes ou categorias 

obrigatórias.  

A seguir, apresentaremos um quadro com os principais tipos (descrição, dissertação, 

injunção e narração), juntamente com os modos de interação com um gênero (modo de 

enunciação, objetivo da enunciação, o interlocutor, tempo referencial e tempo da enunciação). 

 

Quadro 8 - Forma de interação da descrição, narração, dissertação e injunção com o gênero 
Modo ou forma de interação - O modo de enunciação é dado pela perspectiva em que o 
enunciador/locutor se coloca, considerando-se o processo de enunciação como "uma 
atualização temporal e espacial do locutor em seu discurso” 
Descrição Enunciador na perspectiva do espaço em seu conhecer; 
Narração Enunciador na perspectiva do tempo 
Dissertação Enunciador na perspectiva do conhecer, abstraindo-se do tempo e do espaço 
Injunção Enunciador na perspectiva do fazer posterior ao tempo da enunciação 
Modo ou forma de interação - O objetivo da enunciação é uma atitude do enunciador em 
relação ao objeto do dizer” 
Descrição O que se quer é caracterizar, dizer como é 
Narração O que se quer é contar, dizer os fatos, os acontecimentos, entendidos estes 

como os episódios, os casos, a ação em sua ocorrência; 
Dissertação Busca-se o refletir, o explicar, o avaliar, o conceituar, expor ideias para dar a 

conhecer, associando-se à análise e à síntese de representações; 
Injunção Diz-se a ação requerida, desejada, diz-se o que e/ou como fazer; incita-se à 

realização de uma situação. 
Modo ou forma de interação - No enunciado, o interlocutor se apresenta de forma 
diferenciada em cada tipo” 
Descrição Como o "voyeur" do espetáculo; 
Narração Como o assistente, o espectador não participante; 
Dissertação Como ser pensante, que raciocina; 
Injunção Como aquele que realiza aquilo que se requer, ou se determina que seja feito, 

aquilo que se deseja que seja feito ou aconteça. 
Modo ou forma de interação - Em relação ao tempo referencial (o tempo da ocorrência no 
mundo real em sua sucessão cronológica) temos: 
Descrição Simultaneidade das situações; 
Narração Simultaneidade das situações; 
Dissertação Não simultaneidade das situações, portanto sucessão 
Injunção Indiferença à simultaneidade ou não das situações 
Modo ou forma de interação - relação ao tempo da enunciação (o momento da 
produção/recepção do texto, que pode ou não coincidir com o referencial) temos: 
Descrição Pode haver ou não coincidência entre o tempo da enunciação e o referencial, 

podendo o da enunciação ser posterior, simultâneo ou anterior. Ex: a 
descrição passada (pret. imp. do ind.) e presente (pres. do ind.) e mais 
raramente a descrição futura. A descrição se caracteriza sempre pelo aspecto 
imperfectivo e pela modalidade de certeza.  

Narração Pode haver ou não coincidência entre o tempo da enunciação e o referencial, 
podendo o da enunciação ser posterior, simultâneo ou anterior. Ex: a narração 
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passada (tempo da enunciação posterior ao referencial) (pret. perf. e mais-
que-perf. do ind.), menos frequentemente a narração presente (pres. do ind.) 
e raramente a narração futura.  

Dissertação Pode haver ou não coincidência entre o tempo da enunciação e o referencial, 
podendo o da enunciação ser posterior, simultâneo ou anterior. Ex: a 
dissertação presente (pres. do ind.) e raramente a dissertação passada (pret. 
perf. do ind.) e futura.  

Injunção Tempo referencial é sempre posterior ao da enunciação 
Fonte: (TRAVAGLIA, 1996, p.108). 

 

Quanto à disposição de elementos do texto e elementos de versificação podemos dizer 

que são recorrentes em tipos ou subtipos textuais específicos como: 

 

[...] algumas espécies do gênero poema do tipo lírico:  
a) acróstico: as letras iniciais dos versos lidas na vertical formam um nome ou 
frase;  
b) balada: poema composto de três oitavas e uma quadra final, às vezes 
substituída por uma quintilha, que é o ofertório, versos octossílabos, três rimas 
cruzadas ou variáveis;  
c) soneto: composição de quatorze versos, distribuídos em duas quadras e dois 
tercetos, sendo o último verso chamado de “chave de ouro” por conter a 
essência do poema;  
d) haicai: poema de forma fixa com estrofes de três versos com um total de 
dezessete sílabas métricas assim distribuídas: primeiro verso: cinco sílabas; 
segundo verso: sete sílabas; terceiro verso: cinco sílabas); etc. (TRAVAGLIA, 
2007, p.54). 

 

As letras iniciais dos versos no acróstico e das palavras em poemas figurativos são 

exemplos de disposição de elementos do texto. Já o número de versos e tipos de verso quanto 

ao número de sílabas métricas e o ritmo, o número de estrofes e tipo de estrofe quanto ao número 

de versos, os esquemas de rimas e tipos de rima são casos de elementos de versificação 

(TRAVAGLIA, 2007). 

Quanto à composição por tipos e espécies, Travaglia (2007, p.55) afirma ser uma 

situação relacionada ao fato de “como os tipos se relacionam e como é feita sua distribuição ou 

não por partes ou categorias da superestrutura do gênero”. O autor propõe um quadro com 

gêneros necessariamente compostos por determinados tipos como dominantes. 

 

Quadro 9 – Gêneros compostos por um tipo em termos de dominância 
Tipo 

 
Exemplos de gêneros necessariamente compostos por um tipo em 

termos de dominância 
Descritivo  Até 2003, não observávamos nenhum gênero necessariamente 

descritivo. Atualmente incluímos a qualificação e o classificado. 
Dissertativo  Tese, dissertação de mestrado, artigo acadêmico-científico, editorial de 

jornal, monografia, conferência, artigo de divulgação científica, etc. 
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Injuntivo  Mensagem religiosa-doutrinária, instruções, manuais de uso e/ou 
montagem de aparelhos e outros, receitas de cozinha e receitas médicas, 
textos de orientação comportamental (ex.: como dirigir), etc. 

Narrativo  Atas, notícias, peças de teatro, romances, novelas (literárias, de rádio e 
TV), contos, contos de fadas, fábulas, apólogos, parábolas, mitos, 
lendas, anedotas, piadas, fofoca, caso, biografia, epopeia, poema 
heroico, poema burlesco, etc. Podem ser incluídos aqui os gêneros em 
que há fusão com o tipo dramático: comédia, tragédia, drama, farsa, 
auto, esquete, ópera, vaudeville, etc. 

Fonte: (TRAVAGLIA, 2007, p.56) 
 

Travaglia (2007, p.56) ressalta que ao caracterizar os gêneros, será sempre importante 

considerar 

 

a) quais tipos entram em sua composição;  
b) se o fazem fundindo-se ou conjugando-se. Até onde pudemos observar, 
parece que o intercâmbio não é caracterizador de nenhuma categoria de texto, 
mas apenas um recurso utilizado para criação de certos efeitos na interação 
comunicativa feita por meio do texto;  
c) se quando se conjugam algum dos tipos é dominante ou não e qual o papel 
dos demais;  
d) se os tipos estão ou não correlacionados com partes da superestrutura. 

 

Quanto à dimensão do texto (tamanho médio dos textos), Travaglia (2007) defende que 

apesar de não haver um padrão exato em relação à dimensão textual de um gênero, existe uma 

estimativa desta dimensão determinada pelo próprio sujeito, entende que geralmente um conto 

tende a ter uma extensão menor do que um romance. Como elemento de característico da 

estrutura composicional, o autor defende que  

 

Certamente muitos dirão que este critério é problemático. Não se pode deixar 
de concordar com tal afirmação, mas também não se pode deixar de 
reconhecer que a dimensão do texto de dado gênero é caracterizadora do 
mesmo. Basta pensar que ninguém imaginará ser um conto, uma fábula, um 
apólogo, uma parábola, um caso, um texto narrativo de duzentas páginas 
impressas em um livro. Além disso, convém lembrar que alguns gêneros 
podem apresentar dimensão muito variável. É o caso do conto de fadas, que 
não tem a dimensão como um critério válido em sua caracterização, pois se 
tem contos de fada curtos e contos de fada bastante longos. Nesse caso, ainda 
acresce o problema de caracterização criado por adaptações e versões 
facilitadas desses contos que geralmente reduzem, e muito, a sua dimensão 
(TRAVAGLIA, 2007, p.57). 

 

Quanto à classificação do texto por sua composição, trata-se de uma proposta advinda 

da teoria literária que estipula uma classificação das obras em textos representativos, 

expositivos e mistos (TAVARES, 1974 apud TRAVAGLIA, 2007). 
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No representativo, a forma essencial parece ser o diálogo e, no expositivo, o 
monólogo, mas não é só isso que caracteriza um texto como expositivo ou 
representativo. Na verdade, o representativo, como o nome diz, faz com que 
o recebedor do texto tenha diante de si uma reprodução de determinada 
situação, enquanto no expositivo tem-se um relato ou um comentário da 
situação (TRAVAGLIA, 2007, p.57). 

 

A composição representativa aparece nos gêneros teatrais, compostos pelo tipo 

dramático (comédia, tragédia, drama, farsa, auto, esquete, etc.); gêneros dissertativos; e outros 

gêneros como os quadrinhos, as tiras, os filmes e os textos dramáticos quando encenados no 

teatro. Já a composição expositiva aparece nos gêneros narrativos, podendo ter trechos 

representativos, que podem vir a ser considerados gêneros de composição mista 

(TRAVAGLIA, 2007). 

Quando ao uso de linguagens enquanto critério de estrutura composicional, Travaglia 

(2007) afirma que quase todos os gêneros (narração, dissertação, descrição, injunção) são 

compostos exclusivamente pela língua, contudo, ele ressalta vários exemplos em que a presença 

de várias linguagens é caracterizadora dos gêneros: 

 

a) as histórias em quadrinhos e as tiras são compostas pela linguagem verbal 
(língua), geralmente dialogada, e pelas imagens em desenhos, que 
representam outras formas de linguagem utilizadas na interação face a face, 
como gestos e expressões fisionômicas. Em alguns casos, esses gêneros 
lançam mão também das cores para sugestão, por exemplo, de atmosferas, 
sentimentos, estados de espírito; b) os filmes e novelas de televisão utilizam 
um grande número de linguagens: língua, gestos, expressões fisionômicas, 
imagens (em desenho ou ortografia), música, luz e suas variações, cores e, 
menos sistematicamente, arquitetura, escultura, dança e determinados sons 
que evocam elementos psicológicos ou onomatopeízam sons e ruídos da 
realidade representada;  
c) os textos publicitários podem usar linguagens diversas, mas parece que não 
obrigatoriamente, e há diferenças entre as publicidades impressas e aquelas 
apresentadas por meio de filmes e vídeos;  
d) A linguagem básica das notícias e reportagens, seja impressa, seja nos 
telejornais e outras formas de transmissão possíveis, é a língua. As outras 
formas de linguagem (imagem – desenhos e fotos, música, sons, cores, gestos, 
expressões fisionômicas, etc.) parecem ter um papel de apoio, ilustração, 
esclarecimento, complementação, etc.; 
e) o gênero jornalístico “texto legenda” foi caracterizado por Silva (2007, 
p.132) como uma variedade de notícia em que se tem “uma foto e um texto 
que a explica e relata o fato/evento noticiado” e pode funcionar como outro 
gênero jornalístico, “a chamada”. Portanto, é um gênero composto por duas 
linguagens: a língua e a imagem (geralmente foto) (TRAVAGLIA, 2007, 
p.58). 

 

O terceiro parâmetro para a caracterização do texto são os objetivos e funções 

sociocomunicativas, ponto que proporciona forte relação com a teoria dos atos de fala, já que, 
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além dos gêneros serem definidos por sua função sociocomunicativa, os tipos também trazem 

objetivos, que segundo Fávero e Koch (1987) são identificados como um ato ou macro-ato de 

fala. 

A teoria dos atos de fala surgiu na Filosofia da Linguagem e tem como pioneiro o 

filósofo John Austin que entendia a linguagem como uma forma de ação e passou a refletir 

sobre os diversos tipos de ações humanas que se realizam através da linguagem, o que ele 

denomina como atos de fala (SILVA, 2016). Em seus estudos, Austin distinguiu o enunciado 

em dois tipos:  

 

a) os constativos, que descrevem ou relatam um estado de coisas, e que, por 
isso, se submetem ao critério de verificabilidade, isto é, podem ser 
rotulados de verdadeiros ou falsos;  

b) os performativos, que não descrevem, não relatam, nem constatam 
absolutamente nada, ou seja, não se submetem ao critério de 
verificabilidade (não são falsos nem verdadeiros). Mais precisamente, são 
enunciados que, quando proferidos na primeira pessoa do singular do 
presente do indicativo, na forma afirmativa e na voz ativa, realizam uma 
ação (AUSTIN, 1962 apud SILVA, 201612) 

 

Contudo, ao avançar em seus estudos, Austin conclui que todos os enunciados são 

performativos (porque, no momento em que são enunciados, realizam algum tipo de ação), e 

partindo desse pressuposto, ele identifica três atos simultâneos que se realizam em cada 

enunciado: o locucionário, o ilocucionário e o perlocucionário (SILVA, 2016). 

 

Todo ato de fala é ao mesmo tempo locucionário, ilocucionário e 
perlocucionário. Assim, quando se enuncia a frase: Eu prometo que estarei em 
casa hoje à noite, há o ato de enunciar cada elemento linguístico que compõe 
a frase. É o ato locucionário. Paralelamente, no momento em que se enuncia 
essa frase, realiza-se o ato de promessa. É o ato ilocucionário: o ato que se 
realiza na linguagem. Quando se enuncia essa frase, o resultado pode ser de 
ameaça, de agrado ou de desagrado. Trata-se do ato perlocucionário: um ato 
que não se realiza na linguagem, mas pela linguagem (AUSTIN, 1962 apud 
SILVA, 201613). 

 

Daremos ênfase ao ato ilocucionário por sua relação com o parâmetro desenvolvido por 

Travaglia (2007). O ato ilocucionário é acionado por estados mentais e deve atender a algumas 

condições para que seja realizado de forma devida. Conforme Silva (2008), elas se concretizam 

pela junção das ações abaixo: 

a) utilizar meu corpo (aparelho fonador); 

                                                 
12 Documento não paginado. 
13 Documento não paginado. 
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b) selecionar as palavras da língua entendida pelo locutor e interlocutor, (o discurso pode 

ser realizado de forma escrita também); 

c) expressar o objetivo do seu ato, por exemplo: promessa (o objetivo é compromissivo); 

d) apresentar um conteúdo proposicional de seu ato ilocucionário, com algumas condições, 

por exemplo: uma promessa deve indicar uma ação do locutor a ser realizada no futuro); 

e) estabelecer condições sobre o conteúdo proposicional – as condições preparatórias 

(maneiras) devem ser boas para o interlocutor, por exemplo: na promessa é aquela ação 

prometida e que deve ser boa para o interlocutor; 

f) promover condições de sinceridade, ou seja, que o locutor possua o estado mental que 

exprima ao realizar o ato, demonstrada, por exemplo, através do grau de força da 

entonação da voz. 

Vale ressaltar que um ato ilocucionário atua sem que sejam cumpridas todas as 

condições que foram expostas acima, bastando que o locutor experimente uma condição de 

satisfação, deve conter a noção de verdade por correspondência, ou seja, sua concretização deve 

considerar que na proposição-enunciado (SILVA, 2008): 

a) Se cumpre promessas; 

b) Se obedece ordens, comandos, etc.; 

c) Se estabelece asserções verdadeiras, ou seja, o sucesso não implica satisfação. 

Em outras palavras, uma proposição é verdadeira quando o objeto que essa proposição 

representa, exista no mundo. Além disso, é necessário considerar que a condição de sucesso 

não admite que o conteúdo proposicional seja dirigido para o passado. Vale ressaltar também 

que um ato ilocucionário só atinge a condição de ato perfeito ou condições de felicidade, quando 

todos os pontos das condições de sucesso são contemplados. Os atos ilocucionários são 

identificados por verbos (marcadores no texto) e se caracterizam conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 10 – Características dos atos ilocucionários 
ATOS 

ILOCUTÓRIOS 
FINALIDADE ILOCUTÓRIA 

Marcas Linguísticas 
 
 

ASSERTIVOS 

Expressar o comprometimento do falante/locutor com a “verdade” da 
proposição (sua asserção pode ser submetida ao teste do verdadeiro 
ou falso). 
 
Ocorrências: Verbos declarativos e de atividade mental: 
afirmar, negar, concordar, discordar, informar, responder... 
entender, aceitar, achar, acreditar, considerar, entender... 

 
 
 

Levar o interlocutor a realizar/fazer coisas; levar o interlocutor a 
realizar o ato (verbal ou não verbal) referido no enunciado do locutor. 
Compromete o interlocutor com uma obrigação. 
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DIRETIVOS  
Ocorrências: Alguns verbos: ordenar, sugerir, perguntar, permitir, 
aconselhar, exigir, determinar, implorar... 
Frases dos tipos imperativo e interrogativo. 

 
 
 
 

EXPRESSIVOS 

Expressar sentimentos e atitudes (ou o estado psicológico) do locutor 
em relação a uma determinada situação, a certa determinada 
realidade. 
Ocorrências: Verbos expressivos: agradecer, felicitar, lamentar, 
congratular-se, desculpar-se (pedir desculpas), deplorar... 
Modalizações adverbiais, intensificadores: bem/mal, tanto, 
bastante, muito... 
Expressões exclamativas (valorativas, afetivas, com 
intensificadores): 
“Que bela história, com tanta imaginação!” 
“Isso me irrita demais!” 

 
 
 

COMISSIVOS (ou 
compromissivos) 

Produzir uma mudança por meio do que dizemos; comprometer o 
locutor a realizar o ato expresso no enunciado. Compromete o 
locutor com uma obrigação. 
 
Ocorrências: Verbos compromissivos: assegurar, jurar, tencionar, 
prometer, garantir, apostar... 
Frases no futuro (ou seus substitutos): “Venho cedo.” 
Frases indicando condição-consequência (com comprometimento do 
locutor): “Quando chove/Se chover, nem saio de casa.” 

 
 
 
DECLARATIVOS 

Promover uma mudança na realidade por intermédio do próprio 
enunciado, apoiada na autoridade/poder institucional ou individual 
do locutor. Dependem de situações extralinguísticas baseadas nos 
papeis institucionais ocupados por locutores e interlocutores. 
 
Ocorrências: Fórmulas de abertura e fechamento de sessões, 
casamento, batismo, julgamentos... 
Verbos como declarar, nomear, determinar, julgar, considerar... 

Fonte: (SEARLE, 1969 apud SILVA, 2016) 

 

Dando continuidade aos parâmetros objetivos e funções sociocomunicativas, 

apresentamos a proposta de Travaglia (2007, p.60), cujos os objetivos do enunciador ou funções 

comunicativas estão presentes em alguns tipos, como por exemplo: 

 

a) na descrição visa-se, ao caracterizar, dizer como é o objeto do dizer; 
b) na dissertação busca-se o refletir, o explicar, o avaliar, o conceituar, expor 
ideias para dar a conhecer, para fazer saber, associando-se à análise e à síntese 
de representações; 
c) na injunção objetiva-se dizer a ação requerida, desejada, é dizer o que e/ou 
como fazer e assim incitar o alocutário à realização da situação; 
d) na narração o objetivo é contar, dizer os fatos, os acontecimentos.  
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Travaglia (2007, p.61) elabora um estudo em que mostra quarenta e oito gêneros que se 

definem por atos de fala que representam exatamente sua função sociocomunicativa. Vejamos 

o quadro abaixo: 

 

Quadro 11 - Gêneros definidos por atos de fala 
 Grupos de gêneros Função básica comum 

01 Aviso, comunicado, edital, informação, informe Dar conhecimento de algo 
participação, citação a alguém 

02 Acórdão, acordo, convênio, contrato, convenção Estabelecer concordância 
03 Petição, memorial, requerimento, abaixo 

assinado, 
Pedir, solicitar requisição, 
solicitação 

04 Alvará, autorização, liberação Permitir  
05 Atestado, certidão, certificado, declaração Dar fé da verdade de algo 
06 Ordem de serviço, decisão, resolução Decidir, resolver 
07 Convite, convocação, notificação, intimação Solicitar a presença 
08 Nota promissória, termo de compromisso, voto Prometer 
09 Decreto, decreto-lei, lei, resolução Decretar ou estabelecer normas 
10 Mandado, interpelação Determinar a realização de algo 
11 Averbação, apostila Acrescentar elementos a um 

documento, declarando, 
corrigindo, ratificando 

Fonte: (TRAVAGLIA 2007, p. 62) 
 

O quarto parâmetro para a caracterização do texto são as características da superfície 

linguística, “elementos composicionais de formulação da sequência linguística”, que se refere 

“a qualquer plano da língua (fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático) ou 

nível (lexical, frasal, textual)” (TRAVAGLIA, 2007, p. 62). 

 

É preciso que fique claro que a caracterização por meio desse parâmetro não 
se refere pura e simplesmente ao recurso linguístico utilizado, mas também a 
sua relação com as propriedades da categoria. Estamos chamando de 
propriedades, por exemplo, as perspectivas definidoras dos tipos, a 
instauração de locutor e alocutário enquanto enunciadores (produtores de uma 
enunciação contextualizada e condicionada pelos contextos de situação e 
sócio histórico ideológico, por objetivos de interação, etc., enfim, 
considerando-se as condições de produção), os objetivos/funções das 
categorias de texto, os objetivos/funções definidores de gêneros, etc. 
(TRAVAGLIA, 2007, p. 63). 

 

Um exemplo de estudo ligado à característica da superfície linguística foi desenvolvido 

por Travaglia (1991, 2005), quando analisou o funcionamento textual-discursivo do verbo no 

Português do Brasil, observando que o uso dos tipos de verbos é regulado pelos quatro tipos de 

textos utilizados na análise (descrição, dissertação, injunção e narração). Foi constatado que 
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existe uma correlação clara entre propriedades e marcas linguísticas na formulação de cada tipo 

de texto, como veremos a seguir de forma simplificada no quadro abaixo.  

 

Quadro 12 - Propriedades e marcas linguísticas na formulação dos tipos descritivo, 
dissertativo, injuntivo e narrativo 

NO TIPO DESCRITIVO: 
1) a descrição se faz sobretudo com verbos dinâmicos. Os estáticos aparecem muito na 
descrição estática, mas eles não são a maioria; 
2) os únicos verbos gramaticais que aparecem são os de ligação, sobretudo na descrição 
estática, daí o alto número de frases nominais sem verbo; 
3) aparecem verbos enunciativos ligados à visão, já que se instaura o interlocutor como 
"voyeur": ver, perceber, notar, observar, admirar, avistar (sentido sensorial); 
4) os textos descritivos só são possíveis com o aspecto imperfectivo, sendo que na descrição 
narradora aparecem os aspectos durativo e iterativo (de duração limitada) e na descrição 
comentadora os aspectos indeterminado e habitual (de duração ilimitada).  
5) o tempo para a descrição será dado sempre pela relação entre o tempo referencial e o da 
enunciação": a) passado para as descrições passadas" (estáticas e dinâmicas, narradoras e 
comentadoras)  

NO TIPO DISSERTATIVO: 
1) são os textos com maior porcentagem de verbos gramaticais, sobretudo os auxiliares 
modais das mais diferentes modalidades, os ordenadores textuais, as expressões e os verbos 
de relevância.  
2) contêm todos os tipos de verbos: dinâmicos, estáticos e gramaticais; 
3) aparecem os verbos enunciativos de pensar, já que se instaura o interlocutor como ser 
pensante, que raciocina: pensar, achar, saber, parecer, etc; 
4) os textos dissertativos só podem ser formulados com os aspectos imperfectivo, começado, 
cursivo e os de duração ilimitada (indeterminado e habitual), já que pretendem apresentar 
fatos como válidos para todos os tempos; 
5) como um texto do conhecer conceitual, é o tipo de texto com o maior número de 
modalidades presentes,  

NO TIPO INJUNTIVO 
1) aparecem auxiliares modais de modalidades imperativas, sobretudo obrigação e 
prescrição; 
2) são constituídos essencialmente de verbos dinâmicos (ações); 
3) aparecem verbos enunciativos mais no discurso indireto, e ligados à condição do produtor 
do texto de incitador e do recebedor de potencial executor das ações: mandar, ordenar, 
determinar, pedir, suplicar, sugerir, recomendar, etc. 
4) são marcados pela não atualização do aspecto; 
5) só são possíveis com as modalidades imperativas (obrigação, permissão, ordem, proibição, 
prescrição) e com a volição e que são características dos textos injuntivos; 
6) o tempo característico é o futuro independentemente da forma verbal. 

