
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTE 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

 

 

 

MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM TEXTOS DE UM INQUÉRITO 

POLICIAL RELACIONADO A CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2016



MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM TEXTOS DE UM INQUÉRITO 

POLICIAL RELACIONADO A CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 

 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

– UFRN, como requisito parcial para obtenção 

do grau de Doutora em Linguística.  

 

Área de concentração: Linguística Teórica e 

Descritiva 

 

Orientador: Prof. Dr. João Gomes da Silva 

Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL - RN 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 

 

A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM TEXTOS DE UM INQUÉRITO 

POLICIAL RELACIONADO A CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Relatório de tese apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

(PPgEL), Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como um 

dos requisitos para a obtenção do grau de Doutora em Estudos da Linguagem, avaliada em 21 

de setembro de 2016 pela seguinte banca examinadora. 

 

 

___________________________________________________________________________  

Prof. Dr. João Gomes da Silva Neto 

Presidente / Orientador – UFRN 

 

 

___________________________________________________________________________  

Profa. Dra. Rosalice Botelho Wakim Souza Pinto – UNL– LISBOA 

Examinadora externa 

 

 

___________________________________________________________________________  

Prof. Dr. Luis Alvaro Sgadari Passeggi – UFRN 

Examinador interno 

 

 

___________________________________________________________________________  

Prof. Dra. Ana Graça Canan – UFRN 

Examinadora interna 

 

 

___________________________________________________________________________  

Profa. Dra.Célia Maria Medeiros Barbosa da Silva – UnP 

Examinadora externa 

 

 

___________________________________________________________________________  

Profa. Dra. Maria das Graças Soares Rodrigues – UFRN 

Suplente interno 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tese a todas as mulheres vítimas 

de qualquer tipo de violência física ou 

psicológica, em especial, àquelas que 

venceram as barreiras do silêncio, do medo, 

da opressão e conseguiram registrar os atos 

de agressão sofridos. Dedico, também, 

àquelas mulheres que ainda sofrem em 

silêncio por não terem conseguido se libertar 

dos seus agressores para, assim, tornarem 

públicos os atos de agressão sofridos ao longo 

de suas vidas. Dedico, ainda, aquelas que nem 

sequer tiveram a oportunidade de falar por 

terem suas vozes silenciadas para sempre.



AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, pela vida e pela oportunidade de ter chegado até aqui. 

Ao meu orientador, Professor João Gomes da Silva Neto, pela competência na orientação e 

encaminhamentos para a realização desta pesquisa e também pelas oportunidades que me 

concedeu de adquirir novas aprendizagens, dentre estas, a orientação no mestrado; a docência 

assistida em dois semestres consecutivos; a atuação no curso Mediadores de Leitura; 

orientação e apoio para a realização do doutorado Sanduíche. Além do incentivo, conselhos, 

sugestões e ensinamentos. Obrigada, por tudo, professor! 

À Professora Maria das Graças Soares Rodrigues e ao Professor Luis Passeggi, que também 

contribuem para a minha vida acadêmica desde o mestrado. 

Às professoras Sueli Marquesi, Vanda Elias, Neusa Bastos, Leonor Lopes Fávero, Zilda 

Aquino e aos professores Luiz Antônio da Silva e João Manuel, pelo apoio e ensinamentos 

durante a Missão PROCAD, realizada em outubro de 2013, na Universidade de São Paulo 

(USP), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas 

e Vernáculas e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 

Às professoras Maria das Graças Soares Rodrigues e Josilete Alves Moreira de Azevedo, 

pelas contribuições dadas a esta tese no exame de qualificação.  

Ao professor Luis Passeggi e às professoras, Rosalice Pinto, Ana Graça Canan, Maria das 

Graças Soares Rodrigues, Célia Maria Medeiros Barbosa da Silva que constituíram a banca 

examinadora desta tese, pelas críticas, sugestões e valiosíssimas contribuições. 

À professora Rosalice Pinto pelo carinho, apoio, incentivo, ensinamentos e oportunidade de 

ter vivido momentos tão felizes ao seu lado. 

Ao professor Giovanni Damele, pela acolhida na Universidade Nova de Lisboa, dedicação e 

empenho para proporcionar a oportunidade de adquirir novos conhecimentos sobre a 

argumentação jurídica, além do incentivo para continuar estudando essa temática. 

Às professoras Rosalice Pinto, Antonia Coutinho e Helena Topa Valentim, pelo apoio e 

inserção no  grupo de pesquisa da Universidade Nova de Lisboa. 

A CAPES, pelo apoio financeiro. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Estudo da Linguagem – PPgEL/UFRN, pelo apoio e 

incentivo constantes. 

Aos secretários do PPgEL/UFRN, em especial, à Maria Elizabete e ao Gabriel. 

À delegada, a Bela. Karen Cristina Lopes, que nos atendeu no decorrer das visitas à delegacia 

e concedeu os inquéritos que constituem o corpus desta tese. 

À agente Karol, que nos recepcionou e acompanhou no decorrer da coleta do material para 

esta pesquisa. 

Ao advogado  Paulo Lopo Saraiva, pelo apoio na realização da coleta de dados. 



À Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, pelas licenças concedidas para 

eu realizar o curso de doutorado e o estágio de doutorado Sanduíche.  

Às amigas, Eulália Assunção, Niete e Noêmia, pela orientação e colaboração no meu processo 

de afastamento para a realização do estágio de doutorado Sanduíche. 

À minha família, principalmente, aos meus pais, irmãs(os), tias, sobrinhas (os), pelo apoio, 

incentivo e compreensão nos momentos em que fiquei ausente. 

À amiga, Maria de Fátima Silva dos Santos, pela amizade e por ter compartilhado de todas as 

etapas para a realização desse sonho, desde a elaboração do projeto de tese, realização da 

Missão PROCAD, estágio de doutorado Sanduíche, descobertas, realizações e até mesmo os 

momentos de dificuldades, angústias e dúvidas, mas, principalmente, por todas as conquistas 

realizadas. Obrigada, Fátima, por tudo! 

À amiga, Célia Maria de Medeiros, pelo apoio e incentivo constantes. 

À amiga, Alba Valéria, pelo apoio e momentos compartilhados. 

Ao amigo, André Anderson Cavalcante Felipe, pelo constante apoio e incentivo. 

Às amigas que compartilharam momentos do doutorado, muitas delas desde o mestrado, 

Emiliana Fernandes, Karla Geane de Oliveira, Rildeci Medeiros, Elis Betânia, Maria Betânia. 

Aos amigos, Anderson Souza da Silva Lanzillo, Francisco Geonilson Cunha Fonseca, José 

Iranilson da Silva, Sérgio Augusto de Lima e Silva, e demais amigo(a)s e colegas do grupo da 

Análise Textual dos Discursos. 

A todo(a)s os colegas do grupo da Análise Textual dos Discursos que qualificaram e 

defenderam suas dissertações e teses no decorrer desse período,  com as apresentações desses 

trabalhos foi possível refletir de forma mais ampla sobre os fenômenos aqui estudados. 

Às amigas, pesquisadoras brasileiras, que tive oportunidade de conhecer no decorrer da 

realização do estágio de doutorado sanduíche, Solange Barros, Duane Valentim, Cláudia 

Tavares, Regina D`Isola, Dayse Alfaia, Rose, Roana Rodrigues, Valéria Cavalheiro e aos 

amigos, Lucas Esperança e Albano, dentre outros. 

Às minhas amigas e ao amigo de trabalho, Núcleo de Tecnologia Educacional Jerônimo 

Rosado, Mossoró-RN,  pelo apoio e incentivo constantes. 

“Felicidade é quando o sonho se torna realidade”. Obrigada a todo(a)s que proporcionaram a 

realização desse sonho!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não haverá borboletas se a vida não passar 

por longas e silenciosas metamorfoses” 

(Rubem Alves). 

 



RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de investigação a responsabilidade enunciativa em textos de um 

inquérito policial relacionado a crimes de violência contra a mulher. A responsabilidade 

enunciativa consiste em uma das categorias da Análise Textual dos Discursos (ATD) e refere-

se aos recursos que o enunciador utiliza para apropriar-se da linguagem e assumir o seu ponto 

de vista ou atribuí-lo a outro (cf. ADAM, 2011). As questões que norteiam a pesquisa são: a) 

como pode vir a ser linguisticamente descrita a responsabilidade enunciativa em textos de 

inquérito policial? b) de que forma as marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa 

podem vir a orientar argumentativamente a construção de sentidos em textos de inquérito 

policial? Diante das questões apresentadas, o objetivo geral da pesquisa é analisar os índices 

linguísticos que indicam a responsabilidade enunciativa em textos de inquérito policial. Os 

objetivos específicos são: identificar as ocorrências da responsabilidade enunciativa em textos 

de inquérito policial; analisar o modo como a assunção ou a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa pode direcionar argumentativamente o leitor para a construção 

dos sentidos pretendidos nesses textos. Partimos da hipótese de que, ao assumir ou (não) a 

responsabilidade enunciativa em textos de inquérito policial de crime de violência contra a 

mulher, os enunciadores (vítima, acusado, escrivã de polícia, delegada) direcionam 

argumentativamente o seu discurso para a construção dos efeitos de sentidos pretendidos 

nesses textos: quer seja para acusar, incriminar ou defender-se. A pesquisa situa-se no âmbito 

teórico geral da linguística de texto, especificamente, nos pressupostos da ATD proposta por 

Adam (2011), com ênfase na teoria da enunciação. Quanto aos aspectos metodológicos, 

consiste em uma pesquisa documental, de base descritiva, com uma abordagem qualitativa em 

que se investiga um corpus constituído por um inquérito policial, coletado em uma Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher. No que concerne aos procedimentos de análise, 

aplicamos as oito categorias citadas por Adam (2011), consideradas capazes de marcar o grau 

de responsabilidade enunciativa de uma proposição: os índices de pessoas, os dêiticos 

espaciais e temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação 

da fala, as indicações de quadros mediadores, os fenômenos de modalização autonímica, as 

indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados. Os resultados mostram 

que as marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa incidem sobre os enunciados, 

direcionando argumentativamente para a construção dos sentidos, a partir dos pontos de vista 

dos diferentes enunciadores (vítima, acusado, escrivã, delegada) que atuam no quadro 

enunciativo do inquérito policial selecionado. Conclui-se que a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa orienta argumentativamente, nos textos analisados, para a 

incriminação ou defesa do acusado. Esses resultados reforçam, ainda, a relevância do estudo 

das categorias adotadas para análise, principalmente no que diz respeito aos aspectos 

composicionais e enunciativos dos textos que constituem o inquérito policial analisado. A 

análise propicia uma compreensão sistematizada da função das categorias aplicadas nesses 

textos, remetendo-se ao seu papel na tradição discursiva de textos próprios da esfera 

administrativa, que circulam do domínio policial ao jurídico. 

 

Palavras-chave: Análise textual dos discursos. Inquérito policial. Marcas linguísticas. 

Orientação argumentativa. Responsabilidade enunciativa. 

 



ABSTRACT 

 

The object of this investigaton is the enunciative responsibility in police investigation reports 

related to violent crimes against women. Enunciative Responsibility (ER) is a category of 

analysis in Texual Discourse Analysis (TDA), which refers to the resources that enunciators 

use to appropriate language and take up a point of veiw or attribute one to others (cf. ADAM, 

2011). The leading questions for this research are: a) how can ER be described linguistically 

in police investigation reports; b) in what ways do the linguistic marks of ER direct, 

argumentatively, meaning making in police reports. Given these questions, the general 

objective of our research is to analyze the linguistic occurrences that indicate ER in police 

investigation reports. The specific objectives are: to identify occurrences of ER in police 

reports; analyze the way assuming ER does or does not argumentatively direct the reader to 

make meanings intended in these texts. We begin with the hypothesis that, assuming ER or 

not in the texts related to police investigation reports of violent crimes against women, the 

enunciators (victim, accused, police department official, presiding officer) argumentatively 

direct their discourse for eliciting the effects of the intended meanings in these texts: be they 

to accuse, incriminate or defend. The research is generally characterized as textual 

linguisitics, specifically from the perspective of the TDA, elaborated by Adam (2011), with 

an emphasis on Enunciation Theory. The methodology can be characterized as qualitative, 

descriptive documentary research, which investigates a corpus comprised of one police 

investigation report, collected at a Special Women’s Division of a Police Department.  

Analytical procedures include the application of eight categories proposed by Adam (2011), 

which are considered capable of marking the degree of ER of a proposition, revealing: 

personal marks, spatial and temporal deitics, the verb tenses, modality, the different types of 

speech, the indications of mediating frames, the autonimic modalization phenomenon, the 

indication of supporting perceptions and related thoughts. The results show that the linguistic 

marks of enunciative responsability occur within the utterances, driving the argument to form 

meanings from the point of view of the various interlocutors (victims, the accused, witnesses, 

the presiding officer, the police department official), (not) assuming ER argumentatively 

directs, in the texts analyzed to incriminate or defend the accused. These results reinforce the 

relevance of the study of the categories that were adopted for this analysis, mainly with 

respect to the compositional and enunciative aspects of the texts comprising police 

investigation reports analyzed. The analysis provided a systematic understanding of the 

function of the categories applied in the texts, referring to their role in the discursive tradition 

of texts as belonging to the administrative sphere that circulates in the domains of law 

enforcement and sentencing. 

Keyword: Textual Discourse Analysis. Police Reports. Linguistic Marks. Argumentative 

Direction. Enunciative Responsibility.  

 

  



RÉSUMÉ 

 

Cette thèse a pour objet l’investigation de la Prise en charge énonciative dans des textes 

d’enquête policière. La Prise en charge énonciative c’est l’une des catégories de l’Analyse 

Textuelle des Discours (ATD) et se rapporte aux ressources dont l’énonciateur s’utilise pour 

s’approprier du langage et prendre en charge son point de vue, voire l’attribuer à d’autres (cf. 

ADAM, 2011). Ce sont là les questions qui orientent la recherche: a) comment s’effectue la 

Prise en Charge énonciative dans les textes d’enquête policière? b) de quelle façon a-t-il lieu 

la Prise en Charge énonciative ou, contrairement, on s’en éloigne et ceci oriente 

l’argumentation dans la construction de sens aux textes  d’enquête policière? Présentées, ces 

questions, l’objectif général de la recherche est celui d’étudier la Prise en Charge énonciative 

qui a une fonction argumentative dans les textes d’enquête policière. Les objectifs spécifiques 

sont ceux-ci: décrire les occurrences de la Prise en Charge énonciative dans des textes 

d’enquête policière; analyser la façon comme la Prise en Charge ou la non-Prise en charge 

énonciative guident le lecteur à la construction des sens voulus dans ces textes. On part de 

l’hypothèse que, quand l’énonciateur prend la charge énonciative ou point de vue, il part vers 

l’argumentation de la langue et, celle-ci, est guidée en fonction des buts et des intentions  de 

l’énoncoiateur. La recherche se situe dans l’enceinte théorique générale de la linguistique de 

texte, spécifiquement, aux perspectives de l’ATD proposée par Adam (2011), distinguant 

surtout la théorie de l’énonciation. En ce qui concerne les aspects méthodologiques, dirait-on 

qu’il s’agit d’une recherche documentaliste, de base descriptive, ayant une approche 

qualitative en ce qu’elle fait l’investigation un corpus formé par neuf enquêtes policières, 

collectionnées chez un office de police spécialisée  aux problèmes liés aux femmes. En ce qui 

regarde les procédures d’analyse, on applica les huit catégories citées en Adam (2011), celles 

qui sont considérées les meilleures à marquer le dégré de Prise en Charge énonciative d’une 

proposition, savoir: les marques de personne, les démonstratifs spaciaux et temporels, les 

temps verbaux, les modalités, les plusieurs types de représentation de la parole, les indications 

de cadres médiateurs, les phénomènes de modalisation autonyme, les indications d’un soutien 

de perceptions et de pensées rapportées. Les résultats  montrent que les marques linguistiques 

de la Prise em Charge énonciative a incidence aux énoncés guidant l’argument vers la 

construction des sens d’après des points de vues  des plusieurs énonciateurs (la victime, 

l’accusé, les témoins, l’écrivain, l’officier) qui agissent dans le cadre énonciatif des enquêtes 

policières choisies. On conclut que la non-Prise en Change énonciative aux textes d’enquête 

policières peuvent aider à incriminer ou absoudre l’accusé. Ces résultats renforcent 

l’importance de l’étude de ces catégories choisies à l’analyse, tout d’abord en ce qui regarde 

les aspects compositionnels et énonciatifs des textes qui forment l’enquête policière. 

L’analyse favorise la compréhension systhématisée de la fonction des catégories appliquées 

aux les textes, suivant leur rôle dans la tradiction discoursive de textes administratifs, qui 

appartiennent à la domaine policier et juridique, 

 

Mots-clés: Analyse textuelle des discurs. Argumentation, Marques linguistiques. Orientation 

argumentative. Prise em charge. 
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INTRODUÇÃO 

 

Cada enunciação é um ato que serve o propósito direto 

de unir o ouvinte ao locutor por algum laço de 

sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, a 

linguagem, nesta função, manifesta-se-nos, não como 

um instrumento de reflexão, mas como um modo de 

ação. (BENVENISTE, 2006, p. 90). 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o fenômeno da responsabilidade enunciativa 

em textos de inquérito policial. A noção de responsabilidade enunciativa, de acordo com 

Adam (2011), refere-se aos recursos que o enunciador utiliza para apropriar-se da linguagem 

e assumir o seu ponto de vista ou atribuí-lo a outro. Trata-se de uma das dimensões 

constitutivas da proposição-enunciado, juntamente com a representação discursiva e o valor 

ilocucionário. A pesquisa insere-se no âmbito teórico geral da linguística de texto e, mais 

especificamente, na Análise Textual dos Discursos (ATD). 

O inquérito policial é um documento que inclui um conjunto de diligências 

administrativas e investigativas, utilizadas pela polícia judiciária (civil ou federal) para colher 

indícios de autoria e materialidade de um crime. Esse documento está submetido às normas do 

Código de Processo Penal, com as exceções indicadas nas situações pertinentes, e a sua 

instauração é a regra para a apuração da autoria e da materialidade de um delito. 

Duas questões de pesquisa norteiam este trabalho: 

a) como pode vir a ser linguisticamente descrita a responsabilidade enunciativa em textos 

de inquérito policial?      

b) de que forma as marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa podem vir a 

orientar argumentativamente a construção de sentidos em textos de inquérito policial?  

Diante das questões apresentadas, elegemos os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

a) Analisar os índices linguísticos que indicam a responsabilidade enunciativa em textos 

de inquérito policial. 

Objetivos específicos: 

a) Identificaras ocorrências da responsabilidade enunciativa em textos de inquérito 

policial. 

b) analisar o modo como a assunção ou a (não) assunção da responsabilidade enunciativa 

pode direcionar argumentativamente o leitor para a construção dos sentidos 

pretendidos nesses textos.  
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Partimos da hipótese de que, ao assumir ou (não) a responsabilidade enunciativa em 

textos de inquérito policial de crime de violência contra a mulher, os enunciadores (vítima, 

acusado, escrivã de polícia, delegada) direcionam argumentativamente o seu discurso para a 

construção dos efeitos de sentidos pretendidos nesses textos: quer seja para acusar, incriminar 

ou defender-se. Quanto aos aspectos metodológicos, consiste em uma pesquisa documental, 

de base descritiva, numa abordagem qualitativa em que se investiga três textos de um 

inquérito policial, os quais denominamos de Texto 1 – Termo de declarações, Texto 2 – Auto 

de qualificação e interrogatório, Texto 3 – Relatório, a partir de um conjunto de oito 

categorias, consideradas por Adam (2011) capazes de marcar o grau de responsabilidade 

enunciativa dos enunciados, a saber: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, 

os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações 

de quadros mediadores, os fenômenos de modalização autonímica, as indicações de um 

suporte de percepções e de pensamentos relatados.  

No que concerne à escolha do tema, justifica-se, entre outros motivos explicados 

abaixo, pelo fato de a pesquisadora estar inserida na linha de pesquisa que envolve o estudo 

de textos voltados para o discurso jurídico e no grupo de pesquisa da Análise Textual dos 

Discursos, grupo liderado pela professora Dra. Maria das Graças Soares Rodrigues, 

juntamente com os professores Dr. João Gomes da Silva Neto e Dr. Luís Passeggi, que têm se 

dedicado aos estudos de textos, focalizando, principalmente, a estrutura das sequências 

textuais, com ênfase na responsabilidade enunciativa e nas representações discursivas. Outro 

motivo da escolha do tema é o interesse da pesquisadora em analisar textualmente como 

ocorre a enunciação e, de modo específico, a responsabilidade enunciativa em textos de 

inquérito policial.  

A escolha do tema volta-se, também, para o interesse na formação continuada nos 

estudos linguísticos que envolvem o texto, a linguística textual, os gêneros textuais, o 

discurso, a enunciação e a responsabilidade enunciativa, buscando também conhecer e ver 

possibilidades de sugerir aplicações dos conhecimentos a respeito da responsabilidade 

enunciativa e da argumentação nos âmbitos policial e jurídico. Outro motivo para a escolha do 

tema refere-se ao fato de a autora da pesquisa ter atuado como professora de língua 

portuguesa no nível superior e, dentre outras disciplinas, lecionado língua portuguesa no curso 

de Direito, de 2004 a 2011, e a disciplina comunicação e produção textual em outros cursos, 

no mesmo período. A escolha do tema justifica-se, também, por considerarmos a 

responsabilidade enunciativa um fenômeno linguístico ainda pouco estudado no que diz 

respeito aos textos de inquérito policial.  
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Os conteúdos do projeto que originou esta tese foram continuados e aprofundados no 

decorrer de um estágio de investigação realizado na Universidade Nova de Lisboa, de abril de 

2015 a janeiro de 2016, em particular, no que se refere ao componente argumentativo 

associado à noção de responsabilidade enunciativa. Evidenciamos a relevância desse estágio 

para os estudos do Grupo de Pesquisa em Análise Textual dos Discursos, além da 

contribuição para a nossa tese de doutorado. 

Tendo em vista essas considerações iniciais sobre a nossa pesquisa, apresentamos, a 

seguir, as partes que a estruturam. Além desta parte introdutória, a tese estrutura-se em seis 

capítulos, seguidos da conclusão e das referências. 

No primeiro capítulo, O estado da arte, realizamos um levantamento de estudos sobre 

a responsabilidade enunciativa, o inquérito policial e a argumentação. Quanto aos estudos 

sobre inquérito policial, procedemos a um levantamento de estudos realizados no Brasil 

acerca desse documento investigativo. No que diz respeito aos estudos sobre a 

responsabilidade enunciativa, trazemos dissertações e teses produzidas por mestrandos e 

doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – UFRN e um 

capítulo do livro elaborado pelos professores Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010), 

pertencentes a essa instituição de ensino. Sobre a argumentação, fazemos um levantamento 

dessa temática, incluindo a argumentação linguística e a argumentação jurídica. 

No segundo capítulo, A linguística de texto e a Análise Textual dos Discursos, 

abordamos a linguística de texto, incluindo o surgimento da Análise Textual dos Discursos, os 

níveis de análise dos discursos, o plano de texto, os discursos e as formações sócio-

discursivas, os gêneros textuais/discursivos e a intergenericidade, com base nos estudos de 

Adam (2011), Adam e Heidmann (2011), Brandão (2008), Bazerman (2005), Charaudeau e 

Maingueneau (2008), Maingueneau (2013), Marcuschi (2002, 2008, 2012).  

No terceiro capítulo, A enunciação, abordamos, inicialmente, a enunciação, como 

também a heterogeneidade enunciativa, ponto de vista, ponto de vista relatado, a cena 

enunciativa, tendo por base os estudos de Ducrot (1987), Benveniste (2006), Authier-Revuz 

(1998, 2004), dentre outros. Nesse capítulo, fazemos uma descrição das oito categorias da 

responsabilidade enunciativa citadas por Adam (2011). 

No quarto capítulo, A argumentação, tratamos, inicialmente, da argumentação no 

campo da linguística textual e discursiva, bem como, da argumentação na língua, no texto e 

no discurso. Em seguida, abordamos a argumentação jurídica, incluindo a argumentação no 

campo da retórica e da nova retórica, os argumentos jurídicos, a tipologia e a caracterização 

desses argumentos.  
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No quinto capítulo, Aspectos metodológicos e contexto da pesquisa, apresentamos o 

tipo de pesquisa, a abordagem, o método e o contexto de produção do corpus. A definição de 

inquérito policial, a composição do corpus, as categorias e os procedimentos de análise.  

No sexto capítulo, Análise do corpus, analisamos as ocorrências da responsabilidade 

enunciativa em três textos de inquérito policial, Texto 1 – Termo de declarações, Texto 2–

Auto de qualificação e interrogatório e Texto 3 – Relatório, com base nas oito categorias 

propostas por Adam (2011), consideradas capazes de marcar o grau de responsabilidade 

enunciativa dos enunciados. Por fim, fazemos uma síntese das análises e apresentamos a 

conclusão, seguida das referências. 
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1 O ESTADO DA ARTE  

 

Fazemos, neste capítulo, o levantamento de alguns trabalhos publicados sobre o objeto 

de estudo desta pesquisa. Com isso, determinamos o “estado da arte” com a apresentação da 

literatura já publicada sobre o tema, bem como, a revisão teórica e empírica para explicar 

como o nosso objeto de estudo vem sendo pesquisado do ponto de vista teórico e 

metodológico. Para procedermos a esse levantamento, adotamos a metodologia de pesquisa 

bibliográfica. Desse modo, apresentamos, nas seções seguintes, a descrição de algumas 

pesquisas e trabalhos que abordam o fenômeno da responsabilidade enunciativa, seguido de 

trabalhos que tratam da argumentação, especialmente, da argumentação jurídica e, por fim, 

uma breve abordagem dos principais trabalhos que tratam do inquérito policial. 

 

1.1 A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA  

 

Nesta seção, focalizamos a noção de responsabilidade enunciativa. Para isso, 

baseamo-nos em trabalhos de alguns pesquisadores brasileiros, entre eles, Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010), além de pesquisas desenvolvidas por alguns dos seus 

orientandos, a saber, Fernandes (2012), Rosa (2011), Lourenço (2013), Chacon (2013), 

Gomes (2014) e Fonseca (2014). Todos esses trabalhos estão vinculados ao Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto 

ao grupo de pesquisa Análise Textual dos Discursos.  

Na dissertação intitulada “A (não) assunção da responsabilidade enunciativa no gênero 

acadêmico artigo científico” produzida por alunos do curso de Letras, Fernandes (2012) 

apresentou uma pesquisa que se insere nos estudos da Análise Textual dos Discursos, tendo 

como base Adam (2008, 2010), que trata da responsabilidade enunciativa. O objetivo geral da 

pesquisa é analisar a ocorrência da (não) assunção da responsabilidade enunciativa no gênero 

acadêmico artigo científico.   

A base teórica da pesquisa propõe fazer uma articulação entre a Linguística Textual e 

a Análise Textual dos Discursos. Portanto, além dos estudos de Adam (2008), na 

fundamentação teórica, a autora revisitou vários estudiosos, dentre eles, Bakhtin (1990, 1992, 

1997, 2003), que aborda a interação, a enunciação, a polifonia e os gêneros discursivos; os 

estudos de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) sobre heterogeneidade discursiva; Rabatel 

(2008, 2009, 2011), sobre Ponto de Vista (PDV), locutor, enunciador e assunção ou não da 

responsabilidade enunciativa; e Passeggi et al. (2010). A abordagem a respeito do gênero 
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acadêmico e a abordagem sobre o gênero textual foi baseada nos estudos de Bakthin (1992), 

Bazerman (2005) e Marcuschi (2005). 

Quanto à metodologia, a pesquisa segue uma abordagem qualitativa de natureza 

interpretativista, caracteriza-se como documental e tem a interpretação como foco. Nela, a 

autora analisou, dentre os níveis propostos por Adam (2008, 2010), no nível enunciativo do 

texto, a responsabilidade enunciativa em catorze exemplares do gênero acadêmico artigo 

científico. Os artigos analisados foram produzidos por alunos universitários da graduação em 

Letras da UFRN e publicados na Revista Ao Pé da Letra1, disponibilizada nas versões virtual 

e impressa. A investigação focalizou em como o produtor de um artigo acadêmico assume o 

que é enunciado, a quem ele atribui o que está enunciado e também se o enunciador é 

indeterminado.  

Na análise e discussão dos dados, a autora identificou, descreveu, analisou e 

interpretou a (não) assunção da responsabilidade enunciativa, realizada pelo ponto de vista 

anônimo e pela mediação epistêmica. Na sequência, identificou, descreveu, analisou e 

interpretou a assunção da responsabilidade enunciativa, que é mostrada pela mediação 

perceptiva por meio de verbos que repousam numa focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, 

tocar, experimentar, observar) ou numa focalização cognitiva (saber ou pensamento 

representado) e outras formas verbais de 1ª pessoa do singular e do plural, estabelecendo as 

diferenças quando o locutor (autor do artigo) assume o papel de enunciador. Em seguida, ela 

fez a análise dos dados, observando a (não) assunção da responsabilidade enunciativa nos 

artigos acadêmicos por meio da mediação epistêmica, do ponto de vista anônimo, como 

também a assunção da responsabilidade enunciativa realizada por meio das formas verbais de 

1ª pessoa do plural, da mediação perceptiva.   

A análise dos dados da pesquisa revelou que o uso dos recursos linguísticos pode 

marcar a assunção ou (não) assunção da responsabilidade enunciativa do locutor pelo que é 

dito. Com base na análise, foi diagnosticado um conjunto significativo de diversas estratégias 

linguísticas que contribuem para a construção dos pontos de vista, dentre os quais, verbos 

introdutores de opinião/percepção, citações, paráfrases, modalizações ou aspas que 

introduzem, relatam ou reportam a um dizer ou a um pensamento. Foi constatado, também, 

que, na parte do artigo analisado, destinada às discussões do referencial teórico, o produtor do 

texto recorre a outras vozes, apresentando-as por meio de diferentes modos de citação do 

                                                 
1 A Revista Ao Pé da Letra foi criada em 1998 pelo Departamento de Letras da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), sendo composta por artigos elaborados por alunos da graduação em Letras (UFPE), com 

ênfase na produção científica do campo de conhecimento sobre a linguagem.  
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discurso alheio, marcando, assim, sua (não) adesão a esses discursos, além de observar a 

existência de uma elevada incidência de marcas referenciais de introdução do discurso de 

outrem e a delimitação das vozes, dentre as quais: a recorrência ao uso do conector de 

conformidade, o uso do verbo discendi e o uso das aspas. 