NO TIPO NARRATIVO 
1) os verbos predominantes são os marcadores temporais e os auxiliares aspectuais,  
são constituídos essencialmente por verbos dinâmicos (ações, fatos, fenômenos, 
transformativos); 
2) aparecem verbos enunciativos de contar e assistir, já que o produtor é o contador e o 
receptor é o assistente dos episódios: presenciar, assistir, ver (tudo/ o que 
acontecer/suceder/ocorrer), contar, relatar, narrar, falar/dizer (tudo/o que acontecer/ocorrer); 
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3) só são possíveis com o aspecto perfectivo que caracteriza a narração. Dos aspectos de 
duração os mais característicos da narração são o durativo, o iterativo e o pontual; 
4) as modalidades características desse tipo de texto são a certeza e a probabilidade, uma vez 
que são os textos que dão a conhecer os acontecimentos; 

Fonte: (TRAVAGLIA, 2005, p.32-33). 

 

Um outro exemplo fora dos elementos do verbo são os marcadores do tempo, que 

Travaglia (2007) ressalta serem muito frequentes nos tipos: narrativo, descritivo, dissertativo e 

injuntivo.  

 

a) nos descritivos predominam os conectores de conjunção, somando as 
características que formam o “quadro” resultante da descrição e aparecem 
também os de contrajunção, permitindo a oposição de características para o 
mesmo fim (Ela é bonita, mas um pouco deselegante); 
b) nos dissertativos, como importam as relações entre ideias constituintes do 
conhecer, aparecem conectores para os mais diferentes tipos de relações: 
conjunção, contrajunção ou oposição, disjunção ou alternância, causa / 
consequência (explicativas, justificativas, causais, condicionais, finais, 
consecutivas, conclusivas), comparação (comparativas, conformativas), 
comprovação, especificação (incluindo a exemplificação) entre outras; 
c) nos narrativos, os conectores são fundamentais para marcar relações 
temporais, como: i) expressões: era uma vez; ii) datas: em 1997, no dia 25 de 
outubro de 2003; iii) conectores de valor temporal: conjunções e locuções 
conjuntivas (quando, enquanto, logo que, assim que, depois/antes que, etc.); 
preposições ou locuções prepositivas (após, antes de, depois de, etc.); 
sequenciadores ou encadeadores temporais no tempo referencial, tais como: 
aí, daí, então, etc.; iv) advérbios e adjuntos adverbiais de tempo: há muito 
tempo atrás, à noite, em três dias, por muitos anos, dali a algum tempo, naquele 
momento; v) nomes (substantivos e adjetivos) indicadores de tempo: dia, mês, 
semana, ano, década, atrasado, adiantado, temporário, transitório, etc.), entre 
outros; vi) tempos verbais: passado, presente, futuro; 
d) na injunção são importantes os conectores de sequenciamento de ações (em 
textos injuntivos que ensinam a fazer e como fazer com diversos passos) 
(TRAVAGLIA, 2007, p.67-68). 

 

Travaglia (2007, p.71) ressalta ainda que  

 

a caracterização das categorias de texto pelo parâmetro de como se constrói a 
superfície linguística do texto pode apresentar recursos de todos os planos e 
níveis como caracterizadores. Desse modo não se pode esquecer que 
elementos composicionais de formulação da sequência linguística, advindos 
da correlação entre marcas e propriedades próprias da categoria de texto em 
formulação ou recepção configuram características de superfície linguística 
de cada categoria de texto e, portanto, têm de ser observadas ao caracterizar 
tais categorias. 
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O quinto e último parâmetro para a caracterização do texto são as condições de 

produção, que segundo Travaglia (2007), possibilita a observação de aspectos como: quem 

produz o texto? Para quem? Quando? Onde? Em qual tipo de suporte? Para o autor, 

 

O critério de “quem produz” inclui tanto o indivíduo (geralmente ocupando 
um lugar social) como a comunidade discursiva (SWALES, 1990), ou esfera 
de ação social (BAKHTIN, 1992), ou formações sociais (BRONCKART, 
2003), ou domínio discursivo (MARCUSCHI, 2002). A comunidade 
discursiva é importante na caracterização sobretudo dos gêneros que, como 
vimos, são os que realmente circulam e funcionam em dada sociedade e 
cultura (TRAVAGLIA, 2007, p. 72). 

 

Travaglia (2011) informa que a comunidade discursiva pode também usar gêneros 

compartilhados com outras comunidades o que configura o lócus de criação de gêneros que o 

autor denomina de esfera de ação social. 

 

Com muita frequência, uma das grandes dificuldades da pesquisa de gêneros 
junto a comunidades discursivas é o acesso à vivência das mesmas e 
participação de suas rotinas, o que permite não só levantar os gêneros, mas 
também perceber a relação entre eles, seu possível encadeamento em termos 
de sucessão causal ou não, hierarquização, condicionamentos de aspectos 
diversos, etc. Essas dificuldades podem ser fruto de limitações de tempo e 
disponibilidade do pesquisador para participar das rotinas da comunidade, 
mas também, muito frequentemente, vêm de fatores como uma certa reserva 
dos membros das comunidades em relação aos propósitos do pesquisador, o 
receio de interferência na rotina da comunidade, os sigilos profissionais ou de 
outra natureza (que obstaculizam a consulta a textos para a análise) e mesmo 
pouca disponibilidade de tempo dos membros das comunidades. Daí a 
relevância de comunidades e membros da mesma que entendem a importância 
da pesquisa e cooperam efetivamente” (TRAVAGLIA, 2011, p. 2). 

 

Utilizaremos as teorias propostas por Marcuschi (2008) e Travaglia (2007) para orientar 

a construção das categorias de análises referentes a etapa ‘dimensão textual’ prevista no modelo 

de avaliação do tesauro. 

a) da teoria desenvolvida por Marcuschi (2008) utilizaremos as questões: 

intergenericidade e suporte, na etapa ‘dimensão textual’.  

b) da teoria elaborada por Travaglia (2007), utilizaremos as premissas: a) objetivos e 

funções sócio-comunicativas e b) características da superfície linguística, na etapa 

‘dimensão textual’. 
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3.3 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

Os avanços da Linguística Textual culminaram no surgimento de importantes 

abordagens metodológicas voltadas ao texto e ao discurso, como por exemplo, a Análise 

Textual dos Discursos (doravante ATD), entendida como um “subdomínio do campo mais vasto 

da análise das práticas discursivas, desvencilhada da gramática de texto e uma análise de 

discurso emancipada da análise de discurso francesa” (ADAM, 2011, p. 43).  

A ATD é uma abordagem teórica e descritiva, elaborada com o objetivo de “teorizar e 

descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da unidade de grande 

complexidade que constitui um texto”. (ADAM, 2011, p. 63). Ela está relacionada à descrição 

e à definição de diferentes unidades como as operações, em todos os níveis de complexidade, 

que são realizadas sobre os enunciados, atuando como proposta metodológica em estudos 

desenvolvidos na Linguística em que o foco seja os níveis ou planos do discurso e do texto. 

Vejamos a figura a seguir: 

 

Figura 13 – Esquema dos níveis ou planos de análise do discurso e do texto para a ATD 

 

Fonte: (ADAM, 2011, p. 61). 
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Os planos de análise estipulados pela ATD correspondem aos seguintes elementos 

(ADAM, 2011): 

a) os elementos que encadeiam o plano do discurso: ação visada, objetivos (N1), interação 

social (N2), formação sociodiscursiva (N3), interdiscurso, socioletos e intertextos, e os 

gêneros; 

b) os elementos que encadeiam o plano do texto (textura): proposições, enunciados e 

períodos (N4), estrutura composicional (sequências e planos de textos) (N5), semântica 

(representação discursiva) (N6), enunciação (responsabilidade enunciativa e coesão 

polifônica) (N7) e atos de discurso (ilocucionário e orientação argumentativa) (N8). 

Quanto aos níveis ou planos da análise do discurso, eles se constroem mediante o 

desenvolvimento de um ato comunicativo feito por indivíduos que visam certas ações, ou 

objetivos (N1), os quais se inserem em um determinado contexto social, a ser entendido como 

uma formação sociodiscursiva (N3), que agregada a uma variante linguística (socioleto) e aos 

gêneros de discurso em circulação (interdiscurso), determinarão, de fato, o que pode e deve ser 

dito/escrito a partir de uma dada situação, em uma determinada circunstância sociocultural. O 

ato de linguagem materializado em um gênero textual, apresenta-se em determinado suporte, 

propiciando a interação social (N2), pois precisa ser lido para poder comunicar algo, já que, 

texto não lido não comunica. Ainda sobre os elementos pertencentes ao plano do discurso, vale 

ressaltar que, 

 

[...] a formação sociodiscursiva está em uma via de mão dupla com a interação 
social, a qual é intermediária da relação entre a ação de linguagem visada e a 
formação sociodiscursiva. Além disso, a ação de linguagem, representada em 
N1 liga-se a N2, a qual remete às condições de produção e de recepção que, 
por sua vez, estão relacionadas à formação sociodiscursiva e ao interdiscurso 
[...]. O traço da formação discursiva que interessa a Adam (2011) é o da 
estabilização oferecida pelos lugares sociais e que se reflete nos gêneros 
discursivos, ou seja, é o traço da institucionalização e da regularidade das 
ações simbólicas presentes no espaço sociodiscursivo. Para o autor, as 
situações de interação nos lugares sociais oferecem uma variedade de 
possibilidades para a constituição dos enunciados, no entanto, essas mesmas 
situações de interação apresentam lugares institucionalizados, nos quais os 
gêneros e a língua funcionam como fatores de estabilização e regulação dos 
enunciados [...]. Por fim, os gênero(s) são tratados na relação com a 
historicidade das práticas sociais e com os tipos de discursos 
institucionalizados, que funcionam a partir de uma interdiscursividade e a por 
meio dos quais se materializam os discursos e se firmam os sentidos que 
configuram as ações de linguagem (JURACH, 2015, p. 106-107). 

 

Quanto aos níveis ou planos da análise textual, podemos dizer que eles estão agrupados 

de duas formas: uma voltada para o aspecto mais relacionado à composição textual, dando conta 
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do plano de texto e sequencialidade, representada pelos níveis 4 e 5 (proposições, períodos, 

sequências e planos de texto) e outra voltada para os aspectos semânticos e pragmáticos do 

texto, representada pelos níveis 6, 7 e 8 (representações discursivas, responsabilidade 

enunciativa e valor ilocucionário) (PASSEGGI et al., 2010). 

Na vertente da ATD, o texto traz em si uma estrutura composicional (N5), com um 

formato característico (plano de texto fixo ou ocasional) representado por uma sequência 

dominante (descritiva, narrativa, argumentativa, explicativa e dialogal); uma perspectiva 

organizacional da estrutura textual: proposições, períodos e enunciados (N4), um aspecto de 

ordem semântica baseada na representação discursiva (N6), um aspecto de ordem enunciativo 

representado pela responsabilidade enunciativa e coesão polifônica (N7), e o aspecto de 

intencionalidade do texto representado pela orientação argumentativa (N8). 

Estes cinco níveis ou planos de análise do texto propostos pela ATD não estipulam uma 

ordem cronológica ou sequencial de estudos desses níveis, como também, não estipulam a 

quantidade de níveis a serem estudados. Estes níveis representam o interesse de atuação da 

ATD, não sendo tratados aqui, de forma estanque ou autossuficiente, mas sim, como 

perspectivas que possibilitam categorias de análise mais refinadas para os estudos do texto e do 

discurso, pois, cada um dos níveis ou planos de análise possibilita uma série de outras 

especificidades e detalhes para serem estudados.  

Julgamos importante falar sobre a posição do gênero neste esquema, visto que o foco da 

pesquisa está relacionado ao estudo do gênero tesauro. Notem que ele está no entremeio do 

discurso e texto, o que significa dizer que sua composição considera os níveis do discurso: (N1), 

(N2) e (N3) e os níveis do texto: (N4), (N5), (N6), (N7) e (N8).  

Acreditamos que para cada gênero haverá uma disposição dos níveis do discurso e do 

texto apresentados neste esquema, de forma peculiar, determinada por fatores relacionados ao 

contexto social em que está inserido, à sua tradição discursiva (sua posição no contínuo da 

oralidade e escrituralidade), à comunidade discursiva pela qual está voltado, à função que 

exerce enquanto objeto discursivo, entre outros aspectos. 

Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010, p. 152) realizaram estudos sobre este esquema, 

sintetizando-o os aspectos da dimensão textual proposta, enquanto métodos de análise de 

gêneros apresentados em quatro níveis: 

 

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 
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plano de texto. Esse nível focaliza a estruturação linear do texto, no qual as 
sequências desempenham um papel fundamental; 
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 realizado e na sua 
contribuição para a orientação argumentativa do texto. 

 

O nível sequencial-composicional engloba os elementos estruturantes do texto que se 

organizam de forma linear para formar o plano composicional-configuracional em períodos e 

sequências, ou seja, os níveis N4 e N5. Já os demais níveis podem ou não serem descritos e 

analisados obedecendo a uma sequenciação linear do texto, por apresentarem diversas 

características não lineares (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010).  

Apresentaremos aqui, a abordagem da ATD para a caracterização de gêneros com ênfase 

nos níveis N4 e N5, que compõem o nível de análise sequencial-composicional, que envolve os 

seguintes elementos: proposição-enunciado, períodos, sequências e plano de texto. 

A estrutura da proposição-enunciado é caracterizada por Adam (2011, p. 23) como 

unidade textual mínima, refutando “os padrões analíticos preconizados pelas gramáticas 

tradicionais, que tratam as categorias linguísticas de forma descontextualizada. Em oposição 

àqueles, o autor baseia sua pesquisa em textos concretos”. Segundo o autor,  

 

Temos a necessidade, metalinguisticamente, de uma unidade textual mínima 
que marque a natureza do produto de uma enunciação (enunciado) e de 
acrescentar a isso a designação de uma microunidade sintático-semântica (a 
que o conceito de proposição atende, finalmente, bastante bem). Ao escolher 
falar de proposição-enunciado, não definimos uma unidade tão virtual como 
a proposição dos lógicos ou a dos gramáticos, mas uma unidade textual de 
base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto, 
como um enunciado mínimo (ADAM, 2011, p.106). 

 

A utilização do termo proposição-enunciado pressupõe uma dimensão sintático-

semântico enquanto unidade textual mínima, e uma dimensão enunciativa enquanto marca da 

microunidade do texto.  

 

Toda proposição-enunciado compreende três dimensões complementares às 
quais se acrescenta o fato de que não existe enunciado isolado: mesmo 
aparecendo isolado, um anunciado alimentar liga se a um ou vários outros e/ou 
convoca um ou vários outros em resposta ou como simples continuação 
(ADAM, 2011, p.106). 
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Para o autor, a estrutura de um texto não é meramente a combinação linear de suas partes 

simples, de modo que, em sua constituição se formam unidades mais complexas, como o caso 

das sequências textuais. 

Os períodos são “unidades que entram diretamente na composição de partes de um 

plano de texto”, e as sequências, que são “unidades textuais complexas, compostas de um 

número limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições” (ADAM, 

2011, p. 204).  

Segundo Giering, Follman e Iracet (2013, p. 7), Adam postula que haja “um continuum 

de complexidade crescente entre o período e a sequência”, sendo uma questão de grau 

estabelecer “a diferença entre eles, uma vez que os períodos são menos tipificados e as 

sequências são estruturas que têm uma organização interna que lhes é própria, estabelecendo-

se uma relação de dependência das sequências com o texto como um todo”. 

 

A noção de "período" utilizada por Adam deve ser interpretada como um 
termo técnico da ATD.  Ela não corresponde ao "período" da tradição 
gramatical da língua portuguesa. Pelo fato de a gramática francesa não utilizar 
a noção de "período", que é do âmbito da tradição retórica, o rótulo estava 
disponível, em língua francesa, para uma interpretação de cunho textual. 
Assim, a ATD recupera essa noção retórica para designar uma unidade de 
estruturação textual.  Este é um dos vários pontos teórico-tecnológicos da 
ATD merecem ser clarificados, e que permitiria um avanço teórico e 
descritivos visto que o período é uma unidade textual intermediária 
articuladora de preposições e sequências, na interface gramática/texto 
(PASSEGGI et al., 2010, p. 271).  

 

Conforme Adam (2011, p. 204), as sequências textuais são definidas de duas formas: 

 

[...] uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes 
ligadas entre si e ligada ao todo que elas constituem; uma entidade 
relativamente autônoma, dotada de uma organização interna que lhe é própria, 
e, portanto, numa relação de dependência-independência com o conjunto mais 
amplo do qual faz parte (o texto). 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que a sequência integra um conjunto maior, o texto, 

que por sua vez é constituído por sequências textuais que propiciam a identificação do gênero 

via marcas linguísticas.  

A tipologia das sequências textuais é estudada com veemência na Linguística e muitos 

são os teóricos que apresentam classificações sobre o assunto, contudo, não iremos discutir aqui 

essas classificações, de modo que, nos deteremos apenas à visão exposta por Adam (2011) que 

tem a ATD como base teórica para apresentar a seguinte classificação: 
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a) sequência descritiva; 

b) sequência narrativa; 

c) sequência argumentativa; 

d) sequência explicativa; 

e) sequência dialogal. 

A sequência descritiva possui características peculiares, por não comportar uma ordem 

de agrupamento das proposições-enunciados em macroproposições ligadas entre si, 

representando uma situação que mostra uma fragilidade no que tange à caracterização 

sequencial (ADAM, 2011, p.217). 

 

Inerente ao exercício da fala, a descrição é, de início, identificável no nível 
dos enunciados mínimos [...]. No nível da composição textual, sejam quais 
forem os objetivos do discurso e a extensão da descrição, a aplicação de um 
repertório de operações de base gera proposições descritivas que se agrupam 
em períodos de extensão variável, ordenadas por um plano de texto. Quatro 
macrooperações agrupam nove operações descritivas que geram uma dezena 
de tipos de operações descritivas de base. A ausência de ordem sequencial 
dessas operações é responsável pela impressão de anarquia descritiva.  

 

Diante de uma instabilidade da descrição, Adam (2011) apresenta as principais 

operações da sequência descritiva, subdividindo-as da seguinte forma: 

a) Operações de tematização; 

b) Operações de aspectualização; 

c) Operações de relação; 

d) Operações de expansão por subtematização. 

A tematização é a macrooperação principal que transfere unidade “a um segmento e faz 

dele um período tão fortemente característico que aparece como uma espécie de sequência” 

(ADAM, 2011, p.218). A tematização pode ser aplicada de três formas diferenciadas e de 

grande valor para a construção do sentido. 

 

Pré-tematização (ou ancoragem): a ancoragem é uma denominação 
imediata do objeto que abre (escopo à direita) um período descritivo anuncia 
um todo. Ex: O Manta [pd pré-tema] - Rapidez. E temperamento! 
(Documento publicitário). 
Pós-tematização (ou ancoragem diferida [affectation): e uma denominação 
adiada do objeto, que somente nomeia o quadro da descrição no curso ou no 
final da sequência. Quando a denominação do todo é dada tardiamente, a 
descrição pode permanecer obscura e demorar para formar uma unidade de 
sentido. Ex: quadro verdejante - rochedo nítido e maciço o Passo (legenda 
de foto). 
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Retematização (ou reformulação): nova denominação do objeto, que 
reenquadra o todo, fechando o período descritivo. Diferentemente da pré-
tematização, a retematização implica a existência de uma primou. Nomeação 
[N] do objeto do discurso e vem, portanto, interromper seu escopo. Ex: – Você 
pode me descrever esse ianque [1]? – Hum... Pelo que eu me lembro, trata-se 
de um tipo [2] bastante grande, de cabelos ruivos... Veste-se de forma 
chamativa e fuma charutos grandes: resumindo, o americano típico [3]! 
(História em quadrinhos de Floch e Rivière) (ADAM, 2011, p.218-219). 

 

A aspectualização é uma macrooperação que se apoia na tematização, agrupa duas 

operações: a fragmentação e a qualificação, que conforme Adam (2011, p.220-221, grifo do 

autor) são definidas da seguinte forma: 

 

a) a fragmentação (ou partição), seleção de partes do objeto da descrição 
(marcados em negrito). Ex. Silhueta esbelta, rosto fino, olhos grandes e 
linda boca, Sabine Azema tem uma graça infinita. A operação de análise 
de um todo, em partes e subpartes de tende a fragmentar o objeto do 
discurso [...]. Essa operação é, de fato, restrita pragmaticamente pela 
procura seletiva de uma pertinência (a visada ou objetivo da ação verbal); 

b) a qualificação (ou atribuição de propriedades), evidencia propriedades do 
todo e /ou das partes selecionadas pela operação de fragmentação [...]. É 
realizada, na maioria das vezes, pela estrutura do grupo nominal nome + 
adjetivo e pelo recurso predicativo ao verbo ser. Ex. O rochedo é muito 
bom". Consiste, frequentemente, de uma relação predicativa de tipo ter 
que realiza a operação de partição, quase sempre com uma qualificação 
vinculada: "Ela tem grandes olhos".  

 

A relação é uma macrooperação que agrupa duas operações:  

 

a) relação de contiguidade, situação temporal (situação do objeto do discurso 
em um tempo histórico ou individual = pd R-Tmp) ou especial (relações 
de contiguidade entre o objeto do discurso e outros objetos suscetíveis de 
tornar-se, por sua vez, o centro [tematização] de um procedimento 
descritivo ou, ainda, contiguidade entre as diferentes partes consideradas 
= pd R-Loc). Essa dupla operação intervém muitas vezes de maneira 
implícita. Ex. Um tipo bastante grande de cabelos ruivos [...]; 

b) relação de analogia, forma de assimilação comparativa ou metafórica que 
permite descrever o todo ou as partes, colocando-as em relação com 
outros objetos-indivíduos (pd R-Analog). É o que ocorre neste exemplo 
publicitário. Ex. Belo como o Saara. O novo Astra Cupê (ADAM, 2011, 
p.222-223, grifo do autor). 

 

Por fim, a expansão por subtematização, que é definida por Adam (2011, p.220-221), 

como a extensão da descrição produzida pelo acréscimo de qualquer operação a (ou combinada 

com) uma operação anterior. Uma qualificação não pode, contudo, prosseguir a não ser com 
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uma analogia. Vejamos agora estas operações descritivas de forma mais didática, con Silva 

Neto (2013) de forma mais didática no quadro 13. 

 

Quadro 13 - Operações descritivas 

 
 

Operações de tematização 

Estão relacionadas à denominação do objeto, que 
ocorre, geralmente, logo na abertura do texto (ou parte 
dele). Ocorre também em retomadas do tema, por 
intermédio da retematização (ou reformulação). 

 
 
 

Operações de aspectualização 

Apoiam-se na tematização e agrupam-se em duas 
outras operações: a fragmentação e a qualificação (os 
aspectos). Na primeira, faz-se uma seleção de partes do 
objeto da descrição; na segunda, são evidenciadas 
propriedades do todo e/ou das partes selecionadas pela 
operação de fragmentação. Ocorre, com frequência, a 
estrutura nome + adjetivo. 

 
 

Operações de relação 

Agrupam-se em duas outras operações: 
estabelecimento de relações do objeto da descrição 
com situações temporais e espaciais; e relação de 
analogia (relação comparativa ou metafórica) que 
permite descrever o todo ou as partes do objeto, 
colocando-o em relação com outros objetos. 

 
Operações de expansão por 

subtematização 

Dão-se pelo acréscimo de qualquer operação 
(tematização, aspectualização, relação) a uma 
operação anterior. 

Fonte: (SILVA NETO, 2013). 

 

Diante dessas variáveis apresentadas para caracterizar a sequência descritiva, Adam 

(2011, p.224) apresenta um importante argumento que retrata bem o caráter assistemático da 

descrição, ao dizer que, 

 

[...] a expansão descritiva, potencialmente infinita, é, de fato, regrada por um 
pequeno número de operações identificáveis e repetíveis, seja qual for o 
objetivo da descrição e o gênero de discurso (história em quadrinhos, 
literatura, publicidade, imprensa escrita). 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. Os 
planos de textos e suas marcas específicas tem uma importância decisiva para 
a legibilidade e interpretação de qualquer descrição. 

 

A sequência narrativa pode ser considerada como uma exposição de “fatos” reais ou 

imaginários, e as diferentes formas de construção da narrativa estão relacionadas ao seu grau 

de narrativização (ADAM, 2011). Sua estrutura é representada de forma mais precisa, na figura 

a seguir. 
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Figura 14 – Estrutura da sequência narrativa 

 
Fonte: (ADAM, 2011, 226). 

 

Apesar de haver uma estrutura prototípica para a identificação de sequências narrativas, 

como mostra a figura 14, Adam (2011) informa que não podemos definí-la como uma regra 

geral de segmentação desta sequência, visto que ela pode ser segmentada e, mesmo assim, 

continuar sendo uma sequência narrativa. Mediante ao exposto, o autor traz um modelo que 

evidencia duas relações simétricas importantes: a do nó e do desenlace, e a das situações inicial 

e final.  

Figura 15 – Estrutura narrativa 

 
Fonte: (ADAM, 2011, p.228). 

 

Para Adam (2011), a estrutura da sequência narrativa decorre da simetria e da dinâmica 

entre os elementos expostos na figura 15, cuja a base Pn1 é dinamizada por Pn2 e conduz a um 

estado transitório Pn3, que se interrompe, ele próprio, sob o efeito de Pn4, que leva ao final 

Pn5. Com base nesse raciocínio, desenvolve uma reflexão sobre a sequência narrativa, 

considerando que em alguns casos ela pode apresentar uma nova estrutura. 

 



92 
 

Figura 16 – Nova estrutura narrativa 

 
Fonte: (ADAM, 2011, p.229). 

 

Nessa estrutura são apresentados os casos: Entrada-prefácio (Pn0) e a Avaliação final 

(PnΩ), ou Moralidade. A Entrada-prefácio representa um cotexto dialogal (oral, teatral ou de 

uma narração encaixada em outra) na abertura, que pode se apresentar também como um 

simples Resumo; e a Avaliação final (PnΩ) representa uma situação assumida ao término da 

narração, podendo se caracterizar como a forma da Moralidade das fábulas ou se reduzir a um 

simples Encerramento (ADAM, 2011).  

Ao tratar da sequência argumentativa, Adam (2011, p. 233) observa que ela ocorre 

quando ficam evidenciados dois movimentos:  

 

[...] demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese, ou certos argumentos 
de uma tese adversa. Nos dois casos, é um mesmo movimento, pois parte-se 
de premissas que, se admitidas, implicam admitir também determinada 
conclusão-asserção (C). Entre os dois movimentos “a passagem está garantida 
pelos ‘procedimentos argumentativos’ que tomam a forma de encadeamentos 
de argumentos-provas, correspondendo ora aos suportes de uma lei de 
passagem, ora a microcadeias de argumentos ou a movimentos 
argumentativos encaixados.  

 

Van Dijk (1980 apud ADAM, 2011), foi o pioneiro a apresentar um modelo da 

superestrutura do texto argumentativo, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 17 - Modelo de argumentação  

 
Fonte:(VAN DIJK, 1980, p.119 apud ADAM, 2011, 233), 

 

Neste modelo deve ser utilizado, levando em consideração um princípio dialógico que 

permite levar em conta possíveis restrições, dentre elas, o estado de contradiscurso, seja efetivo 

ou virtual. Para Moescher (1985 apud ADAM, 2011), quando defendemos uma tese, o fazemos 

contra outras teses, da mesma forma que é o resultado dessa defesa que não significa somente 

um desacordo, podendo ser também um contra-argumento. Adam (2011) propõe um modelo de 

sequência argumentativa prototípica, conforme a figura a seguir. 

 

Figura 18 – Sequência argumentativa prototípica  

 
Fonte: (ADAM, 2011, p.238). 

 

Adam (2011) apresenta um modelo de sequência argumentativa que abrange o lugar da 

contra-argumentação, deixando claro sua não linearidade estrutural e a existência de dois níveis: 

a) um nível justificativo (P.arg. 1 + P.arg 2 + P.arg. 3), em que a estratégia argumentativa 

é dominada pelos conhecimentos apresentados; 

b) um nível contra-argumentativo (P.arg 0 e P.arg 4), em que a argumentação é negociada 

com um contra-argumentador (auditório) real ou potencial. Nesse nível, a estratégia 

argumentativa visa a uma transformação dos conhecimentos. 

A sequência explicativa é definida com base em dois operadores.  
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Um primeiro operador [POR QUE (?)] leva de uma esquematização inicial 
(Esq.1), que apresenta um objeto complexo, a uma esquematização 
problemática (Esq. pb). Um segundo operador [PORQUE] permite passar do 
objeto problemático a uma esquematização explicativa (Esq.expl) (GRIZE, 
1990, p.107 apud ADAM, 2011, p.244). 

 

Para Grize (1990 apud ADAM, 2011), a sequência explicativa se estrutura conforme o 

modelo presente na figura abaixo. 

 

Figura 19 – Estrutura da sequência explicativa de Grize (1990) 

 
Fonte: (ADAM, 2011, p.244). 

 

Segundo Adam (2011, p.244),   

 

como a esquematização inicial (Esq.i) é constantemente submetida a dois tipos 
de porquês, os que retomam um elemento anterior e reesquematizam o 
problema colocado (POR QUÊ? [p]) (POR QUE[q]); e os que realizam de 
forma direta, a esquematização do problema, muitas vezes por meio de 
pseudoquestões. A estrutura canônica completa é aberta por um “POR QUE 
interrogativo, seguido de uma ou de várias respostas com PORQUE, como em 
T1: Por que sou tão bela? Porque meu dono me lava” (ADAM, 2011, p?).  

 

Mediante os avanços nos estudos da sequência explicativa, Adam (2011) percebe que a 

grande maioria dos autores pesquisados admitem a existência de um modelo ternário: Fase de 

questionamento + Fase resolutiva + Fase conclusiva. Entretanto, o autor se depara com os 

estudos de Gaulmyn, que define as três fases da seguinte maneira: 

 

Fase 1. Constituição de um objeto a ser explicado (reconhecido e aceito, que 
pode ser apresentado na situação ou pode ser linguístico) e dos papéis de 
sujeito que explica e de sujeito ao qual se dirige a explicação e/ ou que a 
recebe; 
Fase 2. Núcleo explicativo; 
Fase 3. Ratificação: sanção da explicação e fechamento da sequência. Essa 
fase de ratificação corresponde ao que foi dito acima sobre o consenso que 
supõe obtido ao termo da explicação (GAULMYN, 1986 apud ADAM, 2011, 
p.245, grifo do autor). 
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Mediante a agregação de novas informações, Adam (2011) desenvolve um esquema que 

engloba os principais pontos da estrutura de uma sequência explicativa, como na figura a seguir. 

 

Figura 20 - Estrutura da sequência explicativa 

 
Fonte: (ADAM, 2011, 245). 

 

A sequência dialogal possui com maior ênfase em obras de ficção, cujos os diálogos 

entre os personagens são fortemente marcados e as inversões sobre esses diálogos nas conversas 

que envolvem mais de um personagem apresentam turnos (ADAM, 2011). Daí a importância 

do “travessão” na sequência dialogal enquanto recurso utilizado para expor essas 

características. 

Adam (2011, p. 249-250) indaga que um “texto dialogal é enquadrado por sequências 

fáticas de abertura e de fechamento. Como as sequências transacionais constituem o corpo da 

interação, um texto conversacional elementar completo poderia ter a forma”. 

 

Figura 21 - Forma do texto conversacional elementar completo 

 
Fonte: (ADAM, 2011, p.250). 
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O fator importante a ser considerado é que, 

 

[...] em uma situação oral, o modo de composição dialogal-conversacional 
estende sua hegemonia sobre todos os outros modos de composição. É ele que 
assegura o encaixamento de sequências narrativas monologais (narrar 
oralmente necessita de uma interrupção do diálogo e o estabelecimento de 
zonas discursivas de transição (ADAM, 2011, p.253-254).  

 

Significa dizer que numa composição dialogal é comum a presença da descrição, 

narração, argumentação e explicação, tornando-a diferente das sequências textuais já 

apresentadas. 

Para um maior entendimento das sequências textuais mencionadas, o quadro a seguir 

apresenta exemplos de suas características principais e de suas predominâncias em gêneros 

textuais.  

 

Quadro 14 – Principais aspectos das sequências textuais definidas por Adam (2011) 

TIPO DE 
SEQUÊNCIA 

CARACTERÍSTICA PREDOMINÂNCIA (GÊNERO) 

 
 
 
DESCRITIVA 

Ancoragem no tema-título; períodos 
de extensão variável; operações de 
tematização (pré e pós-tematização e 
rematização); operação de 
aspectualização (fragmentação e 
qualificação); operação de relação 
(contiguidade e analogia). 

Objetos de discurso diversos. Pode 
atravessar muitos gêneros e 
múltiplas atividades discursivas. 

 
 
 
NARRATIVA 

Marcada por sucessão de eventos; 
unidade temática; transformação de 
predicados; unidade de processo; 
causalidade narrativa da trama; 
moralidade (avaliação final). 

Romances, contos, novelas, 
crónicas, depoimentos, fábulas, 
piadas, reportagens, charges, 
tirinhas, histórias em quadrinhos, 
contos de fadas, lendas, ficção 
científica, enigma, anedota, notícia, 
crônica, relato histórico, texto 
teatral etc. 

 
 
ARGUMENTAT
IVA 

Demonstrar-justificar, refutar, buscar a 
adesão. Faz uso de operadores 
argumentativos. Formada por: tese 
anterior, dados ou refutação, 
conclusão. 

Artigos de opinião, propagandas, 
editoriais, resenhas críticas, cartas 
(de leitor, de reclamação, de 
solicitação), texto de opinião, 
debate, discurso de acusação, 
artigos de opinião/assinados, ponto 
de vista, editorial etc. 

 
 
 
EXPLICATIVA 

Análise e síntese; relação de causa 
entre os fatos; justificativa; responde 
ao porquê. Apesenta esquematização 
inicial, problema, explicação, 
conclusão. 

Livros didáticos ou científicos, 
obras de divulgação, resumos, texto 
expositivo/explicativo, exposição 
oral, seminário, conferência, 
palestra, aula, verbete, resenha, 
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relatório ou artigo científico, 
relatório oral de experiências, 
edital, ensaio etc. 

 
DIALOGAL 

Sequências fáticas (abrem e fecham a 
interação), sequências transacionais (o 
ato comunicativo), réplica (troca). 

Entrevista, conversação telefônica, 
interação cotidiana, debate, 
instruções diversas (jogos, 
prescrições etc.), carta 

Fonte: (ROSA 2013, p. 80) 

 

Períodos e sequências orientam a organização do plano de texto, configurado por uma 

sucessão de enunciados que organizam as sequências textuais. Conforme Adam (2008, p. 280 

apud QUEIROZ, 2009, p. 1), o texto apresenta um 

 

[...] aspecto configuracional compreende as “proposições-enunciados, os 
períodos, as partes de um plano de texto e as sequências que o constituem 
como os elementos de um complexo concreto de relações. Atribuir sentido ao 
texto, significa ser capaz de compreender o enunciado encadeado uns com os 
outros, construir as representações semânticas do texto no seu todo. 

 

Conceitualmente, o plano de texto é entendido na ATD como um princípio de 

organização “que permite concretizar as intenções de produção e distribuição da informação no 

desenvolvimento da textualidade, responsável pela estrutura composicional do texto” (ADAM, 

2008 apud CABRAL, 2013, p. 243).  

A ATD considera que as unidades textuais são organizadas em crescentes níveis de 

“complexidade e que sua configuração permite unir as proposições em macroproposições e em 

feixes de proposições que formam os períodos, as sequências e as partes que compõem um 

plano de texto” (GIERING; FOLLMAN; IRACET, 2013, p.7).  

“Os planos de textos 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, 2011, p.258). 

Em outras palavras, o leitor detém um conhecimento prévio do plano de texto que o possibilita 

desenvolver sentidos ao ler um texto. Para Cabral (2013, p.244), 

 

O plano de texto, ao explicitar a estrutura global do texto, a forma como os 
parágrafos se organizam, a ordem em que as palavras se apresentam no texto, 
pode fornecer os elementos necessários à compreensão e à produção, uma vez 
que, para a percepção/elaboração da estrutura global do texto, o leitor lança 
mão de seus conhecimentos linguístico e textual. 
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Existem muitas variedades de planos de texto que são responsáveis por desempenhar 

“um papel fundamental na composição macrotextual do sentido” (ADAM, 2011, p.257). Para o 

autor o plano de texto podem ser 

 

convencional, isto é, fixado pelo estado histórico de um gênero ou subgênero 
de discurso. Mas o plano de texto de um editorial, de uma canção ou de um 
poema, o texto de uma publicidade, de um discurso político, de uma novela 
ou de um romance é, com frequência, ou ocasional, inesperado, deslocado em 
relação a um gênero ou subgênero de discurso. O papel de um sumário e, às 
vezes, dos entretítulos de um artigo ou dos capítulos de um romance é de 
mostrar, explicitamente, a estrutura composicional de um dado texto (ADAM, 
2011, p.258, grifo do autor). 

 

Além do destaque dado às características dos planos de texto, Adam (2011) discute a 

importância da estruturação sequencial e da estrutura composicional do texto. Na estruturação 

sequencial,  

 
[...] o agenciamento de várias sequências dão lugar a dois tipos de construção:  
a) as combinações de sequências, idênticas (do mesmo tipo) ou diferentes 

(caso mais frequente);  
b) segundo certas modalidades, um modo de composição aparece como 

dominante. O texto é, predominantemente narrativo, predominantemente 
descritivo, predominantemente argumentativo, predominantemente 
explicativo ou predominantemente dialogal, apesar da presença de 
sequências de outro tipo (ADAM, 2011, p.271, grifo do autor). 

 

Para um melhor entendimento vejamos o quadro a seguir. 

 

Quadro 15 - Estruturação sequencial 

1. Tipos de sequência na base dos agrupamentos: 
a) agrupamento unissequencial (o mais simples e o mais raro); 
b) agrupamento plurissequencial: 

i. homogêneo (um único tipo de sequências combinadas);  
ii. heterogêneo (mescla 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 matriz (abrindo e fechando o texto); 
b) pelo maior número de sequências de um mesmo tipo; 
c) pela sequência pela qual o texto pode ser resumido. 

Fonte: (ADAM, 2011, p. 272) 
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Já a estrutura composicional do texto é  

 

[...] inicialmente ordenada por um plano de texto, base de composição, e é 
geralmente categorizável em termos de dominante sequencial. Sua estrutura 
interna pode comportar desenvolvimentos sequenciais tipificados, mas isso 
não é obrigatório. Um texto pode comportar somente encadeamentos 
periódicos de enunciados organizados em partes de um plano de texto fixo ou 
ocasional (ADAM, 2011, p.278, grifo do autor). 

 

Giering, Follman e Iracet (2013, p.8) afirmam que, para Adam (2011),  

 
[...] os planos de texto podem ser mais ou menos marcados, mais ou menos 
visíveis e legíveis, seja pela segmentação, pelos anúncios de temas e subtemas, 
pelas mudanças de tópico e reformulações, pela articulação dos organizadores 
textuais. Planos de textos permitem reunir partes multiperiódicas ou 
multisequenciais mais complexas, na medida em que possuem uma 
homogeneidade semântica interna. 

 

O plano de texto exerce uma função primordial para a caracterização de um gênero 

textual sendo um importante elemento a ser analisado quando for necessário comparar ou 

identificar gêneros que estabelecem relações intertextuais.  

Diante do exposto, importa explicar que um texto pode ser heterogêneo quanto aos tipos 

sequências, ou seja, constituído por mais de um tipo de sequência. Em geral, haverá predomínio 

de uma ou mais sequências. Certos gêneros tendem a possuir uma determinada sequência como 

predominante, visto que, se distinguem um dos outros pelo propósito comunicativo, ou seja, os 

gêneros são infinitos quanto ao número e às sequências são finitas (SILVA NETO, 2013). 

Os pressupostos teóricos estabelecidos por Adam (2011) serão aplicados na pesquisa 

para orientar a construção do modelo de avaliação do tesauro da seguinte maneira: 

a) utilizaremos o esquema proposto na figura 13, que relacionado com as teorias sobre 

estudos dos gêneros de (BAKHTIN, 1997, MAINGUENEAU, 2008, MARCUSCHI, 

2008, TRAVAGLIA, 2007, KOCH; OESTERREICHER, 2007) estabelecerá a base 

para construir as etapas e as categorias de análise do modelo de avaliação do tesauro. 

b) faremos uso da teoria das sequências textuais para orientar a construção do modelo de 

avaliação do tesauro na etapa ‘dimensão textual’. 

 

 

 

 

 



100 
 

3.4 AS TRADIÇÕES DISCURSIVAS 

 

O modelo das Tradição Discursiva (TD) surge na Linguística Textual e na Pragmática, 

desenvolvida desde os anos 60, sobretudo na Romanística, motivada pelo estudo do texto com 

as suas particularidades, dando especial atenção aos tipos textuais (Textsorten). Segundo 

Kabatek (2006), a TD é fortemente marcada pelos estudos desenvolvidos por Coseriu, em 

especial, os voltados aos níveis do falar: o nível universal do falar em geral, o nível histórico 

das línguas e o nível individual dos textos. 

 

Trata-se da distinção entre o nível universal do falar em geral, esse nível que 
é comum a todos os seres humanos e anterior à diferenciação babélica das 
línguas; aqui encontra-se o dispositivo geral do homem para falar, para 
comunicar-se por meio de signos linguísticos que designam o mundo da 
experiência. O segundo é o nível histórico, das línguas como sistemas de 
significação historicamente dados, atualizados, no terceiro nível, em textos 
ou discursos concretos. Corresponde ao primeiro nível a designação como 
atividade linguística universal, atribuição de signos a um mundo de objetos, 
realizada desde o segundo nível com signos de uma língua particular que, na 
realidade, criam uma visão particular desse mundo, a partir de significados de 
uma língua e concretamente na atualização em atos individuais com a sua 
finalidade e o seu sentido particular. Os três níveis estão concomitantes 
quando se fala e unicamente se podem derivar a partir de atos concretos, já 
que não se pode falar “universalmente” sem falar uma língua e sem produzir 
textos, e não se pode falar uma língua como sistema de signos sem que seja 
mediante textos. Existe, porém, a possibilidade e até a necessidade de 
separação desses níveis na investigação de uma questão linguística concreta. 
(KABATEK, 2006, p. 512), 

 

Posteriormente, Koch (1997) sugere um complemento nos três níveis de observação da 

língua proposto por Eugenio Coseriu, ressaltando a importância de considerar os estudos de 

tradições discursivas no nível histórico, conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 16 - Níveis de observação da língua proposto por Koch com base em Coseriu (1981). 

NÍVEL CAMPO TIPO DE NORMA TIPO DE REGRA 
Universal Atividades de falar Complexos de regras 

do falar 
Regras do falar 

Histórico 
 

Línguas particulares Normas da língua  Regras da língua 
particular 

Tradição discursiva Normas discursivas Regras discursivas 
Individual /Atual Discurso ----------- ----------- 

Fonte: (KOCH, 1997). 
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O modelo de tradição discursiva está situado no nível histórico e considera a atividade 

do “falar como uma finalidade comunicativa concreta, que atravessaria dois filtros 

concomitantes até chegar ao produto do ato comunicativo ou enunciado: um primeiro filtro 

correspondente à língua e um segundo correspondente às tradições discursivas” (KABATEK, 

2006, p. 3). 

 

Figura 22 – Tradições Discursivas 

 
Fonte: (KABATEK, 2006, p.4) 

A TD expressa interesse pelos fenômenos linguísticos, ressaltando que eles não surgem 

em qualquer tempo e nem todos desaparecem de uma vez. Eles estão ligados a uma história do 

texto, ou seja, existe uma relação entre a história da língua e a história do texto. 

Ao pensar numa aplicação da TD em estudos linguísticos, vale considerar, algumas 

condições para seus êxitos, como informa Kabatek (2006):  

a) o foco da pesquisa deve ser discursivo, ou seja, ficam excluídas todas as repetições não 

linguísticas; 

b) nem toda repetição de um elemento linguístico forma uma TD, mas a formação de uma 

TD exige a repetição de algo;  

c) ao analisar o conteúdo do corpus textual da pesquisa, deve ser levado em conta o fator 

repetição da comunicação de um conteúdo, considerando tal situação como uma TD, já 

que é algo linguístico e ao mesmo tempo algo que se repete. 

Ressaltamos que a TD pode ser aplicada em diferentes tipos de pesquisa na área da 

Linguística, atuando em vertentes não apenas relacionadas à gramática histórica (estudos da 

história da língua).  

Segundo Castilho da Costa e Simões (2015, p.159), os pressupostos teóricos das 

“Tradições Discursivas consideram que todos os padrões textuais (estilos, gêneros textuais, 
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fórmulas, entre outros) possuem um perfil de concepção discursiva, quer dizer, ocupam um 

espaço no continuum de oralidade e escrituralidade”. Os autores ressaltam ainda, que o modelo 

de TD proposto por Koch e Oesterreicher (2007) estabelecem uma distinção sistemática entre 

fala e escrita e respondem de forma precisa aos problemas relativos a essa temática. 

Nesta tese, utilizaremos o modelo de TD estabelecido por Koch e Oesterreicher (2007), 

que propõe a localização de um gênero textual em uma concepção global de oralidade e 

escrituralidade, por julgarmos pertinente para o modelo de avaliação do tesauro proposto nesta 

pesquisa. 

A proposta teórica de Koch e Oesterreicher (2007) está localizada no nível histórico de 

observação da língua proposto por Coseriu e estabelece à identificação de um gênero textual no 

continuum entre a oralidade e a escrituralidade, instâncias que designam a realização material 

das expressões linguísticas.  

Inicialmente, esse assunto foi pontuado por Söel (1985, p.17-25 apud KOCH; 

OESTERREICHER, 2007, p.21) que de forma conceitual e terminológica, diferencia dois 

aspectos do problema entre oralidade e escrituralidade, alegando que na linguagem existe o 

meio de realização (fonética /gráfica) e o meio de concepção (falada/ escrita). Quatro 

possibilidades lógicas que resultam em uma dupla diferenciação conforme a figura abaixo. 

 
Figura 23 - Dupla diferenciação entre oralidade e escrituralidade 

 
Fonte: (SÖEL, 1985, p.17-25 apud KOCH; OESTERREICHER, 2007, p. 21) 

 

A figura 23 apresenta duas divisões importantes, uma representada pela linha divisória 

contínua entre meio fônico e o meio gráfico que representam uma separação. Isso indica a 

existência de uma dicotomia estrita; e outra pela linha divisória descontínua que indica que a 

relação entre o falado e o escrito só pode ser concebido como um contínuo entre as 

manifestações extremas de uma concepção.  
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Contudo, a teoria disposta na figura não postula em absoluto a plena equivalência das 

quatro possibilidades que oferecem a combinação de meio e concepção. Pensando nisso, Koch 

e Oesterreicher (2007, p.22) afirmam que “o princípio predominante é que todas as formas de 

expressão com independência de sua concepção podem ser transferidas de sua realização no 

meio típico (oralidade) para outro meio (escrituralidade)”, ou seja, os aspectos universais da 

oralidade e escrituralidade estão relacionados estritamente às circunstâncias comunicativas, que 

por sua vez, apresentam importantes fatores extralinguísticos: 

 

a) Os participantes da interação comunicativa, que estabelecem um contato, em 
muitos casos de forma alternativa, 

b) Os papéis comunicativos assumidos pelo emissor e receptor, que se refere a 
objetos e circunstâncias da realidade extralinguística, de modo a surgir uma 
mensagem, um discurso, um texto, 

c) o texto pressupõe um difícil trabalho de formulação na produção do discurso, 
que se encontra em uma zona de tensão entre a linearidade dos signos 
linguísticos, as normas da língua histórica particular e a complexa realidade 
extralinguística multidimensional. 

d) o emissor e receptor estão em campos dêiticos pessoais, espaciais e temporais, 
em determinados contextos e em determinadas condições emocionais e sociais 
(KOCH; OESTERREICHER, 2007, p.21) 

 

Cientes de que todas as instâncias e fatores da comunicação linguística estão passiveis 

de variações e que elas resultam em uma escala de condições de comunicação em que se baseia 

a concepção discursiva de oralidade e de escrituralidade, Koch e Oesterreicher (2007, p.26) 

elaboram um estudo capaz de identificá-las em um continuum entre a oralidade e a 

escrituralidade, por meio de dez parâmetros: 

 

a) Grau de publicidade, apresenta um caráter mais ou menos público da 
comunicação. É relevante o número de interlocutores (desde o diálogo 
entre dois até a uma comunicação de massa); 

b) Grau de familiaridade (intimidade)entre os interlocutores, depende da 
experiência comunicativa conjunta prévia, do conhecimento 
compartilhado e do grau de institucionalização da comunicação; 

c) Grau de emocionalidade, pode estar dirigida para o interlocutor 
(afetividade) e para o objeto da comunicação (expressividade); 

d) Grau de dependência do contexto situacional, voltada aos atos 
comunicativos; 

e) Grau de referencialidade (ponto de referência da situação de 
comunicação), distância dos objetos e pessoas referidas com respeito ao 
origo14 do falante; 

                                                 
14Conceito de origo foi postulado por BÜHLER (1934/1982: 102), que o caracteriza como o ponto de partida do 
sistema de coordenadas que orienta o estabelecimento da relação entre os elementos do contexto e a enunciação. 
Esse ponto de referência é dado pelo falante (o ego-hic-nunc da enunciação) (CASTILHO DA COSTA; SIMÕES, 
2015, p. 163). 
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f) Grau de proximidade física dos interlocutores, situação de 
comunicação frente à distância física em sentido espacial e temporal; 

g) Grau de cooperação, medido segundo as possibilidades de intervenção 
dos receptores na produção do discurso; 

h) Grau de dialogicidade, são determinantes a possibilidade a frequência de 
um assunto espontâneo do papel de emissor (em sentido amplo se podem 
atribuir a dialogicidade fenômenos como os apelos ao interlocutor); 

i) Grau de espontaneidade da comunicação; 
j) Grau de função temática. 