A pesquisa revelou ainda que os produtores dos artigos usam o discurso alheio como 

argumento de autoridade para marcar a linha teórica, apresentando, na maioria das vezes, uma 

delimitação por meio de aspas, acrescentando, assim, um distanciamento ao discurso citado. 

Além disso, o fenômeno da mediação epistêmica, mostrado durante as análises, revela que 

uma citação ou paráfrase em um texto é um aspecto de autoridade sobre o que está sendo dito.  

Na dissertação “O discurso de outrem em retextualizações”, Rosa (2011) fez uma 

investigação sobre os recursos que os locutores utilizaram para introduzir as diferentes vozes 

com que estruturam o discurso em retextualizações na obra literária Ciumento de carteirinha, 

de Moacyr Scliar. A pesquisa teve como objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar 

os diferentes recursos linguísticos usados pelos alunos do 8º ano, considerando, de maneira 

geral, a finalidade em relação ao propósito comunicativo almejado, como também quantificar 

os diferentes recursos usados por esses alunos para a atribuição da responsabilidade 

enunciativa em uma obra de ficção. O autor procurou identificar, dentre as unidades da língua 

que permitem a atribuição da responsabilidade enunciativa, os indicadores de pessoa, os 

dêiticos temporais e espaciais, a recorrência ao discurso direto, discurso indireto e indireto 

livre, a modalização em discurso segundo e a modalização autonímica, através do uso de 

aspas ou outro sinal que caracterize esse tipo de heterogeneidade discursiva.  

Na fundamentação teórica, Rosa (2011) discute alguns conceitos de texto na 

perspectiva dos teóricos Adam (2008), Bakhtin (1996), Koch (1997), Marcuschi (2008), 

Bronckart (1999) e Bazerman (2006), algumas definições de gêneros do discurso com base 

em Bakhtin (1992), Bronckart (1999), Bazerman (2006) e Marcuschi (2008), a retextualização 

na perspectiva de Marcuschi (2001) e Matencio (2003) e a memória discursiva a partir de um 

estudo de Beaugrande e Dressler (1997). O autor trata, também, do outro no discurso, na 

perspectiva de Adam (2008), e apresenta os recursos que permitem ao enunciador 

responsabilizar-se, ou não, pelo que enuncia. Ele discute alguns conceitos-chave de Bakhtin 

(1992, 1995, 1997), dentre eles, os de língua, polifonia, dialogismo e discurso reportado, e a 

heterogeneidade da linguagem na perspectiva de Authier-Revuz (1998, 2004), que trata das 

formas de heterogeneidade constitutiva do discurso. Além dos teóricos citados, o autor 

ancorou-se na teoria enunciativa de Benveniste (1976, 1989) e apresentou alguns conceitos de 



25 

 

acordo com o ponto de vista desse teórico, dentre eles, os de subjetividade, enunciação, 

discurso, língua, linguagem, forma e sentido.  

No tocante à metodologia, a pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa de natureza 

interpretativista. O corpus foi composto por sessenta e cinco redações elaboradas em sala de 

aula, a partir da leitura da obra literária Ciumento de carteirinha, de Moacyr Scliar, 

produzidas por alunos do 8º ano, na faixa etária de doze anos.   

Na análise dos dados, Rosa (2011) fez uma abordagem geral dos textos produzidos 

pelos alunos a partir da análise do tipo de narrador no livro-fonte; da estrutura do resumo; das 

estratégias de construção do mundo textual; dos organizadores temporais e espaciais; dos 

tempos verbais; e da construção da textualidade na narrativa. Os dados revelaram que o 

recurso mais usado pelos alunos foi o discurso indireto, havendo, ainda, o uso de outros 

recursos, dentre eles, o discurso indireto livre e as modalizações.  

Por fim, o autor procedeu a uma análise geral dos recursos mais utilizados pelos 

enunciadores e constatou que, conforme os dados analisados, predominou o discurso 

reportado, destacando-se o discurso indireto e predominando os verbos do dizer (dizer e 

falar), dentre as diversas estratégias para reportar o discurso de outrem que foram utlizadas 

pelos enunciadores.  

Na dissertação “A relação responsabilidade enunciativa/emoção nos discursos 

políticos de posse de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff”, Fonseca (2014) realizou 

uma pesquisa que se insere nos estudos da Análise Textual dos Discursos, corrente teórica 

postulada por Adam (2011) e desenvolvida no Brasil por estudiosos da Linguística do Texto, 

com Rodrigues (2010), Rodrigues et al (2010), Rodrigues e Fernandes (2013), dentre outros. 

A pesquisa tem os objetivos de identificar, descrever, analisar e interpretar a responsabilidade 

enunciativa e sua articulação com as emoções. A partir da discussão sobre as modalidades 

linguísticas, a autora se dispôs a compreender e relacionar esses fenômenos materializados 

nos discursos políticos de posse do ex-presidente Lula (2003 e 2007) e da atual presidente 

Dilma Rousseff (2011).   

Quanto aos aspectos metodológicos, foi realizada uma pesquisa qualitativa, de 

natureza interpretativista, utilizando o método indutivo. No que concerne ao suporte teórico, 

além de Adam (2011), a pesquisa é orientada pelos estudos de Rabatel (2006, 2008, 2009, 

2010), Guentchéva (1994), Authier-Revuz (2004), Charaudeau (2007, 2011), Plantin (2010, 

2012), Micheli (2008, 2010), entre outros. No que diz respeito à modalidade linguística, 

foram pontuadas as discussões propostas por Bessa Neves (2012) sobre os valores modais.  
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Diante das unidades da língua capazes de indicar a responsabilidade enunciativa dos 

enunciados apresentadas por Adam (2011) – os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e 

temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as 

indicações de quadros mediadores, os fenômenos de modalização autonímica e as indicações 

de um suporte de percepção e de pensamentos –, Fonseca (2014) escolheu trabalhar a 

modalidade linguística no estudo da responsabilidade enunciativa e das emoções por entender 

que elas comportam os modos de dizer em sua amplitude.  

Desse modo, com base nos objetivos de pesquisa e na categoria teórica selecionada, a 

autora primeiramente identificou as modalidades linguísticas presentes no corpus; em 

seguida, descreveu e analisou cada uma delas, considerando a classificação de Bessa Neves 

(2012) e o quadro amplo da Análise Textual dos Discursos, proposto por Adam (2011); 

posteriormente, ela interpretou as modalidades relacionando-as às emoções conotadas 

(MICHELI, 2010), com a finalidade de discutir o fenômeno da responsabilidade enunciativa. 

Em face disso, ela fez um mapeamento das instâncias de responsabilização, dos pontos 

de vista e dos termos de emoção, a partir das modalidades linguísticas, e, assim, caracterizou 

as ocorrências de emoção e fez uma relação destas com a assunção ou (não) da 

responsabilidade enunciativa, para, ao final, propor considerações a respeito da 

responsabilidade enunciativa x emoção. 

Segundo Fonseca (2014), a modalidade linguística, como uma das categorias 

determinantes da responsabilidade enunciativa, no discurso político, contribui para marcar a 

assunção da responsabilidade enunciativa, uma vez que funciona como um recurso para o 

político se impor e delimitar sua opinião. Na modalidade epistêmica, por meio de afirmações 

sobre o mandato, a sociedade brasileira e o país; na modalidade deôntica, quando há a 

discriminação das necessidades de um governo, apontando para o que precisa ser feito; na 

modalidade apreciativa, explicitando algum desejo. Conforme a autora, as modalidades 

contribuem para determinar as instâncias enunciativas e caracterizar os pontos de vista.  

Desse modo, os resultados da pesquisa caracterizam os discursos políticos de posse do 

ex-presidente Lula (2003, 2007) e da atual presidente Dilma Rousseff (2011), pertencentes ao 

Partido dos Trabalhadores, concebido como um partido de massa popular e, portanto, de apelo 

às pulsões emocionais, bem como apontam para a assunção da responsabilidade enunciativa, 

ressaltada pelos três valores modais: epistêmico, deôntico e apreciativo. A análise constatou 

também que os enunciados, marcados pela emoção, são determinantes para a assunção da sua 

responsabilidade enunciativa. 
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Na tese intitulada “Análise Textual dos Discursos: Responsabilidade Enunciativa nos 

Textos Jurídicos”, Lourenço (2013) fez um estudo com os objetivos de descrever, analisar e 

interpretar a responsabilidade enunciativa no gênero Petição Inicial2. A base teórica da 

pesquisa está fundamentada, principalmente, na Análise Textual dos Discursos, com Adam 

(2011); nos estudos sobre o ponto de vista realizado por Rabatel (2003, 2009a, 2010); nas 

indicações de quadros mediadores, dentre os quais os postulados de Guentchéva (1994, 1996), 

que desenvolve a noção de categoria gramatical do mediativo; nos estudos de Coltier, 

Dendale e De Brababtes (2009), Montolío e Samaniego (2008); e em Bakhthin (1992). 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa de base qualitativa, de natureza 

interpretativista e introspectiva, a partir de um corpus constituído por quinze Petições Iniciais, 

peças jurídicas, escritas por diferentes advogados, protocoladas na Vara Cível da Comarca de 

Currais Novos, no Rio Grande do Norte.  

Para a análise dos dados, a autora selecionou duas categorias: os diferentes tipos de 

representação da fala e os índices de quadros mediadores. A análise dos dados revelou que um 

objeto de discurso é sempre perspectivado e manifesta o ponto de vista de um ou mais 

enunciadores. Como consequência, o produtor do texto, ao utilizar-se dos pontos de vista de 

outros enunciadores, influencia e estabelece a orientação argumentativa do texto. A análise 

revelou a importância do uso das construções mediatizadas no texto jurídico e a importância 

documental e interacional, expondo, ao mesmo tempo, dificuldades de natureza 

composicional e normativa no que concerne aos aspectos legais e linguísticos. A análise 

demonstrou ainda que a responsabilidade enunciativa exerce influência direta sobre a 

orientação argumentativa dos enunciados, que, junto à perspectiva do discurso, oferece um 

tipo de argumentação praticada na área jurídica.  

Dessa forma, a autora destaca que o Direito configura-se como um domínio em que as 

partes envolvidas no processo têm interesse no gerenciamento das vozes e que a consciência 

do produtor do texto sobre as estratégias linguísticas que possibilitam esse gerenciamento, a 

constituição da responsabilidade enunciativa e a construção do ponto de vista contribuem para 

a eficácia do texto jurídico no que diz respeito à orientação argumentativa.  

Na tese “A Responsabilidade Enunciativa em Itinéraire3 d’um Voyage em Allemagne”, 

Chacon (2013) realizou uma pesquisa com o objetivo de estudar o fenômeno da 

                                                 
2 Gênero discursivo circunscrito ao domínio jurídico. 
3 O Itinéraire faz uma descrição de uma viagem feita por Nísia Floresta, em companhia de sua filha, Lívia, entre 

os meses de agosto e setembro de 1856. Nessa viagem, elas percorreram algumas cidades da Bélgica e da 

Alemanha. No Itinéraire foram encontradas trinta e duas cartas. Nelas, Nísia Floresta revelou as saudades que 
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responsabilidade enunciativa e constatar como a assunção da fala, do dizer, apresenta-se em 

um relato de viagem. A autora discutiu, também, se o escritor autobiográfico sempre assume a 

responsabilidade enunciativa de sua fala.  

A base teórica da pesquisa está fundamentada nos estudos da Análise Textual dos 

Discursos, proposta por Adam (2008, 2010, 2011). Além das categorias de análise para se 

estudar a responsabilidade enunciativa em Adam (2011), foram discutidos os pressupostos de 

Ducrot (1984), estudiosos da Teoria Escandinava da Polifonia Linguística (2004), Guenthéva 

(1994), Desclés (2009), Authier-Revuz (1998, 2004), Rabatel (2004, 2008, 2009, 2010), 

Bakhtin (1992, 2003), Bordet (2011) e Marcuschi (2008).  

Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa e de natureza interpretativista. Conforme a autora, a pesquisa é também 

bibliográfica por utilizar apenas fonte bibliográfica sobre a responsabilidade enunciativa e 

porque os pressupostos teóricos advêm de bibliografias. 

O corpus é constituído por nove cartas de um relato de viagem (Itinéraire d’um 

Voyage em Allemagne)4, escrito em 1856 por Nísia Floresta5. Chacon (2013) explica que a 

escolha por trabalhar com essa obra não foi aleatória, haja vista que essa escritora foi um dos 

objetos de estudo durante o seu mestrado. Assim, a autora acredita que o fato de o itinerário 

de viagem ter sido escrito por uma escritora norte-rio-grandense contribui para divulgar a 

literatura do estado do Rio Grande do Norte, como também possibilita um novo olhar sobre as 

pesquisas que envolvem a responsabilidade enunciativa.  

Quanto aos procedimentos de análise dos dados, a autora utilizou os pressupostos de 

Rabatel (2004, 2008, 2009, 2010), principalmente as definições apresentadas por esse 

estudioso sobre as noções de ponto de vista, locutor e enunciador. No tocante às categorias 

propostas por Adam (2008), ela optou por trabalhar com os índices de pessoas e os dêiticos 

espaciais e temporais. Dentre as categorias de dêixis (CHACON, 2011), estudou as 

apresentadas por Bühler, com destaque para a dêixis no imaginário, por esta ter sido 

identificada constantemente no corpus analisado.  

Para a análise das cartas, primeiramente, a autora fez uma leitura detalhada de cada 

uma delas para identificar como cada categoria analisada apresentava-se no itinerário; em 

                                                                                                                                                         
sentia dos parentes que moravam no Brasil, principalmente do seu filho, Augusto, que não se encontrava com ela 

naquele momento. Dessas trinta e duas cartas, Chacon (2013) escolheu nove para fazer a análise dos dados.  
4 Conforme Chacon (2013), o relato de viagem original utilizado como corpus nessa pesquisa encontra-se na 

Biblioteca Nacional da França. A autora da pesquisa explica que não teve acesso ao texto original, mas a uma 

fotocópia do original feita pela Profa. Dra. Constância, que elaborou a sua tese de doutorado sobre a vida e a 

obra de Nísia Floresta.  
5 Escritora norte-rio-grandense que residiu na França e é considerada uma das primeiras feministas do Brasil. 
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seguida, ela fez a tradução das cartas analisadas, pois, em sua versão original, estavam em 

língua francesa; depois as cartas foram apresentadas em uma tabela, organizada da seguinte 

forma: de um lado, a versão original e, do outro, a tradução; identificação do(s) ponto(s) de 

vista nas cartas; destaque em negrito das marcas que denotam a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa, tendo por base as categorias de análise escolhidas; utilização de 

quadros sinóticos para destacar as ocorrências e repetições das categorias analisadas; e uso de 

citações retiradas das cartas analisadas.  

A pesquisa comprovou que a responsabilidade enunciativa esteve presente em quase 

todos os enunciados proferidos por Nísia Floresta e que, apesar de o Itinéraire ser um relato 

de viagem de cunho autobiográfico, foi possível encontrar algumas marcas de (não) assunção 

da responsabilidade enunciativa. Comprovou também que Nísia Floresta assume na maior 

parte das vezes a responsabilidade pelos seus dizeres, mas, em algumas circunstâncias, ao 

relatar fatos históricos, ela esclarece que a informação advém de outra fonte. A escritora 

norte-rio-grandense expõe algumas informações históricas provenientes de outra fonte e o 

ponto de vista “afirmado”, uma vez que ela assume sua opinião de modo explícito e apresenta 

ainda o Locutor e o Enunciador primeiro. Foi constatada nas cartas analisadas uma grande 

ocorrência das duas categorias propostas por Adam (2008), analisadas no corpus: os índices 

de pessoas e os dêiticos espaciais e temporais. Essas categorias conduzem a marcação da 

assunção da responsabilidade enunciativa, dado que, segundo Chacon (2013), contribui para 

assinalar que Nísia Floresta estava no centro da enunciação, indicando suas percepções, 

opiniões, datas e lugares que visitou.  

Na tese intitulada “A Responsabilidade Enunciativa na sentença judicial 

condenatória”, Gomes (2014) realizou uma investigação sobre o fenômeno da 

responsabilidade enunciativa na sentença judicial condenatória. A investigação tem como 

objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar pontos de vista frequentes nesse gênero 

discursivo e também as marcas linguísticas que revelam esses posicionamentos. O autor 

investigou a responsabilidade enunciativa por meio de uma escala que compreende esse 

fenômeno linguístico a partir de quatro gradações, cada uma com um tipo de ponto de vista e 

com marcas que podem marcar a assunção ou o distanciamento do ponto de vista.  

A base teórica da pesquisa está ancorada nos estudos da Análise Textual dos Discursos 

(ADAM, 2011) e da teoria enunciativa, com base, dentre outros, nos estudos dos seguintes 

autores: Rabatel (1998, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010), Nølke (2001, 2005, 2009, 

2013), Nølke, Fløttum e Norén (2004), Guentchéva (1994, 1996) e Guentchéva et al. (1994). 

Quanto à abordagem jurídica da tese, o autor adotou uma ancoragem teórica que segue vários 
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autores, dentre eles, Petri (1994), Soto (2001), Álvarez (2002), Alves (2003), Cornu (2005), 

Albi (2007), Bittar (2010), Asensio e Polanco (2011), López Samaniego (2006), Montolío e 

López Samaniego (2008), Montolío (2002, 2010, 2011, 2012, 2013), Colares (2010), Prieto 

(2013), Lourenço e Rodrigues (2013) e Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014).  

No que concerne ao enquadre metodológico, a pesquisa pauta-se pelos vieses 

interpretativista e qualitativo. O corpus analisadoéconstituído por treze sentenças 

condenatórias provenientes de processos criminais oriundos da comarca de Currais Novos, no 

Rio Grande do Norte, concluídos no ano de 2012. O método de abordagem utilizado foi o 

método indutivo, que, de acordo com Santos (2003, p. 176), “constitui-se da observação e da 

experimentação dos fenômenos estudados [...]”, já as categorias de análise foram organizadas 

em quatro grupos: ponto de vista mediatizado ou grau zero de responsabilidade enunciativa; 

ponto de vista impessoal; ponto de vista parcial ou quase-responsabilidade enunciativa; ponto 

de vista total ou assunção da responsabilidade enunciativa. As sentenças foram analisadas 

individualmente, mas, em determinadas partes, quando se tratava de uma estrutura recorrente, 

elas foram averiguadas de forma geral. 

Os resultados da pesquisa mostraram o modo como o juiz, a partir de várias instâncias 

enunciativas, constrói a sentença judicial, bem como que as unidades discursivas são 

perspectivadas por meio da assunção ou (não) assunção dos pontos de vista pelas instâncias 

enunciativas, o que orienta a organização argumentativa do produtor do texto e seus 

propósitos comunicativos. Revelaram ainda que a (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa se configura como mecanismo argumentativo fortemente marcado pelo produtor 

do texto com vistas a seus propósitos comunicativos e que a sentença, portanto, constrói-se 

nesse jogo de assunção e/ou (não) assunção dos enunciados de acordo com a orientação 

argumentativa e com os objetivos do produtor do texto.  

No capítulo de livro “‘Voltarei. O povo me absolverá...’: a construção de um discurso 

político de renúncia”, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) propõem uma análise da 

construção de sentidos do texto do discurso de renúncia de Severino Cavalcanti em que ele 

renuncia ao cargo de deputado federal e de Presidente da Câmara dos deputados. O estudo 

toma como base a Análise Textual dos Discursos e é complementado por outras perspectivas. 

Para tanto, os autores focalizam três níveis ou planos textuais principais, a saber: a 

responsabilidade enunciativa, a estruturação sequencial composicional do exórdio e da 

narrativa inicial do discurso e a representação discursiva de Severino Cavalcanti como um 

sertanejo (grifo dos autores). Desse modo, a exposição do capítulo está organizada em três 
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seções: a Análise Textual dos Discursos, a responsabilidade enunciativa e a estruturação 

sequencial.  

Fundamentando-se nos estudos de Adam (2008b), na primeira seção, os autores 

afirmam que a Análise Textual dos Discursos contribui para uma abordagem teórica e 

descritiva do campo da Linguística Textual e que essa vertente teórica tem o objetivo de 

pensar o texto e o discurso em novas categorias. Em seguida, apresentam os principais níveis 

de análise propostos pela Análise Textual dos Discursos: sequencial-composicional, 

enunciativo, semântico e argumentativo.  

Na segunda seção, os autores fazem uma abordagem sobre a responsabilidade 

enunciativa e mostram que não há um consenso entre outros estudiosos em relação a essa 

categoria de análise. Nessa perspectiva, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 153) 

trazem os exemplos a seguir: Culioli (1971), para quem “toda enunciação supõe 

responsabilidade enunciativa do enunciado por um enunciador”; Nølke, Fløtum e Norén 

(2004), estudiosos que apontam que “assumir a responsabilidade enunciativa é ser a fonte do 

enunciado, é estar na origem, é assumir a paternidade”; e Rabatel (2008), para quem “o 

sujeito responsável pela referenciação do objeto exprime seu ponto de vista tanto diretamente, 

por comentários explícitos, quanto indiretamente, pela referenciação, ou seja, através de 

seleção, combinação, atualização do material linguístico” (grifo dos autores). A partir desse 

entendimento, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 153) citam também Adam (2008), 

pois, para esse estudioso, “o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é 

suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua”. Em seu texto, ele 

propõe oito categorias que podem marcar o grau de responsabilidade enunciativa de uma 

proposição, quais sejam: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos 

verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações de quadros 

mediadores, os fenômenos de modalização autonímica e as indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos.   

Para analisar o discurso político proferido por Severino Cavalcanti, no momento de 

sua renúncia ao mandato de deputado federal, os autores focalizaram a proposta de Adam 

(2008b) e também a de Rabatel (2009). Inicialmente, eles consideraram o esquema 10 “As 

três dimensões da proposição-enunciado”, adaptado de Adam (2008b). Levando em 

consideração a relação entre o que antecede e o que sucede a proposição-enunciado, 

discutiram quatro ocorrências em que Severino Cavalcanti faz remissão aos discursos: 

literário, midiático, político e religioso (literário: Euclides da Cunha; midiático: um jornal; 

político: a fala de dois deputados; e religioso: o livro de Jó).  
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Os autores analisaram o discurso de renúncia do deputado Severino Cavalcanti e 

concentraram as suas análises em três níveis de estruturação textual, a saber: a 

responsabilidade enunciativa, as sequências textuais e as representações discursivas, tendo por 

base as categorias propostas pela Análise Textual dos Discursos.  

No que diz respeito à responsabilidade enunciativa, os autores identificaram quatro 

vozes principais no texto analisado, reconhecendo as marcas dos quadros mediadores 

(GUENTCHEVA, 1994), das mediações epistêmicas (ADAM, 2008a) e a presença da quase-

responsabilidade enunciativa (RABATEL, 2009), conforme a linearidade do texto. A primeira 

voz identificada pelos autores foi a do discurso literário, de Euclides da Cunha. Segundo os 

autores, o deputado utilizou a voz do escritor brasileiro como um recurso de autoridade com o 

objetivo de construir a sua posição de vítima. A segunda voz identificada pelos autores no 

texto foi a do discurso midiático, um jornal, um suporte textual do domínio público. 

Conforme os autores, o deputado utilizou essa voz do discurso midiático para reforçar a 

construção da sua imagem de político honesto. A terceira voz identificada foi a do discurso 

político. Nesse discurso, surge a fala de outros dois deputados, colegas de Severino 

Cavalcanti. Essas marcas discursivas do deputado reforçam a sua estratégia de construção da 

imagem de um homem honesto, digno, que está sendo acusado injustamente. A quarta voz 

identificada no discurso de Severino Cavalcanti foi o discurso religioso por meio das palavras 

de Jó (personagem bíblico). De acordo com os autores, o deputado deve ter recorrido ao 

versículo do livro de Jó para demonstrar que é um homem que teme a Deus e, por esse 

motivo, deverá voltar a exercer o seu papel de homem político.  

Os autores afirmam que todas essas vozes presentes no discurso de renúncia do 

deputado Severino Cavalcanti colaboram para uma argumentação voltada para a construção 

de uma imagem do orador de político honesto, acusado injustamente. Eles ressaltam que, de 

forma estratégica, no discurso de renúncia de Severino Cavalcanti, as vozes 

socioculturalmente consagradas estão situadas na abertura e no encerramento do seu discurso 

e citam os exemplos das vozes do discurso literário de Os Sertões (Euclides da Cunha) e do 

discurso religioso (livro de Jó). 

Conforme o exposto, é possível observar que as pesquisas voltadas para o estudo da 

responsabilidade enunciativa estão se ampliando e os trabalhos citados reforçam a 

importância das análises linguísticas que tiveram como pressuposto teórico a Análise Textual 

dos Discursos, com ênfase na dimensão enunciativa do texto.  
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1.2 A ARGUMENTAÇÃO  

 

1.2.1 A argumentação linguística 

 

Nesta subseção abordamos a argumentação com base nos estudos de Pinto (2010) e 

em  um estudo realizado por Fonseca (2016). 

Na obra Como argumentar e persuadir? Práticas: política, jurídica e jornalística, 

Pinto (2010) apresenta técnicas linguísticas e/ou imagéticas utilizadas em textos da esfera 

política, jurídica e jornalística. Essa obra resultou do trabalho de investigação da autora, que 

foi desenvolvido no Centro de Linguística, Faculdade de Ciências Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa, junto ao Projeto de Pesquisa Gêneros Textuais e Organização do 

Conhecimento, no período de 2001 a 2006. Nela, a autora buscou rever e ampliar alguns 

estudos existentes sobre a argumentação linguística, incluindo-os nas discussões sociais e 

plurissemióticas. A abordagem adotada demonstra um quadro teórico que segue a linguística 

de gêneros, o qual, segundo a autora, está em permanente construção. Ela ressalta que ao 

escolher essa perspectiva teórica ancorou-se em subsídios da linguística textual, da análise do 

discurso, do interacionismo sociodiscursivo e da semiótica. O interesse sobre o tema surgiu 

do percurso profissional da autora, que atuou por vários anos na condição de professora de 

língua portuguesa no ensino superior. O desafio foi buscar resgatar a complexidade do ato de 

argumentar numa perspectiva da linguística dos gêneros. A obra está estruturada em oito 

capítulos, seguidos dos anexos, das referências bibliográficas e do índice geral.  

No primeiro capítulo, “Introdução”, a autora faz, inicialmente, a delimitação do objeto 

da pesquisa, a argumentação em textos que circulam socialmente, por esse motivo, ela não se 

restringe apenas aos aspectos linguísticos e textuais para a descrição da argumentação. Em 

seguida, traça os objetivos, quais sejam: descrever a argumentação de alguns gêneros 

persuasivos (o editorial, a petição inicial e o outdoor partidário)6; identificar, com base em 

uma análise contrastiva, semelhanças e diferenças na organização argumentativa desses 

gêneros. Na sequência, destaca a importância da argumentação no âmbito da teoria do texto, a 

concepção de texto adotada, o texto visto como uma atividade comunicativa e inserido numa 

determinada prática social, isto é, textos empíricos. Tais textos, conforme a autora, podem ser 

plurissemióticos e pôr em ação tanto recursos verbais quanto não verbais, pois não constituem 

                                                 
6 Todos esses gêneros foram publicados em Portugal.  
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apenas uma unidade linguística nem dependem apenas do que é puramente linguístico, ou 

seja, dependem das atividades das quais surgem.  

Ao apresentar a concepção de texto adotada, a autora revela também a noção de 

gêneros, concepção que possibilita lidar com fatores contextuais. Nessa perspectiva, 

fundamentando-se em Rastier (2004), ela destaca que “[...] todo texto estará escrito, 

obrigatoriamente, em determinado gênero – que corresponde a modelostextuais estabilizados, 

social e historicamente – e a todo género está relacionado um discurso” (PINTO, 2010, p. 16, 

grifos da autora). Dando continuidade, a autora traz a noção de prototipicidade com base nas 

duas versões de protótipo categorizadas por Kleiber (1990)7 e, em seguida, a metodologia 

utilizada, dividida em quatro momentos, a saber: no primeiro, a autora faz a seleção dos 

gêneros e estatuto representativo destes; no segundo, a seleção dos textos dos gêneros 

persuasivos e seu estatuto representativo; no terceiro, a seleção do exemplar do gênero e seu 

respectivo estatuto representativo; no quarto, a comparação dos resultados obtidos a partir dos 

estudos de caso com os dos outros textos do mesmo gênero.  

No segundo capítulo, “Argumentação”, a autora faz um levantamento teórico dos 

estudos sobre a argumentação, que vai desde a época clássica até os dias atuais, com ênfase 

nas teorias linguísticas. Inicialmente, ela mostra os primeiros estudos voltados para a retórica, 

sistematizados por Aristóteles (1991), principalmente com Perelman e Olbrechts – Tyteca 

([1958] 1988) e Toulmin ([1958] 1993, [1958] 2001), complementando-os com questões 

levantadas por Barthes (1970), Plett (1981) e Genette (1970, 1977). Em seguida, apresenta o 

renascimento dos estudos retóricos. No decorrer do percurso teórico, ela destaca a 

contribuição de várias perspectivas teóricas, dentre estas, a perspectiva pragmático-semântica 

(com Ducrot – 1972, 1984b/Asnscombre e Ducrot – ([1983] 1988), mais recentemente, por 

Carel (2001- 2003, 2005a, b e c) e Ducrot (2001, 2004); já em sua abordagem linguístico-

textual, recorre a Adam ([1992] 2001).   

No terceiro capítulo, “Gênero”, a autora traça um percurso sobre as várias perspectivas 

teóricas que abordam essa temática. Ela seleciona perspectivas teóricas que fornecem 

contribuições para a elaboração do quadro de análise com o qual trabalhou. Com essa 

finalidade, segue, inicialmente, um dos métodos de trabalho de Bakhtin (1997). Dando 

continuidade a esse percurso, recorre a teóricos de algumas perspectivas discursivo-textuais 

que se dedicaram às teorias bakhtinianas, dentre elas, a Análise do Discurso, com 

                                                 
7La sémantique des Prototypes (1990). 
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Maingueneau (2005) e Charadeau (1983); a Linguística Textual, com Adam (1999, 2001); e o 

Interacionismo Sociodiscursivo, com  Bronckart (1999, 2004). 