 

O continuum entre a oralidade e a escrituralidade admite que qualquer forma de 

comunicação imaginável está necessariamente caracterizada por uma série de valores 

paramétricos das condições comunicativas concretas que podem ser descritos com ajuda dos 

parâmetros mencionados (KOCH; OESTERREICHER, 2007). 

Esses parâmetros, doravante valores paramétricos, podem ser empregados para 

determinar a posição de qualquer gênero textual no continuum entre a oralidade e a 

escrituralidade, de modo a demarcar sua posição pela especificação da sua condição genérica. 

Koch e Oesterreicher (2007) analisam os valores paramétricos de diferentes em gêneros textuais 

e diante dos exemplos propostos, apresentaremos aqui a carta privada na figura a seguir. 

 

Quadro 17 - Valores paramétricos do gênero carta privada  

Parâmetros para a determinação do gênero no 
continuum 

Carta privada  

a) Grau de publicidade Privacidade 
b) Grau de familiaridade (intimidade) entre os 

interlocutores 
Familiaridade entre os interlocutores 

c) Grau de emocionalidade Implicação emocional relativamente 
forte 

d) Grau de dependência do contexto 
situacional 

Ausência de dependência do contexto 
situacional (ação comunicativa) 

e) Grau de referencialidade (ponto de 
referência da situação de comunicação) 

Impossibilidade em princípio da dêixis 
do ORIGO do falante 

f) Grau de proximidade física dos 
interlocutores 

Distância física 

g) Grau de cooperação  Impossibilidade de cooperação na 
produção 

h) Grau de dialogicidade, Diagnóstico estritamente regulado 
(intercâmbio de correspondência) 

i) Grau de espontaneidade da comunicação Espontaneidade relativa 
j) Grau de função temática Desenvolvimento temático Livre 

Fonte: (KOCH; OESTERREICHER, 2007, p.27). 
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Estes valores são representados em um gráfico da seguinte forma: 

 
Figura 24 – Gráfico dos valores paramétricos da carta privada 

 
Fonte: (KOCH; OESTERREICHER, 2007, p.28). 

 

Os valores paramétricos corroboraram para a identificação de importantes fatores 

relacionados ao continuum entre a oralidade e a escrituralidade, conforme informam Koch e 

Oesterreicher (2007, p.30), ao considerarem que  

 

os polos extremos do contínuo falado/escrito delineados correspondem-se 
como formas de comunicação que estão presentes em todos os parâmetros, em 
um caso, a máxima proximidade comunicativa (falado) e, no outro, a 
máxima distância comunicativa (escrito). Em um espaço multidimensional 
que delimitam ambas as formas extremas da comunicação linguística e que 
podem localizar todas as possibilidades de concepções entre a oralidade e a 
escrituralidade 

 

De acordo com esses critérios, um grande número de formas de comunicação pode ser 

determinado por diferentes combinações das condições comunicativas dispostas nos parâmetros 

A a J. 

Koch e Oesterreicher (2007) aplicam sua teoria em nove diferentes tipos de gêneros 

textuais, com o intuito de representá-los no continuum entre a oralidade e a escrituralidade, 

identificando suas condições comunicativas e estratégias de verbalização. 
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Figura 25 – Continuum entre a oralidade e a escrituralidade e o perfil conceitual de algumas 
formas de comunicação 

 
Fonte: (KOCH; OESTERREICHER, 2007, p.34). 

 

Os gêneros estão representados pelos algarismos romanos, são eles:  

I. conversa familiar, 

II. conversa telefônica privada, 

III. carta privada  

IV. entrevista de trabalho  

V. versão impressa de entrevista periódica  

VI. sermão  

VII. conferência científica  

VIII. artigo editorial  

IX. texto jurídico 



107 
 

Como se podem perceber, os gêneros textuais escolhidos para a análise trazem exemplos 

que vão desde o mais voltado à oralidade (I - conversa familiar) ao mais voltado à 

escrituralidade (IX - um texto jurídico). Apresentaremos a seguir os elementos relativos às 

condições comunicativas e às estratégias de verbalização da proximidade e da distância 

comunicativa. 

 

Figura 26 - Condições comunicativas e estratégias de verbalização da proximidade e 
distância comunicativa. 

PROXIMIDADE (INMEDIATEZ) 
COMUNICATIVA 

DISTÂNCIA COMUNICATIVA 

CONDIÇÕES COMUNICATIVAS  CONDIÇÕES COMUNICATIVAS 
Condições comunicativas 
Comunicação privada 
Familiaridade 
Emotividade 
Fixação na situação e ação comunicativa 
Possível referenciação a partir do falante 
aqui e agora 
Proximidade física 
Forte cooperação 
Carácter dialógico 
Espontaneidade 
Liberdade temática 

Comunicação pública 
Desconhecimento  
Nenhuma emoção  
Independência da situação e ação 
comunicativa 
 Impossível referenciação entre o ele e o 
falante 
 Distância física 
 Fraca cooperação 
 Caráter monológico 
 Reflexão 
 Fixação temática 

ESTRATÉGIAS DE VERBALIZAÇÃO ESTRATÉGIAS DE VERBALIZAÇÃO 
Contextualização extralinguística.  
Gestos, mímicas, etc. 
Baixo graus de planejamento 
Efemeridade 
Estrutura agregadora. 

Contextualização linguística 
Alto grau de planejamento 
Finalidade 
Estruturação integrativa 

Fonte: (KOCH; OESTERREICHER, 2007, p.34). 
 

Os parâmetros e condições comunicativas constituem o marco das possibilidades de 

variação no nível do falar e escrever, que se encontram por cima de qualquer concretização 

histórica idiomática.  

Utilizaremos a teoria de Koch e Oesterreicher (2007) para orientar a construção do 

modelo de avaliação do tesauro, em relação à etapa ‘dimensão histórica - posição no continuum 

entre a oralidade e a escrituralidade’ com base nos seguintes parâmetros: a) Grau de 

publicidade; b) Grau de familiaridade; c) Grau de emocionalidade; d) Grau de dependência do 

contexto situacional; e) Grau de referencialidade; f) Grau de proximidade física dos 

interlocutores; g) Grau de cooperação; h) Grau de dialogicidade; i) Grau de espontaneidade da 

comunicação; j) Grau de função temática. 
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa apresenta um caráter exploratório com abordagem qualitativa orientado pelo 

método documental que oportunizou a ampliação de saberes sobre o fenômeno analisado pela 

pesquisa. 

 

4.1 ELABORAÇÃO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para elaborar a construção do modelo linguístico de avaliação de tesauros, a pesquisa 

fará uma relação do esquema proposto por Adam (2011) na ATD que sugere níveis de análise 

para a dimensão do texto e do discurso, juntamente com as teorias propostas por Bakhtin (1997), 

Maingueneau (2013), Marcuschi (2008), Travaglia (2007), Adam (2011) e Koch e 

Oesterreicher (2007). 

 

Figura 27 - Relação entre o esquema de análise da ATD e as teorias sobre gêneros 

 
Fonte: (BAKHTIN, 1997, MAINGUENEAU, 2008, MARCUSCHI, 2008, TRAVAGLIA, 2007, ADAM, 2011, 

KOCH; OESTERREICHER, 2007). 
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A figura 27 apresenta o gênero entre a dimensão discursiva (N1, N2, N3) e a dimensão 

textual (N4, N5, N6, N7, N8) e dimensiona os autores utilizados e suas teorias sobre gêneros 

textuais. A teorias de Bakhtin (1997) e de Koch e Oesterreicher (2007) transitam em ambas as 

dimensões textual e discursiva. A teoria de Maingueneau (2013) está para a dimensão discursiva 

e as teorias de Marcuschi (2008) e Travaglia (2007) estão para a dimensão textual. 

Algumas teorias não foram destacadas por tratarem de temas já discutidos por outros 

autores, por exemplo, as premissas: suporte material e organização textual, propostas por 

Maingueneau (2013), não foram considerados na figura 27 por se tratar de um tema discutido 

com mais propriedade por Marcuschi (2008) e Travaglia (2007). O quadro a seguir faz uma 

síntese das teorias utilizadas. 

 

Quadro 18 – Apresentação das teorias e suas premissas/definições em relação às dimensões 
textual e discursiva 

AUTORES PREMISSAS/DEFINIÇÕES DIMENSÕES  
 
 
 
 

BAKHTIN (1997) 

Forma composicional, relaciona-se à estrutura 
do gênero, ao suporte, à organização textual e os 
recursos linguísticos específicos. 

Organização 
textual 

Estilo, relaciona-se às sequencias textuais, aos 
atos ilocucionários e à intergenericidade. 

Organização 
textual 

Unidade temática, relaciona-se ao domínio 
discursivo, às condições de produção 
sociocomunicativas, às comunidades discursivas, 
aos sujeitos do discurso.  

Organização 
discursiva 

Tipos de gêneros: Propõe a existência de gêneros 
primários e secundários. 

Organização 
Tipológica 

 
 

MARCUSCHI 
(2008) 

Suporte, menção ao aspecto material do gênero, 
ou seja, o modo como é divulgado. Entende que a 
modificação no suporte material de um texto 
modifica o gênero. 

Organização 
textual/ material 
(divulgação) 

Intergenericidade, volta-se para a função de 
deliberar critérios para a denominação do gênero 
textual 

Organização 
textual 

 
 
 
 

TRAVAGLIA 
(2007) 

 
 

Objetivos e funções sociocomunicativas: centra 
nos objetivos dos gêneros voltados na perspectiva 
sociocomunicativa, com base nos atos de fala 
(atos ilocucionários) 

Organização 
discursiva / 
enunciativa 

Características da superfície linguística: 
analisa os planos da língua (fonológico, 
morfológico, sintático pragmático) 

Organização 
textual 

Tipos de gêneros: apresenta exemplos de gêneros 
vinculados a tipos textuais de dominância 

Organização 
Tipológica 

 
ADAM (2011) 

Sequências textuais: são “unidades textuais 
complexas, compostas de um número limitado de 

Organização 
textual 
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conjuntos de proposições-enunciados: as 
macroproposições 

 
 
 
 
 
 
 

MAINGUENEAU 
(2013). 

 
 

Cenas da enunciação: definição do discurso que 
se constitui de uma cena englobante, 
correspondente ao tipo de discurso, uma cena 
genérica correspondente ao gênero discursivo; e 
uma cenografia correspondente ao todo 
enunciativo. 

Organização 
discursiva  

Finalidade reconhecida, centra-se na finalidade 
e objetivo proposto pelo gênero. Busca responder 
uma questão implícita: estamos aqui para dizer ou 
fazer o que? 

Organização 
discursiva 

Estatuto de parceiros legítimos, Menção do 
papel do enunciador e coenunciador em 
determinado gênero 

Organização 
discursiva / 
enunciativa 

Lugar e momento legítimos, menção ao lugar ou 
momento em que se situa o gênero. Identifica as 
seguintes variáveis temporais: periodicidade, 
duração de encadeamento, continuidade, 
validade. 

Organização 
discursiva / 
temporal 

Tipos de gêneros, propõe a existência de 5 modos 
de gêneros instituídos 

Organização 
Tipológica 

 
 

KOCH E 

OESTERREICH

ER (2007) 

 

Continuum entre a oralidade e a 
escrituralidade: Análises dos graus de 
publicidade; de familiaridade (intimidade) entre os 
interlocutores; de emocionalidade; de dependência 
do contexto situacional; de referencialidade (ponto 
de referência da situação de comunicação); de 
proximidade física dos interlocutores; de 
cooperação; de dialogicidade; de espontaneidade 
da comunicação; de função temática. 

 
Dimensão 
Histórica - 
posição no 
continuum entre 
a oralidade e a 
escrituralidade 

Fonte: (adaptação de BAKHTIN, 1997, MAINGUENEAU, 2008, MARCUSCHI, 2008, TRAVAGLIA, 2007, 
ADAM, 2011, KOCH; OESTERREICHER, 2007) 

 

Frente ao exposto, podemos fazer uma relação mais específica entre as teorias e os níveis 

de análise propostos pela ATD, como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 19 - Comparação entre as teorias e os níveis de análise da ATD  

AUTORES DIMENSÃO 
TEXTUAL 

DIMENSÃO 
DISCURSIVA  

DIMENSÕES DA ATD 
(ADAM, 2011) 

 
BAKHTIN (1997) 

Forma 
composicional; 

Estilo. 

 (N4) Textura; (N5) 
Estrutura composicional; 
(N6) Semântica; (N7) 
Enunciação; (N8) Atos de 
discurso. 

 Unidade 
temática. 

(N1) Ação visada, 
objetivos; (N2) Interação 
social; (N3) Interdiscurso 
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MARCUSCHI 
(2008) 

Suporte; 
Intergenericidade. 

 (N4) Textura; (N5) 
Estrutura composicional; 
(N6) Semântica 

 
TRAVAGLIA 

(2007) 
 

Objetivos e funções 
sociocomunicativas; 

Características da 
superfície 
linguística. 

 (N7) Enunciação; (N8) 
Atos de discurso. 

ADAM (2011) Sequências textuais  (N4) Textura;  
(N5) Estrutura 
composicional;  

 
 
 

MAINGUENEAU 
(2013) 

 Cenas da 
enunciação; 
Finalidade 

reconhecida; 
Estatuto de 
parceiros 
legítimos; 

Lugar e momento 
legítimos. 

 
(N1) Ação visada, 
objetivos; (N2) Interação 
social; (N3) Interdiscurso 

Fonte: (adaptação de BAKHTIN, 1997, MAINGUENEAU, 2008, MARCUSCHI, 2008, TRAVAGLIA, 2007, 
ADAM, 2011, KOCH; OESTERREICHER, 2007) 

 

Podemos afirmar que todas as teorias relacionam-se de forma direta ou indireta aos 

níveis de análise propostos pela ATD. A intenção da relação era mostrar que as teorias 

escolhidas corroboram com os pressupostos teóricos defendidos pela ATD e que as teorias 

atuam de forma interdisciplinar em prol da construção do modelo de avaliação linguística do 

tesauro que será disposto em quatro etapas: 

a) análise da posição do tesauro no continnum entre a oralidade e escrituralidade; 

b) análise da dimensão textual do tesauro; 

c) análise da dimensão discursiva do tesauro; 

d) análise da tipologia do tesauro. 

Cada etapa terá categorias de análise como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 20 – Modelo de avaliação e categorias de análise 

ETAPAS DO 
MODELO  

CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS A 
SEREM CONSIDERADOS 

 
DIMENSÃO 

HISTÓRICA -
POSIÇÃO DO 
TESAURO NO 
CONTINNUM 

ENTRE A 

 
 

LOCALIZAÇÃO 
(ORALIDADE E 

ESCRITURALIDADE) 

a) Grau de publicidade; b) Grau de 
familiaridade; c) Grau de 
emocionalidade; d) Grau de 
dependência do contexto situacional; 
e) Grau de referencialidade; f) Grau 
de proximidade física dos 
interlocutores; g) Grau de 
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ORALIDADE E A 
ESCRITURALIDADE 

cooperação; h) Grau de dialogicidade; 
i) Grau de espontaneidade da 
comunicação; j) Grau de função 
temática; 

DIMENSÃO 
TEXTUAL DO 

TESAURO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
CONSTITUIÇÃO 

TEXTUAL E 
ENUNCIATIVA 

Forma composicional; 
Estilo; 
Intergenericidade; 
Suporte; 
Objetivos e funções 
sociocomunicativas;  
Características da superfície 
linguística; 
Sequências textuais:  descritiva, 
narrativa, argumentativa, explicativa, 
dialogal. 

DIMENSÃO 
DISCURSIVA DO 

TESAURO 

ESPECIFICAÇÃO 
CONSTITUIÇÃO 

DISCURSIVA 

Tema ou unidade temática; 
Finalidade reconhecida; 
Estatuto de parceiros legítimos; 
Lugar e momento legítimos; 
Tema ou unidade temática 

DIMENSÃO 
TIPOLÓGICA DO 

TESAURO 

MODALIZAÇÃO 
TIPOLÓGICA 

Análise da tipologia: gêneros 
primários e secundários  
Identificação do modos do gêneros 
instituídos. 

Fonte: (Autoria própria) 

 

O modelo sugere inicialmente, a análise da dimensão histórica do tesauro, por meio da 

localização da sua posição no continnum entre a oralidade e a escrituralidade, por entendermos 

que a identificação do perfil conceitual do tesauro no continuum é importante para orientar a 

forma de aplicação das etapas seguintes do modelo, visto que esta dimensão histórica permite 

a identificação dos aspectos textuais e discursivos que predominam em sua constituição, ou 

seja, quanto mais voltado à oralidade, maior a presença de aspectos discursivos, quanto mais 

voltado à escrituralidade, maior a presença de aspectos textuais. 

Na segunda etapa, as categorias: contextualização e constituição textual e enunciativa 

terão como base as teorias de (BAKHTIN, 1997, MARCUSCHI, 2008, TRAVAGLIA, 2007, 

ADAM, 2011). Na terceira etapa, as categorias: especificação e constituição discursiva terão 

como base as teorias de (BAKHTIN, 1997, MAINGUENEAU, 2008). Na quarta etapa, a 

categoria: MODALIZAÇÃO tipológica terá como base as teorias de (BAKHTIN, 1997, 

TRAVAGLIA, 2007, MAINGUENEAU, 2008). 
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4.2 SELEÇÃO DO LÓCUS E COLETA DO CORPUS DA PESQUISA 

 

A seleção do lócus da pesquisa teve como parâmetro a área do conhecimento com maior 

índice de construção e disponibilização do tesauro na web a nível nacional. Mediante a pesquisa 

realizada por Felipe (2015), a área jurídica é a que mais desenvolve tesauros na web, tanto em 

caráter impresso para download, quanto em caráter digital para consulta on-line, como mostra 

a figura a seguir. 

 

Figura 28 – Quantitativo de tesauros publicados na web em áreas do conhecimento no Brasil 

 
Fonte: (FELIPE, 2015) 

Com base no demonstrativo acima, a pesquisa adota para caráter de análise, um corpus 

oriundo de tesauros desenvolvidos na área jurídica, e para isso, estabelece ações para a coleta 

de tesauros jurídicos ou relacionados à área do Direito no Brasil, existentes em formato 

impresso e digital, disponibilizados na internet, levando em consideração as seguintes fontes: 

a) motores de busca e b) bases de dados.  

Com base nas estratégias de busca da lógica booleana utilizou-se várias combinações 

entre os termos através dos recursos: + e “ ”, de modo a atender aos aspectos de precisão e 

revocação, para recuperar a maior quantidade de tesauros possíveis. A composição de termos a 

serem pesquisados ficou da forma como mostra os quadros a seguir:  
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Quadro 21 - Composições com caráter de precisão na recuperação de termos 

“Tesauro de Direito” + “Tesauro Jurídico” + “Tesauro Legislativo” 
“Tesauro de Direito” + “Tesauro Jurídico” 
“Tesauro de Direito” + “Tesauro Legislativo” 
“Tesauro Jurídico” + “Tesauro Legislativo” 
“Tesauro de Direito”  
“Tesauro Jurídico”  
“Tesauro Legislativo” 
“Tesauro + Direito”  
“Tesauro + Jurídico”  
“Tesauro + Legislação” 
“Thesaurus de Direito” + “Thesaurus Jurídico” + “Thesaurus Legislativo” 
“Thesaurus de Direito” + “Thesaurus Jurídico” 
“Thesaurus de Direito” + “Thesaurus Legislativo” 
“Thesaurus Jurídico” + “Thesaurus Legislativo” 
“Thesaurus de Direito”  
“Thesaurus Jurídico”  
“Thesaurus Legislativo” 
“Thesaurus + Direito”  
“Thesaurus + Jurídico”  
“Thesaurus + Legislação” 

Fonte: Autoria própria 

 

Quadro 22 - Composições com caráter de revocação na recuperação de termos 

Tesauro de Direito + Tesauro Jurídico + Tesauro Legislativo 
Tesauro de Direito + Tesauro Jurídico 
Tesauro de Direito + Tesauro Legislativo 
Tesauro Jurídico + Tesauro Legislativo 
Tesauro de Direito 
Tesauro Jurídico 
Tesauro Legislativo 
Tesauro + Direito 
Tesauro + Jurídico 
Tesauro + Legislação” 
Thesaurus de Direito + Thesaurus Jurídico + Thesaurus Legislativo 
Thesaurus de Direito + Thesaurus Jurídico 
Thesaurus de Direito + Thesaurus Legislativo 
Thesaurus Jurídico + Thesaurus Legislativo 
Thesaurus de Direito 
Thesaurus Jurídico 
Thesaurus Legislativo 
Thesaurus + Direito 
Thesaurus + Jurídico 
Thesaurus + Legislação 

Fonte: Autoria própria 
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Após definirmos a forma de usar os termos, demos início à escolha dos motores de busca 

elegendo os seguintes:  

a) Google -https://www.google.com.br/; 

b) Yahoo -https://search.yahoo.com/; 

c) Ask -www.ask.com/; 

d) Alta Vista -http://www.altavista.com; 

e) Bing -www.bing.com; 

f) Gennio -  http://www.gennio.com; 

g) Apocalx -http://www.apocalx.com; 

h) Duckduckgo -http://duckduckgo.com; 

i) Blekko -http://blekko.com. 

As pesquisas nas bases de dados levaram em consideração o acesso aos documentos e a 

abrangência na área jurídica. Conseguimos acesso a importantes bases como: 

a) Biblioteca digital fórum do senado federal -

http://bid.editoraforum.com.br/bid/Default.aspx 

b) Juris plenum –http://www.plenum.com.br/ 

c) Lista de autoridades governamentais - http://www.lag.com.br/ 

d) Bibliografia Brasileira de Direito (BBD) - 

http://biblioteca.senado.gov.br:8991/F/?func=find-b-0&local_base=BBD 

e) Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas CCN - 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf 

f) Centro de informações e pesquisas – IRC- RJ - 

http://portuguese.brazil.usembassy.gov/ 

g) Rede de Informação Legislativa e Jurídica LexML Brasil - http://www.lexml.gov.br/ 

h) Programa de Legislação Educacional Integrada ProLEI –

http://www.prolei.inep.gov.br/ 

Os resultados da busca estão apresentados no quadro abaixo: 

 

Quadro 23- Quantitativo de tesauros recuperados 

Tesauro do Superior Tribunal de Justiça 
http://www.stj.jus.br/SCON/thesaurus/ 
Tesauro do Supremo Tribunal Federal 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarVocabularioJuridico.asp 
Tesauro Jurídico da Justiça Federal 
http://www.cjf.jus.br/biblioteca/apresentacao_tesaurojuridico.asp 
Tesauro da Justiça Eleitoral 
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http://www.tse.jus.br/hotSites/CatalogoPublicacoes/pdf/tesauro/Tesauro_web_v2.pdf 
Thesaurusem Direito do Trabalho 
http://eprints.rclis.org/7552/1/TeJuT.pdf 

Fonte: (Autoria própria). 

 

Todos os tesauros coletados estão diretamente relacionados ao discurso jurídico. 

Utilizamos as etapas da pesquisa documental: leitura prévia ou leitura exploratória e leitura 

seletiva, para a seleção dos tesauros com base em dois parâmetros:  

a) atualização; 

b) Diretriz normativa (elementos estruturais básicos de um tesauro). 

Para uma maior visualização e entendimento dos tesauros e critérios de seleção e dos 

tesauros avaliados, apresentaremos os resultados através de quadros sobre cada parâmetro 

elegido, apresentando as informações de cada tesauro obtido. Em relação ao quesito 

atualização, o quadro a seguir informa o resultado. 

 

Quadro 24– Atualização dos tesauros recuperados 
Tesauro do Superior Tribunal de Justiça Data não informada 
Tesauro do Supremo Tribunal Federal Data não informada 

Tesauro Jurídico da Justiça Federal Data não informada 
Tesauro da Justiça Eleitoral 7 edição, 2010. 

Thesaurus em Direito do Trabalho 3 edição, 2005 
Fonte: (Autoria própria). 

 

Após a avaliação identificamos que, dentre os tesauros, o tesauro da Justiça Eleitoral é 

o mais atualizado, estando na sua 7° edição, lançada em 2011. O tesauro do Direito do Trabalho 

teve sua última publicação em 2005, já o tesauro do Superior Tribunal de Justiça, o tesauro do 

Supremo Tribunal Federal e o tesauro Jurídico da Justiça Federal, não informam a última data 

de atualização, contudo, ressaltam que são constantemente atualizados mediante a demanda de 

assuntos novos sobre a área de conhecimento controlada. 

Esta situação acaba sendo um ponto negativo no que diz respeito à atualização, à 

inclusão e à retirada de temos descritores, visto que, ao apresentar a última data de atualização, 

a probabilidade de rever atualizar os tesauros aumenta, pois não é apenas critério de atualização 

do assunto, mas também, os objetivos da instituição e a obsolescência dos termos, por exemplo, 

a vigoração do novo acordo ortográfico não é tido como um avanço conceitual do tesauro, mas 

é um importante critério a ser levado em conta por ser tratar da língua utilizada. 

O outro parâmetro avaliado foi a relação dos tesauros recuperados com os manuais e 

normas que estabelecem suas diretrizes de construção, ou seja, identificar se os tesauros 
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atendem aos critérios estruturais de forma e conteúdo para a sua disseminação. Para um maior 

detalhamento desse parâmetro, apresentaremos os elementos básicos de forma e conteúdo do 

tesauro: 

A seguir, mostraremos os elementos estruturais normativos detectados nos tesauros 

coletados. 

 

Quadro 25 - Estrutura normativa dos tesauros recuperados 

Tesauros coletados 
 

Estrutura normativa detectada 

Tesauro do Superior 
Tribunal de Justiça 

 

Introdução 
Definições 
Abreviaturas e Símbolos 
Apresentação dos termos e suas relações 
Sessão alfabética 

 

Tesauro do Supremo 
Tribunal Federal 

 

Introdução 
Definições 
Abreviaturas e Símbolos 
Apresentação dos termos e suas relações 
Sessão alfabética 

 

Tesauro Jurídico da 
Justiça Federal 

 

Introdução 
Definições 
Abreviaturas e Símbolos 
Apresentação dos termos e suas relações 
Sessão alfabética 

 

Tesauro da Justiça 
Eleitoral  

 

Sumário 
Introdução 
Definições 
Abreviaturas e Símbolos 
Apresentação dos termos e suas relações 
Sessão alfabética 

 

Tesauro do Direito 
do Trabalho 

 

Sumário 
Introdução 
Definições 
Abreviaturas e Símbolos 
Apresentação dos termos e suas relações 
Sessão alfabética 

 

Fonte: (Autoria própria) 
 

Constatamos que os tesauros recuperados não apresentam todos os elementos estruturais 

básicos estipulados pelos manuais e normas mencionadas anteriormente, contudo, isto não o 

inviabiliza como gênero, pois, os elementos ausentes não impossibilitam os tesauros de 

exercerem suas funções. Pelas incidências em todos os tesauros coletados, podemos afirmar 
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que os elementos estruturais prototípicos são: introdução, definições, abreviaturas e símbolos, 

apresentação dos termos e suas relações e sessão alfabética. 

O tesauro da justiça eleitoral e o tesauro do direito do trabalho são os que mais 

apresentam elementos estruturais normativos igualando-se em todos os quesitos. Diante dos 

parâmetros estabelecidos, elegemos o tesauro da justiça eleitoral por ser o mais atualizado entre 

os demais tesauros e por estar entre os que mais possuem elementos estruturais normativos. 

 

Figura 29 – Tesauro da Justiça Eleitoral

 
Fonte: (BRASIL, 2010)  
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5 ANÁLISE E RESULTADOS  

 

Para analisar o TJE enquanto gênero, estabelecemos subcapítulos relativos a cada 

categoria de análise estabelecida pela pesquisa, visando a um melhor entendimento dos 

resultados a serem encontrados. Quanto à operacionalização da análise do TJE nas categorias 

estabelecidas, fizemos inicialmente a descrição dos aspectos do TJE relativos ou aproximados 

à característica solicitada em cada categoria e posteriormente aplicamos as teorias 

estabelecidas, para identificar se o TJE atende às exigências solicitadas.  

 

5.1 POSIÇÃO DO TJE NO CONTINNUM ENTRE A ORALIDADE E A 

ESCRITURALIDADE 

 

Nesta etapa analisaremos a localização do TJE no continuum entre a oralidade e a 

escrituralidade, utilizando para tanto, os pressupostos de Koch e Oesterreicher (2007). 

 

Quadro 26 - Análise da localização do TJE no continuum entre a oralidade e a escrituralidade 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA POSIÇÃO 
DO GÊNERO NO CONTINUUM ENTRE A 
ORALIDADE E A ESCRITURALIDADE 

PERFIL CONCEITUAL DO 
TESAURO DA JUSTIÇA 

ELEITORAL 
A Grau de publicidade; Caráter Público  
B Grau de familiaridade (intimidade) entre os 

interlocutores; 
Baixa familiaridade entre os 
interlocutores  

C Grau de emocionalidade; Implicação emocional fraca 
D Grau de dependência do contexto situacional; Baixo grau de dependência do 

contexto situacional. 
E Grau de referencialidade (ponto de referência 

da situação de comunicação); 
Impossibilidade em princípio da dêixis 
do ORIGO do falante. 

F Grau de proximidade física dos 
interlocutores; 

Baixo grau de proximidade. 

G Grau de cooperação; Baixo grau de cooperação. 
H Grau de dialogicidade; Baixo grau de dialogicidade. 
I Grau de espontaneidade da comunicação; Baixo grau de espontaneidade  
J Grau de função temática; Desenvolvimento temático restrito 

Fonte: (Autoria própria) 

 

O grau de publicidade do TJE é considerado público, já que possui acesso livre e é 

utilizado em diferentes partes do Brasil e por diferentes Bibliotecários e indexadores da Rede 

de Bibliotecas da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. 
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O grau de familiaridade entre os interlocutores do TJE é baixa por não haver 

familiaridade entre os indivíduos que o utilizam. Esta é uma característica é pouco provável de 

existir em um gênero formal e especializado como o TJE. 

O grau de emocionalidade apresentado pelo TJE é baixo, devido a baixa ou inexistente 

intenção afetiva ou emocional estabelecida entre ele e seus interlocutores. O assunto tratado no 

TJE diz respeito à área do Direito Eleitoral, caracterizada por ser uma linguagem formulaica. 

O TJE possui baixo grau de dependência do contexto situacional, visto que, sua 

utilização não se limita apenas aos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Seu acesso é 

livre na web, tanto no modo on-line, quanto em formato PDF, para qualquer indivíduo que tenha 

interesse em acessá-lo. 

No TJE, a identificação da dêixis do ORIGO do falante não pode ser realizada, porque 

a responsabilidade por sua autoria é dividida entre uma equipe interdisciplinar com 

profissionais de várias áreas do conhecimento. Daí a impossibilidade de identificar o seu grau 

de referencialidade. 

O grau de proximidade física dos interlocutores no TJE é baixo. Não existe relação entre 

a equipe interdisciplinar que elaborou o TJE e os interlocutores que o utilizam em suas 

atividades no contexto social. 

O grau de cooperação no tesauro é baixo, pois sua construção é restrita à equipe 

designada pela comissão Permanente de Gerenciamento do Tesauro da Secretaria de Gestão da 

Informação do Tribunal Superior Eleitoral. 

O grau de dialogicidade no TJE é baixo ou inexistente por não haver diálogos em sua 

composição textual que é caracterizada predominantemente pela apresentação de descritores 

juntamente com suas definições e relações semânticas de modo a interligá-los a outros 

descritores, caso estabeleçam proximidade. 

O grau de espontaneidade da comunicação no TJE é baixo ou inexistente já que não há 

espontaneidade em sua composição textual. A formalidade é uma forte marca deste gênero que 

é regido por diretrizes normativas específicas. 

O grau de função temática do TJE é restrito, ou seja, sua elaboração textual e discursiva 

é estabelecida por procedimentos padronizados utilizados conforme a necessidade 

informacional prevista pelo órgão ou instituição que financia a sua construção. A instituição e 

a composição do TJE foram realizadas com o financiamento do Governo Federal, mediante as 

portarias 481/2007, 514/2007 e 646/2009 expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.  

A seguir, apresentamos os valores paramétricos do TJE em um gráfico com o formato 

similar ao apresentado por Koch e Oesterreicher (2007) na figura 24, baseado no resultado 
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obtido pela análise da localização do TJE no continuum entre a oralidade e a escrituralidade, 

proposta no quadro 26. 

 

Quadro 27 – Gráfico dos valores paramétricos do TJE 

 CONTINUUM 

CATEGORIAS ORALIDADE                                                               ESCRITURALIDADE  

A) Publicidade  

B) Familiaridade  

C) Emocionalidade  

D) Dependência  

E) Referencialidade  

F) Proximidade 
física  

 

G) Cooperação  

H) Dialogicidade  

I) Espontaneidade  

J) Função temática  

Fonte: (Autoria própria) 

 

Frente ao resultado paramétrico do TJE, podemos afirmar que devido a sua proximidade 

com a escrituralidade ele possui um forte nível de especificidade, situação essa que determina 

a comunidade discursiva e lhe impõe a necessidade de um conhecimento prévio. 

 

5.2 DIMENSÃO TEXTUAL DO TJE 

 

Nesta etapa, analisaremos a contextualização do TJE, bem como sua constituição textual 

e enunciativa. A contextualização do TJE refere-se ao rito que permite sua construção (estrutura 

normativa) e sua circulação (forma de divulgação - suporte). Em relação à construção (estrutura 

normativa), o TJE, assim como o tesauro de modo geral, é compreendido em um sistema de 

gêneros que detêm como eixo predominante a característica da linguagem documentária, que 

são “tradicionalmente considerados instrumentos de controle terminológico [...]”, baseados na 

linguagem natural – o discurso comum – e em vocabulários controlados, ou linguagem 

controlada (TÁLAMO, LARA, KOBASHI, 1992, p. 197). 
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O tesauro cumpre condições mínimas no que diz respeito à sua composição e ao seu uso 

para se caracterizar como tal, de modo a “estabelecer uma coerência entre a seleção de 

vocabulário, domínio conceitual escolhido, os objetivos (público-alvo), as fontes consultadas e 

a forma de apresentação” (CURRÁS, 2010, p. 100). 

Historicamente, o tesauro surge vinculado a uma sucessão de normas e diretrizes que se 

modificam ao longo da história para melhor desenvolvê-lo, de modo que possa estabelecer sua 

função no nicho social e tecnológico com primazia, bem como, atuar em consonância com os 

avanços científicos sociais, educacionais e culturais, que incidem diretamente ou indiretamente 

na sua constituição enquanto gênero. 

Desde a sua invenção, os tesauros foram desenvolvidos para possibilitar a indexação e 

o acesso à informação, com alto grau de precisão em um curto período de tempo, e por se tratar 

de uma representação conceitual, sua estrutura inicial para organização de descritores ainda 

mantêm as mesmas características nos tesauros atuais, com pouquíssimas variações.  

Para a análise da construção (estrutura normativa), realizamos a exposição do que seria 

o tesauro prototípico idealizado pelas primeiras normas de construção para posteriormente 

apresentar os aspectos identificadores do TJE. Os pontos que constituem a estrutura normativa 

são os descritores e os conceitos. 

Em relação ao ponto descritores, o tesauro prototípico apresenta suas definições e as 

possíveis relações que podem existir entre eles, como já mencionados e contextualizados no 

capítulo 2.  

O TJE (BRASIL, 2010, p.12-13) apresenta os descritores e não descritores, bem como, 

suas relações da seguinte forma: 

a) Descritor – também chamado de termo autorizado ou termo preferido, pode ser 

utilizado na indexação para representar um conceito – é indicado no tesauro de forma 

destacada. 

Qualificação eleitoral de ofício 

NE: Qualificação para o alistamento eleitoral realizada com base em 

relações fornecidas por entidades da administração pública direta e indireta, 

encaminhadas aos juízes eleitorais (Lei nº 21.076, de 1932, art. 37; Decreto-

Lei nº 7.589, de 28.5.1945). 

 

b) Não descritor – também chamado de termo não autorizado ou termo não preferido, 

deve ser substituído pelo descritor autorizado correspondente, que será precedido pela 
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expressão USE. É indicado no tesauro de forma não destacada e serve para instruir o 

usuário na procura do termo preferido. 

Alistamento eleitoral de ofício 

USE: Qualificação eleitoral de ofício 

Alistamento eleitoral exofficio 

USE: Qualificação eleitoral de ofício 

Qualificação eleitoral exofficio 

USE: Qualificação eleitoral de ofício 

 

c) TG (Termo geral) – indica termo que representa um conceito mais amplo em relação ao 

descritor. 

Cadastro eleitoral 

TG: Alistamento eleitoral 

 

d) TE (Termo específico) – indica termo que representa um conceito mais restrito em 

relação com o descritor. 

Alistamento eleitoral 

TE: Cadastro eleitoral 

e) TR (Termo relacionado) – indica termo que possui alguma associação semântica com 

o descritor. 

Parentesco 

TR: Inelegibilidade reflexa 

Nepotismo 

Vínculo afetivo 

 

f) USE – indica termo de uso preferido na linguagem de indexação adotada. 

Relação de causalidade 

USE: Nexo causal 

 

g) NE (Nota de escopo) – nota explicativa que amplia a compreensão do termo; pode 

também indicar a forma de adoção do termo. 

Inelegibilidade reflexa 
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NE: Refere-se à inelegibilidade do cônjuge ou companheiro (a) e dos 

parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, dos 

chefes do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal ou de quem os 

tenha sucedido ou substituído dentro dos seis meses anteriores à eleição, 

prevista na CF/88, art. 14, § 7º. 

Simplificando que foi exposto acima, temos o seguinte resultado: 

 

Quadro 28 - Abreviaturas e símbolos dos descritores/ não descritores no TJE 

Descritor Também chamado de termo autorizado ou termo preferido. 
Não-Descritor Também chamado de termo não autorizado ou termo não preferido. 
TG "Termo geral" Indica o termo que representa um conceito mais amplo em relação 

ao descritor 
TE "Termo 
especifico" 

Indica o termo que representa um conceito mais restrito em relação 
com o descritor 

TR" Termo 
relacionado” 

Indica termo que possui alguma associação semântica com o 
descritor 

UP "Usado por" o termo introduzido após este símbolo é um não-descritor, ou termo 
não-preferido.  

USE Indica termo de uso preferido na linguagem de indexação adotada 
NE “Nota de escopo” Explicação concisa sobre o modo de emprego de um descritor. 

Também chamada "nota explicativa" ou "nota de escopo". 
Fonte: (BRASIL, 2010) 

 

Ao estabelecermos uma comparação entre o TJE e tesauro prototípico, vemos que a 

variação ou alteração existente é mínima, restringindo-se ao fato da não utilização de algumas 

abreviaturas, como: TGM-Termo genérico maior, TGP-Termo genérico partitivo, TEP-Termo 

especifico partitivo, TO-Termo oposto, TA-Termo associado, que tratam das relações de 

semântica de hierarquia, estabelecendo apenas a relação semântica associativa, com a utilização 

da abreviatura “TR – Termo relacionado”.  

Ressaltamos ainda que no TJE, a abreviatura “NE - Nota de escopo” é equivalente à 

abreviatura “NA - Nota de aplicação”. Apenas uma abreviatura “UP- Usado por" proposta pelo 

tesauro prototípico, não foi contemplada pelo TJE. 

Em relação ao ponto conceitos, o tesauro prototípico apresenta as possíveis relações 

existentes, como já mencionadas e contextualizadas no capítulo 2. São elas: 

a) as relações hierárquicas; 

b) as relações associativas; 

c) as relações de equivalências. 

No TJE as relações apresentadas entre conceitos são as seguintes (BRASIL 2010, p.13):  
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a) Relação de equivalência: tipo de relação estabelecida entre termos que representam o 

mesmo conceito, ou seja, entre sinônimos ou equivalentes. Esses termos são incluídos 

no tesauro, sendo que apenas um deles será o descritor. Os demais serão considerados 

não-descritores. Relação expressa pelos símbolos USE. 

Atribuição 

USE: Competência 

Atropelamento 

Use: Acidente de Trânsito 

 

b) Relação hierárquica: exprime os graus de superordenação e subordinação entre os 

conceitos. Representa-se essa relação através dos símbolos de TG e TE. 

Bem Dominial 

TG: Bem público 

TE: Terra devoluta 

Terreno de marinha 

Bem público (superordenação) 

Bem Dominial (subordinação) 

Terra devoluta (subordinação) 

Terreno de marinha (coordenação)  

 

c) Relação associativa: ocorre entre termos que não são equivalentes em formar alguma 

hierarquia, a associação ocorre por relação mental e torna-se explícita no tesauro por 

sua importância na relação entre descritores. O símbolo TR representa essa relação. 

Condições de trabalho 

TR: Acidente de trabalho (causa efeito) 

Atividade insalubre 

Higiene de trabalho 

Insalubridade  

Jornada de trabalho (influência) 

Periculosidade 

Proteção ao trabalho 

Segurança do trabalho 
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Como podemos ver, o TJE utiliza todas as relações entre conceitos do modo como 

estabelece o tesauro prototípico, mostrando que nesse aspecto não existiu mudanças. 

Para a análise da circulação (forma de divulgação) do TJE, analisamos os aspectos 

relacionados à forma e ao conteúdo, iniciando com a identificação deste aspecto no tesauro 

prototípico, para posteriormente comparar com o TJE. 

No tesauro prototípico, as normas sugerem uma lista de elementos básicos para a 

composição de sua forma e conteúdo, apesar de presenciarmos em muitas normas, como no 

caso do IBICT (1984), que não é possível estipular uma forma padrão de apresentação de 

tesauros. 

O TJE apresenta os seguintes elementos:  

a) sumário; 

b) introdução; 

c) definições; 

d) abreviaturas e símbolos; 

e) apresentação dos termos e suas relações; 

f) sessão alfabética. 

O elemento sumário apresenta as principais divisões dos assuntos presentes no 

documento. No TJE, os assuntos pontuados são representados pelos seguintes itens: 

apresentação, introdução, descritores, toponímia nacional e toponímia internacional. 

O elemento introdução tem como finalidade a explicação sucinta das informações 

relacionadas à forma de como manusear o tesauro, especificando os conceitos utilizados, os 

termos e abreviaturas, e as relações terminológicas adotadas. O TJE o elemento introdução é 

representado pelos itens apresentação e introdução. 

No TJE, a apresentação destaca as ações da Comissão Permanente de Gerenciamento 

do Tesauro do Tribunal Superior Eleitoral, para o desenvolvimento do TJE; informa as 

melhorias da sétima edição de 2010, no que tange à ampliação dos descritores e 

consequentemente da toponímia nacional e internacional; e destaca os órgãos do Tribunal 

Superior Eleitoral onde o TSE pode ser utilizado. Já a introdução, traz as definições dos 

principais conceitos que orientam a utilização do TJE, por exemplo, a definição de linguagem, 

tesauro, indexação e demais assuntos relacionados, bem como, as convenções terminológicas 

adotadas com exemplos práticos. Além disso, destaca as mudanças presentes na atual edição 

(BRASIL, 2010, p.13-14): 

 

a) as listas auxiliares foram incorporadas ao conjunto geral dos termos; 



127 
 

b) a toponímia nacional e internacional foi ampliada e agora é apresentada em 
lista anexa; 
c) as siglas deixam de ser adotadas, preferindo-se o nome por extenso, salvo 
algumas exceções; 
d) as legendas partidárias atuais e já extintas foram acrescentadas, com notas 
explicativas que indicam fontes documentais e histórico resumido; 
e) as relações hierárquicas entre termos (TG/TE) passam a ser adotadas. 

 

Os elementos, abreviaturas e símbolos, apresentação dos termos e suas relações e sessão 

alfabética são correlacionados e atuam de forma conjunta para divulgar os descritores de um 

determinado campo do conhecimento controlado pelo tesauro. No TJE, estes elementos são 

representados pelos itens: descritores, toponímia nacional e toponímia internacional. 

No TJE, a apresentação dos descritores e suas relações estão dispostas em uma sessão 

alfabética e estão divididas em dois momentos: termos descritores e toponímia nacional e 

internacional. Os termos descritores estão representados de A a Z, em sua disposição podem 

ser encontradas todas as relações terminológicas existentes, como no caso do termo: Ação 

constitutiva (BRASIL, 2010, p. 18). 

 

AÇÃO CONSTITUTIVA 

NE: É aquela que visa à criação, modificação ou extinção de um direito ou uma relação 

jurídica. 

TG: AÇÃO JUDICIAL 

TE: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA 

TR: EFEITO CONSTITUTIVO 

SENTENÇA CONSTITUTIVA 

 

Ou termos com apenas um tipo de relação terminológica, como no caso de ação judicial 

(BRASIL, 2010, p. 19). 

 

AÇÃO JUDICIAL 

TE: AÇÃO ANULATÓRIA 

AÇÃO CAUTELAR 

AÇÃO CÍVEL 

AÇÃO CIVIL EX DELICTO 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 



128 
 

A toponímia nacional e a toponímia internacional obedecem a mesma lógica que orienta 

a disposição dos descritores. Em ambas as toponímias, as relações terminológicas podem 

apresentar maiores ou menores proporções, como acontece nos termos descritores. Vejamos os 

exemplos. 

Na toponímia nacional (BRASIL, 2010, p. 328), o termo Alagoas. 

 

ALAGOAS 

TG: BRASIL, REGIÃO NORDESTE  

TE: AGRESTE ALAGOANO (AL: MESORREGIÃO) 

LESTE ALAGOANO (AL: MESORREGIÃO) 

SERTÃO ALAGOANO (AL: MESORREGIÃO) 

 

Na toponímia internacional (BRASIL, 2010, p. 525), o termo Anguilla. 

 

ANGUILLA 

NE: COLÔNIA BRITÂNICA  

TG: CARIBE  

TR: REINO UNIDO 

SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS 

 

Ressaltamos que o TJE apresenta um elemento que não é sugerido nas normas de 

construção de tesauro, denominado Apresentação, que traz informações sobre os órgãos 

responsáveis pelo desenvolvimento do tesauro, as especificidades relativas às fontes de 

informação consultadas, a quantidade de termos/ conceitos controlados e a importância de sua 

construção para as instituições que oportunizaram sua construção. 

Em relação à caracterização do suporte do TJE, identificamos a existência de diferentes 

versões presentes no contexto web, uma em formato PDF disponível pelo link: 

http://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/tesauro/Tesauro_web_v2.pdf na 

intranet, por meio do aplicativo de gestão de tesauro (http://tesauro); outra em contexto on-line, 

por meio de consulta no sistema gerenciador do acervo bibliográfico da Rede de Bibliotecas da 

Justiça Eleitoral. 

Diante do exposto, podemos afirmar que a forma de divulgação do TJE se mantém quase 

inalterada quando comparada ao arquétipo do tesauro prototípico, apesar de sabermos que o 

padrão único não é idealizado pelas normas e que as variações dos tesauros são justificáveis 
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pelo fato de não podermos estipular um modo único de apresentação do seu conteúdo 

linguístico, já que as possibilidades de apresentação dos termos variam de acordo com o 

objetivo do tesauro, da área do conhecimento escolhida, da nomenclatura a ser utilizada, dentre 

várias outras. 

Em relação à organização textual do TJE, iniciamos a análise com a apresentação da sua 

condição enquanto texto, para posteriormente analisar sua constituição organizacional frente à 

perspectiva teórica de Adam (2001) relativa às sequências textuais. Em outras palavras, diante 

da identificação da organização textual do TJE, identificamos, mediante a comparação com as 

sequências textuais, qual ou quais delas estão presentes no TJE e como elas orientam a sua 

organização textual. 