No quarto capítulo, “Modelo de análise em construção”, a autora apresenta as 

acepções em que as categorias gênero e texto são tratados na pesquisa, demonstrando todo o 

trabalho de pesquisa que foi realizado, com a finalidade de definir conceitos que atendam ao 

objetivo da pesquisa: estudar a argumentação em gêneros persuasivos. Com base nos dois 

capítulos anteriores, ela seleciona algumas noções significativas na análise dos textos e realiza 

um levantamento do que foi feito sobre essa categoria. Dessa forma, adquire dados para 

construir o modelo adotado na pesquisa de análise dos gêneros.  

No quinto capítulo, “Modelo de análise dos gêneros persuasivos”, Pinto (2010) faz 

uma retomada de elementos trabalhados no quarto capítulo e introduz de forma detalhada 

outros elementos, a fim de definir algumas categorias utilizadas em seu estudo. Para concluir 

esse capítulo, ela apresenta um quadro de análise para os gêneros persuasivos.  

No sexto capítulo, “Análise dos textos prototípicos”, a autora procede à análise dos 

estudos de caso selecionados para representar cada gênero estudado. Observa individualmente 

cada estudo de caso e busca defini-los e situá-los dentro das práticas sociodiscursivas em que 

se inserem. Primeiramente, analisa o outdoor partidário; em seguida, a petição inicial; e, por 

último, o editorial. Na sequência, elabora uma breve introdução sobre os gêneros estudados, 

depois descreve os componentes externos definidos no capítulo anterior. Para concluir, faz 

uma descrição das engrenagens textuais desses gêneros: organizacional, estilística e 

enunciativa. Ao término da apresentação de cada estudo de caso, ela estabelece as inúmeras 

inter-relações entre essas três engrenagens e os componentes que as constituem para dar conta 

da dinâmica argumentativa dos gêneros abordados. 

No sétimo capítulo, “Os corpora – uma análise contrastiva”, a autora realiza um estudo 

sobre um dos componentes internos, a engrenagem social, o qual é observado em um corpora 

mais abrangente. Desse modo, ela confronta o quadro teórico obtido e testado com base na 

análise de um estudo de caso com um conjunto de textos mais amplo. A partir dos resultados 

obtidos, ela compara o quadro teórico desenvolvido no quinto capítulo e testado no sexto com 

outros aspectos obtidos.   

No oitavo capítulo, “Considerações finais”, a autora, além de destacar algumas 

dificuldades metodológicas e teóricas encontradas no decorrer da pesquisa, apresenta futuras 

propostas investigativas e traz uma síntese dos resultados obtidos, tendo por base uma análise 

comparativa dos componentes internos e externos dos gêneros estudados. No final do 

capítulo, ela elabora um continuum que descreve a variação dos graus de 
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persuasão/demonstração dos gêneros persuasivos, conforme os seus graus de 

institucionalização.  

Na dissertação intitulada “Os operadores argumentativos como estratégia linguística e 

discursiva da  argumentação na sentença judicial”,  Fonseca (2016) realizou um estudo sobre 

a argumentação. Os objetivos do estudo  são identificar, descrever e explicar o funcionamento 

dos operadores argumentativos na orientação argumentativa do texto e do discurso construído 

por intermédio do texto da sentença.  

Em relação ao suporte teórico da pesquisa, o autor se ancorou nos pressupostos 

teóricos adotados pela Análise Textual dos Discuros  com Adam (2011), nos estudos sobre a 

Retórica de Aristóteles (1959) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) e em outros trabalhos 

como os de Alves (2005), Capez (2008), Charaudeau (2012), Keller e Bastos (2015), Koch 

(2009; 2011), Rodrigues, Silva-Neto e Passeggi (2010), Trubilhano e Henriques (2013).  

Quanto à metodologia, o autor fez uso do método dedutivo-indutivo. A pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa e como uma investigação explicativa e descritiva, com 

procedimentos técnicos de coleta documental e pesquisa bibliográfica. O corpus utilizadoé 

umasentença judicial de natureza condenatória, extraída do sítio online da Justiça Federal do 

Rio Grande do Norte.   

Os resultados da pesquisa revelaram que os operadores argumentativos exercem 

papeis decisivos na organização das estratégias argumentativas do texto e do discurso, 

orientando os coenunciadores para a conclusão desejada pelo enunciador. Foi constatado 

também que o uso dos operadores argumentativos permite construções silogísticas na forma 

de apresentação dos argumentos e na construção da argumentação.  

 

1.2.2 A argumentação jurídica 

 

Nesse subitem abordamos a argumentação voltada aos contextos jurídico e policial. 

No artigo “Notas sobre o papel da retórica nas teorias da argumentação jurídica”, 

Damele (2014) estabelece uma reflexão a respeito do papel da retórica nas teorias da 

argumentação. O artigo está dividido em cinco partes, seguidas da bibliografia.  

Na primeira, o autor faz o seguinte questionamento acerca da retórica: “uma retórica 

mais que restrita?”. No decorrer desse item, ele argumenta que a base retórica das teorias 

contemporâneas da argumentação ainda é pouco discutida, bem como que Perelman (1972), 

ao elaborar a sua “nova retórica”, teria resgatado a antiga arte da persuasão com uma “nova” 

teoria da argumentação, de caráter marcadamente retórico. Dessa forma, segundo o autor, 



37 

 

Perelman recupera o elemento que considerava como o principal da retórica antiga (não 

somente a teoria das figuras retóricas, mas também a abordagem analítica ao discurso 

persuasivo). Para Damele (2014), os estudos posteriores da teoria da argumentação, de modo 

específico da argumentação jurídica, podem ter se voltado para uma “retórica mais que 

restrita”, haja vista, conforme se pode observar, pouco permanecer da abordagem retórica. No 

entendimento do autor, essa abordagem teórica expandiu as propostas de modelos normativos, 

cada vez mais aprimorados e úteis para avaliar a argumentação jurídica e a argumentação 

prática em geral.  

Do que foi exposto nesse item, Damele (2014) conclui que resta saber se a retórica 

manteve uma capacidade descritiva e, principalmente, o que permaneceu, não somente em 

relação a essa nova perspectiva de Perelman, mas, essencialmente, do aparato analítico dos 

estudos retóricos. Esse autor aponta também a contribuição de Tarello (1974), que, a partir do 

confronto com a “nova retórica” perelmaniana, elaborou uma abordagem alternativa, com 

base na caracterização dos argumentos jurídicos vistos como argumentos “retóricos” ou 

persuasivos.  

Na segunda, “Perelman e a retórica: uma reabilitação ambígua”, Damele (2010) afirma 

que a obra de Perelman (1974), junto aos trabalhos de Toulmin (1958) e, limitados ao âmbito 

jurídico, aos de Viehweg (1954), estabeleceu as premissas para os posteriores 

desenvolvimentos das teorias da argumentação. O autor informa que esses desenvolvimentos 

contribuíram para um nítido apagamento da sua componente mais legitimamente retórica e 

que os desenvolvimentos das teorias da argumentação jurídica, num campo mais específico, 

as técnicas da persuasão, resultaram numa forte marginalização da própria retórica. Informa, 

ainda, que essa marginalização foi iniciada, paradoxalmente, com a própria reabilitação 

perelmaniana. Não somente as sucessivas teorias “generalistas” da argumentação prática 

preferiram uma abordagem dialética em detrimento de uma abordagem retórica, mas também 

as principais teorias da argumentação jurídica adotaram da nova retórica perelmaniana a sua 

componente normativa, ou a sua teoria do auditório universal. Esta, segundo o autor, mesmo 

com ambiguidades e imprecisões, insere um critério de avaliação, não da eficácia da 

argumentação, nem da sua racionalidade, mas, pelo menos, da sua razoabilidade.  

Na terceira, “Nova retórica e argumentação jurídica”, Damele (2014) estabelece uma 

relação entre a retórica e o direito. Afirma que essa relação sempre foi marcante, haja vista as 

atividades do direito desenvolverem-se, principalmente, como atividades argumentativas, 

tanto em suas articulações quanto em suas diferenças. Esse autor cita algumas das várias 

formas de utilização da argumentação jurídica em situações diferentes, dentre estas, os 
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arrazoados dos advogados, as motivações das sentenças, a argumentação desenvolvida nos 

trabalhos preparatórios ou nas discussões parlamentares, as argumentações às quais recorrem 

os juristas para motivar um determinado entendimento perante a comunidade dos operadores 

jurídicos. De acordo com o autor, em alguns desses casos, trata-se de persuadir, em outros, de 

motivar e, em outros, de propor. Porém, destaca que, mesmo essas atividades sendo 

claramente identificadas entre si, elas são frequentes em medidas diferentes em cada tipo de 

discurso jurídico, de modo que, em alguns casos, pode ocorrer a predominância de uma sobre 

a outra.  

O autor afirma que Perelman (2004), ao dedicar um estudo sistemático à 

argumentação jurídica, quase duas décadas depois do tratado, levou em conta toda essa 

tradição. Portanto, além das considerações sobre o auditório dos “operadores jurídicos” e 

sobre os topoi ou loci jurídicos, dentre os quais os “princípios gerais do direito”, Perelman 

retomava um repertório conhecido de argumentos jurídicos, anteriormente sistematizados por 

Giovanni Tarello (1980). Este objetivava uma tarefa eminentemente descritiva, enquanto a 

nova retórica perelmaniana afastava-se dessa direção, não somente no sentido de prescrever 

que argumentos usar, privilegiar ou desacreditar, mas também insistindo na caracterização de 

um modelo normativo, mesmo que imperfeito e ambíguo, nesse caso, o auditório universal.  

Na quarta, “Giovanni Tarello e o papel da retórica na aplicação e na interpretação do 

Direito”, Damele (2014) destaca as contribuições de Tarello (1974) e a função justificatória 

dos argumentos jurídicos que, em primeiro lugar, têm a função de revelar, na motivação e/ou 

na argumentação, o “procedimento intelectual” que conduz à decisão ou a uma proposta de 

decisão sobre os significados. Desse modo, o autor assegura que os argumentos jurídicos são 

retóricos, pois são regulados pelas orientações predominantes num dado auditório. Assim, 

conforme Damele (2014), a dimensão retórica dos argumentos jurídicos estaria, por um lado, 

na relevância da sua força persuasiva e, por outro, no seu caráter contextual ou “tópico”. O 

autor aponta que a consciência do caráter contextual e situado do repertório de argumentos 

jurídicos está na base da crítica de Tarello (1980) a uma das maiores ambiguidades da teoria 

de Perelman. Ressalta também que, do ponto de vista da atenção pela natureza situada e 

contextual das técnicas argumentativas, a análise de Tarello (1980) tem sido mais 

coerentemente “retórica” do que a análise de Perelman. A segunda ambiguidade da teoria de 

Perelman destacada por Tarello é a desconsideração pela complexidade e pelas articulações 

da própria argumentação jurídica.  

Na quinta, “Uma abordagem realista da argumentação jurídica”, Damele (2014) expõe 

que a caracterização dos “esquemas de argumentação ou de raciocínio” delineada por Tarello 
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(1980) possui duas peculiaridades: a primeira é a contraposição ao modelo de uma teoria 

geral (e normativa) da argumentação, em favor de uma abordagem descritiva de um 

fenômeno particular (o da argumentação jurídica e, de modo específico, judicial); a segunda é 

a “interpretação dos esquemas argumentativos”, não como esquemas especificamente 

jurídicos, mas como “esquemas persuasivos gerais”. Ele destaca também que se trata de duas 

características que se encontram em contradição. Damele (2014) afirma que, partindo de um 

ponto de vista realista, Tarello (1974) apresentou um programa que poderia desempenhar um 

papel de integração das vertentes contemporâneas da teoria da argumentação (geral e 

jurídica), mostrando a necessidade de levar em consideração as práticas argumentativas reais 

dos operadores jurídicos. O autor aponta que, de forma coerente com as suas premissas, 

Tarello (1974) continuava com o desejo de identificar os argumentos jurídicos utilizados 

pelos juristas, juízes, advogados ou pelos operadores políticos: observar a frequência 

comparativa dos argumentos; considerar que público os acolhe e quais os destinatários que se 

convencem; para que servem, que sentido político têm.  

Na tese intitulada “O poder no discurso do delegado de polícia: análise de argumentos 

retóricos construídos em relatórios finais de inquéritos policiais”, Nascimento (2015)8 

realizou uma pesquisa na perspectiva dos estudos retóricos clássicos.  

O objetivo geral do trabalho é a análise da argumentação retórica construída em 

relatórios finais de inquéritos policiais. O estudo se volta para a análise da existência dos 

argumentos da ordem do logos, do ethos e do pathos nos citados documentos jurídicos e como 

eles se constituem, bem como se a construção desses argumentos retóricos tem em vista a 

persuasão do auditório. Os objetivos específicos são a análise de como são utilizados os 

argumentos retóricos em relatórios finais de inquéritos policiais, verificando qual dos apelos 

(ethos, pathos ou logos) é mais recorrente, ou mesmo se eles se inter-relacionam; a análise de 

relatórios finais de inquéritos policiais produzidos por delegado de polícia e por delegada de 

polícia, identificando se existe a utilização de argumento específico em função do gênero 

sociológico; a análise de relatórios finais de inquéritos policiais, por meio dos quais foram 

investigados homens e mulheres, examinando se há a construção de argumentos específicos 

em cada caso; o estudo e a análise dos argumentos retóricos construídos nos relatórios finais 

de inquéritos policiais, demonstrando, ou não, sua utilidade para a persuasão do auditório a 

que se destinam, bem como para a construção positiva da figura do delegado de polícia; a 

                                                 
8 A pesquisadora é estudiosa da linguageme ocupa o cargo de delegada de Polícia Civil no estado de Minas 

Gerais. 
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análise da construção dos argumentos retóricos nos relatórios finais de inquéritos policiais, 

procurando desconstruir o preconceito ainda existente em relação à arte retórica.  

 De modo geral, o trabalho apresenta uma análise dos argumentos retóricos 

construídos durante a formulação de relatórios finais de inquéritos policiais, com fundamento 

na proposta aristotélica. Baseia-se, também, em estudos contemporâneos a respeito da 

argumentação retórica, especialmente, a denominada nova retórica de Perelman e Olbrechts-

Tyteca. Sustentam a pesquisa, além de várias outras obras acerca da retórica clássica, obras 

sobre Platão e os Sofistas, trabalhos atuais sobre a argumentação retórica e a Linguística 

Textual, bem como obras que tratam de alguns conceitos filosóficos, além de obras voltadas 

para a linguagem jurídica, a Legislação Processual Penal e o Direito Processual Penal. 

O corpus que integra o estudo constitui-se de relatórios finais de inquéritos policiais. 

Segundo a autora, buscou-se a diversidade de relatórios policiais visando sustentar a pesquisa 

assim como verificar se os argumentos construídos possuíam a mesma natureza e propósito. 

Para diversificar mais ainda o corpus, foram coletados Relatórios nas Delegacias 

Especializadas de Investigação a Homicídios (quatro relatórios); na Delegacia Especializada 

de Investigação a Crimes Cibernéticos (um relatório); na Delegacia Especializada de 

Investigação a Fraudes (um relatório); na Delegacia Especializada de Investigação a Crimes 

de Furtos e Roubos de Veículos (um relatório); na Delegacia Especializada de Investigação a 

Crimes contra o Meio Ambiente (um relatório). 

Conforme a autora, foram coletados e analisados quatro relatórios finais de inquéritos 

policiais que apuraram o crime de homicídio, enquanto, em relação aos demais crimes, 

coletou-se apenas um de cada espécie, totalizando oito relatórios finais analisados. Para 

verificar os dados da pesquisa, a autora selecionou trechos dos relatórios policiais e, para fins 

didáticos, fez uma divisão no que diz respeito aos documentos da ordem do logos, do ethos e 

do pathos.  

A tese apresenta-se como uma análise de argumentos retóricos construídos em oito 

relatórios finais de inquéritos policiais e está organizada em oito capítulos, além da parte 

introdutória, das considerações finais, das referências bibliográficas e dos anexos. A pesquisa 

revela que o discurso jurídico construído na peça final da investigação policial, denominada 

de relatório final, está baseado, sobretudo, em apelos retóricos da ordem do logos, do ethos e 

do pathos, que dão amparo à representação do poder do delegado de polícia. Ao contrário do 

senso comum, a arte retórica se perfaz como estratégia recorrente e hábil, utilizada por esses 

profissionais do direito com o objetivo de persuadir seus interlocutores a respeito das teses 

apresentadas. Por outro lado, os argumentos retóricos subsidiam a “verdade” e o poder 
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emanados do delegado de polícia. O inquérito policial expõe indícios acerca da autoria e da 

materialidade de um crime e não necessariamente provas irrefutáveis a respeito do fato sob 

investigação. Nessa perspectiva, o relatório final de um inquérito policial que aponta sinais, 

indícios de um crime, torna-se o lugar privilegiado da argumentação retórica, na medida em 

que o seu emissor, conforme demonstrado pelas análises realizadas em oito desses relatórios, 

constrói seus argumentos no campo da doxa, dos valores, objetivando também o 

fortalecimento do “lugar” de delegado de polícia e, por conseguinte, legitimando seu poder.  

Os dados da pesquisa revelaram que o delegado de polícia estabeleceu estratégias 

discursivas para conquistar a benevolência de seu auditório, demonstrando erudição, 

conhecimento jurídico e utilizando expressões latinas, próprias do jargão jurídico, dentre 

outras. Quanto ao texto relatório final de inquérito policial, segundo a autora, os dados 

apontaram também que este se constitui como um gênero textual determinado pelas condições 

sociodiscursivas, conforme Bakhtin (1997). As escolhas lexicais, as estratégias 

argumentativas e a estrutura do texto/discurso são construídas a partir do que se espera do 

delegado de polícia, bem como daquilo que ele pretende realizar, levando-se em conta as 

condições de produção institucionais e não institucionais. A teoria dos gêneros textuais, assim 

como a retórica, também propõe que o gênero textual se constrói na interação discursiva 

(mesmo que o interlocutor não esteja presente), o que foi constatado com base nos dados 

analisados, já que os relatórios de inquéritos policiais foram produzidos a partir da 

interlocução com os juízes de direito e promotores de justiça. 

 

1.3 O INQUÉRITO POLICIAL 

 

Nessa subseção, para focalizar alguns estudos voltados especificamente para o 

inquérito policial, inicialmente, destacamos quatro dos artigos que constituem um caderno 

temático sobre esse documento. Na sequência, apresentamos uma dissertação e uma 

monografia.   

No caderno temático da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública realizada nos 

dias 01 e 02 de julho de 2009, em Brasília, foram reunidos artigos que abordam o inquérito 

policial nos estados do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul e Pernambuco, 

bem como no Distrito Federal. Um dos objetivos da conferência era consolidar a segurança 

pública como um direito fundamental do cidadão e construir uma política nacional de 

segurança pública com a participação da sociedade civil, dos trabalhadores em segurança 

pública e de representantes do poder público. Os seminários temáticos tinham como foco 
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ampliar a participação de segmentos específicos no processo da 1ª Conferência Nacional de 

Segurança Pública, assim como promover a qualificação e o aprofundamento da discussão de 

determinados temas relevantes presentes nos sete eixos temáticos que compuseram o texto-

base da conferência.  

Esse caderno sintetiza o debate realizado no campo acadêmico e no exercício da 

atividade profissional, reunindo as principais contribuições do Seminário Temático 

“Reflexões sobre a Investigação Brasileira através do Inquérito Policial”. Está dividido em 

três partes, a saber: a primeira apresenta um breve panorama das características e desafios do 

inquérito policial enquanto procedimento investigativo, apuratório e cartorial, bem como as 

linhas gerais da pesquisa que deram origem ao seminário; a segunda reúne artigos dos 

pesquisadores responsáveis pelas equipes de trabalho em cada um dos estados participantes – 

Michel Misse (Rio de Janeiro), Joana Domingues Vargas (Belo Horizonte), Rodrigo 

Ghiringhelli de Azevedo (Rio Grande do Sul), Arthur Trindade M. Costa (Distrito Federal) e 

José Luiz Ratton (Pernambuco); a terceira sistematiza uma agenda com base nas 

contribuições dos pesquisadores que apresentaram os seus estudos sobre o inquérito policial 

no seminário. Esses resultados foram incluídos no caderno de propostas da 1ª Conferência 

Nacional de Segurança Pública.  

Por considerarmos que os artigos que constituem o caderno temático abordam o 

inquérito policial de forma mais específica, selecionamos para incluir nesta seção os quatro 

artigos que seguem.  

No artigo “O inquérito policial na cidade do Rio de Janeiro: resultados preliminares”, 

Misse (2009) apresenta uma pesquisa que pretende descrever empiricamente a realização do 

inquérito policial, os alcances do modelo para o trabalho policial e judicial, bem como as 

especificidades históricas e culturais que sustentam atualmente determinadas formas de fazer 

e entender os inquéritos policiais. A pesquisa ocorreu na cidade do Rio de Janeiro e resultou 

do trabalho de campo realizado em três delegacias distritais da Zona Norte e em três 

Promotorias de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos do Ministério Público do 

Estado.   

Nessa abordagem, o autor descreve a estrutura e a organização das delegacias do Rio 

de Janeiro. De acordo com ele, em todos os locais de pesquisa foram realizadas entrevistas 

com os operadores do sistema de justiça criminal, além da observação de sua rotina de 

trabalho e da análise de inquéritos policiais. Também foi utilizada a técnica de grupos focais 

com promotores de justiça, delegados e policiais que trabalham especificamente com 
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inquéritos, no intuito de fazer um levantamento dos problemas principais das práticas em 

relação à lógica administrativa e às consequências judiciais do inquérito. 

A partir dos registros de campo produzidos com base nas visitas ao Ministério Público 

e às três delegacias pesquisadas, foi possível, conforme Misse (2009), reconhecer 

características, assuntos e problemáticas comuns, referentes ao desenvolvimento dos 

inquéritos. Nesse sentido, segundo o autor, o assistente auxilia o titular e costuma cobrar o 

trabalho de policiais, bem como despachar os procedimentos e relatar inquéritos. Os adjuntos 

supervisionam o trabalho dos policiais plantonistas, suspendendo ou instaurando 

procedimentos ao final dos plantões, além de acompanhar e relatar inquéritos. 

Misse (2009), inicialmente, aponta que os trabalhos nas delegacias do estado do Rio 

de Janeiro estão divididos entre os seguintes setores: balcão de atendimento, grupo de 

investigação, grupo de investigação complementar, setor de suporte operacional, setor de 

inteligência policial. Em seguida, mostra como se efetiva o registro da ocorrência nessas 

delegacias. Nesse item, o autor mostra que, ao iniciar o registro, o policial identifica o tipo 

penal do crime e colhe os termos de declarações dos envolvidos (testemunhas, vítimas ou 

autores dos crimes). Mostra também que o estilo narrativo dos Termos de declarações segue a 

forma de narração indireta, em que as palavras do comunicante são filtradas, interpretadas e 

reescritas pelo policial do grupo de investigação.  

De um modo geral, conforme o autor, notou-se que os registros da ocorrência são 

preenchidos de maneira deficitária, tendo em vista que, em alguns casos, os policiais fazem 

poucas perguntas e limitam-se a anotar um breve resumo do acontecido, deixando de levar em 

consideração itens que futuramente poderiam contribuir para o esclarecimento dos casos. Ele 

aponta ainda que, após realizar o registro de ocorrência, o delegado adjunto determina se a 

investigação será ou não suspensa. Caso a investigação continue, o policial do grupo de 

investigação terá até 30 dias para concluir esse processo de investigação. Após essa etapa, é 

feita a verificação de procedência da informação. O prazo de verificação de procedimento de 

informação é de noventa dias e pode ser prorrogado por até cento e vinte dias. Depois desse 

período, ela pode ser suspensa e transformar-se em inquérito policial. 

Em seguida, Misse (2009) faz uma abordagem sobre o inquérito policial na delegacia e 

no Ministério Público. Ele explica que nas delegacias do Rio de Janeiro os inquéritos policiais 

podem ser iniciados a partir de um registro de ocorrência em delegacia; de uma requisição do 

Ministério Público (com base em uma queixa-crime); ou da constatação de um indício de 

crime. Esse autor informa que, de acordo com informações dos delegados, opta-se pela 

instauração de inquéritos quando há materialidade ou indícios de autoria, ou seja, quando 
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existem informações suficientes para se seguir uma linha de investigação ou quando o caso já 

se encontra próximo de sua solução. Misse (2009) informa também que os únicos inquéritos 

que são necessariamente abertos, mesmo que não haja qualquer indício de autoria, referem-se 

às mortes não naturais e que existem também os flagrantes, que podem ser considerados como 

inquéritos bem-sucedidos, pois começam com a prisão dos autores do crime. 

O autor explica que os delegados instauram inquéritos por meio de uma Portaria, a 

partir da qual enumeram as diligências a serem realizadas para a apuração dos fatos. Os 

procedimentos são, então, distribuídos entre os chamados sindicantes de inquérito, que ficam 

encarregados das diversas tarefas envolvendo a elaboração desse documento. Diante da 

impossibilidade de se dar conta do volume total dos inquéritos nos prazos regulamentados, os 

policiais e delegados selecionam os casos que devem ser priorizados, segundo critérios como 

a repercussão na mídia, a gravidade do ato, a posição social da vítima e as motivações 

pessoais dos agentes. 

Quanto ao inquérito policial e ao Ministério Público, Misse (2009) afirma que os 

inquéritos policiais são enviados pela primeira vez à Central em até trinta dias após a sua 

abertura, mesmo que ainda não relatados. Os autos são tradicionalmente enviados ao 

Ministério Público fisicamente, com todas as suas peças. De posse do inquérito, o promotor 

pode remetê-lo de volta à delegacia, concedendo novos prazos para a conclusão do trabalho 

policial ou solicitando novas diligências ou procedimentos, pedir o seu arquivamento ao juiz, 

ou oferecer uma denúncia. O autor informa que os inquéritos analisados com mais rapidez são 

aqueles em que há pedidos de medidas cautelares e que os promotores dão atenção 

privilegiada aos inquéritos relatados, meramente estendendo o prazo daqueles que ainda não 

foram concluídos. Esse autor informa também que, conforme previsto em lei, o trabalho dos 

promotores no inquérito policial deve ser o de fiscalização das atividades de investigações 

policiais. Explicita que na opinião dos promotores a presidência do inquérito policial é do 

delegado, agindo o Ministério Público na requisição das diligências que achar necessárias e 

devendo, por isso, o delegado cumpri-las. Nesse sentido, outra observação apresentada pelo 

autor foi a de que os promotores criticaram o fato de os policiais e delegados muitas vezes 

esperarem as solicitações de diligências dos promotores para poderem agir. 

Conforme Misse (2009), dentre as deficiências do inquérito policial, os promotores 

ressaltaram a demora nos laudos periciais e a baixa qualidade dos laudos de local, os quais 

muitas vezes não são devidamente preservados pelas polícias civil ou militar. Segundo o 

autor, eles destacaram também que os maiores problemas dos inquéritos estão geralmente nas 

peças iniciais, no registro da ocorrência e nas diligências mal ou não realizadas, mesmo que a 
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pedido do Ministério Público ou do próprio delegado. Sobre o relatório final dos delegados, 

Misse (2009) explica que os promotores reclamam da superficialidade desse documento, em 

alguns casos, pois, de acordo com os promotores, muitas vezes os delegados relatam os 

inquéritos sem estes estarem prontos, tendo em vista que há metas impostas pela chefia de 

polícia. Por esse motivo, é comum, segundo o autor, que inquéritos já relatados acabem 

voltando para as delegacias para a realização de mais diligências, a pedido do promotor.  

Na perspectiva de Misse (2009), os dados da pesquisa indicaram que, para os policiais, 

o inquérito policial pode ser equiparado à investigação policial. Entretanto, a investigação 

policial não deve se limitar ao inquérito policial, visto que ela foge muitas vezes do controle e 

do registro formal, incluindo aptidões individuais e relacionais. Os dados demonstraram 

também que, em alguns casos, há dificuldades de comunicação entre policiais, delegados, 

promotores e setores de perícia, o que interfere no andamento do inquérito policial. O valor da 

confiança pauta-se, em grande medida, no andamento das ações relacionadas ao inquérito 

policial, desde a nomeação política dos delegados pelo chefe de polícia, que implica um ato 

de delegação, pois a cada transferência de policiais ou delegados inicia-se uma nova 

constituição de relações, causando desgaste dos vínculos de confiança. Para o autor, se essas 

bases não se constituírem de forma consistente, todo o trabalho policial em relação aos 

inquéritos pode ser comprometido. Os dados revelaram ainda que é possível reconhecer no 

trabalho policial com os inquéritos uma orientação inquisitorial, que se torna evidente quando, 

na hora de avaliar os critérios para a sua instauração, o principal indício é o de autoria. 

Trabalha-se em função de uma denúncia, da possível punição de um sujeito, e não visando o 

esclarecimento dos casos. 

No artigo “O inquérito policial no Brasil – uma pesquisa empírica: o caso da 

investigação criminal de homicídios dolosos em Belo Horizonte”, Vargas e Nascimento 

(2009) mostram que a partir dos anos 1990, com a criação dos juizados especiais criminais e 

com os resultados alcançados por estes, formou-se o consenso sobre a necessidade de reforma 

do sistema de justiça criminal como um todo e de sua reestruturação nos âmbitos federal e 

estadual. Segundo os autores, uma das iniciativas adotadas para a reforma do sistema de 

justiça criminal no Brasil foi tentar promover mudanças na legislação processual penal, no 

sentido de atualizar e modernizar o Código de Processo Penal Brasileiro.   

Nessa perspectiva, Vargas e Nascimento (2009) apontam que, do conjunto dos 

projetos de lei apresentados ao poder legislativo, destaca-se o PL 4.209/20019, elaborado por 

                                                 
9Projeto de Lei que propôs modificações no texto original do Código de Processo Penal Brasileiro voltado para a 

investigação criminal, visando a sua simplificação. 
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uma comissão de juristas, cuja proposta objetivou retirar da investigação policial o seu caráter 

burocrático e cartorial. Eles afirmam que esse projeto foi discutido no Congresso Nacional em 

comissões especializadas e novos projetos de lei foram apensados ao original. Ao longo dos 

oito anos em que esse projeto tramitou na Câmara, dentre outras questões, debateu-se sobre a 

eliminação ou permanência do inquérito policial, a exclusividade ou não da polícia civil na 

condução desse documento e a sua tramitação direta ou não entre a polícia e o Ministério 

Público.  

Em um dos aspectos da discussão abordada no artigo, os autores propõem uma 

investigação empírica do inquérito policial no Brasil, mostram que as discussões 

parlamentares sobre a modernização do processo penal brasileiro e as propostas de mudanças 

institucionais decorrentes da adoção de um plano de segurança pública estadual constituem o 

pano de fundo da discussão por eles proposta, bem como demonstram alguns resultados 

preliminares da pesquisa, que tem por objetivo compreender o papel e a função que o 

inquérito policial assume no processamento de crimes no Brasil. 

No decorrer da discussão, os autores apresentam no artigo as seguintes questões 

voltadas para o inquérito policial no Brasil: qual é o papel desse instrumento na investigação? 

Como a polícia exerce a sua discricionariedade na seleção do que deve ser investigado e qual 

o impacto do volume de casos nessa seleção? Como os entraves burocráticos e o aspecto 

cartorial do instrumento exercem efeitos sobre a atividade investigativa? Qual a participação 

efetiva do Ministério Público no controle da atividade policial, especialmente no que diz 

respeito à supervisão do inquérito policial? 

Vargas e Nascimento (2009) selecionaram somente o crime de homicídios dolosos 

para análise. Segundo eles, essa seleção se deu pelo fato de se tratar de um crime em que as 

medidas são razoavelmente tratadas e por servir de modelo para todos os crimes violentos. No 

caso de Belo Horizonte, os autores da pesquisa trataram da discricionariedade em relação à 

seleção dos inquéritos que são prioritariamente investigados e relatados. Outro motivo para a 

escolha do crime de homicídio, conforme os autores, deve-se à reforma institucional 

empreendida na área de Segurança Pública no estado de Minas Gerais, pois, de acordo com 

eles, desde 2003 o Governo do Estado vem buscando fazer frente ao aumento da 

criminalidade violenta, especialmente por meio do controle dos homicídios. 

Em seguida, os autores apresentaram os resultados da pesquisa, iniciando pelo crime 

de justiça criminal de homicídios em Belo horizonte. Depois, descreveram o modelo de gestão 

e estrutura organizacional em Minas Gerais. Eles mostraram que os estudos de fluxo do 

sistema de justiça criminal buscam avaliar a capacidade do sistema de processar crimes e 
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criminosos e utilizam como informação as decisões tomadas nas diferentes organizações que 

compõem o sistema. Para tanto, usaram uma base de dados organizada pelo Núcleo de 

Estudos de Segurança Pública da Fundação João Pinheiro – procedimento denominado pelos 

autores de fluxo invertido10. A amostra trabalhada se constitui de cento e vinte e quatro 

volumes arquivados no Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2003, contendo processos 

com sentenças já transitadas em julgado e que o fato originário tenha ocorrido entre 1978 e 

2003. 

Vargas e Nascimento (2009) expõem alguns marcos temporais do inquérito policial. 

Os dados mostraram que, em média, esses documentos passam dois dias entre o registro da 

ocorrência e a abertura do inquérito policial. Após o início das investigações, cerca de vinte e 

um dias, em média, se passam até que o suspeito do crime seja interrogado e seu depoimento 

tomado pela polícia. Porém, segundo os autores, do interrogatório desse suspeito até o 

encerramento do inquérito, decorrem, em média, duzentos e quarenta e cinco dias.  

Os autores abordam a investigação de homicídio sob o modelo de inquérito policial 

em Belo Horizonte. Para verificar o efeito dessas reformas a respeito da investigação criminal 

de homicídios sob esse modelo nesse município, eles levaram em consideração os seguintes 

aspectos: territorialização na investigação criminal; volume de inquéritos e metas de 

produtividade; caráter cartorial e burocratizado da atividade investigativa.  

Quanto ao primeiro aspecto, territorialização na investigação criminal, conforme os 

autores, o sistema de regionalização possibilitou que os policiais envolvidos na investigação 

dos homicídios naquelas divisões territoriais se especializassem nas dinâmicas criminais 

locais e, como resultado, tivessem mais facilidades para proceder nas investigações. Assim, 

de acordo com os autores, foi possível observar que o modelo de inquérito policial não se 

adequa a esse tipo de investigação, visto que procede a um tratamento individualizado das 

ocorrências e dos suspeitos.  

No tocante ao segundo aspecto, volume de inquéritos e metas de produtividade, os 

autores afirmam que, conforme registros do cartório central da unidade, cada um dos treze 

delegados operacionais da Divisão respondia, na época da realização da pesquisa, por 

aproximadamente quinhentos inquéritos e quando a pesquisa foi realizada cerca de 6.500 

inquéritos estavam em tramitação na unidade.  

                                                 
10 Conforme os autores, ocorre quando as decisões são reconstituídas com base na análise de processos em que 

os resultados foram bem-sucedidos, o que significa que o inquérito foi instaurado, a denúncia realizada e o 

processo sentenciado. 
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No que diz respeito ao terceiro aspecto, caráter cartorial e burocratizado da atividade 

investigativa, de acordo com os autores, foi demonstrado que, por motivo de todos os 

procedimentos investigativos adotados pelos policiais precisarem ser transpostos de maneira 

escrita para os autos do inquérito policial, o escrivão assume um papel fundamental tanto no 

processo de elucidação do crime quanto na própria condução do inquérito. Os autores 

inferiram que a característica essencialmente cartorial do inquérito policial resulta na ausência 

de comunicação entre o presidente do inquérito e os agentes de investigação, uma vez que 

todos esses atores podem se relacionar apenas por meio de despachos, ordens de serviços e 

comunicações de serviço, conforme a vontade do delegado. Segundo os autores, por motivo 

de o escrivão deter a guarda do caderno investigativo, os dados da pesquisa revelaram que, em 

alguns casos, é ele quem orienta os agentes sobre quais testemunhas intimar e quais 

levantamentos realizar, assumindo, muitas vezes, funções que deveriam caber ao delegado. 

Vargas e Nascimento (2009) mostram que quando um inquérito é relatado, tanto para 

indiciamento quanto para arquivamento, ele sai do cartório da Delegacia Especializada que o 

elaborou e é enviado ao Cartório Central da Divisão. Somente a partir de lá é remetido ao 

Tribunal de Justiça. O mesmo ocorre com os inquéritos que precisam seguir para a Justiça 

solicitando prorrogação de prazo. Os autores revelam também que essa rotina parece se 

constituir em um dos principais entraves burocráticos para o andamento rápido dos 

procedimentos de investigação e para a sua efetiva realização.  

O último item desse artigo trata da relação entre a polícia civil e o Ministério Público. 

Nesse sentido, Vargas e Nascimento (2009) afirmam que, de acordo com a maioria dos 

operadores ouvidos pela pesquisa, a relação entre polícia civil e Ministério Público se 

desenvolve exclusivamente por meio da troca dos documentos necessários ao atendimento das 

demandas burocráticas e legais dos inquéritos policiais.  

Na conclusão, os autores esclarecem que o caráter cartorial que assume a investigação 

criminal sob o modelo do inquérito policial privilegia a atividade burocrática em detrimento 

da atividade investigativa. Esses autores destacam a importância do inquérito policial como 

instrumento de formação da culpa e a sua simplificação. A descontinuidade e o descompasso 

existente entre as atividades desenvolvidas pelas organizações no que diz respeito à 

elaboração e ao aproveitamento do inquérito policial apontam para a necessidade da 

ampliação de uma política de segurança pública para uma política criminal que envolva todo 

o sistema: Polícia, Ministério Público, Varas Criminais e o Tribunal do Júri, bem como a 

Execução. 
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No artigo “O Inquérito Policial no Distrito Federal”, Costa (2009) faz um mapeamento 

das fontes de informação sobre o inquérito policial no Distrito Federal a partir do projeto de 

pesquisa “O Inquérito Policial: uma pesquisa empírica”. Conforme o autor, procurou-se 

coletar e analisar as estatísticas produzidas pelos órgãos oficiais. Junto à Secretaria de 

Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul, foram coletados e analisados dados sobre 

a atividade da polícia civil. Já junto ao Ministério Público, buscaram-se dados sobre 

denúncias produzidas a partir de inquéritos policiais recebidos e o seu encaminhamento ao 

Poder Judiciário. 

Quanto à discricionariedade, Costa (2009) observou que tanto agentes quanto 

delegados, promotores e juízes estabelecem critérios para selecionar os inquéritos que serão 

instaurados e que merecem atenção especial. Segundo o autor, nem sempre os temas 

priorizados pelos delegados coincidem com os escolhidos pelos promotores. Ele percebeu que 

os juízes também fazem suas escolhas, mas estas nem sempre seguem a lógica de seletividade 

do Ministério Público. 

Para corroborar as informações apresentadas, o autor expõe fragmentos de fala de 

promotores, juízes e delegados. O primeiro exemplo é de um promotor. Esse profissional 

afirma que, ao analisar os inquéritos policiais, a sua primeira prioridade é o réu preso, a 

segunda corresponde aos processos que já foram judicializados, com prazos contabilizados, 

enquanto a sua última prioridade é o inquérito policial de réu solto.   

Costa (2009) mostra que numa delegacia circunscricional do Distrito Federal, apenas 

nos casos de flagrante ou homicídios dolosos, os inquéritos são obrigatoriamente instaurados. 

Segundo o autor, nos demais casos, cabe ao delegado chefe verificar se no boletim de 

ocorrência já existem elementos de prova necessários para a conclusão de um inquérito. Nos 

casos em que esses elementos não estão presentes, os inquéritos não são instaurados e 

somente em casos em que há exceção procede-se investigação preliminar para levantar novas 

informações. Esse autor informa que esses casos, nos quais há exceção, referem-se à natureza 

da vítima ou à repercussão do crime, uma vez que, segundo o autor, é a lógica jurídica que 

rege a seleção dos casos para serem instaurados os inquéritos. Assim, existindo elementos 

jurídicos suficientes, instaura-se o inquérito, do contrário arquiva-se a ocorrência. 

O autor afirma que, geralmente, nas delegacias especializadas, primeiro procede-se à 

investigação criminal, realizam-se escutas telefônicas e campanas. Uma vez feito o 

levantamento de informações, deflagra-se uma operação policial, com o objetivo de efetuar a 

prisão em flagrante dos suspeitos. Somente depois do flagrante, instaura-se o inquérito 

policial.  
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Outra observação feita por Costa (2009) é que, diferentemente das outras unidades da 

federação, no Distrito Federal não há uma Central de Inquéritos no Ministério Público ou no 

Judiciário. Por essa razão, para otimizar sua tramitação, os inquéritos e os processos judiciais 

somente são analisados de fato pelo judiciário e pelo Ministério Público quando já se 

encontram concluídos. Desse modo, o autor cita exemplos da fala de dois juízes. O primeiro 

afirma que o cartório das delegacias já envia o inquérito direto para o Ministério Público e ele 

não toma conhecimento do que trata o inquérito; no segundo exemplo, o juiz declara que um 

juiz somente abre um inquérito policial se for curioso porque não há tempo para abrir um 

inquérito policial. Esse juiz declara também que nem os pedidos de prorrogação de prazos, 

nem os de arquivamento são analisados pelos juízes e que, em alguns casos, fóruns, juízes e 

promotores têm acordos informais para agilizar esses procedimentos. Assim, na prática, os 

inquéritos são enviados direto do cartório dos fóruns para o Ministério Público. Destaca-se, 

desse modo, conforme o autor, a importância do cartório no andamento do inquérito policial.   

Outro dado apresentado na pesquisa é que no Distrito Federal os cartórios classificam 

os inquéritos de acordo com os tipos de crimes, tipos de vítimas, se há réu preso ou não. Para 

tanto, os inquéritos ganham tarjas de cores diferentes. O autor cita o exemplo do uso da tarja 

vermelha, a qual indica que naquele inquérito há réu preso. Esse trabalho tem grande efeito 

sobre o trabalho do Ministério Público, pois é em função dessa classificação que esse órgão 

organiza sua ordem de prioridades. 

Costa (2009) esclarece que, em virtude do elevado grau de discricionariedade que tem 

a polícia civil, dificilmente o inquérito policial se constitui numa ferramenta de controle da 

atividade da polícia. Esse autor revela que o contato de juízes e promotores com essa 

atividade é formal e que esse contato ocorre principalmente por meio do inquérito policial e 

do processo criminal.  

Nessa perspectiva, o autor cita o exemplo do que afirmam um juiz, um delegado e um 

promotor. O juiz declara que não tem tanta proximidade com o inquérito e que um juiz 

somente age se for provocado por alguém por meio de uma ação. O juiz revela também que 

esse tipo de fiscalização fica mais para os promotores de justiça, pois são eles que provocam a 

atividade policial investigativa. Já o promotor afirma que percebe que há um déficit no 

exercício do controle nas atuações do Ministério Público, enquanto o delegado aponta que o 

objetivo principal do inquérito policial na investigação policial é uma prestação judicial justa, 

ativa, séria. No entanto, muitas vezes, alguns promotores ou alguns membros do Ministério 

Público dificultam essa atividade e fazem com que a prestação judicial não ocorra, ou se torne 

uma operação insignificante.  
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Quanto ao andamento do inquérito policial no sistema de justiça, Costa (2009) mostra 

que, de modo geral, os contatos entre os promotores e os delegados de polícia são distantes e 

formais. Apenas quando há iniciativa de um deles os contatos passam a ser mais diretos e 

sistemáticos. Quando há coincidência entre delegacias e promotorias especializadas, esses 

contatos se tornam mais frequentes e sistemáticos. Esse autor informa que nesses casos 

especiais os problemas relacionados aos inquéritos policiais são resolvidos de forma rápida e 

se estabelece um padrão de provas necessárias à efetivação das denúncias. Informa também 

que o promotor é o titular da ação penal e tem autonomia para julgar se os fatos relatados no 

inquérito policial devem ou não ser denunciados.  

Costa (2009) informa que os pedidos de baixa correspondem a umas das maiores 

fontes de insatisfação dos delegados com os promotores, bem como que esses pedidos seguem 

pelo menos três razões diferentes: falta de convicção do promotor, inquérito mal elaborado e 

administração da demanda de trabalho. Outro dado informado por Costa (2009) é o elevado 

número de inquéritos solucionados no Distrito Federal, nos quais o relatório final confirmou a 

ocorrência do crime de homicídio e revelou o(s) nome(s) dos supostos agressores. 

De acordo com Costa (2009), tanto para juízes quanto para promotores, o inquérito 

bem elaborado é aquele que apresenta provas contundentes e informações úteis para a 

apreciação do caso na justiça. Segundo ele, parte dessas provas e informações está contida no 

relatório de investigação elaborado pelo agente chefe da seção de investigação. 

Com base nisso, Costa (2009) apresenta o exemplo da fala de um juiz, o qual afirma 

ser a prova pericial mais contundente, bem como o exemplo de um promotor que declara ser o 

relatório de inquérito praticamente inútil. Esse promotor revela ainda que o que os promotores 

precisam no inquérito policial é de informação e não de uma síntese do fato ocorrido. O 

promotor explica que precisa de informações porque elas são necessárias na hora que for 

realizar a denúncia, para que possa convencer o juiz de que aquela acusação que ele está 

fazendo necessita de provas. O autor apresenta também o exemplo de outro promotor que 

destaca a importância das provas técnicas e dos relatórios de inquéritos policiais, pois, 

segundo esse promotor, os delegados de polícia consideram que um inquérito é bem feito 

quando traz, além das provas e investigações, os elementos necessários à instrução, 

juridicamente válidos para serem utilizados no processo criminal. Por último, Costa (2009) 

destaca exemplo da fala de um delegado, esse afirma que o inquérito policial possui duas 

naturezas: os dados de investigação e os dados de instrução. Segundo esse delegado, o 

inquérito policial tem a função de colocar sob cautela as provas. Por essa razão, somente se 

instaura um inquérito quando há elementos para instruir.  
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No último item do artigo, Costa (2009) faz uma abordagem sobre os saberes policiais 

e os saberes jurídicos. Ele ressalta que, de acordo com alguns dos seus interlocutores, ou seja, 

os sujeitos participantes da pesquisa (delegados, juízes, promotores), há uma variedade de 

papéis e atividades exercidos dentro de uma delegacia de polícia circunscricional. Esses 

papéis exigem diferentes tipos de saberes, dentre os quais: jurídicos, administrativos e 

policiais. O autor afirma também que a divisão pragmática com relação ao desempenho 

desses tipos de saberes é muito visível e varia em relação à repartição onde o sujeito trabalha 

e conforme sua posição hierárquica e funcional. Desse modo, segundo o autor, foi possível 

observar que os delegados e escrivães de polícia estão mais voltados para o desempenho dos 

saberes jurídicos e alguns agentes de polícia para os saberes policiais. Já os saberes 

administrativos são dominados por quase a totalidade dos sujeitos, pois o modelo do inquérito 

policial incorpora inúmeros procedimentos administrativos.   

Em relação aos saberes e habilidades necessários à atividade policial, Costa (2009) 

apresenta o seguinte questionamento: quais são os saberes e habilidades necessários para a 

atividade policial? Esse autor afirma que talvez essa seja a grande questão voltada para o 

inquérito policial, pois há a necessidade de conhecimentos jurídicos para realizar 

investigações capazes de produzir provas que possam instruir os processos criminais (provas 

com validade jurídica). Para o autor, as atividades de investigação, policiamento comunitário, 

atendimento a grupos específicos (mulheres, crianças, idosos) e a administração de conflitos 

tornam-se secundárias dentro da polícia civil. A elaboração do inquérito policial e, mais 

especificamente, do seu relatório final, parece ser a principal atividade numa delegacia de 

polícia.  

De acordo com Costa (2009), a necessidade desse tipo de saber, materializada na 

figura do bacharel em direito, tem sido justificada de duas formas pelos delegados de polícia. 

Em primeiro lugar, ele seria necessário para instruir o inquérito, ou seja, transformar o 

relatório de investigação em peça de instrução processual. Conforme o autor, tal justificativa é 

frequentemente posta em dúvida por juízes, promotores e entes de polícia. Outra função a ser 

desempenhada pelo bacharel em direito estaria relacionada ao controle da atividade policial. 

Dadas as peculiaridades do trabalho do agente de polícia, muito próximo aos fatos, exigiria 

um tipo específico de controle jurídico. Desse modo, os delegados realizariam o primeiro 

filtro jurídico do trabalho dos agentes, seguidos pelos promotores e juízes. 

Nesse sentido, Costa (2009) apresenta a fala de um promotor, o qual afirma que um 

dos grandes erros da Constituição foi dar a presidência do inquérito policial para bacharéis em 

direito, pois, segundo esse promotor, as delegacias não precisam de bacharéis em direito, mas 
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de economistas, contadores, psicólogos, analistas, engenheiros, haja vista a atividade policial 

ser uma atividade lógica. Além disso, expõe a fala de um juiz, que relata considerar, em uma 

reforma, que a figura do delegado seja condensada na figura do promotor, pois, segundo esse 

juiz, a figura do delegado está se tornando desnecessária. Desse modo, o Ministério Público 

assumiria as investigações.  

No artigo intitulado “Considerações sobre o Inquérito Policial: o que pensam policiais 

civis, defensores, promotores e juízes em Pernambuco”, Ratton e Torres (2009) apresentam 

alguns dos principais resultados da pesquisa sobre o inquérito policial, realizada na cidade de 

Recife, Pernambuco. O objetivo geral do artigo é estudar o inquérito policial como 

instrumento de investigação preliminar no processo penal brasileiro.   

As reflexões que os autores apresentam no texto dizem respeito às percepções dos 

diferentes entrevistados no que concerne ao tema estudado. Eles procuraram compreender, 

para o caso de Pernambuco, os campos de crenças, interesses e valores muitas vezes em 

conflito e que constituiriam os indicadores qualitativos tanto das percepções organizacionais 

que orientam os discursos e as práticas quanto das dificuldades de integração inter-

instititucional no âmbito das diversas agências do Sistema de Justiça Criminal.  

Ratton e Torres (2009) constataram que em todos os segmentos investigados 

predominou a percepção de que o inquérito policial cumpre uma função fundamental no 

Sistema de Justiça Criminal, pois é, na prática, o elemento que dá início e embasa toda ação 

penal. Os segmentos estudados reconhecem que o inquérito policial contém a identificação da 

autoria e da motivação de um ilícito e funciona como um primeiro julgamento do Estado 

acerca de um evento criminoso, uma vez que a versão nele apresentada tende a ser 

reproduzida na persecução penal, desde a denúncia do Ministério Público até a formação da 

convicção pelo juiz. 

Dentre as dificuldades apresentadas pelos autores, estão as estruturais, para um 

trabalho de instrução complementar ao da polícia civil e até mesmo para a reprodução de 

provas coletadas em primeira mão. Os autores mostraram que todos os participantes da 

pesquisa reconhecem que, na prática, tanto a oferta quanto a aceitação de denúncias, nem 

sempre convincentes ou bem fundamentadas, segundo os promotores, acontecem com base na 

ideia de que eventuais distorções e erros serão corrigidos pelo princípio do contraditório, que 

distingue a persecução penal frente ao inquérito policial. 

Os autores apresentam, por ordem de frequência e intensidade com que aparecem nos 

discursos dos policiais civis, as principais dificuldades enfrentadas cotidianamente na 

condução de investigações e inquéritos, dentre elas: a lei do silêncio; a ausência de recursos 
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para a alimentação de uma rede de informantes; a escassez e a demora de laudos periciais; a 

violação corriqueira da cena do crime; o ordenamento jurídico associado ao que os policiais 

identificam como uma certa atitude preventiva do Ministério Público e do Judiciário com 

relação às demandas da polícia civil; deficiências nas condições de trabalho; metas elevadas 

de produtividade, incompatíveis com elementos importantes na condução de uma 

investigação, dentre os quais, tempo, paciência e persistência. 

Outras constatações feitas pelos autores, com base nos depoimentos dos participantes 

da pesquisa, são as de que cabe ao delegado decidir sobre a abertura ou não do inquérito 

policial e sobre o que entra ou não no inquérito, considerando-se que o que não existe nos 

autos não existe no mundo. Assim, o delegado fica responsável por selecionar aqueles 

elementos que entrarão para o mundo jurídico, pois o inquérito policial torna-se a principal 

peça de informação do processo. A estrutura da justiça criminal no Brasil, iniciando pelo 

inquérito policial, não favorece um trabalho integrado entre os inúmeros representantes do 

Estado, aumentando as fontes de tensão e comprometendo a eficácia do sistema como um 

todo. Os delegados entendem que quando se estabelece uma relação de maior proximidade e 

confiança com os operadores do Sistema de Justiça Criminal os pleitos da polícia possuem 

mais chances de serem atendidos, fato que possibilita o andamento dos inquéritos e repercute 

em benefícios para a sociedade. 

Além dos artigos, apresentamos ainda uma monografia e uma dissertação que se 

voltam para o estudo do inquérito policial. 

Na monografia intitulada “A (in) eficiência do inquérito policial como sistema de 

investigação preliminar”, Darban (2012) analisa o inquérito policial como sistema preliminar 

de investigação, por meio do projeto intitulado O inquérito policial no Brasil: uma pesquisa 

empírica. Esse projeto teve o objetivo de compreender o papel e a função que o inquérito 

policial adquire no processamento de crimes, apresentando as dificuldades na relação e no 

andamento desse documento. O objetivo geral da monografia é analisar a eficiência do 

inquérito policial como meio de investigação preliminar no Brasil, a partir do marco teórico 

utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, demonstrando a importância de adotar um novo 

modelo de investigação policial no Brasil.  

O estudo do tema se deu pela necessidade de provocar reflexões sobre a (in)eficiência 

do atual sistema criminal ainda adotado no Brasil, com base na apresentação dos diferentes 

entendimentos acerca da (in)eficiência do inquérito policial e da necessidade de modernizar a 

estrutura da carreira policial, haja vista o sistema de investigação no Brasil ser baseado no 

inquérito policial e se encontrar em crise em virtude de transformações sociais, dentre as 



55 

 

quais: criminalidade organizada, intensificação e facilidade das comunicações, massificação 

de serviços, globalização, crimes cibernéticos, fraudes contábeis de alto impacto econômico. 

Nesse sentido, o autor cita também a necessidade de novas diligências e a pouca 

confiabilidade do material produzido, que nem sempre serve de elemento de prova na fase 

processual. 

O estudo teve como base uma análise dos dados do Ministério Público e de estatísticas 

divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública, indo do registro da ocorrência até as decisões 

adotadas pelo Ministério Público. Foi realizado mediante pesquisa bibliográfica em livros, 

doutrinas, sites, além de utilizar levantamentos por meio de dados estatísticos relacionados ao 

procedimento adotado no inquérito policial.  

Segundo o autor, os dados da pesquisa revelaram que os inquéritos policiais 

instaurados chegam a demorar vários anos para serem concluídos e, em poucos dos casos 

analisados, a autoria do crime foi identificada. Os dados demonstraram, também, que o 

procedimento do inquérito policial impede a resolução dos problemas, pois no Brasil há uma 

burocratização do trabalho policial, resultando, assim, conforme o autor, em um material que 

nem sempre é de boa qualidade e na morosidade das investigações.  

Na dissertação “Relatório de Inquérito Policial: gênero e ideologia”, Biazotto (2006) 

analisou um relatório de inquérito policial, realizou três entrevistas e fez um estudo 

bibliográfico sobre inquérito policial, gênero e ideologia. O estudo teve como objetivos a 

definição do gênero relatório de inquérito policial, a análise das principais características 

desse gênero, das ideologias e se esse gênero, na prática social, corresponde ao que creem os 

juristas a seu respeito. Nessa pesquisa, a autora investigou se o relatório de inquérito policial 

constituía um gênero textual, que características textuais apresentava e qual ideologia estava 

subjacente a esse gênero. Essa autora também comparou o resultado da pesquisa ao que 

recomenda o Código de Processo Penal brasileiro no que diz respeito ao objetivo a que se 

propõe o Relatório de inquérito policial e ao que os profissionais da área de Direito esperam 

desse documento. Procedeu a uma contextualização histórica e teórica sobre inquérito 

policial, bem como um relato de como se deu o surgimento do inquérito policial na sociedade 

e em que contextos sociais esse documento é utilizado. Analisou, ainda, se o inquérito policial 

faz parte do Processo Criminal e se ele é um instrumento autônomo.  

Quanto aos aspectos teóricos, Biazotto (2006) ancorou-se nos estudos de gênero de 

Bakhtin (2003), Fairclough (2001, 2003) e de Bazerman (1997, 2004). Para analisar a 

ideologia presente no gênero relatório de inquérito policial, a autora adotou a Hermenêutica 

da Profundidade de Thompson (1995). No que concerne aos aspectos metodológicos, utilizou 
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o método da pesquisa qualitativa de Flick (2004) e de Denzin e Lincoln (2006). Após concluir 

a pesquisa, comparou os resultados obtidos com o Código de Processo Penal brasileiro.  

Os dados da pesquisa revelaram que, na prática social, o relatório de inquérito policial 

não se concretiza da forma como o Código de Processo Penal brasileiro determina nem 

responde às expectativas dos profissionais do Direito. 
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2 A LINGUÍSTICA DE TEXTO E A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

Neste capítulo, apresentamos um panorama da linguística textual desde as suas origens 

até o surgimento da Análise Textual dos Discursos. Abordamos os níveis de análise do texto e 

do discurso, o plano de texto, bem como o discurso e as formações sociodiscursivas. 

Tratamos, ainda, dos gêneros textuais e da intergenericidade. 

 

2.1 A LINGUÍSTICA DE TEXTO NA ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

De acordo com Marcuschi (2012), antes da década de 1960, as pesquisas linguísticas 

não levavam em consideração o estudo do texto. Dessa forma, esses estudos não abordavam 

os aspectos semânticos e contextuais nas diversas situações de comunicação. Nesse sentido, o 

autor mostra que, como consequência dessa visão tradicional, “as descrições da norma 

linguística são abstratas, restringindo-se ao padrão da língua escrita, desconsiderando a 

diversidade de usos e situações comunicativas e, consequentemente, não dando conta das 

características do texto” (MARCUSCHI, 2012, p. 11). 

O autor afirma, porém, que no período que sucedeu a década de 1960 surgiu um novo 

ramo da linguística, denominado de linguística textual. Nesse contexto, conforme Marcuschi 

(2012), destacam-se três momentos de evolução dessa nova vertente da linguística: no 

primeiro, as pesquisas voltam-se para os estudos das relações interfrasais e transfrasais; no 

segundo, surge a gramática textual; no terceiro, aparece a linguística de texto voltada para os 

fatores de produção, recepção e interpretação de textos.  

Para Marcuschi (2012), a linguística de texto atual surgiu na década de 1960 e 

desenvolveu-se de forma rápida e em muitas direções, considerando o texto como unidade de 

estudo. Este é definido como “unidade linguística hierarquicamente superior à frase” 

(MARCUSCHI, 2012, p. 16). No entendimento do autor, a linguística de texto 

 

trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo universo 

de ações humanas. Por um lado deve preservar a organização linear que é o 

tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, por 

outro, deve considerar a organização reticulada ou tentacular, não linear, 

portanto dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no 

aspecto semântico e funções pragmáticas (MARCUSCHI, 2012, p. 33). 

 

De acordo com Adam (2011, p. 25), o texto é “um objeto empírico tão complexo que 

sua descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias”. Contudo, o autor ressalta que é 
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necessária apenas uma teoria desse objeto e de suas ligações com o domínio mais amplo do 

discurso em geral para proporcionar um novo quadro e uma indispensável coerência aos 

empréstimos de conceitos das diversas ciências da linguagem.  