Enquanto texto, o TJE apresenta uma divisão estruturada em três partes disponibilizadas 

da seguinte forma: 

a) primeira parte, constituída pelos elementos pré-textuais (capa, contracapa, folha de 

rosto, ficha catalográfica, sumário), apresentação, introdução;  

b) segunda parte, constituída pelos descritores; 

c) terceira parte, constituída pela toponímia nacional e toponímia internacional. 

A primeira parte, constituída pelos elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, 

sumário), mais a apresentação e a introdução obedecem a um padrão normativo de construção 

de tesauros, sendo elementos quase sempre obrigatórios. A apresentação e a introdução, como 

vistas anteriormente no subcapítulo 5.3, estabelecem a função de informar sobre as mudanças 

ocorridas no TJE em relação à edição anterior, mostrando as inovações adotadas, com 

instruções que orientam a sua utilização.  

A segunda parte é voltada para a apresentação dos descritores que estabelecem o 

controle terminológico da área do Direito eleitoral. Antes de apresentar recortes do TJE em 

relação aos descritores e às suas relações terminológicas, apresentaremos o modo 

organizacional em relação aos níveis gramaticais e semânticos.  

Em relação ao nível gramatical do TJE, este se configura de forma similar ao que 

geralmente é visto em tesauros, sendo fiel ao que é estipulado nas normas em relação à função 

de cada estrutura gramatical.  
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Quadro 29 - Nível gramatical do TJE 

ESTRUTURA GRAMATICAL EXEMPLOS RETIRADOS DO TJE 
 
Substantivo, base da composição textual 
usado para representar descritores e não 
descritores. 

Acionista 
TR: Acionista controlador 
Acionista majoritário 
Acionista minoritário 
Ações 
Assembleia geral 
Sócio 

Adjetivos, usado em situações onde há a 
necessidade de modificar o substantivo, 
usado para representar descritores e não 
descritores. 
 

Ação condenatória 
NE: Direito de pedir ao Estado a condenação de 
impor ao réu uma prestação de dar, fazer ou 
não fazer, produzindo uma sentença que tem o 
caráter de título executivo. 

Preposições, estabelecem a função de 
ligação entre descritores e não descritores. 
(substantivos, adjetivos).  

Abuso de autoridade 
NE: Dá-se quando há excesso da autoridade no 
exercício de sua atribuição. O ato caracteriza-se 
pela arbitrariedade. 
TR: Abuso de poder 

Artigos, isolados ou juntamente com as 
preposições, estabelecem a ligação de 
ligação entre descritores e não descritores. 
(substantivos e substantivos), 
(substantivos e adjetivos).  

Autor do crime 
TG: Parte processual 
TR: Autoria do crime 
Réu 
Vítima 

 
Advérbios, usado apenas em casos de 
necessidade, para uma melhor 
representação dos descritores e não 
descritores. 

Absolutamente incapaz 
TR: Incapacidade absoluta 
Incapacidade relativa 
Menor impúbere 
Relativamente incapaz 

 
Verbo, utilizado de modo substantivado, 
para atuar como descritor e não descritor. 

Ampliação 
TR: Adição 
Aumento 
Crescimento 
Exoneração 
Expansão 

Fonte: (BRASIL, 2010) 

 

Em relação ao nível semântico, o TJE apresenta situações de sinonímia entre os 

descritores. Quando um descritor A é colocado como não-descritor do descritor B, estabelece-

se uma equivalência semântica, isto é, uma sinonímia. Exemplo: 

 

COMÍCIO 

COMÍCIO ELETRÔNICO 

USE: PALANQUE ELETRÔNICO 
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Por fim, identificamos a polissemia, definida como o fato de uma mesma palavra ter 

sentidos diferentes, por exemplo cabo, “extremidade de uma ferramenta”, “fio metálico para 

transmissão de energia”, “ponto na hierarquia militar”; manga “fruta”, “parte do vestuário”, 

entre outros. O contexto vai especificar de que cabo, de que manga se trata (CASTILHO (2010). 

De outra forma, a polissemia está relacionada aos inúmeros significados que uma palavra pode 

deter, onde, somente dentro de um contexto podemos identificar seu significado mais 

apropriado dentro dos vários outros existentes. No tesauro, a polissemia é controlada através 

do uso do recurso linguístico USE, que estabelece o verdadeiro sentido da palavra naquele 

contexto. Exemplo: 

 

CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO (CONCURSO PÚBLICO) 

TR: ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO A CARGO ELETIVO 

USE: CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO 

 

Ressaltamos que estes aspectos textuais são sugeridos pelas normas de construção de 

tesauro, como a ANSI/NISO Z39.19 (2005) e a ISO 25964 (2011), que são as mais atuais no 

momento. O TJE apresenta em sua constituição os aspectos textuais aqui identificados, como 

foram expostos nos exemplos apresentados. 

Após o entendimento do aspecto gramatical e semântico dos descritores do TJE, 

apresentaremos exemplos de configuração textual e relataremos quais os procedimentos 

utilizados para estabelecer e delimitar o campo conceitual controlado. 

O campo conceitual do TJE é o Direito Eleitoral. A construção do TJE obedece a uma 

ordem no desenvolvimento das relações terminológicas, onde são eleitos os principais termos 

mais gerais para, a partir deles, serem desenvolvidos os termos específicos, sem perder de vista 

a relação parte e todo e, principalmente, sem deixar de observar se o termo criado ainda mantém 

relações com o assunto controlado, para não cometer o risco de adotar termos que fogem do 

assunto controlado, como é o caso do Direito eleitoral. Essas ações são minuciosamente 

desenvolvidas por uma equipe de profissionais especializados no assunto, que buscam as fontes 

de informações mais atuais sobre o assunto para estabelecer a atualização dos descritores, bem 

como a retirada de descritores que por algum modo deixam de se adequar aos objetivos do TJE. 

Como função, o TJE assegura a prática consistente entre indexadores, de modo a 

padronizar a terminologia do sistema de recuperação da informação do Tribunal Superior 

Eleitoral e de seus órgãos.  
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A codificação das relações adotadas pelo TJE já foi apresentada anteriormente, mas 

ressaltaremos mais uma vez: relações: TG (Termo genérico), TE (Termo específico), TR 

(Termo relacionado), USE (instrui o usuário na procura do termo preferido) e NE (Nota de 

escopo). O TJE apresenta as seguintes relações terminológicas: 

 

RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA/SINONÍMIA 

DIREITO COMUM 

USE: DIREITO CONSUETUDINÁRIO 

 

RELAÇÃO DE HIERARQUIA 

ARQUIVO 

TE: ARQUIVO CORRENTE 

ARQUIVO CORRENTE 

TG: ARQUIVO 

RELAÇÃO ASSOCIATIVA 

ARRECADAÇÃO 

TR: COBRANÇA 

COBRANÇA 

TR: ARRECADAÇÃO 

 

Para expor a organização textual do TJE escolhemos descritores possuidores do maior 

número de relações possíveis (NE, TG, TE e TR). Fizemos uma escolha aleatória trazendo 

descritores de diferentes classes alfabéticas, dentre elas: A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 

 

Quadro 30 – Descritores complexos do TJE 

Descritores Descritores Relacionados 

Agravo 
NE: Recurso interposto 
contra decisão interlocutória 
ou mesmo definitiva. 
TG: Recurso judicial 
TE: Agravo de instrumento 
Agravo de petição 
Agravo em execução 
Agravo interno 
Agravo regimental 
TR: Agravado 

Recurso judicial 
TE: Agravo 
Apelação cível 
Apelação criminal 
Apelação em mandado de segurança 
Carta testemunhável TR: Decisão 
agravada 
Deserção (Direito processual) 
Duplo grau de jurisdição 
Efeito devolutivo 
 
Agravo de instrumento 
TG: Agravo 
TR: Agravo retido 
Autos apensados 

Agravado 
NE: Sujeito passivo do recurso de 
agravo. 
TG: Parte processual 
TR: Agravante 
Agravo 
 
Agravante 
NE: Sujeito ativo do recurso de 
agravo. 
TG: Parte processual 
TR: Agravado 
Agravo 
 
Agravo manifestamente infundado 



133 
 

Agravante 
Agravo manifestamente 
infundado 
Agravo retido 
Decisão monocrática 

Decisão agravada 
Decisão interlocutória 
 
Agravo de petição 
NE: Instituto processual que constava 
no Código de Processo Civil (CPC) de 
1939, deixando de ser inserido no 
Código de Processo Civil (CPC) atual 
(1973). 
TG: Agravo 
TR: Recurso regimental 
 
Agravo em execução 
TG: Agravo 
 
Agravo interno 
TG: Agravo 
TR: Agravo regimental 
 
Agravo regimental 
TG: Agravo 
TR: Agravo interno 
Decisão agravada 
Decisão monocrática 
Recurso regimental 

TR: Agravo 
 
Agravo retido 
TR: Agravo 
Agravo de instrumento 
 

Decisão monocrática 

NE: Decisão proferida por um único 
juiz, normalmente o relator do 
processo ou o presidente do Tribunal. 
TG: Decisão judicial 
TR: Agravo 
Agravo de instrumento 
Agravo regimental 
Ato judicial 
Ato judicial recorrível 
Ato jurisdicional 
Decisão 
Decisão agravada 
Decisão interlocutória 
Decisão recorrível 
Decisão terminativa 
Despacho 

Brasileiro 
NE: Indica tanto os natos 
quanto os naturalizados. 
TE: Brasileiro nato 
Brasileiro naturalizado 
TR: Brasil 
Estrangeiro 
Estrangeiros residentes no 
Brasil 
Nacionalidade 
Nacionalidade brasileira 
Português 

 

Brasileiro nato 
TG: Brasileiro 
TR: Brasileiro naturalizado 
Estrangeiros residentes no Brasil 
Nacionalidade brasileira 
 
Brasileiro naturalizado 
TG: Brasileiro 
TR: Brasileiro nato 
Cancelamento da naturalização 
Certificado de Naturalização 
Certificado provisório de 
naturalização 
Cidadão naturalizado 
Estrangeiros residentes no Brasil 
Nacionalidade brasileira 
Naturalização 
 
Brasil 
TR: Brasileiro 
 
Estrangeiro 
NE: Pessoa física natural de outro 
país. 
TG: Pessoas 
TE: Estrangeiros ilegais 
Sociedades comerciais estrangeiras 
Trabalhadores estrangeiros 
TR: Asilo político 
Brasileiro 
Certificado de Naturalização 
Certificado provisório de 
naturalização 
Estatuto de igualdade entre 
portugueses e brasileiros 
Estatuto dos Estrangeiros 
Imigrantes 
Nacionalidade 
Nacionalidade estrangeira 
Naturalização 
Português 
Refugiado 

Estrangeiros residentes no Brasil 
TR: Brasileiro 
Brasileiro nato 
Brasileiro naturalizado 
 
Nacionalidade 
TG: Direito civil 
TE: Nacionalidade brasileira 
Nacionalidade estrangeira 
Nacionalidade portuguesa 
TR: Brasileiro 
Cidadania 
Domicílio 
Estrangeiro 
Naturalidade 
Naturalização 
Naturalização voluntária 
Opção de nacionalidade 
Qualificação 
 
Nacionalidade brasileira 
TG: Nacionalidade 
TR: Brasileiro 
Brasileiro nato 
Brasileiro naturalizado 
Nacionalidade estrangeira 
Nacionalidade portuguesa 
 
Português 
NE: Refere-se à cidadania. 
TR: Brasileiro 
Estrangeiro 
Nacionalidade portuguesa 
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Competência legislativa 
NE: Poder de estabelecer 
normas concernentes acertas 
matérias, traçando os limites 
da esfera legislativa da 
União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos 
municípios. 
TG: Competência 
TE: Competência 
complementar 
Competência comum 
Competência concorrente 
Competência suplementar 
Competência supletiva 
Competência tributária 
TR: Competência delegada 
Função legislativa 
Legislação concorrente 
 

Competência 
TE: Competência absoluta 
Competência delegada 
Competência exclusiva 
Competência jurisdicional 
Competência legislativa 
Competência por prevenção 
Competência relativa 
Conflito de competência 
TR: Avocação 
Competência concorrente 
Conflito de jurisdição 
Desaforamento 
Incompetência 
Pressuposto processual 
Usurpação de competência 
 
Competência complementar 
NE: Depende de prévia existência de 
lei federal a ser especificada pelos 
estados-membros e pelo Distrito 
Federal. 
TG: Competência legislativa 
TR: Competência comum 
Competência concorrente 
Competência delegada 
Competência privativa 
Competência residual 
Competência concorrente 
NE: Competência conferida a mais de 
uma unidade federativa para legislar 
sobre o mesmo assunto ou matéria, 
havendo, entretanto, primazia da lei 
federal sobre normas gerais. 
TG: Competência legislativa 
TR: Competência 
Competência complementar 
Competência comum 
Competência legislativa plena 
Competência privativa 
Competência residual 
Competência suplementar 
Competência supletiva 
Legislação concorrente 
 
Competência suplementar 
TG: Competência legislativa 
TR: Competência comum 
Competência concorrente 
Competência privativa 
Competência residual 
Competência tributária 
Legislação concorrente 
 

Competência supletiva 
NE: Acontece em virtude da inércia da 
União em editar a lei federal, quando, 
então, os estados e o Distrito Federal, 
temporariamente, adquirem 
competência plena tanto para edição 
das normas de caráter geral, quanto 
normas específicas. (Constituição 
Federal (CF) art. 24, §§ 3º e 4º). 
TG: Competência legislativa 
TR: Competência complementar 
Competência comum 
Competência concorrente 
Competência privativa 
Competência residual 
Legislação concorrente 
 
Competência tributária 
TG: Competência legislativa 
TR: Competência suplementar 
Tributação 
Competência delegada 
TG: Competência 
TR: Competência complementar 
Competência legislativa 
Delegação 
 
Função legislativa 
TR: Competência legislativa 
 
Legislação concorrente 
NE: Legislação emanada da União, 
dos estados e do Distrito Federal, nos 
termos do art. 24 da Constituição 
Federal. 
TG: Legislação 
TR: Competência complementar 
Competência comum 
Competência concorrente 
Competência legislativa 
Competência residual 
Competência suplementar 
Competência supletiva 

Domicílio civil 
NE: Lugar onde a pessoa 
tem a sede jurídica dos seus 
negócios e interesses, ou a 
sua morada fixa, com a 
intenção manifesta de aí 
permanecer como sujeito 
ativo e passivo de direito. 
TG: Domicílio 
TR: Domicílio comercial 

Domicílio 
TG: Direito civil 
TE: Domicílio certo 
Domicílio civil 
Domicílio comercial 
Domicílio contratual 
Domicílio de escolha 
Domicílio eleitoral 
Domicílio necessário 
Domicílio provisório 
Domicílio tributário 
TR: Endereço 
Mudança de domicílio 

Domicílio eleitoral 
TG: Domicílio 
TR: Alistamento eleitoral 
Domicílio civil 
Domicílio comercial 
Domicílio contratual 
Domicílio tributário 
Transferência 
Transferência de domicílio eleitoral 
Vínculo afetivo 
Vínculo político 
 
Domicílio tributário 
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Domicílio contratual 
Domicílio eleitoral 
Domicílio tributário 
Primeiro domicílio 
 

Nacionalidade 
Primeiro domicílio 
Residência 
 
Domicílio comercial 
TG: Domicílio 
TR: Domicílio civil 
Domicílio contratual 
Domicílio eleitoral 
Domicílio tributário 
 
Domicílio contratual 
TG: Domicílio 
TR: Domicílio civil 
Domicílio comercial 
Domicílio eleitoral 
Domicílio tributário 

TG: Domicílio 
TR: Contribuinte 
Domicílio civil 
Domicílio comercial 
Domicílio contratual 
Domicílio eleitoral 
 
Primeiro domicílio 
TR: Domicílio 
Domicílio civil 

Eleições 
NE: Processo de escolha 
coletiva com o objetivo de 
conferir mandato político. 
Usar seguido do ano entre 
parênteses quando as 
eleições forem 
especificadas. 
TG: Processo eleitoral 
TR: Direito eleitoral 
Direitos políticos 
Eleição 
Justificação de eleitor 
Lei das Eleições (1997) 
Sistema eleitoral 
Sistema majoritário 
 

Processo eleitoral 
NE: Consiste num conjunto de atos 
abrangendo a preparação e a 
realização das eleições, incluindo a 
apuração dos votos e a diplomação 
dos eleitos. 
TG: Direito eleitoral 
TE: Alistamento eleitoral 
Campanha eleitoral 
Diplomação eleitoral 
Eleições 
Votação 
 
Direito eleitoral 
TG: Direito público 
TE: Direito penal eleitoral 
Legislação eleitoral 
Processo eleitoral 
TR: Direito constitucional 
Direito parlamentar 
Direito partidário 
Direito processual eleitoral 
Eleições 
Justiça Eleitoral 
 
Direitos políticos 
TG: Direitos fundamentais 
TE: Capacidade eleitoral 
TR: Ação de impugnação 
Cassação de direitos políticos 
Cidadania 
Direitos coletivos 
Direitos individuais 
Direitos sociais 

Eleição 
TE: Apuração de votos 
Eleição direta 
Eleição estadual 
Eleição indireta 
Eleição municipal 
TR: Eleições 
Escolha 
Infração eleitoral 
Reeleição 
Votação 
 
Justificação de eleitor 
NE: Procedimento usado para 
justificar o não comparecimento às 
eleições. 
TR: Abstenção eleitoral 
Eleições 
Justo impedimento 
Situação eleitoral 
 
Lei das Eleições (1997) 
NE: Lei nº 9.504, de 30.9.1997. 
Estabelece normas 
para as eleições. 
TG: Legislação eleitoral 
TR: Eleições 
 
Sistema eleitoral 
TR: Eleições 
Legislação eleitoral 
Reforma política 
 
Sistema majoritário 
NE: Refere-se a sistema eleitoral. 
TR: Eleições 
Legislação eleitoral 
Voto 

Filha ilegítima 
NE: [Desuso] Era a que 
provinha de pessoas que não 
podiam se casar ou não 
queriam contrair 
matrimônio. 
TG: Parentesco ilegítimo 
TE: Filha espúria 
Filha natural 

Parentesco ilegítimo 
NE: Os termos relativos a parentesco 
ilegítimo estão em desuso. 
TG: Parentesco 
TE: Filha ilegítima 
Filho ilegítimo 
TR: Investigação de maternidade 
Investigação de paternidade 
 
Filha espúria 
NE: [Desuso] Oriunda da união entre 
homem e mulher impedidos de se 

Filho 
TG: Parentesco consanguíneo 
descendente 
Parentesco em primeiro grau 
TR: Descendente 
Filha 
Filha adotiva 
Filha adulterina 
Filha do cônjuge 
Filha espúria 
Filha ilegítima 
Filha incestuosa 
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TR: Filha 
Filho 
Filho ilegítimo 
 

casarem, podendo ser adulterina ou 
incestuosa. 
TG: Filha ilegítima 
TE: Filha adulterina 
Filha incestuosa 
TR: Filha 
Filha natural 
Filho 
Filho espúrio 
Filho natural 
 
Filha natural 
NE: [Desuso] A que descendia de pais 
entre os quais não havia nenhum 
impedimento matrimonial no 
momento em que foi concebida. 
TG: Filha ilegítima 
TR: Filha 
Filha adulterina 
Filha espúria 
Filha incestuosa 
Filho 
 
Filha 
TG: Parentesco consanguíneo 
descendente 
Parentesco em primeiro grau 
TR: Descendente 
Filha adotiva 
Filha adulterina 
Filha de criação 
Filha do cônjuge 
Filha espúria 
Filha ilegítima 
Filha incestuosa 
Filha natural 
Filha solteira 
Filho 

Filha natural 
Filho adotivo 
Filho adulterino 
Filho de criação 
Filho do cônjuge 
Filho espúrio 
Filho ilegítimo 
Filho incestuoso 
Filho menor 
Filho natural 
Filho único 
Filiação 
Licença à gestante 
Licença à paternidade 
Licença por motivo de doença em 
pessoa da família 
Mãe 
Padrasto 
Pai 
Parente 
Parentesco consanguíneo 
Perfilhação 
 
Filho ilegítimo 
NE: [Desuso] Era o que provinha de 
pessoas que não podiam se casar ou 
não queriam contrair matrimônio. 
TG: Parentesco ilegítimo 
TE: Filho espúrio 
Filho natural 
TR: Filha 
Filha ilegítima 
Filho 
Filho único 
Filiação incestuosa 
Legitimação 

Garantias da magistratura 
NE: Aquelas 
constitucionalmente 
previstas. 
TE: Inamovibilidade 
Irredutibilidade de 
vencimentos 
Vitaliciedade 
TR: Irredutibilidade 
Magistratura 
 

Inamovibilidade 
NE: Garantia constitucional concedida 
aos magistrados e membros do 
Ministério Público de não serem 
transferidos, salvo por relevante 
interesse público. 
TG: Garantias da magistratura 
Garantias do Ministério Público 
TR: Irredutibilidade de vencimentos 
Remoção de servidor 
Vitaliciedade 
 
Irredutibilidade de vencimentos 
TG: Garantias da magistratura 
Garantias do Ministério Público 
TR: Inamovibilidade 
Vencimento (Direito administrativo) 
Vitaliciedade 
 
Irredutibilidade 
TR: Garantias da magistratura 
 

Vitaliciedade 
TG: Garantias da magistratura 
Garantias do Ministério Público 
TR: Aposentadoria compulsória 
Inamovibilidade 
Irredutibilidade de vencimentos 
 
Magistratura 
TR: Conselho Nacional da 
Magistratura 
Curso de aperfeiçoamento de 
magistrado 
Curso oficial de preparação para a 
magistratura 
Garantias da magistratura 
Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional 
Magistrado 

Habeas corpus preventivo 
NE: Garantia constitucional 
a quem se sentir ameaçado 
de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de 

Habeas corpus 
TE: Habeas corpus de ofício 
Habeas corpus liberatório 
Habeas corpus preventivo 
Habeas corpus substitutivo de recurso 
ordinário 
TR: Abuso de autoridade 

Justo receio 
NE: Usar somente no sentido jurídico. 
TR: Habeas corpus preventivo 
Mandado de segurança preventivo 
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locomoção, por ilegalidade 
ou abuso de poder. 
TG: Habeas corpus 
TR: Justo receio 
 

Abuso de poder 
Alvará de soltura 
Autoridade coatora 
Cerceamento de locomoção 
Coação ilegal 
Constrangimento ilegal 
Detenção ilegal 
Direitos e garantias individuais 
Excesso de prazo 
Habeas data 
Liberdade de locomoção 
Manifesta ilegalidade 
Paciente 
Relaxamento de prisão 
Segundo habeas corpus 

Incapacidade relativa 
NE: É a incapacidade parcial 
que impede a prática 
somente de certas categorias 
de atos. 
TG: Incapacidade 
TE: Incapacidade civil 
relativa 
TR: Absolutamente incapaz 
Agente incapaz 
Ato anulável 
Incapacidade absoluta 
Incapacidade civil 
Índio 
Menor púbere 
Menoridade 
Pródigo 
 

Incapacidade 
TE: Incapacidade absoluta 
Incapacidade civil 
Incapacidade física 
Incapacidade permanente 
Incapacidade processual 
Incapacidade relativa 
Incapacidade temporária 
TR: Capacidade 
Inaptidão 
Incapaz 
Incapacidade civil relativa 
TG: Incapacidade civil 
Incapacidade relativa 
TR: Incapacidade civil absoluta 
 
Absolutamente incapaz 
TR: Incapacidade absoluta 
Incapacidade relativa 
Menor impúbere 
Relativamente incapaz 
 
Agente incapaz 
TR: Incapacidade absoluta 
Incapacidade relativa 
 
Ato anulável 
TR: Ato ilícito 
Ato impugnado 
Ato nulo 
Incapacidade relativa 
 
Incapacidade absoluta 
NE: É a incapacidade total, que 
impede a prática 
de quaisquer atos jurídicos. 
TG: Incapacidade 
TE: Incapacidade civil absoluta 
 

Incapacidade civil 
TG: Incapacidade 
TE: Incapacidade civil absoluta 
Incapacidade civil relativa 
TR: Capacidade civil 
Capacidade processual 
Doente mental 
Incapacidade absoluta 
Incapacidade eleitoral 
Incapacidade relativa 
Insanidade mental 
Suprimento judicial 
 
Índio 
TR: Aldeamento indígena 
Comunidade indígena 
Estatuto do Índio 
Fundação Nacional do Índio 
Incapacidade relativa 
Integração social 
Língua indígena 
Reserva indígena 
Terra indígena 
Menor púbere 
TG: Menor de idade 
TR: Adolescente 
Incapacidade relativa 
Menor de dezoito anos 
Menor impúbere 
Relativamente incapaz 
 
Menoridade 
TR: Idade 
Incapacidade absoluta 
Incapacidade relativa 
Maioridade 
Menor 
Menor de idade 
 
Pródigo 
TR: Incapacidade relativa 

Juiz classista 
NE: No direito do trabalho, 
era o magistrado leigo que 
representava, na Justiça do 
Trabalho, o empregado ou o 
empregador. 
TG: Juiz 
Representação classista 

Juiz 
TG: Magistrado 
TE: Juiz auditor 
Juiz auxiliar 
Juiz classista 
Juiz criminal 
Juiz da infância e da juventude 
Juiz de direito 
Juiz de menores 
Juiz de primeira instância 
Juiz de Tribunal Regional Federal 

Representação classista 
TE: Juiz classista 
 
Juiz do trabalho 
TG: Juiz 
Justiça do Trabalho 
TR: Juiz classista 
Juiz do trabalho substituto 
Vara do Trabalho 
 
Justiça do Trabalho 



138 
 

TR: Juiz do trabalho 
Justiça do Trabalho 
 

Juiz do trabalho 
Juiz do trabalho substituto 
Juiz eleitoral 
Juiz estadual 
Juiz federal 
Juiz militar 
Juiz singular 
Juiz substituto 
Juiz titular 
Juiz togado 
TR: Correição parcial 
Juízo 
Ministro 
Sentença judicial 

TG: Justiça Especializada 
Poder Judiciário 
TE: Juiz do trabalho 
Junta de Conciliação e Julgamento 
Tribunal Regional do Trabalho 
TR: Juiz classista 
Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho 
Sentença normativa 
Vara do Trabalho 
Vogal 
 

Fonte: (BRASIL, 2010) 
 

Frente ao exposto, percebemos que os descritores presentes no TJE não apresentam uma 

constituição equivalente em termo de relações conceituais, como é o caso do descritor Agravo 

que apresenta as relações: NE, TG, TE, TR, e o descritor Agravo em execução que apresenta 

apenas a relação TG.  