Segundo Adam (2011), foi Eugênio Cosériu (1994)11, desde os anos de 1950, quem 

primeiro usou o termo “linguística textual”, propondo-se, em seus últimos trabalhos, a 

diferenciar a gramática transfrasal da linguística textual, de forma que essa gramática pode ser 

considerada como uma extensão da linguística clássica, enquanto a linguística textual pode ser 

vista como uma teoria da produção co(n)textual de sentido, a qual deve tomar como base a 

análise de textos concretos. Com base no exposto, Adam (2011) se dedica a desenvolver a 

teoria da Análise Textual dos Discursos.   

 Adam (2011) cita também a obra Semiótica da Cultura, de François Rastier (2001)12, 

situada no quadro das ciências da linguagem e das disciplinas dos textos, informando que esse 

estudioso se propõe a definir a textualidade como o “conjunto de operações que levam um 

sujeito a considerar, na produção e/ou na leitura/audição, que uma sucessão de enunciados 

forma um todo significante” (ADAM, 2011, p. 25). Esse autor informa também que, tendo 

como base essa afirmação sobre a textualidade, a linguística textual tem o objetivo de fornecer 

instrumentos de leitura das produções discursivas humanas. 

Com base nos estudos de Olivier Soutet (1995)13, Adam (2011, p. 25) afirma que a 

linguística textual é 

 

[...] uma disciplina um pouco paradoxal. Avaliada pelo critério do que se 

convencionou chamar linguística moderna – a que nos conduz do 

comparatismo histórico do início do século XIX ao pós-estruturalismo do 

último terço do século XX –, parece jovem e à procura de legitimidade; 

recolocada na longa tradição dos saberes e das técnicas – filológicas, 

literárias e judiciárias – que têm por objeto, se não o texto em geral, pelo 

menos certos tipos de texto, ela parece ser, apenas, seu prolongamento ou 

ampliação. 

 

Em termos da teoria linguística da enunciação, Adam (2011, p. 115) afirma que “[...] o 

texto é, ao mesmo tempo, uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um sistema de 

determinações e um espaço de reflexividade metalinguística”. Assim, ao tratar do lugar da 

linguística textual na Análise Textual dos Discursos, Adam (2011, p. 43) menciona que 

“desde o seu surgimento, nos anos 1950, a análise do discurso e a linguística textual 

desenvolveram-se de modo autônomo”.  

                                                 
11 COSÉRIU, Eugênio. Textlinguistik; Eine Einführung. Tübingen. Basel: Francke, 1994 (1980). 
12 RASTIER, François. Arts et sciences du texte. Paris: PUF, 2001. 
13 SOUTET, Olivier. Linguistique. Paris: PUF, 2005 (1995). (Col. “quadrige”). 
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Adam (2011, p. 75) informa que a tarefa da linguística textual é “definir as grandes 

categorias de marcas que permitam estabelecer essas conexões que abrem ou fecham 

segmentos textuais mais ou menos longos”. Conforme o autor, essas marcas abrangem 

parcialmente as categorias morfossintáticas definidas no âmbito da linguística. Esse linguista 

atualmente é considerado um dos principais especialistas contemporâneos dos estudos do 

texto/discurso, pois ele propõe os elementos para uma análise textual dos discursos, ou seja, 

uma teoria da produção co(n)textual de sentido que deve ser fundamentada na análise de 

textos concretos.  

Esse autor tem elaborado nos últimos anos um enfoque abrangente do texto, dos seus 

procedimentos de análises, das tarefas da linguística textual e de sua inserção nas ciências da 

linguagem. Nesse sentido, são destacados dois aspectos do programa de pesquisa de Adam 

(2011), estando um deles voltado para a relação entre linguística textual e análise do discurso 

e o outro, para as categorias descritivas (as operações de textualização).  

No primeiro aspecto, que trata da relação entre linguística textual e análise do 

discurso, a contribuição de Adam (2011) é dada quanto aos avanços na concepção da relação 

texto/discurso. Inicialmente, o texto era considerado como descontextualizado e dissociado do 

discurso, porém, o autor passou a enfatizar uma abordagem na qual texto e discurso são 

pensados de forma articulada. Desse modo, situa a linguística textual como um subdomínio da 

área mais ampla da análise das práticas discursivas. No segundo aspecto, as categorias 

descritivas, ou seja, as operações de textualização, passam a ser consideradas por esse autor 

como sendo de dois tipos: segmentação e ligação, cada um se desdobrando em diferentes 

subcategorias 

Com base nos estudos de Adam (2011), podemos entender que a Análise Textual dos 

Discursos é uma abordagem teórica e descritiva. No âmbito da linguística textual, realizou um 

amplo percurso no decorrer da formação de seu corpo teórico, já que, inicialmente, tomou 

como unidade de análise a sequência de enunciados e, por último, o texto.  

Conforme o exposto, percebemos a importância da linguística textual para os estudos 

do texto e para o surgimento da Análise Textual dos Discursos. 

 

2.1.1 Os níveis de análise dos discursos 

 

Na abordagem de Adam (2011), o texto e o discurso são pensados em novas categorias 

de análise. Para tanto, ele propõe oito níveis de análise que podem ser distinguidos 

metodologicamente, no texto e no discurso, conforme ilustrados na Figura 1, a seguir.  
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Figura 1 – Esquema 4: níveis ou planos da análise do discurso 

 

Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

Podemos observar, na figura 1, que Adam (2011) sintetiza as categorias de análise 

textual e discursiva em dois conjuntos: um referente à dimensão do discurso e outro referente 

à dimensão do texto. No primeiro conjunto, na parte superior, situa-se, da esquerda para a 

direita, o nível da ação de linguagem (nível N1), seguido do nível da interação social (nível 

N2) e do da formação sociodiscursiva (nível N3); no segundo conjunto, na parte inferior, 

encontram-se os níveis da textura (nível N4), da estrutura composicional (nível N5), da 

semântica (nível N6), da enunciação (nível N7) e dos atos de discurso (nível N8), que 

apresenta uma orientação argumentativa. 

De acordo com esse esquema, a ação de linguagem (N1) realiza-se para atender às 

intenções e aos propósitos do sujeito, em um determinado contexto de interação social (N2). 

Nesse contexto de interação, são as formações sociodiscursivas (N3) que vão determinar o 

que pode e deve ser dito a partir do(s) lugar(es) social(is) ocupado(o) pelo(s) sujeito(s), tendo 

em vista que se inscrevem em um dado gênero que interdiscursivamente materializa-se em 

textos. Por sua vez, o texto apresenta em sua organização uma textura (elementos linguísticos 

que encadeiam os enunciados e períodos) (N4) e uma estrutura composicional (as sequências 
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e os planos de textos (N5), expressando uma dimensão semântica (N6), enunciativa (N7) e 

pragmática (orientação argumentativa) (N8).  

Esse esquema é detalhado por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) da seguinte 

forma:  

a) um nível sequencial-composicional, em que os enunciados elementares se 

organizam em períodos e sequências. Estas, por sua vez, agrupam-se para formar 

o 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; 

c) um nível semântico, apoiado na noção de representação discursiva e em noções 

conexas; 

d) um nível argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e na sua 

contribuição para a orientação argumentativa do texto (RODRIGUES, 

PASSEGGI e SILVA NETO, 2010, p. 152). 

  

O nível semântico refere-se às questões pertinentes à representação discursiva, 

considerada uma das principais noções estudadas pela ATD, interpretada a partir da 

proposição-enunciado e definida pelo seu valor descritivo. Já o nível enunciativo refere-se à 

dimensão da responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV). Esse nível “permite dar 

conta do desdobramento polifônico” ou das “vozes do texto” (ADAM, 2011, p. 110). A 

responsabilidade enunciativa concretiza-se pela ocorrência de um grande número de unidades 

da língua, descritas por Adam (2011, p. 117) em oito categorias, a saber: os índices de 

pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes 

tipos de representação da fala, as indicações de quadros mediadores, os fenômenos de 

modalização autonímica e as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos 

relatados. Por fim, o nível argumentativo é baseado nos atos dos discursos realizados. Esse 

nível indica que a enunciação confere ao conteúdo referencial “uma certa potencialidade 

argumentativa [ORarg] que lhe confere uma força ou um valor ilocucionário [F] mais ou 

menos identificável” (ADAM, 2011, p. 109). 

Esses quatro níveis formam a competência textual e discursiva, estabelecendo os 

vínculos sociais entre os parceiros do processo comunicativo. O que Adam (2011) nomeia de 

textura, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) denominam de nível sequencial-



62 

 

composicional. É nesse nível que estão inseridos os elementos linguísticos e gramaticais que 

se organizam para formar o plano de texto. 

 

2.1.2 A estruturação composicional dos textos 

 

De acordo com Adam (2011), a estrutura composicional dos textos é organizada, 

inicialmente, por um plano de texto, categorizável em termos de dominante sequencial. A 

noção de plano de texto desenvolvida por Adam (2011) põe em evidência fatores de 

organização global que envolvem a constituição e o reconhecimento de blocos de 

hierarquizações, ou unidades, que dispõem de unidade temática e assumem funções 

específicas na configuração global do texto.  

Para esse autor (2011, p. 256), “o reconhecimento do texto como um todo passa pela 

percepção de um plano de texto, com suas partes constituídas, ou não, por sequências 

identificáveis”. Conforme o autor, a questão de uma sucessão, ou seja, de uma estrutura 

sequencial, no sentido amplo do termo, não se separa de uma compreensão sintética das partes 

e do conjunto que elas formam. Esse autor esclarece que os planos de texto exercem um papel 

fundamental na composição macrotextual do sentido. “Correspondem ao que a retórica 

colocava na disposição, parte da arte de escrever e da arte oratória que regrava a ordenação 

dos argumentos tirados da invenção” (ADAM, 2011, p. 257, grifos do autor). O teórico 

explicita que esse modelo retórico não abrange a diversidade dos planos de texto possíveis, 

classificando o plano de texto como convencional (fixado pelo estado histórico de um gênero 

ou subgênero do discurso) ou ocasional (deslocado em relação a um gênero ou subgênero do 

discurso).  

Desse modo, Adam (2011, p. 258) afirma que “os planos de texto fixos estão, 

juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais. Eles 

permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a organização global 

de um texto, prescrita por um gênero”. Quanto a esses tipos de planos de texto, o autor cita, 

dentre outros, o plano oratório, o plano canônico da dissertação e os verbetes de dicionário. 

No tocante aos planos de texto ocasionais, Adam (2011, p. 263) afirma que “todo texto é – 

tanto na produção como na interpretação – objeto de um trabalho de reconstrução de sua 

estrutura que, passo a passo, pode levar à elaboração de um plano de texto ocasional”. 

Segundo o autor, essa operação de estruturação tem como base a macrossegmentação (alíneas 

e separações marcadas) e os dados peritextuais(entretítulos, mudanças de partes ou de 

capítulos).  
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De acordo com Adam (2011), os textos são estruturados de forma flexível. Assim, 

como nem sempre os agrupamentos de proposições correspondem a sequências completas, o 

plano de texto é o fator unificador da estrutura composicional.   

A esse respeito, Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 377, grifos dos autores) 

informam que 

 

uma sequência ordenada e hierarquizada de enunciados, traduz-se por 

planos de textos que desempenham um papel capital na 

composiçãomacrotextual do sentido e que corresponde àquilo que os 

Antigos classificavam como “disposição”.  

 

Os autores esclarecem que, para a linguística textual, o modelo retórico não dá conta 

dos planos de texto possíveis, já que um texto, mesmo sendo curto, é mais uma sucessão de 

partes (períodos e/ou sequências) do que de frases. Para esses autores, um plano de texto pode 

ser convencional ou ocasional. Os autores informam que o plano de texto pode ser indicado 

explicitamente pela segmentação (subtítulos, mudanças de parágrafos, de capítulos, 

numeração dos assuntos, sumário) ou ser pouco marcado em sua superfície. Conforme os 

autores, do ponto de vista da interpretação, os planos convencionais, explicitamente marcados 

ou não, pré-organizam a estruturação do sentido, enquanto os planos ocasionais devem ser 

indicados de maneira mais explícita e ostensiva. 

 

2.2 OS DISCURSOS E AS FORMAÇÕES SOCIODISCURSIVAS 

 

No Dicionário de Análise do discurso, Charaudeau e Maingueneau (2008) informam 

que o termo “discurso” começou a ser proliferado desde os anos 1980 nas ciências da 

linguagem, tanto no singular (“o domínio do discurso”) quanto no plural (“os discursos 

inscrevem-se em contextos...”), independentemente se a referência correspondia à atividade 

verbal de um modo geral ou a um evento de fala em particular. Segundo os autores, a 

propagação desse termo resultou de uma transformação no modo de conceber a linguagem. 

De fato, quando nos referimos ao discurso, temos por base uma determinada concepção de 

linguagem por nós assumida. Para Charaudeau e Maingueneau (2008), essa transformação 

resulta da influência de diversas correntes pragmáticas, que sublinharam um grande número 

de ideias-força, conforme explicitadas no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 – Características do termo discurso em função das correntes pragmáticas e 

ideias-força representadas 

O  termo discurso Características 

O discurso supõe uma 

organização transfrástica 

O discurso mobiliza estruturas de uma outra 

ordem, diferentes das da frase. 

 

O discurso é orientado 

Ele é orientado não somente porque é concebido 

em função do propósito do locutor, mas também porque 

ele se desenvolve no tempo. 

 

O discurso é uma forma de 

ação 

Baseado na ideia de que toda enunciação 

constitui um ato (prometer, sugerir, afirmar, 

interrogar...), visando a modificar uma situação. 

 

 

O discurso é interativo 

Toda enunciação, mesmo produzida sem a 

presença de um destinatário, é de fato assumida em 

uma interatividade constitutiva. Ela é uma troca, 

explícita ou implícita, com outros locutores, virtuais ou 

reais, e supõe sempre a presença de uma outra instância 

de enunciação à qual o locutor se dirige e em relação à 

qual ele constrói seu próprio discurso. 

 

O discurso é 

contextualizado 

Não existe discurso que não seja 

contextualizado: não se pode, de fato, atribuir um 

sentido a um enunciado fora de contexto. Além disso, o 

discurso contribui para definir seu contexto e pode 

modificá-lo durante a enunciação.  

 

 

O discurso é assumido 

O discurso não é discurso a não ser que esteja 

relacionado a uma instância que, ao mesmo tempo, se 

põe como fonte dos pontos de referência pessoais, 

temporais, espaciais, e indica qual atitude adota em 

relação àquilo que diz e a seu interlocutor. 

 

O discurso é regido por 

normas 

Como todo comportamento social, ele é 

submetido a normas muito gerais; por outro lado, ele 

também é regido por normas específicas. Cada ato de 

linguagem implica, ele mesmo, normas particulares. 

 

 

O discurso é assumido em 

um interdiscurso 

O discurso não adquire sentido a não ser no 

interior de um universo de outros discursos, através do 

qual ele deve abrir um caminho. Para interpretar um 

enunciado, é preciso colocá-lo em relação com todos os 

tipos de outros, que se comentam, parodiam, citam... O 

próprio fato de situar um discurso em um gênero (a 

conferência, o jornal televisado...) implica que ele é 

colocado em relação ao conjunto ilimitado de outros. 
Fonte: Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 170-172). 

 

Ao considerarem o discurso dessa maneira, esses autores observam que este não se 

encontra delimitado por um domínio que possa ser estudado por uma disciplina coerente. É, 

antes de tudo, uma maneira de apreender a linguagem. 
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Para Brandão (2008, p. 29), o discurso é visto como “o espaço em que saber e poder se 

unem, se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito que lhe é 

reconhecido socialmente”. Nesse sentido, o discurso é como um jogo estratégico que provoca 

ação e reação, ou seja, é como uma arena de lutas (verbais, que se dão pela palavra) em que 

ocorre um jogo de dominação ou aliança, de submissão ou resistência; o discurso é o lugar 

onde se travam as polêmicas.  

Ao apresentar a “língua discursiva” de Ferdinand Saussure, Adam (2011, p. 30) 

informa que o autor fez uma separação entre os signos, as palavras e a frase, ou seja, para esse 

linguista, “a frase só existe na fala, na língua discursiva, enquanto a palavra é uma unidade 

que vive fora do discurso, no tesouro mental”. Assim, ao tratar da língua discursiva de 

Saussure, Adam (2011) apresenta em “Nota sobre o discurso” que  

 

[...] o discurso consiste, ainda que de forma rudimentar, e por vias que 

ignoramos, em afirmar um elo entre dois conceitos que se apresentam 

revestidos de forma linguística, ao passo que a língua apresenta previamente 

apenas conceitos isolados que esperam ser postos em relação entre eles para 

que exista significação de pensamento (ADAM, 2011, p. 30). 

 

Quanto à noção de formação discursiva, Adam (2011) apresenta a concepção que foi 

redefinida por Michel Pêcheux14 e que se tornou um conceito importante da escola francesa 

de análise do discurso. 

 

[As] formações discursivas [...] determinam o que pode e deve ser dito 

[articulado sob a forma de um discurso público, de um sermão, de um 

panfleto, de uma exposição, de um programa etc.] a partir de uma dada 

posição, em uma determinada conjuntura: o ponto essencial aqui é que não 

se trata somente da natureza das palavras, mas também (e sobretudo) das 

construções nas quais essas palavras se combinam, na medida em que elas 

determinam a significação que assumem essas palavras [...] (ADAM, 2011, 

p. 44). 

 

Adam (2011, p. 44-45) afirma que “o estabelecimento de uma ligação entre os gêneros 

e as formações sociodiscursivas é um dos avanços recentes da análise do discurso”, bem como 

que “é nos gêneros de discurso que localizaremos a ‘estabilização pública e normativa’ que 

opera no quadro do sistema de gêneros de cada formação discursiva”.  

Por sua vez, Marcuschi (2008) explica que ao tratar de categorias como texto e 

discurso é importante esclarecer com qual noção de língua se trabalha, haja vista que esse 

                                                 
14 Pêcheux (1990, p. 148). Ênfase conforme o original francês. 
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posicionamento depende das posições teóricas adotadas. Em relação ao exposto, o autor 

afirma: 

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 [...] (MARCUSCHI, 

2008, p. 58). 

 

 O autor afirma ainda que texto e discurso não distinguem fala e escrita, nem 

distinguem de maneira dicotômica duas abordagens, pois se trata de duas maneiras 

complementares de apresentar a produção linguística em funcionamento.  

 

2.3 OS GÊNEROS TEXTUAIS E A INTERGENERICIDADE 

 

Nesta seção, abordamos os gêneros textuais com ênfase em suas principais 

características e funções, bem como a intergenericidade.   

 

2.3.1 Os gêneros textuais 

 

Com o intuito de manter as nomeclaturas apresentadas pelas correntes teóricas  

mencionadas nessa subseção utilizaremos as expressões gêneros textuais e gêneros 

discursivos, mas a nossa opção teórica é gêneros textuais, levando em consideração que 

seguimos principalmente os estudos de Adam (2011) e a nossa pesquisa está situada na 

Análise Textual dos Discursos. 

De acordo com Adam e Heidmann (2011, p. 17), “a análise de discurso assumiu os 

gêneros de discurso por objeto quando, desde os anos 1980, ela tem considerado, cada vez 

mais, a diversidade das manifestações das atividades discursivas humanas”. A questão dos 

gêneros era central na revisão que propunha D. Maingueneau15 em 1987. Conforme os 

autores, os enunciados pertencentes à análise do discurso apresentam-se não somente como 

fragmento de língua natural de uma ou de outra formação discursiva, mas também como uma 

amostragem de um gênero do discurso.  

A esse respeito, Marcuschi (2003 p. 29) afirma que “os gêneros textuais não se 

caracterizam como formas estruturais estáticas e definidas de uma vez por todas” e que os 

gêneros são famílias de textos com certas semelhanças. Trata-se de eventos linguísticos que 

                                                 
15 MAINGUENEAU, D. Nouvelles tendences em analyse du discours. Paris: Hachette, 1987. 
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não se definem por características linguísticas, mas se caracterizam enquanto atividades 

sociodiscursivas e são fenômenos sócio-históricos e culturalmente sensíveis. Esse autor 

afirma que “quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e 

sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares”. Ainda, explica que “os gêneros textuais operam, em certos contextos, como 

formas de legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica com fontes de 

produção que lhe dão sustentação muito além da justificativa individual” (MARCUSCHI, 

2003, p. 29). Ao tratar dos gêneros textuais como práticas sócio-históricas, Marcuschi (2003, 

p. 19) defende que  

 

[...] os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados 

à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem 

para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São 

entidades sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em 

qualquer ação comunicativa. 

 

No que diz respeito à caracterização dos gêneros textuais, Marcuschi (2003) considera 

que eles constituem-se enquanto atividades sociodiscursivas, pois operam, em certos 

contextos, como formas de legitimação discursiva e se situam numa relação sócio-histórica.  

Dessa forma, conforme o autor, os gêneros textuais se caracterizam por exercer uma função 

sociocomunicativa específica, uma vez que são criados com o propósito de atender a objetivos 

e necessidades de uma determinada comunidade discursiva. 

De acordo com Maingueneau (2013), todo texto pertence a um gênero do discurso, o 

que faz com que os locutores possam dispor de inúmeros termos para categorizar a grande 

quantidade dos textos produzidos em uma sociedade. Esse autor informa que essa 

denominação apoia-se em critérios heterogêneos e que essas categorias mudam em função do 

uso que se faz delas, pois estão relacionadas às necessidades da vida cotidiana. Nessa 

perspectiva, destaca que se o analista do discurso objetivar definir critérios rigorosos, ao 

analisar os discursos, deve levá-las em consideração e não se restringir a elas, uma vez que 

existem tipologias de diferentes ordens, dentre as quais ele cita as tipologias comunicacionais, 

que mostram o que se faz com o enunciado, ou seja, qual é a orientação comunicacional deste. 

Entre as tipologias comunicacionais, Maingueneau (2013) cita: 

a) as funções da linguagem, pois nelas os discursos são classificados conforme a função 

de linguagem predominante;  

b) as funções sociais, nas quais são destacadas algumas funções necessárias à sociedade: 

função lúdica, função religiosa, dentre outras.  
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Maingueneau (2013) afirma que essas funções são comuns a vários gêneros do 

discurso. Quanto às tipologias de situação de comunicação, apresenta gêneros do discurso, 

gêneros e tipos e outras classificações, mas, no momento, em relação a essa tipologia, serão 

citados apenas os gêneros do discurso que, conforme Maingueneau (2013, p. 67), são “[...] 

dispositivos de comunicação que só podem aparecer quando certas condições sócio-históricas 

estão presentes”. No que concerne à concepção de gênero, ressalta que, inicialmente, foi 

elaborada no campo de uma poética, de uma reflexão sobre a literatura, para em seguida se 

estender aos demais tipos de produções verbais.   

No que tange à questão de os gêneros do discurso serem atividades bem-sucedidas ou 

não, Maingueneau (2013) afirma que, nesse caso, trata-se de atividades sociais que obedecem 

a um conjunto de condições de êxito, por exemplo, os atos de linguagem, a promessa, o 

conselho, a desculpa. Ainda, expressa que essas condições abrangem elementos de ordens 

diversas, dentre as quais destaca: uma finalidade reconhecida(todo gênero do discurso visa 

modificar a situação na qual está inserido); o estatuto de parceiros legítimos (nos diversos 

gêneros do discurso se determina de quem parte e a quem se dirige a fala); o lugar e o 

momento legítimos (o gênero do discurso envolve um lugar e um momento)16; um suporte 

material e uma organização textual.  

Além do exposto, Maingueneau (2013) faz uma abordagem sobre o domínio das leis 

do discurso e dos gêneros do discurso (competência genérica), afirmando que as leis do 

discurso e a competência genérica são partes essenciais de nossa competência comunicativa, 

isto é, de nossa capacidade de produzir e interpretar os enunciados de forma adequada às 

diversas situações de nossa existência. Desse modo, o autor mostra que o discurso nunca se 

apresenta como tal, mas como a forma de um discurso particular. Nesse caso, o autor cita o 

exemplo de um boletim de meteorologia e de uma ata de reunião e, ainda, que a competência 

genérica varia conforme os tipos de indivíduos envolvidos no evento de comunicação.  

Por sua vez, Bazerman (2005) considera que existem gêneros de documentos e 

estruturas altamente tipificados. Nas estruturas sociais, esses documentos criam fatos sociais 

que afetam as ações, direitos e deveres das pessoas. Nesse contexto, segundo esse autor, 

 

                                                 
16 Essas noções de momento ou de lugar de enunciação impostas por um gênero de discurso não são claras, por 

isso a temporalidade de um gênero do discurso envolve diversos eixos: dentre os quais, uma periodicidade, pois 

alguns gêneros exigem uma periodicidade e outros não, uma continuidade e uma duração de validade 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 67). 
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[...] cada texto bem-sucedido cria para seus leitores um fato social17. Os fatos 

sociais consistem em ações sociais significativas realizadas pela linguagem, 

ou atos de fala. Esses atos são realizados através de formas textuais 

padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis, ou gêneros dentro de sistemas 

de gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas. Juntos, os vários 

tipos de textos se acomodam em conjuntos de gêneros dentro do sistema de 

gêneros, os quais fazem parte dos sistemas de atividades humanas 

(BAZERMAN, 2005, p. 22, grifos do autor).    

 

O autor informa que os fatos sociais estão relacionados a temas que são considerados 

como matéria de compreensão social e afetam as palavras faladas ou escritas e a força que tais 

enunciados possuem. Em seu entendimento, muitos fatos sociais dependem completamente de 

atos de fala, se certas formulações verbais corretas e apropriadamente feitas forem realizadas 

de forma adequada, na medida em que todo enunciado incorpora atos de fala, assim, para que 

nossas palavras realizem seus atos, elas devem ser ditas pela pessoa certa, na situação certa, 

com o conjunto certo de compreensões.  

Bazerman (2005) considera que as formas de comunicação reconhecíveis e 

autorreforçadoras surgem como gêneros. Segundo o autor, ao criarmos gêneros, tipificamos as 

situações nas quais nos encontramos, pois a tipificação proporciona forma e significado aos 

acontecimentos e orienta os tipos de ação que poderão ocorrer. Conforme seu pensamento, 

 

a definição de gêneros como apenas um conjunto de traços textuais ignora o 

papel dos indivíduos no uso e na construção de sentidos. Ignora as diferenças 

de percepção e compreensão, o uso criativo da comunicação para satisfazer 

novas necessidades percebidas em novas circunstâncias e a mudança no 

modo de compreender o gênero com o decorrer do tempo (BAZERMAN, 

2005, p. 31). 

 

Na perspectiva do autor, podemos entender os gêneros de forma mais profunda se os 

compreendermos “como fenômenos de reconhecimento psicossocial que são parte de 

processos de atividades socialmente organizadas” (BAZERMAN, 2005, p. 31, grifos do 

autor). Ele considera que os gêneros são os tipos que as pessoas reconhecem como sendo 

usados por elas e pelos outros. São o que acreditamos que eles sejam (fatos sociais sobre os 

tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas os realizam). 

Emergem nos processos sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras 

                                                 
17“Fatos sociais são as coisas que as pessoas acreditam que sejam verdadeiras e, assim, afetam o modo como elas 

definem uma situação. As pessoas, então, agem como se esses fatos fossem verdades” (BAZERMAN, 2008, p. 

23). 
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suficientemente para exercer atividades e compartilhar significados, conforme seus propósitos 

práticos.  

Para Bazerman (2005, p. 31), “os gêneros tipificam muitas coisas além da forma 

textual. São parte do modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais”. Assim, 

para caracterizar como os gêneros se configuram e se enquadram em organizações, papéis e 

atividades mais amplas, são propostos vários conceitos que se sobrepõem, cada um 

envolvendo um aspecto diferente dessa configuração, por exemplo: conjunto de gêneros18, 

sistema de gêneros19, sistema de atividades20.  

Esse autor informa que, ao nos confrontarmos com documentos, observamos algumas 

características que parecem nos indicar que pertencem a um ou a outro gênero, além de buscar 

a realização de algum tipo de interação. Por esse viés, considera que a maioria dos gêneros 

possui características de fácil reconhecimento que indicam a espécie de texto que são. De 

acordo com ele, frequentemente essas características estão intimamente relacionadas às 

funções principais ou atividades realizadas pelo gênero. Bazerman (2005) entende que 

documentos profissionais, legais ou administrativos definem e especificam o que cabe em 

vários documentos e como devem ser usados. Além disso, para esse estudioso, examinar o 

conjunto de gêneros permite perceber a dimensão e a diversidadedo trabalho escrito solicitado 

por um determinado papel, como também identificar o conhecimento de gênero e as 

habilidades de escrita necessárias para alguém realizar esse trabalho. Dessa forma, conforme 

Bazerman (2005), analisar o conjunto de gêneros possibilita compreender as interações 

práticas, funcionais e sequenciais de documentos. Ele afirma que nas ocasiões judiciais e 

deliberativas  

 

os discursos começam na forma de laugu tradicional, asseverando a 

solidariedade do grupo, mas variam flexivelmente para permitir a 

apresentação da queixa ou da defesa ou ainda de uma testemunha ao assunto 

judicial em curso, ou para apresentar argumentos e, assuntos deliberativos 

(BAZERMAN, 2005, p. 54, grifo do autor).  

 

                                                 
18 “[...] é a coleção de tipos de textos que uma pessoa num determinado papel tende a produzir” (BAZERMAN, 

2008, p. 32). 
19 “[...] compreende os diversos conjuntos de gêneros utilizados por pessoas que trabalham juntas de uma forma 

organizada, e também as relações padronizadas que se estabelecem na produção, circulação e uso desses 

documentos. Um sistema de gêneros captura as sequências regulares com que um gênero segue um outro gênero, 

dentro de um fluxo comunicativo típico de um grupo de pessoas” (BAZERMAN, 2005, p. 32). 
20“Levar em consideração o sistema de atividades junto com o sistema de gêneros é focalizar o que as pessoas 

fazem e como os textos ajudam as pessoas a fazê-lo, em vez de focalizar os textos como fins em si mesmo” 

(BAZERMAN, 2005, p. 34). 