Outro ponto importante é a falta de limitação entre o número de descritores relacionados 

a um descritor, por exemplo, o descritor Juiz que apresenta dezenove termos relacionados: Juiz 

auditor, Juiz auxiliar, Juiz classista, Juiz criminal, Juiz da infância e da juventude, Juiz de 

direito, Juiz de menores, Juiz de primeira instância, Juiz de Tribunal Regional Federal, Juiz do 

trabalho, Juiz do trabalho substituto, Juiz eleitoral, Juiz estadual, Juiz federal, Juiz militar, Juiz 

singular, Juiz substituto, Juiz titular, Juiz togado. Já o descritor Irredutibilidade apresenta 

apenas um termo relacionado: Garantias da magistratura. 

A NE é o recurso linguístico em que percebemos a existência de enunciados, como 

vemos nos descritores, 

a) Eleições 

NE: Processo de escolha coletiva com o objetivo de conferir mandato político. Usar 

seguido do ano entre parênteses quando as eleições forem especificadas 

b) Garantias da magistratura  

NE: Aquelas constitucionalmente previstas. 

A NE é desenvolvida de forma peculiar ao seu descritor e não segue um padrão 

normativo, ou seja, o texto produzido fica ao encargo da equipe interdisciplinar de construção 

do TJE.  

A terceira parte é composta pela toponímia nacional e internacional, um recurso adotado 

pelas produções desenvolvidas pelo TJE, para casos especiais em que sejam necessários 

identificar a existência de homônimos em nomes de cidades e estados (BRASIL, 2010). 
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Neste momento, a toponímia nacional e a toponímia internacional adotam os mesmos 

procedimentos já mencionados na segunda parte do TJE (descritores), a diferença está no campo 

conceitual, assunto da área de conhecimento utilizado. Aqui, o assunto trata das cidades e 

estados em nível nacional e internacional com a finalidade de apresentar as relações homônimas 

existentes, de modo a facilitar o trabalho dos indexadores da Rede de Bibliotecas da Justiça 

Eleitoral e demais setores do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício de suas funções voltadas 

à representação da informação. 

A seguir, alguns exemplos de descritores da toponímia nacional e toponímia 

internacional no quadro abaixo. 

 

Quadro 31 - Descritores da toponímia nacional e toponímia internacional do TJE 

DESCRITORES DESCRITORES RELACIONADOS 

Moji das Cruzes (SP) 
NE: Grafia adotada na Lei Nº 3.198, de 
23.12.1981 que alterou o quadro 
territorialadministrativo 
do Estado de São Paulo. 
TG: Moji das Cruzes (SP: Microrregião) 

Moji-Mirim (SP : Microrregião) 
TG: Campinas (SP : Mesorregião) 
TE: Artur Nogueira (SP) 
Engenheiro Coelho (SP) 
Estiva Gerbi (SP) 
Itapira (SP) 
Moji-Guaçu (SP) 
Moji-Mirim (SP) 
Santo Antônio de Posse (SP) 

Palau 
NE: País com estatuto de livre associação 
com os 
Estados Unidos. 
TG: Micronésia 
TR: Estados Unidos 

Micronésia 
NE: República federativa em livre associação com 
os Estados Unidos. 
TG: Oceânia 
TE: Estados Federados da Micronésia 
Guam 
Ilhas Marshall 
Marianas do Norte 
Nauru 
Palau 
Quiribati 
TR: Melanésia 
Polinésia 
 
Estados Unidos 
TG: América do Norte 
TR: Atol de Johnston 
Estados Federados da Micronésia 
Guam 
Ilha Wake 
Ilhas Marshall 
Marianas do Norte 
Palau 
Porto Rico 
Samoa Americana 

Fonte: (BRASIL, 2010) 

 

Para comparar a organização textual do TJE com a perspectiva teórica de Adam (2011) 

sobre as sequências textuais, apresentaremos um breve esboço da estrutura e da característica 

de cada uma delas. 
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Quadro 32 - Estrutura e característica das sequencias textuais  

SEQUÊNCIA 
TEXTUAIS 

ESTRUTURA CARACTERÍSTICA 

Sequência 
descritiva 

 

Operações de tematização 
Operações de aspectualização 
Operações de relação 
Operações de expansão por 
subtematização 

Ancoragem no tema-título; 
períodos de extensão variável; 
operações de tematização (pré e 
pós-tematização e rematização); 
operação de aspectualização 
(fragmentação e qualificação); 
operação de relação (contiguidade 
e analogia). 

Sequência 
narrativa 

 

Situação inicial 
Nó  
Ação ou avaliação 
Desenlace 
Situação final 

Marcada por sucessão de eventos; 
unidade temática; transformação de 
predicados; unidade de processo; 
causalidade narrativa da trama; 
moralidade (avaliação final). 

Sequência 
argumentativa 
 

Tese anterior P. arg.0 
Dados (fatos) P. arg.1 - Apoio P. 
arg.2 (princípios básicos) 
Por isso, possivelmente - A menos 
que – restrição (R) P. arg.4 
Conclusão (C) (nova) tese P. arg.1 

Demonstrar-justificar, refutar, 
buscar a adesão. Faz uso de 
operadores argumentativos. 
Formada por: tese anterior, dados 
ou refutação, conclusão. 

Sequência 
explicativa 

Esquematização inicial 
Problema (questão) 
Explicação (resposta) 
Ratificação- Avaliação 

Análise e síntese; relação de causa 
entre os fatos; justificativa; 
responde ao porquê. Apesenta 
esquematização inicial, problema, 
explicação, conclusão. 

Sequência 
dialogal 

Intercâmbio de abertura 
Sequências fáticas de abertura  
Sequências fáticas de fechamento 
Intercâmbio de fechamento 

Sequências fáticas (abrem e fecham 
a interação), sequências 
transacionais (o ato comunicativo), 
réplica (troca). 

Fonte: (ADAM, 2011) 

 

Ao comparar o TJE com a estrutura e a característica de cada sequência textual 

mencionada no quadro 32, podemos afirmar que não existe um enquadramento ideal, já que ele 

não obedece de maneira satisfatória ao que está estabelecido nas sequências textuais. Contudo, 

podemos perceber certos indícios da presença de algumas características das sequências na 

organização textual TJE, como mostra o quadro a seguir. 
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Quadro 33 - Relação entre as partes textuais do TJE e as características das sequências 

textuais 

PARTES DO TJE INDÍCIOS DE CARACTERÍSTICAS DAS 
SEQUÊNCIAS TEXTUAIS 

 
 
 
 
 
1 parte 

 
Apresentação 

Apresenta operadores argumentativos (demonstração) 
“Operacionalmente, o tesauro é adotado em diversas atividades 
que necessitam de procedimentos de indexação”. 

 
 
 
Introdução 

Apresenta operadores explicativos (Justificativa) 
“Alguns conceitos são fundamentais para o manuseio do 
Tesauro da Justiça Eleitoral: 
• indexação – ato de identificar e descrever o conteúdo de um 
documento com termos representativos dos seus assuntos e que 
constituem uma linguagem controlada, padronizada e 
uniforme”. 

 
 
2 parte 

Descritores  Apresenta operadores descritivos (operação de relação) 
 
“Legislação processual 
TG: Legislação 
TE: Legislação processual civil 
Legislação processual penal 
TR: Processo civil” 

 
 
 
 
 
3 parte 

Toponímia 
Nacional e  
Toponímia 
internacional 

Apresenta operadores descritivos (operação de relação) 
 
“Porto Nacional (TO: Microrregião) 
TG: Oriental do Tocantins (TO: Mesorregião) 
TE: Aparecida do Rio Negro (TO) 
Bom Jesus do Tocantins (TO) 
Ipueiras (TO)” 
 
“Reino Unido 
TG: Europa Setentrional 
TE: Escócia 
Inglaterra 
Irlanda do Norte 
País de Gales 
TR: Anguilla 
Bermudas 
Gibraltar 
Grã-Bretanha” 

Fonte: (BRASIL, 2010) 

 

Considerando que a segunda parte do TJE é a principal, por ser ela que viabiliza o 

processo de tradução dos termos da linguagem natural para a linguagem documentária, 

podemos dizer que existe uma maior predominância de elementos descritivos, apesar de 

considerarmos que o TJE não apresenta um arquétipo prototípico da sequência descritiva, mas 

não podemos deixar de admitir que a descrição esteja presente, de modo a ser aprofundada em 
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estudos futuros, já que as relações descritivas entre os termos são estabelecidas de modo 

conceitual na grande maioria das vezes, característica essa que não é aprofundada nas operações 

descritivas. O exemplo abaixo mostra que relação não é feita por operação de relação por 

contiguidade ou analogia, mas sim conceitual. 

 

ALEGAÇÕES FINAIS 

NE: ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO DE UMA DAS PARTES DO PROCESSO JUDICIAL. 

TR: RAZÕES PROCESSUAIS 

 

Em relação à organização enunciativa, o TJE possibilita a existência de uma diversidade 

de enunciados, passíveis de estarem presentes em um texto de qualquer área do conhecimento. 

Faz alusão a uma perspectiva semântica que se aplica ao TJE, bem como a outros tesauros 

indistintamente, por estar relacionado ao modo como a constituição enunciativa é estabelecida, 

levando em consideração a melhor maneira para o co-enunciador compreender e fazer uso do 

tesauro enquanto gênero. 

Nesse sentido, a existência de outros enunciados de diferentes gêneros pode fazer parte 

da constituição textual do tesauro, tendo como motivação sua utilização no meio social e 

científico para o qual é desenvolvido. Em outras palavras, a diversidade enunciativa permite ao 

tesauro uma maior compreensão por parte do co-enunciador, por lhe permitir a construção de 

sentidos/conhecimentos prévios, ao ter acesso a estruturas enunciativas que ele já tenha visto 

em outros gêneros que estabelecem certa relação com o tesauro. 

Investigamos os gêneros que mais estabelecem relação com o tesauro, no que compete 

à estrutura enunciativa e mediante as pesquisas realizadas, destacamos, como principal, o 

dicionário. 

Como já foi informado no capítulo 2, o tesauro foi inspirado por um dicionário 

chamando “Thesaurus of English Words and Phrases”, desenvolvido por Peter Mark Roget, 

obra que representou uma revolução em relação ao dicionário tradicional, evidenciando a 

diferença entre dois percursos fundamentais para a produção de sentido: o que parte da palavra 

para o conceito e o que assume o sentido como ponto de partida, associando-lhe as palavras que 

o expressam (TÁLAMO; LENZI,2006). 

O Roget’s thesaurus inspirou o surgimento de uma nova forma de possibilitar acesso à 

informação e ao conhecimento em contextos documentais e informacionais, mediante as 

correlações de termos e significados, inspirando o desenvolvimento do tesauro, também 
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conhecido como tesauro documental, já que o Roget’s thesaurus não deixou de ser desenvolvido 

e ainda mantém as mesmas características. 

 

O tesauro documentário é um vocabulário destinado exclusivamente à 
indexação e recuperação da informação. Por isto, o tesauro não é um 
instrumento apropriado para o conhecimento de uma área, já que a matriz do 
seu vocabulário baseia-se na redução do número de termos a serem 
empregados no sistema de informação através da escolha dos termos 
preferenciais, denominados descritores. Estruturalmente, por outro lado, o 
tesauro parte de uma categorização do assunto, ou do campo temático focado, 
denominada macro-organização, cuja subdivisão, em tantos níveis quanto 
necessários, baseia-se na proposição de classes gerais auto-excludentes, 
condição necessária para a organização dos termos e para o estabelecimento 
de estratégias de busca (TÁLAMO; LENZI, 2006, p.13). 

 

Podemos dizer que o tesauro documentário se presta para o uso linguístico estrito, já 

que sua função se encontra relacionada exclusivamente ao tratamento da informação - 

indexação - e a sua recuperação. Entendemos que o gênero dicionário inspirou a criação do 

tesauro, orientando a forma de desenvolver sua constituição textual. 

O dicionário foi o gênero que inspirou o tesauro a estabelecer os procedimentos de 

controle e decodificação da linguagem, assemelhando-se a ele nesse aspecto. Contudo, as 

diferenças entre ambos são bem marcadas, pois o tesauro ainda estabelece funções e aplicações 

muito específicas na área da Ciência da Informação, diferente do dicionário que é utilizado 

constantemente como recurso para o conhecimento gramatical léxico e semântico de uma 

língua.  

Ao observar a relação entre tesauro e dicionário devemos levar em consideração que o 

texto é construído com uma intencionalidade, e, assim, hipoteticamente acaba sendo resultado 

de demais textos, além é claro, da ressignificação do texto e de todos os componentes que 

envolvem sua criação, por exemplo, o contexto social e cultural que influencia sua criação, de 

forma direta ou indireta.  

Vejamos uma comparação entre um termo ‘casamento” do TJE e do dicionário 

MICHAELIS da língua portuguesa no quadro abaixo. 
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Quadro 34 – Exemplo da relação de proximidade enunciativa entre tesauro e dicionário 

Tesauro 

 

Dicionário 

 

Fonte:(BRASIL, 2010; MICHAELIS, 2016) 

 

A intergenericidade entre o tesauro e o dicionário é bem marcante, contudo alguns 

aspectos são bem distintos, por exemplo, o fato de o tesauro apresentar as relações semânticas 

de generalização, especificação e relação do descritor ‘casamento’, enquanto o dicionário 

apresenta a divisão silábica, uma definição geral e outras definições relativas às especificidades 

do verbete ‘casamento’, como o ‘casamento civil’, o ‘casamento religioso’. No tesauro, os 

termos casamento civil e casamento religioso são apresentados como termos relacionado ao 

descritor ‘casamento’, mas também assume a posição de descritores: 

 

CASAMENTO CIVIL 

TG: CASAMENTO 

TR: CASAMENTO RELIGIOSO 

 

CASAMENTO RELIGIOSO 

TG: CASAMENTO 

TR: CASAMENTO CIVIL 

 

Outro ponto semântico destacado aqui é a organização do TJE em relação às funções 

sociocomunicativas com base nos atos ilocucionários que foram caracterizados pela pesquisa 
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no capítulo 3. Rememoremos as categorias estabelecidas por Searle, 1879 (apud SILVA NETO, 

2014): 

a) assertivos ou representativos - mostram a crença do locutor quanto à verdade de uma 

proposição: afirmar, asseverar, dizer;  

b) diretivos - tem como objetivo fazer com que o ouvinte a faça algo: ordenar, pedir, 

mandar;  

c) expressivos – esses expressam os sentimentos como: desculpar, agradecer, dar boas 

vindas;  

d) comissivos ou compromissivos - comprometem o locutor com uma ação futura: 

prometer, garantir;  

e) declarativos - produzem uma situação externa nova: batizar, demitir, condenar.  

Frente à caracterização textual do TJE, exposta anteriormente na subseção 5.4.1, 

podemos constatar que a NE é um recurso usual em alguns descritores utilizados e apresentam 

uma composição textual passível de ser analisada quanto à sua intenção, ou seja, sob a ótica 

dos atos ilocucionários. Vejamos alguns exemplos já apresentados: 

 

Brasileiro 

NE: Indica tanto os natos quanto os naturalizados 

Competência legislativa 

NE: Poder de estabelecer normas concernentes a certas matérias, traçando os 

limites da esfera legislativa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios 

Domicílio civil 

NE: Lugar onde a pessoa tem a sede jurídica dos seus negócios e interesses, ou a 

sua morada fixa, com a intenção manifesta de aí permanecer como sujeito ativo e 

passivo de direito. (BRASIL, 2010, p.50, 72, 114). 

 

Ao analisar o enunciado presente em cada NE apresentada, percebemos a 

predominância de características voltadas ao ato de informar e conceituar o descritor. Levando 

em consideração esse posicionamento, o tipo assertivo ou representativo seria o ato 

ilocucionário mais relacionado à NE dos descritores TJE. 

O ato de informar e conceituar é relativo ao ato de representar. 

Incapacidade relativa 



146 
 

NE: É a incapacidade parcial que impede a prática somente de certas categorias 

de atos (BRASIL, 2010, p.159). 

 

Essa característica está presente em todos os descritores do TJE que apresentam NE, o 

que nos possibilita afirmar que o ato ilocucionário assertivo ou representativo é predominante 

no TJE. 

 

5.3 DIMENSÃO DISCURSIVA DO TJE 

 

Nesta etapa analisaremos a especificação do TJE, bem como sua constituição 

discursiva. Em relação à especificidade do TJE analisaremos sua finalidade, seu contexto 

institucional, sua comunidade discursiva, e o contexto social em que circula. Em relação à 

finalidade do TJE, identificamos duas situações, uma relacionada à definição,  

 

[...] um vocabulário que serve para traduzir a linguagem natural utilizada nos 

documentos, bem como aquela dos indexadores e usuários, em uma nova forma de 

representação que, por ser uniforme e padronizada, permite a recuperação pelos 

sistemas de busca (BRASIL, 2010, p.9). 

 

Outra relacionada à finalidade,  

 

[...] o Tesauro da Justiça Eleitoral padroniza a linguagem de representação 

temática dos documentos constitutivos das bases de informação mantidas pelos 

tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desse modo, é um 

instrumento de controle terminológico que permite traduzir a linguagem natural 

em linguagem documentária controlada (BRASIL, 2010, p.9). 

 

As marcações linguísticas apresentadas no TJE mostram claramente que a sua finalidade 

é direcionada a um público especifico de profissionais bibliotecários e indexadores, contudo, 

não podemos deixar de considerar que o TJE possa ser utilizado para outros fins. 

Em relação ao contexto institucional em que o TJE está inserido é caracterizado pelos 

profissionais e serviços voltados à informação, desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

O TJE é adotado 
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[...] em diversas atividades que necessitam de procedimentos de indexação: os 

arquivos, os protocolos, a Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral, os centros de 

memória, as coleções especiais, o Portal da Justiça Eleitoral, as centrais do eleitor, 

os clippings ou ainda as ementas de decisões (BRASIL, 2010, p.10). 

 

Ressaltamos ainda o fato do TJE ser disponibilizado na internet e intranet da Justiça 

Eleitoral, bem como, servir de base para o desenvolvimento de outros tesauros, estabelecendo 

um serviço de cooperação. 

Em relação à comunidade discursiva, o TJE apresenta de forma bem delimitada que ele 

atende prioritariamente a uma comunidade discursiva composta por magistrados, servidores 

ativos e inativos terceirizados e estagiários do TSE, com o objetivo primordial de subsidiar as 

tomadas de decisões do desenvolvimento das atividades no Tribunal Superior Eleitoral. 

Em outras palavras, a comunidade discursiva mobilizada pelo TJE pertence a um nicho 

de profissionais da área da Biblioteconomia e Ciência da Informação, formado por indexadores 

e bibliotecários pertencentes à Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral, que foi criada com a 

finalidade de interligar todas as bibliotecas eleitorais.  

 
A Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral (Reje) integra, em uma única base 
de dados, informações referentes aos acervos de todas as bibliotecas da Justiça 
Eleitoral. É composta pela biblioteca do TSE, que a gerencia, e pelas 
bibliotecas de todos os tribunais regionais eleitorais, somando ao todo 28 
bibliotecas. 
Entre os objetivos da Reje estão a padronização de procedimentos e o 
aperfeiçoamento dos registros bibliográficos já existentes. Espera-se que a 
Reje se torne referência nacional como rede de bibliotecas, bem como em 
bibliografia de Direito Eleitoral (BRASIL, 201615). 

 

Em relação ao contexto social em que circula, o TJE apresenta uma característica 

importante, a circulação em dois contextos diferentes, a internet e intranet da Justiça Eleitoral. 

Na intranet, o contexto se restringe aos funcionários da Reje do TSE e seus profissionais 

da área do Direito Eleitoral. Na internet, o acesso é livre e difícil de mensurar ou estabelecer 

quem utiliza e como utiliza o TJE.  

A situação social de disseminação do TJE na internet mobiliza aspectos positivos em 

relação ao seu uso, possibilitando uma maior divulgação deste importante recurso 

informacional, que pode, por exemplo, está sendo utilizado por estudantes, pesquisadores e 

                                                 
15 Documento não paginado. 
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profissionais da área da Biblioteconomia, Ciência da Informação, Direito e demais áreas, ou 

seja, não existe restrição de uso do TJE. 

A indeterminação dos usuários do TJE disponível na internet pode estar trazendo 

modificações em relação à comunidade discursiva, pois o TJE está inserido em um contexto 

social diferente do habitual configurado por diferentes públicos com finalidades distintas. 

Em relação à constituição discursiva do TJE faz-se necessário informar a dificuldade 

que tivemos de avaliar seus aspectos discursivos, devido ao seu forte caráter ligado à 

escrituralidade, como exposto no item 5.1. A organização temporal foi o aspecto discursivo 

avaliado em detrimento da característica do TJE. Foram discutidos os aspectos: lugar e tempo. 

Em relação ao lugar, tivemos como base os seguintes questionamentos: 

a) qual o lugar destinado do TJE ? 

b) qual o lugar em que o TJE pode circular? 

Quanto à primeira pergunta, constatamos que o lugar destinado do TJE circular é a 

Biblioteca Professor Alysson Darowish Mitraud (BPADM), acessível ao público e “atende 

prioritariamente magistrados, servidores ativos e inativos, colaboradores e estagiários do 

Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões no 

desenvolvimento das atividades da instituição” (TSE, 201616). 

A BPADM foi criada em 1946, por indicação do Professor Francisco Sá Filho, por meio 

da Resolução nº 755, que destinou verbas para as despesas provenientes com a aquisição de 

livros e materiais. Em 2012, a biblioteca recebeu do Instituto Falcão Bauer de Qualidade o 

certificado de conformidade ISO 9001, pela qualidade no atendimento aos usuários nos serviços 

de empréstimo e pesquisa de material bibliográfico (TSE, 2016). 

Além da BPADM, o TJE é destinado a vinte e oito bibliotecas de todos os tribunais 

regionais eleitorais que compõem o Reje, rede de bibliotecas já mencionadas pela pesquisa, 

bem como, a Biblioteca Digital do Tribunal Superior Eleitoral (BDTSE), “caracterizada como 

um ambiente virtual que armazena, preserva, divulga e dá acesso a documentos digitais sobre 

conteúdos relativos às eleições, matéria eleitoral e partidária e à produção institucional da 

Justiça Eleitoral” (TSE, 2016). 

A BDTSE está no site (http://www.tse.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca-digital).  

 

O acervo da Biblioteca Digital inclui publicações da Justiça Eleitoral, 
doutrina, jurisprudência, mapas, vídeos, imagens e diversos outros 
documentos. Além disso, os temas selecionados trazem uma coleção de 
artigos previamente escolhidos sobre os assuntos mais relevantes da área 

                                                 
16 Documento não paginado. 



149 
 

eleitoral. As obras publicadas na BDTSE são de domínio público ou possuem 
direitos autorais cedidos pelos proprietários, possibilitando acesso e download 
gratuitos das obras (TSE, 201617). 