71 

 

Diante desse cenário, Brandão (2008, p. 32) expõe que os “[...] gêneros do discurso 

são, portanto, diferentes formas de uso da linguagem, conforme as esferas de atividades em 

que o falante/escritor está engajado”. Nessa perspectiva, para a autora, um gênero não é uma 

forma fixa, cristalizada e não se deve perder de vista o seu aspecto histórico e cultural, pois, 

assim como as esferas de atividade humana vão se ampliando à medida que a vida vai 

evoluindo e se tornando mais complexa, os gêneros também vão se transformando.   

Conforme Brandão (2008, p. 32-33), “ao usar a linguagem, os falantes apropriam-se 

de gêneros do discurso adequados à situação de comunicação. Em cada esfera de atividade 

social, eles utilizam a língua de acordo com gêneros de discurso específicos que são 

construídos, codificados coletivamente”. Para a autora, os falantes são sensíveis aos gêneros 

do discurso e sabem como se comportar e como usá-los em cada esfera de atividade. 

 

2.3.2 A intergenericidade 

 

Por entendermos que o inquérito policial se constitui por textos de diversos  gêneros, 

após abordarmos os gêneros textuais e algumas  das suas principais características, trataremos 

da intergenericidade de um texto. Conforme Adam e Heidmann (2011, p. 20), esta “[...] 

resulta de um diálogo contínuo, sempre conflituoso, entre as instâncias enunciativas, editorial 

e leitoral”. Os autores mostram que a genericidade permite pensar a participação de um texto 

em vários gêneros. Assim, “à exceção de gêneros socialmente bastante constritivos, a maior 

parte dos textos não se conforma a um só gênero e opera um trabalho de transformação de um 

gênero a partir de vários gêneros (mais ou menos próximos)” (ADAM; HEIDMANN, 2011, 

p. 20). Para os autores, considerar essa heterogeneidade genérica é a única forma de 

aproximar a complexidade do processo que une um texto ao interdiscurso21 de uma formação 

social dada. 

A posição teórica e metodológica desses estudiosos sobre o estudo dos gêneros é 

representada por seis proposições: todo texto participa de um ou de vários gêneros; os gêneros 

são tão diversos quanto as práticas discursivas; os gêneros são práticas normatizadas cognitiva 

e socialmente indispensáveis; os gêneros são categorias dinâmicas em variação; os gêneros 

existem apenas no âmbito de um sistema de gêneros; a genericidade envolve todos os níveis 

textuais e transtextuais. Essas proposições, de acordo com os autores, representam seis razões 

para superar o conceito bastante estático de gênero em benefício do de genericidade. Quanto à 

                                                 
21 Relações de um discurso com outro discurso (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012). 
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primeira proposição, todo texto participa de um ou de vários gêneros, Adam e Heidmann 

(2011) explicam que ela também é partilhada pelo filósofo J. Derrida (1986)22, pois, segundo 

eles, esse filósofo afirma que não há texto sem gêneros. Adam e Heidmann (2011, p. 18) 

complementam essa afirmação do filósofo J. Derrida, mostrando que “[...] desde que há texto, 

isto é, conhecimento do fato de que uma sucessão de enunciados forma um todo de 

comunicação, há efeito de genericidade – isto é, inscrição dessa sucessão de enunciados numa 

classe de discurso”. Ainda em relação à primeira proposição da genericidade, Adam e 

Heidmann (2011) destacam o posicionamento do linguista especialista em retórica Douay-

Soublin23 (1994), uma vez que, segundo os autores, esse linguista considera a teoria dos 

gêneros como um domínio de reflexão prioritário em linguística e considera também que, 

assim como há línguas, há gêneros. Essa asserção de Douay-Soublin também é 

complementada por Adam e Heidmann (2011, p. 18), quando afirmam que “[...] as línguas e 

os gêneros são indissociáveis na manifestação textual e discursiva da linguagem”. 

Nessa perspectiva, Adam e Heidmann (2011, p. 18) informam que Bakhtin (1984)24 

insistiu na função reguladora conjunta da língua e dos gêneros da linguagem, pois, para esse 

estudioso, o locutor recebe, além das formas prescritivas da língua comum, que são os 

componentes e as estruturas gramaticais, as formas de enunciados não menos prescritivas, que 

são os gêneros do discurso. 

Conforme Adam e Heidmann (2011, p. 19), “todo efeito de texto, em qualquer língua 

que seja, nas suas manifestações escritas ou orais, ordinárias ou artísticas, é acompanhado de 

um efeito de genericidade que depende de vários regimes de genericidade”. Dessa forma, os 

autores explicam que, ao longo de toda a história de sua produção e de sua mediação material, 

seja escritural manuscrita, impressa ou eletrônica, oral direta ou gravada, um texto sofre 

modificações autoriais e pode ser acompanhado de comentários que afetam o que pode ser 

denominado regime de genericidade autorial.  

Para complementar essa informação sobre o regime de genericidade autorial, Adam e 

Heidmann (2011, p. 19) citam Schaeffer25 (1989) e explicam que fatores do tipo, soma de 

escolhas sempre intencionais de posicionamento, num momento dado de uma história social e 

discursiva, na interferência de “fatores linguísticos, literários e culturais”, justificam o fato de 

                                                 
22DERRIDA, J. La loi du genre. In: ______. Parages. Paris: Galilée, 1986. 
23 DOUAY-SOUBLIN, F. Les figures de rhétorique: actualité, reconstruction, remploi. Langue Française, v.     

101, p. 13-25, 1994. 
24 BAKHTIN, M. M. Les genres du discours [langage]. In:______. Esthethétique de la creation verbale. Paris: 

Gallimard, [1952-1953] 1984. p. 263-308. 
25 SCHAEFFER, J.-M. Genreslitéraires: qu´est-ce qu´un genre litéraires? Paris: Seuil, 1989. 



73 

 

o regime de genericidade autorial ser mais estável que o regime de genericidade leitorial. 

Assim, conforme o plano de leitura/escuta-interpretação, 

 

[...] todo texto é afetado, ao longo da história de sua recepção – isto é, de sua 

(re)contextualização –, pelas diferentes grades interpretativas que lhe são 

aplicadas. As grades genéricas da situação de interpretação divergem com 

mais razão pelo fato de o tempo ter passado sobre um texto e as categorias 

socioculturais haverem-se modificado (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 19). 

 

Assim, entre os regimes de genericidade autorial e genericidade leitorial, Adam e 

Heidmann (2011) propõem levar em conta a ação mediadora da difusão por intermédio de um 

meio escrito, numerado ou audiovisual. Nesse caso, as publicações sucessivas, incluindo 

modificações peritextuais e textuais que condicionam a interpretação e a recepção dos textos, 

eles acrescentam o regime de genericidade editorial26. Em seguida, apresentam a definição de 

genericidade: “[...] o que definimos como a genericidade de um texto resulta de um diálogo 

contínuo, sempre conflituoso, entre as instâncias enunciativas, editorial e leitorial”. Dessa 

forma, os autores esclarecem que os conceitos de genericidade e de efeitos de genericidade 

possibilitam pensar, ao mesmo tempo, a discursivização e a leitura-interpretação como 

processos complexos, uma vez que, segundo eles, a genericidade permite pensar a 

participação de um texto em vários gêneros. Os autores explicam que a passagem do gênero à 

genericidade é uma mudança de paradigma e que o deslocamento de gênero para genericidade 

“põe em suspense toda a visada tipológica [e] permite contornar o obstáculo existencialista”, 

bem como que a partir dessa mudança de paradigma da intergenericidade leva-se “em conta a 

evidência de um processo dinâmico de trabalho sobre as orientações genéricas dos 

enunciados” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 20). 

Na segunda proposição, os gêneros são tão diversos quanto as práticas discursivas, 

Adam e Heidmann (2011) citam, primeiramente, Bakhtin (1984), para explicar que a riqueza 

e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, em virtude de a variedade virtual da 

atividade humana ser inesgotável e de cada esfera dessa atividade comportar um repertório de 

gênero do discurso que vai se diferenciando conforme o desenvolvimento e a complexidade 

da esfera dada. Em seguida, eles citam Todorov (1990)27 para explicar que, após os estudos 

desse teórico, a noção de gênero não se restringe somente à literatura e que os gêneros 

literários não são mais que uma escolha entre as possíveis escolhas do discurso que podem se 

tornar convencionais em uma sociedade. Além disso, os autores esclarecem que os “possíveis 

                                                 
26 Todas as instâncias de mediação dos fatos de discurso (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 19). 
27 TODOROV, T. Genresindiscourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
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do discurso” de que trata Todorov (1990) são definidos no âmbito de diferentes “sistemas de 

gêneros” elaborados pelos grupos sociais no decorrer de sua evolução histórica, feitos de 

contatos e de empréstimos com e de outros grupos sociais. Diante desse contexto, os autores 

afirmam que a escolha operada por uma sociedade entre todas as codificações possíveis do 

discurso determina o que eles denominam de sistema de gêneros.  

O sistema de gêneros é apresentado por Adam e Heidmann (2011, p. 22) como “[...] 

lugar de manifestação e de diversificação da língua” e os gêneros são definidos “por contraste 

no âmbito de um sistema codificado de gêneros”. Por esse viés, de acordo com Adam e 

Heidmann (2011), um gênero é compreendido “[...] no interior de um conjunto de 

semelhanças e de diferenças entre gêneros e subgêneros definidos por um grupo social num 

momento dado de sua história cultural e discursiva” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 22). 

Quanto à diversidade dos gêneros, Adam e Heidmann (2011) citam Bronckart (1996)28 e 

apresentam os gêneros como “[...] formas comunicativas historicamente construídas por 

diversas formações sociais, em função de seus interesses e de seus objetivos próprios [...]”.  

Na terceira proposição, esses autores consideram que os gêneros são práticas 

normatizadas, cognitiva e socialmente indispensáveis. A esse respeito, Adam e Heidmann 

(2011, p. 23) informam que “a indexação sócio-histórica dos gêneros traduz-se por 

regularidades observáveis” e que “[...] o caráter relativamente estável e normatizado dos 

gêneros é uma das condições de possibilidade das interações sociodiscursivas e do 

funcionamento da língua em discurso”. Os autores mostram que os gêneros são definíveis 

como regulações das práticas sociodiscursivas dos sujeitos e da produção de enunciados em 

discurso e que as normas sociodiscursivas que governam os gêneros não são tão fechadas 

quanto as regras morfossintáticas que regem as línguas. Nesse sentido, os autores consideram 

que existem duas categorias de gêneros dominadas pelo princípio da repetição, os gêneros de 

funcionamento rotineiro (normatizados de forma bastante restrita), por exemplo, bulas de 

medicamentos, certidões cartoriais, correspondências administrativa e comercial, rituais 

instituídos (ofícios religiosos, protocolos oficiais), dentre outros. Além disso, há os gêneros 

que se inscrevem em um quadro fixo, mas que comportam e toleram variações, como, por 

exemplo, um ato de candidatura, um jornal televisivo, um horóscopo, um guia de viagem, um 

artigo sensacionalista, dentre outros.  

Portanto, segundo Adam e Heidmann (2011), ao analisarmos as diferenças 

variacionais entre os gêneros, devemos levar em conta o funcionamento variacional das 

                                                 
28BRONCKART, J.-P. L´acquisition des discours. Le Français dans le Monde –Recherches et applications 

[Numéro spécial]: le discours: enjeux et perspectives. Paris: Hachette, 1996. p. 55-64. 
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regularidades que ligam o texto às formas presentes na memória intertextual e interdiscursiva 

dos leitores de uma formação sócio-histórica.  

Na quarta proposição, os gêneros são categorias dinâmicas em variação, Adam e 

Heidman (2011) tratam da preponderância e da inovação no que diz respeito às normas que 

caracterizam a genericidade. Eles explicam que, em relação às regularidades observáveis, a 

variação caracteriza toda realização textual e que o fator principal de inovação está ligado às 

condições pragmáticas de todo ato de enunciação. Nesse sentido, os autores apresentam 

alguns gêneros que podem ser considerados dominados pelo princípio da variação, dentre os 

quais uma homilia, um elogio fúnebre, um debate político, ou seja, a publicidade de um modo 

geral. Dessa forma, os autores mostram que a existência, a evolução e a contestação das 

normas fazem parte da definição dos gêneros e do reconhecimento destes, pois, assim como 

as línguas, os gêneros são convenções consideradas entre dois fatores mais complementares 

do que contraditórios, que são o da repetição e o da variação (ADAM; HEIDMANN, 2011).  

Na quinta categoria, os gêneros existem apenas no âmbito de um sistema de gêneros, 

Adam e Heidmann (2011) mostram que ocorre uma dupla ruptura em relação às concepções 

ontologizantes dos gêneros: 

a) um gênero somente se define de modo relativo no interior de um sistema de gêneros; 

b) um gênero não se define como classe fundada numa gramática de critérios fixos e 

escritos, em termos de possessão ou não de uma ou outra propriedade linguística. 

Adam e Heidmann (2011, p. 25) expõem também que “o julgamento de participação a 

um (ou vários) gênero(s) é, ao mesmo tempo, flutuante e sistêmico, como a maioria das outras 

operações de categorização”. Os autores revelam ainda que 

 

a identificação de um gênero não é um raciocínio abstrato fundado na 

recuperação de conjuntos de propriedades definidas. Trata-se mais 

propriamente, de um agrupamento por “ares de família”. Os gêneros são 

categorias prototípicas definíveis por tendências ou classes de topicalidade, 

por feixe de regularidades e fenômenos de dominância (ADAM; 

HEIDMANN, 2011, p. 25-26). 

   

Conforme esses autores, essa sexta categoria (a genericidade) envolve todos os níveis 

textuais e transtextuais, passa por uma definição de texto que integra três componentes em 

relação de interação permanente: 

a) a textualidade;  

b) a transtextualidade; 

c) a genericidade.  
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A textualidade é definida por Adam e Heidmann (2011, p. 26) como “as forças 

centrípetas que asseguram unidade e a irredutível singularidade de um texto”. Já a 

intertextualidade é compreendida como “as forças centrífugas que abrem todo texto para 

vários outros textos”.  

No nível textual, os autores explicam que certas categorias linguísticas podem tornar-

se obrigatórias e certas agramaticalidades aceitáveis por um gênero. Nesse sentido, eles citam 

Bakhtin (1984), tendo em vista que esse autor lista os diferentes níveis linguísticos que a 

aparência de um enunciado e um gênero podem inscrever os gêneros nas formações 

sociodiscursivas a partir das esferas sociais do uso da língua: políticas, publicitárias, literárias, 

jornalísticas, religiosas, dentre outras.  
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3 A ENUNCIAÇÃO 

 

Cada enunciação é um ato que serve o propósito 

direto de unir o ouvinte ao locutor por algum laço 

de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez 

mais, a linguagem, nesta função, manifesta-se-nos 

não como um instrumento de reflexão, mas como 

um modo de ação (BENVENISTE, 2006, p. 90). 

 

[…] todo texto reconstrói, de forma mais ou menos 

explícita, seu contexto de enunciação (ADAM, 

2011, p. 56). 

 

Dando continuidade aos estudos do texto e do discurso apresentados no capítulo 

anterior e partindo para a dimensão enunciativa, neste capítulo, abordamos, inicialmente, a 

concepção de enunciação e de cena enunciativa. Na sequência, apresentamos os conceitos de 

polifonia, dialogismo, heterogeneidade enunciativa e ponto de vista. Por fim, descrevemos o 

conceito de responsabilidade enunciativa, com a descrição das oito marcas linguísticas 

(categorias) consideradas por Adam (2011), capazes de evidenciar o grau de responsabilidade 

enunciativa de um enunciado, a saber: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, 

os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações 

de quadros mediadores, os fenômenos de modalização autonímica, as indicações de um 

suporte de percepções e de pensamentos relatados. 

 

3.1 A ENUNCIAÇÃO: CONSTRUTOS TEÓRICOS 

 

Para Bakhtin (1997, p. 98), “toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, 

é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um elo das cadeias dos 

atos de fala”. Nesse sentido, o autor afirma que,  

 

na realidade, o ato de fala, ou, mais exatamente, seu produto, a enunciação, 

não pode de forma alguma ser considerado como individual no sentido 

estrito do termo; não pode ser explicado a partir das condições 

psicofisiológicas do sujeito falante. A enunciação é de natureza 

social(BAKHTIN, 1997, p. 98, grifo do autor). 

 

Esse autor nos informa que o centro organizador de toda enunciação, de toda 

expressão é exterior e está situado no meio social que envolve o indivíduo. Desse modo, 

afirma que 
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só o grito inanimado de um animal procede do interior, do aparelho 

fisiológico do indivíduo isolado. É uma reação fisiológica pura e não 

ideologicamente marcada. Pelo contrário, a enunciação humana mais 

primitiva, ainda que realizada por um organismo individual, é, do ponto de 

vista do seu conteúdo, de sua significação, organizada fora do indivíduo 

pelas condições extraorgânicas do meio social. A enunciação enquanto tal é 

um produto da interação social, quer se trate de um ato de fala determinado 

pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto 

das condições de vida de uma determinada comunidade linguística 

(BAKHTIN, 1997, p. 121). 

 

Ao abordar as formas da enunciação como um todo, Bakhtin (1997) afirma que as 

unidades reais da cadeia verbal são as enunciações e, para estudar as formas dessas unidades, 

convém não separá-las do curso histórico das enunciações. Assim, 

 

enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da enunciação verbal, 

pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram pelos pontos 

de contato de uma determinada enunciação com o meio extraverbal e verbal 

(isto é, as outras enunciações) (BAKHTIN, 1997, p. 125). 

 

Bakhtin (1997) informa também que a primeira e a última palavra, o começo e o fim 

de uma enunciação permitem-nos colocar o problema do todo, haja vista considerar que o 

processo da fala, compreendido no sentido amplo como processo de atividade de linguagem 

(exterior e interior), é ininterrupto, não tem começo nem fim. Para esse autor, 

 

a enunciação realizada é como uma ilha emergindo de um oceano sem 

limites, o discurso interior. As dimensões e as formas dessa ilha são 

determinadas pela situação da enunciação e por seu auditório. A situação e 

o auditório obrigam o discurso interior a realizar-se em uma expressão 

exterior definida, que se insere diretamente no contexto não verbalizado da 

vida corrente, e nele se amplia pela ação, pelo gesto ou pela resposta verbal 

dos outros participantes na situação de enunciação (BAKHTIN, 1997, p. 

125, grifo do autor). 

 

O autor informa ainda que uma questão completa (a exclamação, a ordem, o pedido) 

compreende as enunciações típicas da vida corrente. Conforme esse autor, todas essas 

enunciações, em particular, as ordens e os pedidos, exigem um complemento extraverbal, 

assim como um início não verbal, pois “esses tipos de discursos menores da vida cotidiana 

são modelados pela fricção da palavra contra o meio extraverbal e contra a palavra do outro” 

(BAKHTIN, 1997, p. 125). Assim, do seu ponto de vista, a forma da ordem é 
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[...] determinada pelos obstáculos que ela pode encontrar, o grau de 

submissão do receptor, etc. A modelagem das enunciações responde aqui a 

particularidades fortuitas e não reiteráveis das situações da vida corrente. Só 

se pode falar de fórmulas específicas, de estereótipos no discurso da vida 

corrente quando existem formas de vida em comum relativamente 

regularizadas, reforçadas pelo uso e pelas circunstâncias (BAKHTIN, 1997, 

p. 125). 

 

Desse modo, podemos afirmar que Bakhtin (1997) considera a enunciação como o 

produto do ato de fala. Esta é, portanto, de natureza social. Por sua vez, Benveniste (2006, p. 

82) informa que a enunciação “[...] é este colocar em funcionamento a língua por um ato 

individual de utilização.”. Esse autor considera que a condição específica da enunciação é o 

ato de produzir um enunciado e a relação do locutor com a língua determina os caracteres 

linguísticos da enunciação.   

Benveniste (2006) assegura que a enunciação pode ser estudada sob diversos aspectos. 

Dentre esses: a enunciação é a realização vocal da língua; a enunciação supõe a conversão 

individual da língua em discurso; a enunciação é definida no quadro formal de sua realização.  

Conforme Benveniste (2006), na enunciação, o autor considera sucessivamente o 

próprio ato, as situações em que ele se realiza e os instrumentos de sua realização. Para ele,  

 

antes da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. Depois da 

enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso, que emana de 

um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma outra 

enunciação de retorno (BENVENISTE, 2006, p. 83-84).  

 

Segundo Benveniste (2006), a enunciação enquanto realização individual pode se 

definir, em relação à língua, como um processo de apropriação. Para esse autor, o que 

caracteriza a enunciação é a ênfase na relação discursiva com o parceiro. O autor informa que 

essa característica coloca o que se pode denominar de quadro figurativo da enunciação, pois 

como forma de discurso, 

 

a enunciação coloca duas “figuras” igualmente necessárias. Uma origem, a 

outra fim da enunciação. É a estrutura do diálogo. Duas figuras na posição 

de parceiros são alternativamente protagonistas da enunciação. Este quadro é 

dado necessariamente com a definição da enunciação (BENVENISTE, 2006, 

p. 87). 
 

Assim, esse autor considera que o discurso é uma manifestação da enunciação, 

produzido cada vez que se fala. Para Benveniste (2006), a enunciação está relacionada à 

propriedade que o sujeito faz da língua para falar. Desse modo, essa relação do sujeito com a 
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língua torna-se discurso e o sujeito aparece como fonte do dizer, como fonte do sentido. Nessa 

perspectiva, o sujeito implanta o outro diante de si.  

Flores et al. (2009, p. 102) consideram que, para Benveniste (1989)29, o termo 

enunciação não tem definição única, nem unívoca, é um tema que apresenta características 

variadas e peculiares, desenvolvido ao longo de vários anos de reflexão. Esses autores 

afirmam que a diversidade conceitual do termo enunciação, segundo o pensamento de 

Benveniste (1989), não se trata de uma contradição, pois se explica desde que se considere 

que ele construiu essa noção por mais de quarenta anos de reflexão e pode receber diversas 

definições, conforme o tema ao qual está associado.  

De acordo com Flores e Teixeira (2010), Benveniste é considerado o linguista da 

teoria da enunciação, bem como o principal representante dessa teoria. Segundo esses autores, 

este teórico se deparou com um clima adverso, ao propor incluir os estudos da enunciação e, 

por meio desses estudos, os da subjetividade no objeto da linguística, tendo como base o 

estruturalismo saussuriano. Desse modo, afirmam que 

 

[...] se de um lado Benveniste mantém-se fiel ao pensamento de Saussure – 

na justa medida em que conserva concepções caras ao saussurianismo, tais 

como estrutura, relação, signo –, por outro, apresenta meios de tratar da 

enunciação ou, como ele mesmo diria, do homem na língua. Esta é a 

inovação de seu pensamento: supor sujeito e estrutura articulados (FLORES; 

TEIXEIRA, 2010, p. 30). 

 

Para Flores e Teixeira (2010, p. 35), “[...] não subjaz à linguística de Benveniste uma 

concepção idealista de sujeito porque a sua teoria da enunciação não fala do sujeito em si, mas 

da representação linguística que a enunciação oferece dele.”. Esses autores informam que a 

semantização da língua se dá nessa passagem e que a enunciação, vista por esse prisma, é 

produto de um ato de apropriação da língua pelo locutor, que, a partir do aparelho formal da 

enunciação, tem como parâmetro um locutor e um alocutário, ou seja, é a alocução que 

instaura o outro no emprego da língua. 

Quanto ao aparelho formal da enunciação, Flores e Teixeira (2010) o consideram 

como uma espécie de dispositivo que as línguas têm para que possam ser enunciadas. Para os 

autores, esse aparelho é a marcação da subjetividade na estrutura da língua, pois eles 

consideram que o conceito de enunciação  instaura um nível que não se reduz nem à língua 

nem à fala, mas constitui ambas.  

                                                 
29 BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral II. Campinas: Pontes, 1989. 
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Nessa mesma linha de pensamento, Ducrot (1987, p. 65) considera que “[...] cada ato 

de enunciação constitui um acontecimento único, que implica um locutor particular, enquanto 

que o enunciado (a frase) permanece, por definição, invariável através da infinidade de atos 

de enunciação de que pode ser objeto”. Ao tratar da caracterização estrutural da enunciação, 

esse autor mostra que, de um lado, deve-se descrever a enunciação quanto à sua própria 

realização e, de outro, em relação aos prolongamentos jurídicos que a ela se atribuem no 

futuro imaginário de que é origem. Assim, conforme o autor,  

 

dizer que uma enunciação realiza um ato ilocucionário equivale a dizer que 

ela se apresenta como modificando, por sua própria existência, a situação 

jurídica dos interlocutores. Mas é bem isso o que está implicado quando 

interpretamos um enunciado, qualquer que ele seja, como uma ordem. Daí 

toda enunciação, desde que tomada como uma ordem, ser dotada, por isso 

mesmo, de um valor ilocutório (DUCROT, 1987, p. 78). 

 

Ducrot (1987) considera que o ato de enunciação constitui um acontecimento único e 

esta, quando tomada como uma ordem, apresenta um valor ilocucionário. 

De acordo com Flores et al. (2009), a enunciação é vista por Ducrot (1987)30 como um 

acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado. Esses autores afirmam que 

Ducrot elabora uma teoria do sentido, considerando-o um produto da enunciação. Por esse 

motivo, ele não se interessa pelo sujeito do enunciado, mas pelas figuras enunciativas 

constituídas no sentido do enunciado.  

Por sua vez, Maingueneau (2013), ao abordar a enunciação, informa que todo ato de 

enunciação é assimétrico, pois a pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a 

partir de indicações presentes no enunciado produzido e nada garante que o que ela reconstrói 

coincida com as representações do enunciador. Assim, para esse autor, compreender um 

enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é mobilizar saberes 

diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que não é um dado estabelecido 

e estável. Para Maingueneau (2013), fora do contexto não podemos falar do sentido de um 

enunciado, mas de  

 

[...] coerções para que um sentido seja atribuído à sequência verbal proferida 

em uma situação particular, para que esta se torne um verdadeiro enunciado, 

assumido em um lugar e em um momento específicos, por um sujeito que se 

dirige, numa determinada perspectiva, a um ou a vários sujeitos 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 22). 

 

                                                 
30DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Campinas: Pontes, 1987.  
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Desse modo, de acordo com o autor, toda enunciação implica sua pertinência e isso 

leva o destinatário a procurar confirmar essa pertinência.  

Diante do exposto, observamos a importância das contribuições de Bakhtin (1997), 

Benveniste (2006), Ducrot (1987) e Maingueneau (2013) para os estudos da enunciação. 

Dentre os autores citados, Benveniste é considerado o principal representante dessa teoria, 

tendo em vista que uma das suas inúmeras contribuições diz respeito aos estudos sobre o 

aparelho formal da enunciação. Quanto às contribuições de Ducrot, dentre muitas outras, 

destaca-se a construção de uma teoria do sentido. Esse autor interessou-se, principalmente, 

pelas figuras enunciativas formadas no sentido do enunciado. Dentre as inúmeras 

contribuições de Maingueneau (2013), destacam-se os estudos sobre enunciado, texto e 

discurso, em especial, sobre o discurso voltado para as teorias da enunciação linguística. A 

título de exemplo, a cena enunciativa, apresentada no item a seguir.  

 

3.2 A CENA ENUNCIATIVA  

 

Ao abordar a cena enunciativa, Maingueneau (2013) apresenta três cenas: a cena 

englobante, que corresponde ao tipo de discurso (religioso, político, publicitário, dentre 

outros); a cena genérica, relacionada ao gênero textual; e a cenografia, que leva o quadro 

cênico a se deslocar para o segundo plano. Nessa abordagem, o autor afirma que cada gênero 

de discurso define seus próprios papéis. Para esse autor, as duas primeiras cenas, cena 

englobante e cena genérica, definem o que pode ser chamado de quadro cênico do texto. 

Conforme Maingueneau (2013, p. 97), o quadro cênico “[...] define o espaço estável no 

interior do qual o enunciado adquire sentido – o espaço do tipo e do gênero do discurso.”. 

Assim, conforme o autor, num ato de enunciação, o leitor lê conforme o quadro cênico que 

tem na mente.  

Quanto à cenografia, Maingueneau (2013, p. 87-88) afirma que  [...] é a enunciação 

que ao se desenvolver, esforça-se para constituir progressivamente o seu próprio discurso de 

fala”. O autor afirma ainda que uma cenografia somente se manifesta plenamente se puder 

controlar o próprio desenvolvimento, manter uma distância em relação ao coenunciador.  

No que diz respeito à cenografia e ao gênero de discurso, Maingueneau (2013) 

informa que há tipos de discursos em que os gêneros implicam cenas enunciativas de alguma 

maneira estabilizada. São exemplos a correspondência administrativa e os relatórios de 

peritos, pelo fato de esses gêneros, geralmente, se desenvolverem em cenas bastantes fixas, 

obedecendo, assim, às rotinas da cena genérica.  
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Desse modo, levando em consideração que nem todos os gêneros do discurso são 

igualmente propícios ao desenvolvimento de cenografias variadas, Maingueneau (2013) 

propõe distribuí-los em dois polos:  

a) os gêneros pouco numerosos, que não são suscetíveis de adotar cenografias 

diversas, pois se limitam ao cumprimento de sua cena genérica: lista telefônica 

e receita médica;  

b) os gêneros que exigem a escolha de uma cenografia: os gêneros publicitários e 

os filosóficos.   

Maingueneau (2013) aponta que, entre esses dois polos, estão situados os gêneros que 

são mais propícios às cenografias variadas, a exemplo o guia turístico, que, na maioria das 

vezes, se restringe ao cumprimento de sua cena genérica rotineira. O autor informa que essa 

variação de cenografia, conforme o gênero do discurso, parece estar  ligada à finalidade dos 

gêneros de discurso. Além das cenografias citadas, há as cenografias difusas e especificadas, 

bem como as cenografias variadas. Quanto à cenografia especificada de forma precisa pelo 

texto, o autor cita o exemplo de uma conversa ao telefone com uma amiga e em relação à 

cenografia difusa, informa que esta remete a um conjunto vago de cenografias possíveis de 

ordens diversas (científicas e didáticas) e não a um gênero de discurso preciso. O autor cita 

também as cenas validadas, cenas instaladas na memória coletiva, ao se referir tanto a títulos 

de modelos que se rejeitam quanto a títulos de modelos que se valorizam.  

No que diz respeito ao emprego da expressão “cena validada”, Maingueneau (2013) 

observa que não se caracteriza como discurso, mas como um estereótipo automatizado, 

descontextualizado, disponível para investirmos em outros textos, pois considera que enunciar 

não é apenas expressar ideias, mas também tentar construir e legitimar o quadro de sua 

enunciação.  

Em síntese, de acordo com Maingueneau (2013), a cena enunciativa envolve três 

cenas, conforme Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 – A cena enunciativa 

Cena discursiva  Corresponde ao tipo de discurso 

Cena genérica  Corresponde ao gênero textual 

Cena textual É a cena construída pelo texto 

Fonte: (MAINGUENEAU, 2013, p. 96-98). 
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Após essa abordagem da enunciação e da cena enunciativa, trataremos, no item a 

seguir, da polifonia e do dialogismo. 

 

3.3 POLIFONIA E DIALOGISMO 

 

“Somente o Adão mítico, abordando com sua 

primeira palavra um mundo ainda não 

questionado” […] poderia ter escapado à 

orientação dialógica inevitável com o já-dito da 

palavra do outro (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 

35). 

 

De acordo com Maingueneau (2013), inicialmente, a problemática da polifonia foi 

desenvolvida em teoria literária por Mikhail Bakhtin, que considerava “polifônicos” os 

romances nos quais a voz do narrador não dominava a dos personagens. Posteriormente, essa 

problemática se expandiu ao estudo da linguagem, em particular pelo linguista Oswald 

Ducrot, nos anos de 1980. Nesse aspecto, o autor afirma que 

 

[…] existem diversas teorias da polifonia, que estabelecem para si a mesma 

missão de responder a questões como as seguintes: como se manifestam 

essas “vozes” em um enunciado? Que relações estabelecem elas entre si? 

Que relações estabelecem elas com o locutor que as torna audíveis? 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 166). 

 

Koch (2006, p. 63) informa que o termo polifonia denomina “[...] o fenômeno pelo 

qual, num mesmo texto, se fazem ouvir ‘vozes’ que falam de perspectivas ou pontos de vista 

diferentes com os quais o locutor se identifica ou não”. A autora afirma que existem algumas 

formas linguísticas que funcionam como índices da presença de outra voz em um texto. 

Dentre essas formas linguísticas, ela destaca as seguintes: 

 

a) determinados operadores argumentativos, dentre os quais, ao contrário, 

pelo contrário, os operadores pertencentes ao grupo do MAS e do 

EMBORA, os operadores conclusivos, especialmente, quando não se 

enuncia um dos argumentos (a premissa maior) para a conclusão a que se 

deseja levar o interlocutor, por se tratar de uma máxima, um provérbio, uma 

“verdade” aceita na cultura em que se vive; 

b) Os marcadores de pressuposição; 

c) O uso do futuro do pretérito como metáfora temporal; 

d) O uso de aspas (KOCH, 2006, p. 63). 

 

Além desses índices de polifonia, Koch (2006) cita também a intertextualidade, a 
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ironia e o discurso indireto livre.  

Flores et al. (2009, p. 188), com base nos estudos de Ducrot (1987), informam que a 

polifonia é um “fenômeno que possibilita ao locutor apresentar diferentes pontos de vista em 

um determinado enunciado”. Os autores explicitam que, opondo-se à unicidade do sujeito 

falante, Ducrot (1987, 1988)31 afirma: 

 

[…] o autor de um enunciado (sujeito empírico) não se expressa diretamente, 

mas o faz por meio da figura de um locutor (sujeito discursivo), que 

apresenta diferentes vozes, diferentes pontos de vista, cuja origem são 

enunciadores. Isso mostra que o sentido de um enunciado nasce da 

confrontação das diferentes vozes que ali aparecem (FLORES et al., 2009, p. 

188). 

 

Após essa abordagem da polifonia, tratamos, a seguir, do dialogismo. Para discutir 

essa temática, Brait (2001) toma por base os estudos de Bakhtin, especificamente em 

Marxismo e Filosofia da Linguagem, e trata do dialogismo numa dupla e indissolúvel 

dimensão. Ela informa que, 

 

por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre 

simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 

configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido 

que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 

constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. Por um outro lado, o 

dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro 

nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por 

sua vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos (BRAIT, 2001, p. 

78). 

 

De acordo com Authier-Revuz (2004, p. 26), o sentido de um texto não está pronto, 

“[...] uma vez que ele se produz nas situações dialógicas ilimitadas que constituem suas 

leituras possíveis: pensa-se evidentemente na ‘leitura plural’”. A autora informa que as 

relações dialógicas são um objeto da translinguística e que, na língua, objeto da linguística, 

não existe e não pode existir nenhuma relação dialógica. Assim, para a autora, linguística e 

translinguística devem se contemplar e não se misturar, pois, na prática, suas fronteiras não 

são respeitadas.  

Para Authier-Revuz (2004, p. 36), o dialogismo é dado como condição de constituição 

do sentido. Desse modo, conforme a autora, “[...] a ‘pluriacentuação’ da palavra não dá, com 

efeito, halos conotativos variáveis em torno de um núcleo de sentido comum, mas ‘acentos 

                                                 
31 DUCROT, Oswald; ANSCOMBRE, Jean-Claude. Polifonia y argumentación. Conferências del seminario. 

Teoría de la argumentación y Análisis del Discurso. Cali: Universidad del Valle, 1988. 
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contraditórios que se cruzam no interior de cada palavra’, num sentido que se faz no e pelo 

entrecruzamento dos discursos”. Ela nos informa também que,  

 

situando claramente a questão do discurso relatado, “discurso no discurso”,  

e “ao mesmo tempo discurso sobre o discurso” no nível da relação entre 

duas enunciações, em que uma é “dependente” da outra, o ponto de vista 

dialógico constituiu um esclarecimento novo sobre as formas sintáticas 

classicamente descritas do discurso relatado (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 

26, grifos da autora).  

 

Segundo Authier-Revuz (2004), a orientação através do meio “exterior” dos outros 

discursos é um processo constitutivo do discurso, pois a orientação para um destinatário se 

marca no tecido do discurso que está sendo produzido. Desse modo, o outro é para o locutor 

apreendido como discurso, “mais precisamente, a compreensão é concebida não como uma 

recepção ‘decodificadora’, mas como um fenômeno ativo, especificamente dialógico de 

‘respostas’, por um contradiscurso” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 42). Isso significa que a 

autora trata do duplo dialogismo em interdependência, colocado na palavra, ou seja, para 

Authier-Revuz (2004, p. 43, grifo da autora),  

 

[...] a orientação dialógica de todo discurso entre “outros discursos” é ela 

mesma dialogicamente orientada, determinada por esse “outro discurso” 

específico do receptor, tal como é imaginado pelo locutor, como condição de 

compreensão do primeiro.  

 

A autora assegura que o outro do dialogismo de Bakhtin é condição do discurso, uma 

fronteira interior que marca no discurso a relação constitutiva com o outro. 

Cortez e Koch (2013), em consonância com Rabatel (2008)32, consideram que as 

marcas nominais referenciais enquanto marcas internas do ponto de vista são sinais de 

alteridade. Desse modo, conforme as autoras,  

 

[...] o dialogismo, portanto, pode manifestar-se seja como uma representação 

do locutor/enunciador em relação a si mesmo (autodialogismo), seja como 

uma representação do locutor/enunciador com relação aos outros 

(heterodialogismo). Tanto o autodialogismo quanto a heterodialogização 

podem assumir a configuração de uma reformulação do que foi proferido no 

contexto anterior ou mesmo no hic et nunc do texto. De qualquer forma, nós 

consideramos que esses dois mecanismos do dialogismo estão na base do 

processo de singularização (CORTEZ; KOCH, 2013, p. 11).  

 

                                                 
32RABATEL, A. Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit: les points de vue et la 

logique de la narration. Limoges: Editions Lambert-Lucas, 2008. t.1. 
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As autoras afirmam que é necessário hierarquizar as relações entre os enunciadores, 

sem supervalorizar o locutor, e que este não pode ser visto como um “eu” todo poderoso. 

Assim, conforme Cortez e Koch (2013), a disjunção e a hierarquização dos enunciadores e 

dos locutores são necessárias em todos os enunciados dialógicos e estão em sincretismo, pois 

pode haver mais enunciadores que locutores. Desse modo, elas compreendem que,  

 

[…] inserida em uma dimensão dialógica, a seleção lexical só tem sentido na 

relação com mecanismos de representação do dizer (auto-

heterodialogização). Em outras palavras, a seleção lexical das formas 

nominais é enquadrada pela representação, tanto aquela que o sujeito faz de 

sua fala ou percepção, autodialogização, como aquela relativa à percepção 

do outro, heterodialogização (CORTEZ; KOCH, 2013, p. 15). 

 

Após essa breve abordagem sobre a polifonia e o dialogismo, passamos, no item a 

seguir, a abordar alguns aspectos teóricos da heterogeneidade enunciativa, relacionados ao 

dito e ao dizer. 

  

3.4 A HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA 

 

Para fazer essa breve abordagem da heterogeneidade enunciativa, tomamos como base 

os estudos de Authier-Revuz (1998, 2004). Essa autora segue a teoria bakhtiniana que aponta 

a presença da voz do outro em todos os discursos. Foi Bakhtin quem primeiramente discutiu a 

respeito de como as vozes atuam nos discursos. Esse autor elaborou a sua teoria trabalhando 

as formas de citação das outras vozes na narração, nomeando-as como discurso direto, 

discurso indireto e discurso indireto livre.   

As heterogeneidades partem do princípio dialógico de que o sujeito e seu discurso são 

constitutivamente heterogêneos (o outro perpassa todos os dizeres, que já são perpassados por 

outros). Authier-Revuz (2004) diferencia essas heterogeneidades por meio de duas diferentes 

modalidades: a heterogeneidade constitutiva e a heterogeneidade mostrada. Conforme a 

autora, a heterogeneidade constitutiva está ligada aos processos reais de constituição de um 

discurso. É uma condição essencial, pois todo discurso é constitutivamente atravessado pelos 

“outros discursos” e pelo “discurso do outro”. Segundo a autora, é esse tipo de 

heterogeneidade que dá conta da presença do outro no discurso (exterioridade interna ao 

sujeito). A autora informa que essa heterogeneidade não é evidenciada por meio de marcas 

linguísticas explícitas, mas tem apoio nos pressupostos psicanalíticos do discurso atravessado 

pelo inconsciente, pelo interdiscurso e pela orientação dialógica de todo discurso.  
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Na heterogeneidade mostrada, Authier-Revuz (2004) classifica o enunciado em dois 

tipos: aquele em que se pode apreender linguisticamente a presença do outro (a 

heterogeneidade com marcas explícitas – mostrada marcada) e aquele em que a 

heterogeneidade não é visível linguisticamente (mostrada não marcada). Na heterogeneidade 

constitutiva, evidencia-se o discurso relatado, em que o enunciador ou usa suas próprias 

palavras para transmitir o discurso de um outro (discurso indireto) ou recorta as palavras do 

outro e as cita (discurso direto). Assim, conforme a autora, 

 

É o outro do discurso relatado: as formas sintáticas do discurso indireto e do 

discurso direto designam, de maneira unívoca, no plano da frase, um outro 

ato de enunciação. No discurso indireto, o locutor se comporta como 

tradutor: fazendo uso de suas próprias palavras, ele remete a um outro como 

fonte do “sentido” dos propósitos que ele relata. No discurso direto, são as 

próprias palavras do outro que ocupam o tempo – ou o espaço – claramente 

recortado da citação na frase; o locutor se apresenta como um simples porta-

voz (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 12). 

 

Desse modo, conforme a autora, sob essas duas diferentes modalidades (discurso 

direto e discurso indireto), o locutor faz surgir explicitamente o discurso de um outro em seu 

próprio discurso, ou seja, o outro do discurso relatado. 

Além das modalidades do discurso direto e do discurso indireto, Authier-Revuz (2004) 

cita outra forma de heterogeneidade mostrada, aquela marcada pelo uso das aspas e do itálico. 

Assim, segundo ela, a heterogeneidade mostrada vai negociando com a constitutiva, tentando 

escondê-la, numa ilusão do sujeito de ser a origem do seu dizer. Essa negociação, ao invés de 

esconder, torna ainda mais aparente a condição de que o dizer não é nosso, uma vez que é 

necessariamente atravessado pelo outro. 

De acordo com Authier-Revuz (2004), para a descrição linguística das formas de 

heterogeneidade mostrada, a constituição da heterogeneidade constitutiva é  

 

[...] uma ancoragem necessária, no exterior do linguístico: e isso, não 

somente para as formas que parecem oscilar facilmente devido às 

modalidades incertas de seu resgate, mas, fundamentalmente, para as formas 

mais explícitas, mais intencionais, mais delimitadas da presença do outro no 

discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 22). 

 

É nessa perspectiva linguística que a autora busca o apoio e a ancoragem de duas 

abordagens não linguísticas da heterogeneidade constitutiva da fala e do discurso: o 

dialogismo do círculo de Bakhtin e a psicanálise.  
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3.5 O PONTO DE VISTA 

 

Para Cortez e Koch (2013), ao “retrabalharem” as formas sociais e culturais no 

discurso, os indivíduos estabelecem relações entre si e afirmam posição, representando pontos 

de vista. Desse modo, conforme as autoras, 

 

esta representação de saberes e de comportamentos linguageiros põe em 

destaque fenômenos de heterogeneidade discursiva, na medida em que o 

locutor/enunciador coloca em cena uma multiplicidade de pontos de vista e 

os faz dialogar entre eles (CORTEZ; KOCH, 2013, p. 9). 

 

As autoras afirmam que a relação do sujeito com as instâncias que povoam seu 

discurso pode ser constatada a partir dos “objetos de discurso”, bem como dos ajustes que o 

locutor opera em seu ponto de vista. Elas ressaltam que, “por essa razão, a construção dos 

objetos de discurso homologa traços de um diálogo interior do sujeito enunciador consigo 

mesmo e com os outros, desempenhando papel importante na orientação argumentativa do 

texto” (CORTEZ; KOCH, 2013, p. 9-10). Com isso, as autoras compreendem que os objetos 

de discurso são reveladores de pontos de vista.  

Ao abordarem a construção do ponto de vista por meio de formas referenciais, tendo 

por base os estudos de Rabatel (2008, 2005)33, Cortez e Koch (2013, p.10) informam que 

“[…] o ponto de vista (PDV) não se limita à expressão de uma percepção e integra 

julgamentos e conhecimentos que o locutor e/ou o enunciador projetam sobre o referente”. 

Nessa perspectiva, as autoras defendem também que  

 

de um ponto de vista cognitivo, na construção dos objetos de discurso, um 

PDV revela uma fonte enunciativa e denota, direta ou indiretamente, os seus 

julgamentos sobre os referentes. Seja como for, o PDV se apresenta 

abertamente ou de forma mascarada, manifestando-se em todo o discurso 

(CORTEZ; KOCH, 2013, p. 10). 

 

As autoras afirmam que a construção dos objetos de discurso está relacionada à 

construção do ponto de vista. Desse modo, para elas, o ponto de vista inscreve o sujeito, 

sendo testemunho da relação sujeito-objeto. Cortez e Koch (2013) esclarecem que, mesmo 

que o sujeito não fale, é possível perceber sua presença pelo modo de apresentação do objeto 

de discurso. Para isso, as autoras citam a importância do papel que exerce a seleção lexical, 

                                                 
33 RABATEL, A. I´énonciateur dans la construction interactionnelle des points de vue. Marges 

Linguistiques,Localitén. 9, p. 115-136, 2005. 
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tendo em vista que a apresentação dos objetos passa por um jogo dialógico do qual participam 

diferentes enunciadores. Com base nesse pensamento, entendem que, 

 

[…] é necessário diferenciar aquele que assume um conteúdo de 

percepção, locutor/enunciador primeiro (L1/E1), porque fala, daquele 

a quem determinado conteúdo é imputado, o enunciador segundo. Como este 

último não fala no momento da enunciação, sendo seu PDV uma 

representação, admite-se que ele tenha assumido a palavra em contexto 

anterior, o que nem sempre é uma garantia, já que ele pode discordar daquilo 

que L1/E1 lhe imputa. Por essa razão, a inscrição do sujeito não se dá apenas 

quando este assume a palavra/fala, porque ele pode se inscrever pela 

representação que o outro lhe atribui (CORTEZ; KOCH, 2013, p. 13, grifo 

das autoras). 

 

As autoras entendem ainda que a dimensão argumentativa da relação sujeito-objeto, ou 

seja, a orientação argumentativa dos referentes no discurso, passa não apenas por um querer-

dizer que influencia a construção do sentido, mas também por um jogo enunciativo de 

afirmação de identidades e oposições.   

Após tratarmos da enunciação num contexto mais amplo, incluindo a cena 

enunciativa, a polifonia, o dialogismo, a heterogeneidade enunciativa e o ponto de vista, 

passamos a abordar, no item a seguir, a responsabilidade enunciativa com uma descrição das 

suas categorias (marcas linguísticas). 

 

3.6 A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA  

 

O sentido de um enunciado (o dito) é inseparável 

de um dizer, isto é, de uma atividade enunciativa 

significante que o texto convida a reconstruir 

(ADAM, 2011, p. 113). 

 

Segundo Adam (2011), a responsabilidade enunciativa refere-se aos recursos que o 

enunciador utiliza para apropriar-se da linguagem e assumir o seu ponto de vista ou atribuí-lo 

a outro. Para esse autor,  

 

a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV) permite dar conta do 

desdobramento polifônico próprio à ironia: o locutor (L) se dissocia de um 

PdV1 (felicitação) de um enunciador E1 posto em cena na e pela sua própria 

fala, enquanto se associa ao PdV2 (reprovação) de um enunciador E2 

(ADAM, 2011, p. 110).  
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De acordo com Adam (2011), a responsabilidade enunciativa é compreendida, 

também, como uma das dimensões elementares da unidade textual mínima, a proposição-

enunciado, denominada como “[...] o produto de um ato de enunciação: ela é enunciada por 

um enunciador inseparável de um coenunciador” (ADAM, 2011, p. 108, grifo do autor). 

Assim, cada proposição-enunciado pressupõe um enunciador e um coenunciador. Esse autor 

afirma também que toda proposição-enunciado abrange três dimensões complementares: a 

dimensão enunciativa, o conteúdo referencial e a potencialidade argumentativa. A essa 

afirmação, ele acrescenta que “[...] não existe enunciado isolado: mesmo aparecendo isolado, 

um enunciado elementar liga-se a um ou a vários outros e/ou convoca um ou vários outros em 

resposta ou como simples continuação” (ADAM, 2011, p. 109). Para ele, essa condição de 

ligação é determinada pela orientação argumentativa do enunciado, tendo em vista que todo 

enunciado apresenta um efeito argumentativo, ou seja, o texto não é neutro, posto que as 

escolhas linguísticas efetuadas pelo enunciador são feitas com base em um propósito 

argumentativo. 

Em sua teorização, Adam (2011, p. 117) afirma que o “[...] grau de responsabilidade 

enunciativa de uma proposição é suscetível de ser marcado por um grande número de 

unidades da língua”. Contudo, ele não apresenta uma descrição detalhada dessas unidades, 

uma vez que apenas enumera as grandes categorias que expandem a descrição do que 

Benveniste34 denominou de “aparelho formal da enunciação.”. Dessa forma, ele discrimina, 

minimamente, os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as 

modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações de quadros 

mediadores, os fenômenos de modalização autonímica, as indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos relatados. Para ilustrar melhor, apresentamos, a seguir, o 

Quadro 3, que demonstra de forma resumida essas oito categorias.  

 

Quadro 3 – Grau de responsabilidade enunciativa: categorias e marcas linguísticas 

Ordem Categorias Marcas linguísticas 

01 Índices de pessoas Meu, teu, vosso, seu 

02 Dêiticos espaciais 

e temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã, esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Alguns determinantes (minha chegada) 

03 Tempos verbais Oposição entre presente e futuro do pretérito 

Oposição entre presente e o par pretérito imperfeito e 

pretérito perfeito 

                                                 
34 BENVENISTE, Émile. Problèmes de linguistique générale II. Paris: Gallimard, 1974. 
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04 Modalidades Modalidades sintático-semânticas maiores: 

Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Funcional e  

(4) Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas  

Modalidades intersubjetivas 

Modalidades subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos  

05 Diferentes tipos de 

representação da 

fala 

Discurso direto (DD) 

Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL) 

06 Indicações de 

quadros  mediadores 

Marcadores como segundo, de acordo com e para 

Modalização por tempo verbal, como o futuro do pretérito 

Escolha de um verbo de atribuição de fala como afirmam, 

parece 

Reformulações do tipo é, de fato, na verdade e mesmo em 

todo caso 

Oposição de tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós 

pensamos (dizemos) que Y etc.  

0 7 Fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Não coincidência do discurso consigo mesmo (como se 

diz, para empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as coisas (por assim 

dizer, melhor dizendo, não encontro a palavra) 

Não coincidência interlocutiva (como é a expressão? 

Como você costuma dizer) 

08 Indicações de um 

suporte de 

percepções e de 

pensamentos 

relatados 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, 

experimentar) Focalização cognitiva (saber ou pensamento 

representado) 

Fonte: (PASSEGGI et al., 2010, p. 300-301). 

 

A responsabilidade enunciativa diz respeito à dimensão enunciativa. Segundo Adam 

(2011, p. 110), essa categoria permite dar conta do “desdobramento polifônico” dos 

enunciados e possibilita identificar de que forma e quem se responsabiliza pelos pontos de 

vista que são mobilizados na tessitura textual.  

A esse respeito, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) consideram que, por ser uma 

área de estudo bastante difundida, a responsabilidade enunciativa acaba não sendo 

compreendida de forma consensual entre os estudiosos dessa área. Eles lembram que surgem 

correntes de aplicação da responsabilidade enunciativa que se diferenciam e, como exemplo, 
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citam algumas definições propostas por Culioli (1971), Nølke, Fløttum e Norén (2004) e 

Rabatel (2008), apresentadas a seguir. 

 

a) para Culioli (1971), “toda enunciação supõe responsabilidade 

enunciativa do enunciado por um enunciador”; 

b) para Nølke, Fløttum e Norén (2004), os proponentes da Teoria 

Escandinava da Polifonia Linguística – ScaPoLine –, “assumir a 

responsabilidade enunciativa é ser fonte do enunciado, é estar na origem, 

é assumir a paternidade”; 

c) para Rabatel (2008), “o sujeito responsável pela referenciação do objeto 

exprime seu ponto de vista (PdV), tanto diretamente, por comentários 

explícitos, como indiretamente, pela referenciação […]” (RODRIGUES; 

PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 153). 

 

Conforme o exposto, entende-se que os estudos sobre a responsabilidade enunciativa 

são bastante amplos e levam em conta várias categorias linguísticas. Ao tratar das noções que 

dão conta da responsabilidade enunciativa, Lourenço (2015) também cita vários autores que 

abordam essa temática, dentre eles: Coltier, Dendale e De Brabanter (2009)35. Para esses 

autores, conforme informa Lourenço (2015, p. 33, grifos da autora), a responsabilidade 

enunciativa “configura-se no discurso linguístico por meio de expressões como 

responsabilizar-se, responsabilização e suas extensões negativas, como (não) 

responsabilizar-se, não responsabilização”. 

Essa autora afirma que, para Coltier, Dendale e De Brabanter (2009), a 

responsabilidade enunciativa  

 

[...] é discutida nos estudos linguísticos que tratam de fenômenos empíricos 

conectados à enunciação tais como atos de linguagem, modalidade e 

modalização, evidencialidade e mediação, discurso direto, argumentação, 

modalização autonímica, pressuposição, teorias da polifonia e dialogismo, 

teoria das operações enunciativas, entre outras (LOURENÇO, 2015, p. 34). 

 

Lourenço (2015) expõe que Coltier, Dendale e De Brabanter (2009) elaboraram uma 

hipótese de leitura para conciliar a responsabilidade enunciativa, postulando dois possíveis 

entendimentos para esse termo: um referente ao estabelecimento de uma relação entre 

conceitos de enunciação e de responsabilidade enunciativa e outro associado à modalidade. 

Com base nos estudos de Culioli e Normand (2005)36, Lourenço (2015, p. 58) observa 

que 

                                                 
35COLTIER, D.; DENDALE, P.; DE BRABANTER, P. La notion de prise en charge: mise en perspective. 

Langue Française, Paris, n. 162, juin, 2009. 
36 CULIOLI, A.; NORMAND, C. Onze rencontres sur le langage et langues. Paris: Gap. Ophrys, 2005. 
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[…] o engajamento materializa-se pelo ato de dizer, de afirmar algo, em que 

o sujeito se compromete em afirmar algo, assim como os destinatários, sendo 

o interlocutor responsável por validar ou completar o enunciado. Dessa 

maneira, a Responsabilidade Enunciativa pode ser utilizada para descrever 

duas coisas: a asserção no sentido estrito e o simples fato de dizer.  

 

Conforme o exposto, a autora considera que para os autores citados, da década de 

1970 até o momento atual, a responsabilidade enunciativa apresenta-se como possuidora de 

um duplo sentido, um voltado à operação cognitiva e outro à operação enunciativa. Desse 

modo, para Lourenço (2015), a responsabilidade enunciativa é designadora da operação que 

garante a transição da lexis (produção abstrata) ao enunciado, no qual se insere um sujeito.  

Com base nos estudos de Grize (1997)37, que postulou uma abordagem discursivo-

cognitiva no que diz respeito à responsabilidade enunciativa e à representação discursiva,  

Lourenço (2015) afirma que esse estudioso lista como lugares de determinação das 

representações a ideologia, as matrizes culturais e a experiência do sujeito (aspectos 

individuais e coletivos), bem como os objetos de uma representação, variáveis conforme o 

sujeito, não havendo como se falar em representação discursiva sem levar em consideração o 

contexto sócio-histórico e ideológico. De acordo com a autora, no que diz respeito à 

representação, Grize (1997) entende que na dimensão intradiscursiva locutores e enunciadores 

representam pontos de vista (PDV).  

Nessa perspectiva, Lourenço (2015, p. 39) assegura que “a representação dos PDV, 

dos pensamentos, das falas e das percepções no discurso implica atividade enunciativa de 

L1/E1 no que concerne ao referenciamento de objetos de conhecimento interpretados por um 

ou outros enunciadores.”. Desse modo, conforme a autora, Grize (1997) postula que o 

conceito de responsabilidade enunciativa apresenta variantes que articulam duas ideias, ao 

afirmar que todo discurso é 

 

a) produto de um sujeito que propôe uma “esquematização” (uma 

representação), necessariamente “incompleta” e “parcial”, que visa a 

verossimilhança mais que a verdade; 

b)  uma argumentação, porque o locutor objetiva tornar aceitável ao 

interlocutor a esquematização proposta (LOURENÇO, 2015, p. 39). 

 

Por esse viés, Lourenço (2015, p. 39) retoma os trabalhos de Coltier, Dendale e De 

Brabanter (2009) e afirma que eles entendem que “todo enunciado resultante da 

                                                 
37 GRIZE, Jean-Blaise. Logique at langage. Paris: Ophrys, 1977. 
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Responsabilidade Enunciativa é ligado a uma fonte de informação, a uma atividade dessa 

fonte e a uma modalidade. Porém, os três efeitos não são necessariamente marcados.”.  

Dito isso, em seguida, descreveremos as oito categorias (marcas linguísticas) da 

responsabilidade enunciativa, propostas por Adam (2011), consideradas por esse autor 

capazes de indicar o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição: os índices de 

pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes 

tipos de representação da fala, as indicações de quadros mediadores, os fenômenos de 

modalização autonímica e as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos 

relatados. 

 

3.6.1 Marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa 

 

A descrição dessas categorias tem como finalidade fundamentar a análise do corpus da 

pesquisa. O nosso interesse não é somente estudar individualmente cada categoria (marca 

linguística), mas também verificar como cada uma delas funciona na perspectiva da 

argumentação, isto é, defender um ponto de vista com a finalidade de acusar ou defender. 

Desse modo, apresentamos, a seguir, as marcas linguísticas que servirão de base para a análise 

do corpus estudado nesta tese. Adam (2011) considera que essas marcas linguísticas podem 

fazer uso das estratégias discursivas que indicam a responsabilidade enunciativa dos 

enunciados.  

 

3.6.1.1 Os índices de pessoas 

  

De acordo com Benveniste (2006, p. 84), os índices de pessoas, ou seja, a relação eu-

tu, “não se produz[em] senão na e pela enunciação: o termo eu denotando o indivíduo que 

profere a enunciação, e o termo tu, o indivíduo que aí está presente como alocutório”.  Para 

esse autor, trata-se de um fenômeno linguístico que se revela no uso, comprovando a inscrição 

do indivíduo na língua numa relação eu-tu. Essa realização é construída e realizada na e pela 

enunciação. Assim, o “eu” se estabelece como aquele que profere a enunciação e o tu como 

aquele que é considerado como o interlocutor (ouvinte), do qual se espera outra enunciação de 

retorno. Assim, conforme esse autor, a enunciação é um ato de produzir um enunciado em 

diversas situações. 

Para Benveniste (2006), os pronomes pessoais (eu, tu, nós) e os pronomes possessivos 

(meu, teu, vosso, seu) expressam uma ligação com aquele que profere o enunciado, deixando, 
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desse modo, a presença do indivíduo na língua. No entanto, segundo esse autor, os índices de 

pessoas mostram-se como uma das marcas da língua que possibilitam a análise da presença da 

subjetividade no enunciado. 

Adam (2011, p. 117-118) informa que os índices de pessoas englobam “dos pronomes 

e os possessivos marcadores de pessoa (meu, teu/vosso, seu livro), da apóstrofe de um ser 

ausente ou inanimado [...] até os nomes que qualificam (traidor, esse traidor, esse Y 

imbecil)”. Em relação ao uso do pronome eu, Adam (2011, p. 313) afirma que “[...] O EU é 

muito claramente vinculado ao poder e ao comando, bem como que a identidade do EU é uma 

identidade constituída.”. 