 

A BPADM, a Reje e a BDTSE configuram o espaço convencional do TJE. 

Quanto à segunda pergunta, não podemos afirmar com precisão os locais ou espaços 

exatos em que o TJE pode circular fora do seu espaço convencional e da sua comunidade 

discursiva. Contudo, atentamos a um fato importante, o TJE circula em um importante espaço 

não habitual que é a internet. As possibilidades que a sua divulgação na web proporciona em 

termos de divulgação, ampliação e aplicação do TJE e consequentemente do gênero tesauro, 

um aspecto positivo que proporciona sua visibilidade. 

Entretanto, ainda não é possível mensurar em termos de índices quantitativos ou 

qualitativos o motivo do acesso e a forma de utilização e aplicação do TJE para outros fins que 

não sejam os voltados aos processos de indexação. 

Outrossim em relação à divulgação do TJE na web é que sua caracterização enquanto 

suporte e finalidade não foi modificada, ou seja, está habitual e corroborando com as normas 

que estabelecem as diretrizes para a sua construção. O TJE é disponível na íntegra em formato 

PDF correspondente à sua configuração impressa e isso evidencia que não há mudança em sua 

composição, organização motivada por sua veiculação na internet. Todavia, informamos 

anteriormente que ele não se vale de todos os campos conceituais sugeridos nas normas, e, além 

disso, inclui informações adicionais como o caso das toponímias nacionais e internacionais, que 

não estão relacionadas ao campo conceitual controlado (Direito Eleitoral), mas tem importância 

para a prática dos indexadores e bibliotecários pertencentes ao contexto em que o TJE circula 

habitualmente: BPADM, Reje e BDTSE. 

Em relação ao tempo, tivemos como base as seguintes variáveis: 

a) periodicidade; 

b) continuidade (duração de encadeamento); 

c) validade. 

Estas variáveis não são apresentadas com precisão no TJE. Começaremos com os 

indícios relacionados à periodicidade presentes no TJE, que não são descritos com precisão, no 

que compete à indicação das próximas edições. O TJE traz as informações sobre a sua 

periodicidade presentes na capa, contracapa, folha de rosto e ficha catalográfica, 

 

                                                 
17 Documento não paginado. 
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Tesauro da Justiça Eleitoral 

7a edição revista e ampliada 

Secretaria de Gestão da Informação 

Brasília – 2010 (BRASIL, 2010, p.1-4). 

 

E na apresentação, 

O Tesauro da Justiça Eleitoral vem sendo desenvolvido desde 1995. A presente 

edição traz um acréscimo de 9.796 termos. A de 2006 (6a edição) apresentava 

6.018 termos. A nova versão apresenta 15.814 entradas, das quais 8.186 

sistematizam assuntos diversos, 6.359 referem-se à toponímia nacional e 1.269 à 

toponímia internacional. (BRASIL, 2010, p.9). 

 

Os indícios textuais que mostram a relação do TJE com a periodicidade não apresentam 

indicações de edições futuras. Em relação ao aspecto continuidade (duração de encadeamento), 

o TJE apresenta informações que sugerem a importância da continuidade, mas não estabelece 

prazos nem políticas para esse fim. 

 

“A atualização constante de um instrumento dessa natureza é fundamental para o 

tratamento e a recuperação da informação. Ao melhorar esse instrumento, 

melhoramos a qualidade dos diversos serviços e produtos informacionais presentes 

na Justiça Eleitoral” (BRASIL, 2010, p.9). 

 

A questão da validade do TJE não é mencionada, porém estima-se que sua utilização é 

válida até o surgimento de outra edição atualizada. Ao nos remetermos às análises 

desenvolvidas para escolha do corpus da pesquisa, percebemos que as atualizações de tesauros, 

tanto no meio jurídico, quanto em outras áreas do conhecimento, não apresentam periodicidade, 

continuidade (duração de encadeamento) e validade definidas. 

 

5.4 DIMENSÃO TIPOLÓGICA DO TJE 

 

Nesta etapa analisaremos a modalização tipológica, ou seja, a identificação do TJE 

enquanto gênero instituído, conforme as informações propostas no quadro a seguir. 
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Quadro 35 – Propostas para análise da dimensão tipológica do TJE 

AUTORES Dimensão tipológica 
BAKHTIN (1997) Propõe a existência de gêneros primários e secundários. 

MAINGUENEAU (2013). 
 

Propõe a existência de 5 modos de gêneros instituídos 

Fonte: (Autoria Própria) 

 

Em relação a proposta de Bakhtin (1997) o TJE é classificado como um gênero 

secundário devido as seguintes constatações: 

a) sua comunicação é formal e restrita a área do Direito Eleitoral; 

b) pertence a uma esfera da comunicação restrita ao meio profissional e científico; 

c) possui enunciados eminentemente escritos; 

d) É extremamente padronizado; 

Em relação à proposta de Maingueneau (2008, p. 155), o TJE apresenta uma forte 

relação com o modo 1 (“Gêneros que não estão submetidos à variação, ou apenas a uma pequena 

variação; seus falantes obedecem a fórmulas e esquemas rigorosamente preestabelecidos”), 

enquanto gênero instituído, por evidenciar características bem pontuais relativas a esse modo, 

no que compete à variação linguística, ao público-alvo que o desenvolve e utiliza, e às normas 

que regem seu funcionamento. 

Vejamos alguns a seguir, alguns pontos que corroboram com a proposta de considerar 

o TJE como um gênero secundário pertencente ao modo 1 dos gêneros instituídos: 

a) variação linguística; 

b) política de atualização conceitual; 

c) identificação da autoria e do público alvo. 

A variação linguística do TJE é controlada por normas que regem seu funcionamento, 

já apresentadas no capítulo 2, configura-se de forma sólida e invariável, já que é estabelecida 

normativamente, apesar de percebemos que alguns pontos sugeridos pelas normas, relativos ao 

controle linguístico não foram atendidos, por exemplo, as “referências”, um componente 

normativo importante para informar quais as fontes primárias, secundárias e terciárias foram 

utilizadas para a construção do escopo teórico do TJE, bem como para apresentar as normas 

e/ou diretrizes utilizadas para a sua construção. 

Apesar da ausência desses pontos, o TJE não se torna inviável já que a utilização de 

todos os elementos normativos não é obrigatória, como enfatizam muitas normas. Esses 

elementos são utilizados mediante a necessidade e a característica do tesauro. 
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Um ponto importante apresentado no TJE que vai ao encontro de sua variação 

linguística é a política de atualização terminológica e conceitual que é adotada. Inclusive, esse 

foi um ponto determinante para a sua escolha na pesquisa, visto que ele é o mais atualizado 

dentre os demais tesauros analisados na área de Direito. 

 

A atualização constante de um instrumento dessa natureza é fundamental para o 

tratamento e a recuperação da informação. Ao melhorar esse instrumento, 

melhoramos a qualidade dos diversos serviços e produtos informacionais presentes 

na Justiça Eleitoral (BRASIL, 2010, p.10). 

 

O TSE é desenvolvido desde 1995. Atualmente encontra-se em sua 7 edição, 

desenvolvida em 2010. Apresenta um total de 15.814 termos onde 8.186 sistematizam assuntos 

diversos, 6.359 referem-se à toponímia nacional e 1.269 à toponímia internacional (BRASIL, 

2010). 

Outro fator importante evidenciado pelo TJE em relação à variação linguística é a 

explanação apresentada na introdução, que indica ao autor uma definição de linguagem 

evidenciando seu caráter plural, para posteriormente enfatizar que o tesauro estabelece um 

controle dessa linguagem, tornando-a documental e controlada para atender às ações previstas 

no processo de representação da informação (indexação)  

 

A linguagem é um fenômeno social que se manifesta na individualidade. Ela deriva 

das combinações que cada falante faz do uso da língua predominante em uma 

sociedade. A linguagem é também representação, que se dá pela união entre a 

palavra e o conceito que ela representa. A união entre palavra e conceito forma o 

signo linguístico. Ao mesmo tempo, como classes sociais diferentes usam o mesmo 

idioma, o signo linguístico pode assumir valores diferentes, até mesmo 

contraditórios. 

Daí, decorrem ambiguidades (dois sentidos para uma mesma palavra), sinonímias 

(duas palavras para um mesmo sentido), generalizações (palavras que podem 

assumir um sentido mais abrangente), particularizações (palavras que podem 

assumir um sentido mais específico) e outras interferências que revelam a 

pluralidade existente na linguagem. 

Se a linguagem é marcada pela pluralidade, a recuperação das informações 

presentes nos diversos documentos requer a unidade entre a palavra e o conceito. 
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Isto é, na linguagem cotidiana, o signo linguístico é plural, mas para a recuperação 

da informação ele deve ser unívoco. Para resolver esse dilema, criou-se um 

instrumento denominado tesauro. 

Tesauro é um vocabulário que serve para traduzir a linguagem natural utilizada 

nos documentos, bem como aquela dos indexadores e usuários, em uma nova forma 

de representação que, por ser uniforme e padronizada, permite a recuperação 

pelos sistemas de busca (BRASIL, 2010, p.11). 

Outro fato que evidencia a pouca variação linguística do tesauro é a apresentação dos 

conceitos fundamentais para a sua utilização (manuseio), e as indicações das mudanças 

linguísticas realizadas na edição mais atual. 

Em relação à apresentação dos conceitos, são dispostos exemplos que sinalizam as 

convenções existentes entre as relações de termos e notas explicativas. 

TG (Termo geral) – indica termo que representa um conceito mais amplo em 

relação ao descritor.  

Ex: Cadastro eleitoral - TG: Alistamento eleitoral 

TE (Termo específico) – indica termo que representa um conceito mais restrito 

em relação com o descritor.  

Ex: Alistamento eleitoral - TE: Cadastro eleitoral 

TR (Termo relacionado) – indica termo que possui alguma associação semântica 

com o descritor.  

Ex: Parentesco - TR: Inelegibilidade reflexa; Nepotismo; Vínculo afetivo 

USE – indica termo de uso preferido na linguagem de indexação adotada. 

Ex: Relação de causalidade - USE: Nexo causal 

NE (Nota de escopo) – nota explicativa que amplia a compreensão do termo; 

pode também indicar a forma de adoção do termo. 

Ex: Inelegibilidade reflexa 

NE: Refere-se à inelegibilidade do cônjuge ou companheiro (a) e dos parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, dos chefes do Poder 

Executivo Federal, Estadual e Municipal ou de quem os tenha sucedido ou 

substituído dentro dos seis meses anteriores à eleição, prevista na CF/88, art. 14, 

§ 7º. (BRASIL, 2010, p.12-13). 

 

Em relação às atualizações, são relatadas as mudanças de cunho linguístico e estrutural, 

como podemos ver a seguir. 
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a) as listas auxiliares foram incorporadas ao conjunto geral dos termos; 

b) a toponímia nacional e internacional foi ampliada e agora é apresentada em 

lista anexa; 

c) as siglas deixam de ser adotadas, preferindo-se o nome por extenso, salvo 

algumas exceções; 

d) as legendas partidárias atuais e já extintas foram acrescentadas, com notas 

explicativas que indicam fontes documentais e histórico resumido; 

e) as relações hierárquicas entre termos (TG/TE) passam a ser adotadas (BRASIL, 

2010, p.14). 

 

Vejamos agora como o TJE se estabelece no que tange ao autor (es) e ao público-alvo. 

A identificação da autoria é complexa, tendo em vista a quantidade de colaboradores e 

desenvolvedores. Lembramos aqui, que o tesauro é desenvolvido por comissões 

interdisciplinares que envolvem especialistas em diferentes áreas do conhecimento. A equipe 

responsável pela elaboração do TJE é interdisciplinar, sendo 10 profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento:  

a) Biblioteconomia, 4 profissionais; 

b) Direito, 4 profissionais; 

c) Letras, 1 profissional; 

d) Administração, 1 profissional. 

 

Comissão Permanente de Gerenciamento do Tesauro 

Osmar Arouck, presidente 

Geraldo Campetti Sobrinho, Gaspar José da Silva 

Patrícia Cristina Moura Pessoa Baena 

Anderson Cardoso Rubin 

Elisa Mara Alves do Prado 

Colaboradores nas revisões preliminares 

Cleber Schumann 

Clécio Alves de Araujo 

Cruzenilde Vieira de Almeida 

Leonardo Augusto Soares Del Menezzi 

Ludmila Maria Bezerra Ventilari (BRASIL, 2010, p.5). 
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Percebemos a complexidade para a identificação de autoria no TJE, tanto que sua 

notação normativa é representada por Brasil (2010) ao ser considerada uma obra que apresenta 

um autor entidade, que segundo a ABR 6023, são caracterizadas como “obras de 

responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, 

seminários etc.) têm entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome, por extenso: BRASIL. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Tesauro da Justiça Eleitoral. 7. ed. Brasília: 

Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2010. 

Em relação ao público-alvo, o TJE deixa claro que sua utilização deve ser feita por 

profissionais especializados na área da representação da informação, indica os princípios da 

organização terminológica do TJE, que se volta especificamente ao profissional habilitado para 

utilizá-lo. 

 

A presente edição caracteriza-se pela transição entre dois princípios de organização 

terminológica, com a inserção dos termos pré-coordenados, que, paulatinamente, 

substituirão as palavras adotadas na pós-coordenação. Por exemplo, além das palavras 

crime e responsabilidade (pós-coordenadas), apresenta-se também o termo crime de 

responsabilidade (pré-coordenado). 

Cabe ao indexador adotar os termos que melhor representem tematicamente o 

documento em análise. (BRASIL, 2010, p.14, grifo nosso). 

 

O indexador foi identificado como público-alvo. Ele representa os profissionais 

especializados na área da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Contudo, ressaltamos que 

o TJE, assim como os demais tesauros, não estabelece esse critério como inibidor de sua 

utilização por diferentes públicos-alvo, já que as indicações expressas a esses profissionais são 

relativas ao modo de organização terminológica.  

Frente ao exposto, não temos dúvida ao considerar que o TJE pertence ao modo 1 de 

gêneros instituídos por Maingueneau (2013), mesmo não estando presente nos exemplos pelo 

autor: carta comercial, boletim meteorológico, catálogo telefônico, fichas administrativas, atos 

jurídicos, entre outros. 

O TJE apresenta características que o concebem enquanto gênero instituído neste modo, 

e como ressalta Maingueneau (2013), os gêneros pertencentes a esse modo apresentam 

dificuldade em relação à identificação de autor(es) e possuem uma característica coercitiva, 

ambas presentes no TJE.  
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6 CONCLUSÕES  

 

Com a finalidade de construir e aplicar um modelo linguístico de avaliação de tesauros, 

levando em consideração sua composição genérica e suas dimensões textuais e discursivas, a 

pesquisa utilizou referenciais teóricos da Linguística e teve como base a pesquisa qualitativa de 

caráter bibliográfico documental, que permitiu a verificação de vários aspectos levantados e 

discutidos nos referenciais teóricos adotados. 

Estabeleceremos três seções a serem consideradas nas conclusões, as quais se referem 

aos resultados encontrados e expostos pela pesquisa, na seguinte ordem:  

a) Problematização dos resultados frente aos objetivos da pesquisa;  

b) Limitações ou lacunas da pesquisa; 

c) Encaminhamentos e/ou contribuições da pesquisa.  

Os objetivos da pesquisa foram orientados pelo seguinte questionamento: como a 

Linguística Textual, a Análise Textual dos Discursos, a Tradição Discursiva e os estudos sobre 

Gêneros podem contribuir na construção de um modelo para a avaliação do tesauro, tendo em 

vista sua composição genérica e suas dimensões textuais e discursivas? 

Para o alcance dos objetivos propostos foi desenvolvido um modelo linguístico para a 

análise de tesauro baseado na relação entre as teorias de Bakhtin (1997), Marcuschi (2008), 

Travaglia (2007), Maingueneau (2013) e Koch e Oesterreicher (2007) e os níveis ou planos de 

análise do discurso e do texto propostos pela ATD. 

O modelo é dotado de quatro etapas e cada umas delas é representada por categorias de 

análise: 

a) Dimensão histórica - posição do tesauro no continnum entre a oralidade e a 

escrituralidade, análise da localização (oralidade e escrituralidade); 

b) dimensão textual do tesauro, análise da contextualização e da constituição textual e 

enunciativa; 

c) dimensão discursiva do tesauro, análise da especificação e da constituição discursiva; 

d) dimensão tipológica do tesauro, análise da modalização tipológica. 

A análise da localização do TJE no continuum entre a oralidade e a escrituralidade 

constatou sua forte relação com os aspectos da escrituralidade, resultado exposto na análise do 

seu perfil conceitual frente às categorias propostas.  

Em relação à contextualização e constituição textual e enunciativa constatamos que a 

construção (estrutura normativa) do TJE é compreendida em um sistema de gêneros que detêm 

como eixo predominante a característica da linguagem documentária, que cumpre condições 
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mínimas no que diz respeito à sua composição e ao seu uso para se caracterizar como tal. Seu 

surgimento é vinculado a uma sucessão de normas e diretrizes que se modificam ao longo da 

história para melhor desenvolvê-lo. 

A circulação (forma de divulgação - suporte) do TJE é caracterizada pelos seguintes 

elementos:  

g) sumário; 

h) introdução; 

i) definições; 

j) abreviaturas e símbolos; 

k) apresentação dos termos e suas relações; 

l) sessão alfabética. 

O sumário apresenta as principais divisões dos assuntos presentes no documento. A 

introdução explica a forma manusear do TJE, especificando os conceitos utilizados, os termos 

e abreviaturas e as relações terminológicas adotadas. As definições apresentam os conceitos 

que orientam a utilização do TJE. Os elementos abreviaturas e símbolos, apresentação dos 

termos e suas relações e sessão alfabética atuam de forma relacionada para divulgar os 

descritores, a toponímia nacional e a toponímia internacional do TJE. 

Os componentes do TJE construção (estrutura normativa) e circulação (forma de 

divulgação - suporte) se mantém quase inalterada quando comparada ao arquétipo do tesauro 

prototípico. 

O TJE se constitui textualmente por três partes, a primeira parte é constituída pelos 

elementos pré-textuais (capa, contracapa, folha de rosto, ficha catalográfica, sumário), 

apresentação, introdução; a segunda parte é constituída pelos descritores; e a terceira parte é 

constituída pela toponímia nacional e toponímia internacional. 

Para a identificação da organização textual do TJE, aplicamos a teoria das sequências 

textuais de Adam (2011): sequência descritiva, narrativa, argumentativa, explicativa e dialogal. 

Os resultados mostraram que o TJE não apresenta uma característica prototípica de sequência 

textual, mas sim, alguns indícios, algumas características para cada parte do texto. 

Na primeira parte do TJE é possível identificar operadores argumentativos 

(demonstração) e operadores explicativos (Justificativa). Na segunda e terceira parte do TJE é 

possível identificar operadores descritivos (operação de relação). A segunda parte do TJE 

constituída pelos descritores é a mais importante, pois nela está presente a representação 

conceitual do assunto Direito Eleitoral, de modo que podemos deduzir que a predominância é 
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descritiva. Contudo, o TJE não apresenta um arquétipo prototípico da sequência descritiva, 

apenas algumas operações, como a operação de relação. 

Para a identificação da organização enunciativa, analisamos a relação do TJE com 

outros enunciados e verificamos as funções sociocomunicativas de seus enunciados com base 

nos atos ilocucionários. 

Os resultados mostram que o dicionário é o gênero que mais estabelece relação com o 

TJE e ela tem origem no surgimento do primeiro tesauro. Os enunciados do TJE apresentam a 

predominância de características voltadas ao ato de informar e conceituar o descritor. Isso 

mostra que a organização enunciativa do TJE é orientada pelo ato ilocucionário assertivo ou 

representativo. 

Em relação à especificação e constituição discursiva do TJE, constatamos que ele 

apresenta uma finalidade direcionada a um público especifico de profissionais bibliotecários e 

indexadores do Tribunal Superior Eleitoral que atuam na BPADM, Reje e BDTSE. O contexto 

institucional do TJE é caracterizado pelos profissionais e serviços voltados à informação, 

desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sua comunidade discursiva é composta por 

magistrados, servidores ativos e inativos terceirizados e estagiários do TSE. Contudo, atende a 

uma comunidade geral, por circular em um contexto social caracterizado por duas modalidades 

diferentes: a intranet, sendo restringido aos funcionários do TSE e aos seus setores; e a internet, 

onde o acesso é público e gratuito. 

Em detrimento do caráter escritural do TJE, a constituição discursiva que pode ser 

analisada de forma mais significativa foi sua organização temporal, ou seja, sua relação com o 

lugar e o tempo. 

Na identificação do lugar do TJE foram identificados o local para o qual é destinado e 

o local em que ele pode circular. O lugar destinado do TJE é a BPADM, a Reje e a BDTSE, e 

o lugar em que o TJE pode circular é amplo pelo fato dele ser disponível na web. 

Na identificação do tempo do TJE foram verificadas as seguintes variáveis: 

periodicidade, continuidade (duração de encadeamento) e validade.  

Quanto à periodicidade, o TJE apresenta informações sobre a edição e as atualizações 

adotadas em relação à edição passada. O TJE está na sétima edição que foi desenvolvida em 

2010. Quanto à continuidade, o TJE não apresenta indicações de edições futuras, mas traz 

informações que sugerem a importância da continuidade, da atualização, entre outros. Quanto 

à validade, o TJE não menciona, porém estima-se que sua utilização é válida até o surgimento 

de outra edição atualizada. 
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Na análise da modalização tipológica do TJE, buscamos a sua identificação enquanto 

gênero instituído, tendo como base as modalidades estabelecidas por Maingueneau (2013). 

Constatamos que o tesauro pertence ao modo 1 dos gêneros instituídos, por apresentar as 

seguintes características: 

a) pouca variação linguística; 

b) complexidade para a identificação de autoria; 

c) utilização restrita por profissionais especializados. 

A pouca visibilidade do tesauro em outras áreas do conhecimento é refletida na falta de 

produções científicas que o adotam como tema. Um reflexo prático disso é o fato do tesauro 

não ser mencionado em obras na área da Linguística que versam sobre gêneros. 

Diante do exposto, acreditamos que os objetivos da pesquisa foram alcançados, em 

virtude de termos demonstrado e aplicado um modelo linguístico de análise de tesauros, que 

apesar dos limites teóricos e metodológicos mostrou ser efetivo para proporcionar um novo 

olhar para a prática de análise deste gênero, tanto na área da Linguística, em que é pouco 

conhecido e divulgado, quanto na área da CI, que não prioriza os aspectos linguísticos na 

avaliação de tesauros. 

Em relação às limitações da pesquisa foram encontradas algumas limitações de cunho 

teórico e metodológico. A limitação teórica diz respeito à pouca produção científica sobre 

tesauros na área Linguística, em especial na área da LT e ATD. Em parte, isto pode estar 

relacionado ao fato de o tesauro ser um gênero ainda pouco difundido em espaços de domínio 

público e ainda muito restrito a comunidades discursivas especializadas. 

A limitação metodológica diz respeito à complexidade textual do TJE e a inexistência 

de produção científica relacionada ao estudo de gêneros complexos como o tesauro ou 

similares.  

Em relação aos encaminhamentos da pesquisa, informamos que a divulgação do TJE na 

web não inviabiliza sua condição enquanto gênero, mas, em relação ao aspecto de divulgação 

para novos públicos com novas finalidades quanto ao uso, faz-se necessário formulações para 

entender essa nova demanda. 

Pensando nas variações de público em relação à utilização do TJE, percebemos que 

alguns parâmetros poderiam ser considerados pela comissão responsável pelo TJE para que 

diferentes públicos tivessem ainda mais possibilidades de utilizá-lo, sem inviabilizar sua função 

primeira, que seria atender “serviços de informação do tribunal de justiça”. 

Um requisito importante seria a listagem das referências, ou seja, todas as fontes de 

informação consultadas e utilizadas para construção de tesauros que serviu como base de 
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construção para a seleção e escolha dos termos e conceitos, bem como suas relações. Dessa 

forma, os usuários teriam como ter acesso às principais fontes usadas e orientar em suas 

consultas e pesquisas, bem como sua utilização. 

A pesquisa apresenta contribuições pontuais no que diz respeito à divulgação de um 

gênero textual com grande potencialidade informacional, que posteriormente, através de 

estudos interdisciplinares, pode ser pensando para atuar em diferentes comunidades discursivas 

com finalidades para além das habituais. 
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