De acordo com Maingueneau (2013), os embreantes de primeira e segunda pessoa 

somente podem ser interpretados levando em consideração o movimento enunciativo do texto 

no qual estão inseridos. A esse respeito, o autor faz as seguintes observações:  

a) em relação às pessoas “Nós”, “você (s)”, “eu”, “[...] a interpretação dos embreantes 

de pessoa é indissociável da cena enunciativa implicada em cada texto” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 150); 

b) no tocante ao apagamento das pessoas – quando no texto não há indício do 

enunciador ou do coenunciador, nem de outros embreantes, se estabelece uma ruptura 

com a situação de enunciação. Nesse caso, o autor cita um meio-termo, que é uma 

forma de apagamento dos enunciadores (MAINGUENEAU, 2013, p. 155-157);  

c) no que diz respeito ao ethos e pessoas: um duplo apagamento – quando há uma 

estreita relação entre o emprego das pessoas, a cenografia e o ethos. Nesse sentido, 

Maingueneau (2013) afirma que “a enunciação estabelece com o leitor um modo de 

comunicação considerado como participando do mundo evocado pelo texto” 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 158, grifos do autor).  

d) quanto ao “On38”, “eles” – uma subjetividade fora da relação enunciativa. Sobre o 

elemento on, Maingueneau (2013, p. 159) informa que “ao lado das ‘pessoas’ 

propriamente ditas, enunciador e coenunciador, que se opõem a não pessoa, o francês 

dispõe também de um elemento on […]”. O autor explicita que esse elemento on 

apresenta algumas características e cita, dentre elas, as seguintes: sempre se refere a 

um ser humano (diferentemente de um verdadeiro pronome como ele); tem sempre a 

                                                 
38A forma “on” do francês pode corresponder, em português, a enunciados na posição de sujeito, as formas a 

gente, nós, enunciados com sujeito indeterminado, seja pelo recurso a se, índice de indeterminação do sujeito, 

seja pela presença de um verbo na terceira pessoa do plural sem explicação de um antecedente 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 159).  
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função de sujeito; não apresenta variação de gênero ou de número; e constitui, do 

ponto de vista morfológico, uma terceira pessoa.  

Além dessas características do elemento on, o autor afirma que essa partícula 

 

[…] apresenta uma grande polivalência; sua referência varia de acordo com 

o modo como é mobilizado no interior de um processo enunciativo 

particular. Segundo os contextos, pode ser interpretado como se referindo ao 

enunciador, ao coenunciador, à dupla enunciador + coenunciador, à não 

pessoa, a um indivíduo, um grupo, ou um conjunto indefinido (= “as 

pessoas”). Ele apresenta com efeito a particularidade de se referir a uma 

subjetividade (um ser humano, uma consciência), mas sem levar em 

consideração a distinção entre enunciador, coenunciador e não pessoa 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 159). 

 

Conforme Maingueneau (2013, p. 159), o que pode ser denomimado por “on” é 

comprendido como subjetividade, “mas com uma espécie de apagamento das fronteiras entre 

as proposições de primeira, segunda e terceira pessoas”. Para o autor, as formas mais 

utilizadas de on são para designar um ser humano indeterminado ou para se dirigir, em tom 

carinhoso, aos bebês ou aos animais domésticos. 

Em relação a “eles” coletivo, Maingueneau (2013) afirma tratar-se de um termo 

utilizado para se referir a um sujeito indeterminado que designa um grupo. De forma diferente 

do pronome habitual “eles”, que tem um antecedente, esse “eles” coletivo não tem 

antecedente. O autor informa que esse “eles” coletivo somente é usado no masculino plural e 

designa uma pluralidade. 

 

3.6.1.2 Os dêiticos espaciais e temporais  

 

De acordo com Adam (2011, p. 182), “a combinação de organizadores temporais e 

espaciais tem o objetivo de ajudar o leitor a construir um todo coerente”. Eles englobam a 

classe dos embreantes, advérbios, grupos nominais, grupos preposicionais, adjetivos, certos 

pronomes e certos determinantes. Para o autor, a categoria dos dêiticos pode ser usada como 

marca linguística da (não) assunção da responsabilidade enunciativa. Assim, os dêiticos 

 

[…] compreendem uma referência absoluta (precisa ou vaga) ou uma 

referência relativa ao cotexto (anafórica) ou ao contexto (situacional). 

Englobando a classe dos embreantes, essa categoria bastante vasta é 

constituída dos elementos que fazem referência à situação na qual o 

enunciado é produzido (ADAM, 2011, p. 118). 

 



98 

 

Dentre os elementos que podem exercer a função de dêiticos espaciais e temporais em 

um texto, Adam (2011, p. 118) cita os seguintes:  

 

a) advérbios: ontem, amanhã, aqui, hoje;  

b) grupos nominais: esta manhã, abra esta porta; 

c) grupos preposicionais: em dez minutos;  

d) adjetivos: na semana passada;  

e) certos pronomes: ele pensa em mim; 

f) certos determinantes: minha chegada. 

 

Para expandir o que foi exposto por Adam (2011) ao âmbito da teoria da enunciação, 

em relação aos dêiticos espaciais e temporais, recorremos a Maingueneau (2013), com a 

noção de embreagem enunciativa. A esse respeito, interessa registrar: 

 

Um enunciado não se assenta no absoluto; ele deve ser situado em relação a 

alguma coisa, isto é, a linguagem humana tem como característica o 

princípio de que os enunciados tomam como ponto de referência o próprio 

acontecimento enunciativo do qual são o produto. Nem todas as 

características desse acontecimento são levadas em conta, mas aquelas que 

definem a situação de enunciação linguística: enunciador e coenunciador, 

momento e lugar da enunciação (MAINGUENEAU, 2013, p. 126, grifo do 

autor). 

 

A abordagem do papel dos dêiticos na perspectiva enunciativa pode ser reforçada, 

ainda, com as noções de embreagem e embreantes, esclarecidas por estas definições: “chama-

se de embreagem o conjunto de operações pelas quais um enunciado se ancora na situação de 

enunciação, e embreantes (também chamados de ‘elementos dêiticos’), os elementos que no 

enunciado marcam essa embreagem” (MAINGUENEAU, 2013, p. 129, grifo nosso). 

Em sua abordagem da questão, Maingueneau (2013) informa que, além dos 

embreantes (ou dêiticos) de pessoas, existem também os temporais e os espaciais. Por outro 

lado, segundo esse autor, os embreantes possuem certa especificidade e, por essa razão, 

diferenciam-se de outros tipos de signos linguísticos pela forma como proporcionam ao 

coenunciador identificar os referentes. Conforme esclarece o autor, não se identifica o 

referente da mesma forma, quando se trata de um nome próprio, de um pronome ou de uma 

descrição definida, uma vez que esses três tipos de expressões nominais não são embreantes. 

De fato, como informa, 

 

um embreante tem um significado estável (“eu”, por exemplo, designa 

sempre aquele que fala), mas caracteriza-se pelo fato de que seu referente é 

identificado em relação ao ambiente espaçotemporal de cada enunciação 
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particular onde ele se encontra (MAINGUENEAU, 2013, p. 131, grifo do 

autor).  

 

Quanto a essa especificidade dos embreantes, o autor trata da referência em relação ao 

enunciado e à enunciação. A esse respeito, adverte que “nem todos os indicadores de tempo 

ou de lugar são embreantes” (MAINGUENEAU, 2013, p. 132). Nessa perspectiva, apresenta 

duas maneiras complementares de se fazer com que o coenunciador descubra o referente da 

unidade do enunciado: ele pode se apoiar na situação de enunciação (o referente é identificado 

por intermédio dos embreantes) ou em outros elementos do enunciado (o referente é 

identificado no cotexto). O autor informa que, em virtude disso, diferenciam-se duas classes 

de unidades com correspondência regular, de acordo com o tipo de referência implicado. Para 

os dêiticos temporais, ele apresenta os exemplos do Quadro 4, a seguir.  

 

Quadro 4 – Tipos de referência 

A referência é a enunciação 

(embreantes) 

A referência é o enunciado 

agora 

hoje 

ontem 

há dois dias 

amanhã 

daqui a três meses etc. 

naquele momento 

naquele dia 

na véspera 

dois dias antes 

no dia seguinte 

três meses depois 
Fonte: (MAINGUENEAU, 2013, p.132). 

 

Em relação aos dêiticos espaciais, Maingueneau (2013) afirma que ocorre o mesmo 

que com os dêiticos temporais, porém o seu sistema é mais precário.  

Na continuidade desses esclarecimentos teóricos, faz-se necessário lembrar que 

Maingueneau (2013) apresenta três tipos de referências: as referências baseadas na 

enunciação, as referências baseadas no cotexto e as referências fora de contexto, ou seja, 

aquelas que não se baseiam nem na enunciação nem no cotexto. 

 

3.6.1.3 Os tempos verbais 

 

“[…] há vários pontos de vista possíveis no estudo 

dos verbos” (PERINI, 2006, p. 133). 

 

Antes de abordarmos os tempos verbais, faremos um breve comentário sobre o tempo 

linguístico, levando em consideração a nossa escolha teórica, que se ancora na linguística 

textual e na linguística da enunciação. Iniciamos com os estudos de Sousa (2007), autora que 
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diferencia o tempo linguístico do tempo físico. Para ela, enquanto o tempo físico é 

mensurável e se volta para os acontecimentos do mundo, o tempo linguístico “[...] é um 

sistema de relações temporais que são representadas pelas formas linguísticas, 

nomeadamente, tempos verbais, adverbiais temporais e outras formas temporalizadas” 

(SOUSA, 2007, p. 32). A autora mostra que o tempo linguístico tem como tempo fundador o 

próprio tempo da enunciação. Desse modo, considera que o ato de enunciar é o ato fundador 

do tempo linguístico, pois este é visto como ponto de localização para aquilo que o sujeito 

produz na língua e pela língua. 

Quanto à noção de tempo verbal, Sousa (2007) afirma que a intuição de que a 

categoria verbo é a mais adequada para representar o tempo foi declarada por Aristóteles. 

Segundo a autora, ele postulou a temporalidade verbal (o modo de manifestação do tempo na 

e pela linguagem). Ela esclarece que, para Aristóteles, a temporalidade verbal surge marcada 

como constituição temporal dos predicados e como modo de localização da situação em 

relação ao momento da enunciação. Assim, o verbo diz o tempo e os tempos são três: 

pretérito, presente e futuro. Porém, a autora informa que essa forma de Aristóteles identificar 

o tempo verbal com o tempo linguístico chamou a atenção de muitos linguistas e gramáticos, 

dentre eles, Benveniste39, que, de acordo com Sousa (2007), considera que pôr em relação o 

tempo do acontecimento com o tempo do discurso é uma característica da frase verbal. Ainda 

sobre essa temática, Loureiro (2007) enfatiza essa relação do tempo linguístico com o tempo 

verbal. Para essa autora, 

 

[...] o tempo verbal é uma das formas de realização do tempo linguístico e 

tem por função central, tal como este, a localização temporal dos processos 

verbais. Como qualquer tempo localização(linguístico ou não), o tempo 

linguístico (e com ele o tempo verbal) tem a sua origem num ponto de 

referência indexado a uma circunstância precisa, que passa a funcionar como 

marco fixo para um determinado universo de referências. No caso concreto 

do tempo linguístico, esse marco é o intervalo da enunciação: o tempo 

linguístico (tempo construído no/pelo discurso) é um tempo deíctico, 

ancorado, na sua génese, ao tempo do eu-que-fala. Em relação a este marco, 

os intervalos configurados na frase apresentam uma de três situações 

possíveis: ora são anteriores, ora são contemporâneos, ora são posteriores 

(LOUREIRO, 2007, p. 20, grifos da autora). 

 

Para Benveniste (2006), a temporalidade é produzida na e pela enunciação. Assim, 

conforme esse autor, 

                                                 
39BENVENISTE, Émile. Problèmes de Linguistique Générale T. I.Paris: Gallimard, 1966. 

BENVENISTE, Émile. Problèmes de Linguistique Générale T. II.Paris: Gallimard, 1974. 
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[...] da enunciação procede a instauração da categoria do presente, e da 

categoria do presente nasce a categoria do tempo. Ele é esta presença no 

mundo que somente o ato de enunciação torna possível, porque, é necessário 

refletir bem sobre isso, o homem não dispõe de nenhum outro meio de viver 

o “agora” e de torná-lo atual senão realizando-o pela inserção do discurso no 

mundo. Poder-se-ia mostrar pelas análises de sistemas temporais em diversas 

línguas a posição central do presente. O presente formal não faz senão 

explicitar o presente inerente à enunciação, que se renova a cada produção 

de discurso, e a partir deste presente contínuo, coextensivo à nossa própria 

presença, imprime na consciência o sentimento de uma continuidade que 

denominamos “tempo”; continuidade e temporalidade que se engendram no 

presente incessante da enunciação, que é presente do próprio ser e que se 

delimita, por referência interna, entre o que vai se tornar presente e o que já 

não o é mais (BENVENISTE, 2006, p. 85, 86). 

 

A esse respeito, Weissheimer (2003), por sua vez, ressalta que os tempos verbais são 

também componentes da categoria de índices de tempo proposta por Benveniste. Nesse 

sentido, destaca que, para esse linguista,  

 

[…] dentre os tempos verbais, o presente ocupa lugar primordial, pois 

coincide com o momento da enunciação, o momento em que a linguagem é 

colocada em ação pelo discurso. O presente ocupa posição axial no discurso, 

pois a única maneira que o homem tem de viver o “agora” é realizando-o 

através da inserção do discurso no mundo. Os demais tempos verbais, 

portanto, distinguem-se uns dos outros sempre pela sua relação com o tempo 

presente (WEISSHEIMER, 2003, p. 4). 

 

Por seu turno, Adam (2011) também informa que os tempos verbais estão relacionados 

aos diversos tipos de localização relacionados à posição do enunciador e dividem-se em 

vários planos, dentre estes, as oposições entre o presente e o futuro do pretérito ou entre o 

presente de verdade generalizada e o par pretérito imperfeito-pretérito perfeito. 

Ao tratar dos tempos verbais no discurso para analisar a proposta apresentada por 

Weinrich40, em sua obra Tempus, e verificar sua adequação ao português, Koch (2011) afirma 

que, ao estudar os tempos verbais do francês, Weinrich (1968) mostra que 

 

[...] as marcas do tempo são altamente redundantes nos enunciados da 

língua; b) existem leis de concordância dos tempos dentro do período 

(“consecutivo temporum”); c) os tempos não têm vinculação com o tempo 

(“Cronos”); d) distribuem-se em dois grupos ou sistemas temporais, com 

empregos distintos e que não se combinam, normalmente, no mesmo período 

(KOCH, 2011, p. 35, grifos da autora). 

                                                 
40 WEINRICH, H. Tempus, Besprochene und Erzähite Welt. Madri: Gredos, 1968. 
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Os dois grupos ou sistemas temporais citados por Koch (2011) são denominados por 

Weinrich de Grupo I e Grupo II. O Grupo I – indicativo – corresponde aos tempos presente, 

pretérito perfeito composto, futuro do presente, futuro do presente composto, além das 

locuções verbais formadas com esses tempos. O Grupo II – indicativo – engloba os seguintes 

tempos: pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito, pretérito mais-que-perfeito, futuro do 

pretérito e locuções verbais formadas com tais tempos.  

Quanto aos modos subjuntivo, imperativo, infinitivo, gerúndio e particípio, Koch 

(2011, p. 39) considera-os como semitempos, pois são vistos pela autora como 

 

[…] formas verbais de espécies diferentes, mas, de modo algum, formas 

verbais em sua totalidade, já que se mostram indiferentes à distinção entre 

mundo comentado e mundo narrado. Podem, porém, fixar a perspectiva ou 

estabelecer o relevo, e apresentam-se, na maioria dos casos, ligados a um 

tempo pleno, que lhes determina a situação comunicativa. 

 

Por sua vez, ao tratarem da recorrência de tempos verbais, Koch e Elias (2011) 

afirmam que há uns que servem para narrar (pretérito perfeito, imperfeito, mais-que-perfeito e 

futuro do pretérito do indicativo) e outros para comentar, criticar e apresentar reflexões 

(presente, futuro do presente, pretérito perfeito simples e composto do indicativo). Essas 

autoras defendem que, na narrativa, o pretérito perfeito marca o primeiro plano e o pretérito 

imperfeito, o segundo. Esse último é também denominado de plano de fundo. Elas ressaltam 

que a repetição de um mesmo tempo verbal pode informar ao leitor se estamos diante de uma 

narração ou fazendo comentários, críticas ou discussões. Conforme as autoras, as narrativas 

indicam o primeiro plano, ou seja, o plano das ações dos personagens, a trama propriamente 

dita, enquanto as descrições de espaços, ambientes e personagens referem-se ao segundo 

plano. Assim, a mudança na sequência de tempos verbais seria uma forma de avisar ao leitor 

de que vai ocorrer ou uma mudança de plano, primeiro ou segundo ou uma mudança de 

atitude comunicativa, ou seja, narrativa ou comentário.  

Com base nos estudos do linguista alemão Weinrich (1964), que tomou por base a 

língua francesa, Koch (2006) apresenta os tempos verbais divididos em dois tipos de atitude 

comunicativa: mundo comentado e mundo narrado. Nessa perspectiva, conforme a autora, 

 

no mundo comentado, o locutor responsabiliza-se, compromete-se com 

aquilo que enuncia, isto é, há uma adesão máxima do locutor ao seu 

enunciado, o que cria uma “tensão” de que estão diretamente envolvidos no 

discurso; no mundo narrado, a atitude do locutor é distensa, “relaxada”: ele 

se distancia do seu discurso, não se compromete com relação ao dito: 
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simplesmente relata fatos, sem interferência direta (KOCH, 2006, p. 54, 

grifos da autora). 

 

Ainda com base nos estudos de Weinrich (1964), Koch (2006) afirma que, segundo 

esse linguista, além da atitude comunicativa, o sistema temporal do verbo pode indicar a 

perspectiva e o relevo. Desse modo, segundo a autora, 

 

a) quanto à perspectiva, existem os tempos-zero (tempos-base, isto é, tempos 

sem perspectiva), em cada mundo: no comentado, o presente; no narrado, 

opretérito perfeito e o pretérito imperfeito (KOCH, 2006, p. 55, grifos da 

autora); 

b) a perspectiva retrospectiva, no mundo comentado, é dada pelo pretérito 

perfeito composto e a prospectiva, pelo futuro do presente; no mundo 

narrado, a retrospectiva é assinalada pelo pretérito-mais-que-perfeito, e a 

prospectiva, pelo futuro do pretérito (KOCH, 2006, p. 56, grifos da autora); 

c) a indicação do relevo ocorreria somente no mundo narrado: pretérito 

perfeito simples indica o primeiro plano (ação propriamente dita) e o 

pretérito imperfeito, o segundo plano (pano de fundo, background) (KOCH, 

2006, p. 56, grifos da autora). 

 

Koch (2006) ressalta que a classificação dos tempos verbais de Weinrich (1964) 

apresenta alguns problemas em relação à língua portuguesa, sendo que o mais importante 

desses problemas diz respeito ao pretérito perfeito simples, pois é muito frequente tanto nos 

textos que fazem parte do mundo comentado quanto nos textos que pertencem ao mundo 

narrado. Por essa razão, a autora destaca que é preciso admitir a presença do pretérito simples 

no mundo narrado e no mundo comentado, mesmo com valores diferentes, pois no mundo 

narrado ele é o tempo-zero, o tempo base, sem perspectiva, enquanto, no mundo comentado, o 

tempo-zero é o presente e o pretérito perfeito tem valor retrospectivo com relação ao tempo-

zero. A autora menciona outra noção importante da teoria de Weinrich (1964), que é a 

metáfora temporal, pois, nesse caso, pode ocorrer o emprego de um tempo de um dos mundos 

no interior do outro.  

De acordo com Adam (2011, p. 289), ao definir a textualidade como uma dimensão 

entre continuidade e descontinuidade, pode-se dizer que “as variações enunciativas marcadas 

pelas formas verbais fazem parte dos efeitos de sentido próprios aos textos”. Dessa forma 

conforme o autor, 

 

como os tempos da enunciação do discurso acompanham, preferencialmente, 

os pronomes EU ( sujeito da enunciação), TU/VÓS e os advérbios dêiticos, e 

como os tempos da história acompanham, preferencialmente, os pronomes 

ELE (S), ELA (S) e EU (sujeito do enunciado) e os advérbios não dêiticos, 
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acontece que PR41 de definição e PR gnômico acompanham,  

preferencialmente, os pronomes sujeitos ON [nós, alguém, a gente, -se], 

TAL ou QUEM, cujo valor “indefinido” se estende a indivíduos genéricos 

(ADAM, 2011, p. 292). 

 

De acordo com Perini (2006), o verbo pode ser identificado por meio de inúmeras 

características. A principal delas é que o verbo pertence a um lexema, ou seja, um conjunto de 

palavras. Os membros dessas palavras se diferenciam por terminações de pessoa e tempo.   

O tempo verbal é uma das formas de realização do tempo linguístico e este tem origem 

no ato de enunciação (há uma relação entre o tempo linguístico, os tempos verbais e o tempo 

da enunciação). O verbo indica o tempo em que o sujeito enuncia, ou seja, atua na língua. O 

tempo presente ocupa um lugar de destaque no discurso. Além de coincidir com o momento 

da enunciação, este serve de base aos demais tempos verbais para que se diferenciem uns dos 

outros. Há tempos verbais que servem para narrar (pretérito) e outros que são usados para 

comentar (presente).  

 

3.6.1.4 As modalidades 

 

Quanto a essa categoria, Adam (2011) cita as modalidades sintático-semânticas 

maiores téticas (asserção e negação), hipotéticas (real ou ficcional), as modalidades objetivas, 

intersubjetivas e subjetivas, bem como os verbos e os advérbios de opinião, os lexemas 

avaliativos afetivos, avaliativos e axiológicos. Nessa categoria textual, o autor inclui três tipos 

de unidades gramaticais: o advérbio, o grupo preposicional e a proposição subordinada. Em 

relação aos modalizadores de enunciação e aos modalizadores de enunciado, ele informa que, 

enquanto os primeiros incidem sobre o dizer, os segundos referem-se ao dito. 

De acordo com Charadeau e Maingueneau (2008, p. 334, grifo do autor), as 

modalidades são “facetas de um processo mais geral de modalização, de atribuição de 

modalidades ao enunciado, pelo qual o enunciador, em sua própria fala, exprime uma atitude 

em relação ao destinatário e ao conteúdo do seu enunciado”. Alguns autores fazem distinção 

entre modalidade e modalização, dentre estes Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 334). 

Esses autores consideram que “as modalidades são facetas de um processo mais geral de 

modalização, de atribuição de modalidades ao enunciado, pelo qual o enunciador, em sua 

própria fala, exprime uma atitude em relação ao destinatário e ao conteúdo de seu enunciado”. 

Já a modalização, segundo os autores, “designa a atitude do sujeito falante em relação ao seu 

                                                 
41 PR= présent. 
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próprio enunciado”. Para eles, essa atitude deixa marcas de diversos tipos, dentre estas, 

morfemas, prosódias, mímicas. Os autores consideram também que essas marcas são unidades 

discretas, enquanto a modalização é um processo contínuo.  

Por sua vez, Maingueneau (2013) defende que todo enunciado apresenta marcas de 

modalidade que podem se limitar ao modo verbal, dentre estes, o indicativo e o subjuntivo.  O 

autor cita a atitude do enunciador face ao que se diz ou a relação que o enunciador constrói 

com o coenunciador por meio do seu ato de enunciação. Desse modo, “o fato de todo 

enunciado ter um valor modal, de ser modalizado pelo enunciador, mostra que a palavra só 

pode representar o mundo se o enunciador, direta ou indiretamente, marcar sua presença por 

meio do que diz” (MAINGUENEAU, 2002, p. 128-129, grifo do autor). 

Para Maingueneau (2013), as operações de modalização dizem respeito à maneira 

como o enunciador situa-se em relação ao que diz. Esse autor informa que as modalizações 

correspondem à “relação que o locutor mantém com aquilo que ele diz: o locutor pode fazer 

julgamentos de valor ou indicar se ele adere ou não ao dito” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

146). 

Quanto à modalização em discurso segundo, Maingueneau (2013) afirma que há um 

modo simples e discreto para um enunciador indicar que não é o responsável por um 

enunciado. Isto é, “basta-lhe indicar, assinalando com a ajuda de um marcador específico, que 

ele exprime um outro ponto de vista que não é o seu. Fala-se, então, de modalização em 

discurso segundo” (MAINGUENEAU, 2013, p. 179, grifo do autor). 

Ao fazer uma abordagem das modalidades do discurso, Koch (2011, p. 71) afirma que 

“na estruturação do discurso, a relação entre enunciados é frequentemente projetada a partir 

de certas relações de modalidade, donde se depreende a sua importância pragmática”. A 

autora informa que também é fundamental para a análise de textos argumentativos o 

conhecimento das leis que norteiam a oposição e as relações entre conceitos.  

Nessa abordagem das modalidades do discurso, ou seja, enfocada sob o ponto de vista 

da pragmática linguística, a autora informa que “[…] consideram-se as modalidades como 

parte da atividade ilocucionária já que revelam a atitude do falante perante o enunciado que 

produz” (KOCH, 2011, p.72). Ela expande essa informação com os estudos de Parret (1976)42 

e afirma que este considera as modalidades sob o ponto de vista da pragmática linguística 

como “atos ilocucionários constitutivos da significação dos enunciados, sendo motivadas pelo 

jogo da produção e do conhecimento das intenções do falante e, como os demais atos de 

                                                 
42PARRET, H. et. Modalités. Langages. Paris: Dedier-Larousse, n. 43, 1976.  
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linguagem, classificáveis e convencionalizadas” (KOCH, 2011, p. 72).  Essa autora informa 

ainda que, de acordo com Guimarães (1976)43 e (1979)44, postula-se, também, um caráter 

ilocucionário argumentativo.  

Koch (2011) cita como modalidades tradicionalmente reconhecidas as modalidades 

aléticas, ontológicas ou aristotélicas. Conforme a autora, essas modalidades “referem-se ao 

eixo da existência, ou seja, determinam o valor de verdade de proposições. São, pois, 

extensionalmente motivadas, por dizerem respeito à verdade das coisas” (KOCH, 2011, p. 

72). 

Outras modalidades citadas por Koch (2011) são as modalidades epistêmicas e as 

deônticas. As modalidades epistêmicas “referem-se ao eixo da crença, reportando-se ao 

conhecimento que temos de um estado de coisas”. Já as modalidades deônticas “referem-se ao 

eixo da conduta, isto é, à linguagem das normas, àquilo que se deve fazer” (KOCH, 2011, p. 

75).  

Em relação aos modos aléticos e aos modos deônticos, Koch (2011, p. 77) informa 

também que,  

 

enquanto os modos aléticos se referem aos objetos do pensamento e os 

epistêmicos, ao próprio pensamento, os modos deônticos e axiológicos 

referem-se a conceitos que constituem como que a sua face subjetiva: 

disposições do sentimento, no caso dos valores, disposições normativas, no 

caso dos imperativos.  

 

De acordo com Koch (2015), os modalizadores podem ser tomados em sentido amplo 

e em sentido restrito. Desse modo, 

 

os modalizadores stricto sensu são aqueles que expressam as modalidades 

que, desde muito tempo, vêm sendo objeto de estudo da lógica e da 

semântica: aléticas, epistêmicas, deônticas. A par destes, há os 

modalizadores lato sensu, entre os quais se podem mencionar os 

axiológicos, atitudinais e atenuadores (KOCH, 2015, p. 133, grifos da 

autora). 

 

Apresentamos esses tipos de modalizadores citados por Koch (2015), de forma 

detalhada, no Quadro 5 a seguir:  

 

                                                 
43GUIMARÃES, E. R. Da modalidade e auxiliarização verbal em língua portuguesa. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Filosofia e Letras, Universidade de São Paulo, 1976.  
44______.Modalidade e argumentação linguística. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia e Letras, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979. 
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Quadro 5 – Modalizadores 

Modalizadores stricto sensu Modalizadores lato sensu 

Modalizadores aléticos: “referem-se à 

necessidade ou possibilidade da própria 

existência dos estados e das coisas no 

mundo. São pouco comuns em textos da 

língua natural, por se confundirem 

geralmente com os epistêmicos ou os 

deônticos: ou nos referimos ao conhecimento 

que temos a respeito dessa existência ou à 

sua obrigatoriedade/facultatividade”.  

Os modalizadores axiológicos 

“expressam uma avaliação dos eventos, 

ações, situações a que o enunciado faz 

menção”.  

Modalizadores epistêmicos: 

“assinalam o comprometimento/engajamento 

do locutor com relação ao seu enunciado, o 

grau de certeza com relação aos fatos 

enunciados”.  

Modalizadores atitudinais ou afetivos 

“são aqueles que encenam a atitude 

psicológica com que o enunciador se 

representa diante dos eventos de que fala o 

enunciado”.  

Os modalizadores deônticos “indicam 

o grau de imperatividade/facultatividade 

atribuído ao conteúdo proposicional”.  

Modalizadores atenuadores “são 

aqueles que têm em vista a preservação das 

faces dos interlocutores”.  
Fonte: (KOCH, 2015, p. 133-136). 

 

Além dos modalizadores citados no Quadro 5, a autora apresenta os modalizadores 

considerados como delimitadores de domínio (hedges), ou seja, “os marcadores que 

explicitam o âmbito dentro do qual o conteúdo do enunciado deve ser verificado (=estou 

falando do ponto de vista x)” (KOCH, 2015, p. 136). 

Outro tipo de modalizadores citado por Koch (2015) é o dos comentadores do modo 

como o enunciador se representa perante o outro no ato de enunciação. Segundo a autora, por 

meio desse tipo de modalizadores, o enunciador se representa em face do interlocutor como 

sendo franco, honesto, sincero.  

A autora expõe ainda que o locutor, quando produz um discurso, demonstra suas 

intenções e sua atitude diante dos enunciados que constrói por meio de consecutivos atos 

ilocucionários de modalização. Desse modo, esses atos “se atualizam por meio dos diversos 

modos de lexicalização que a língua oferece (operadores modais)” (KOCH, 2011, p. 84). 

Dentre os diversos tipos de lexicalização possíveis das modalidades, a autora cita os 

seguintes:  

 

a) performativos explícitos: eu ordeno, eu proíbo, eu permito etc.; 

b) auxiliares modais: poder, dever, querer, precisar etc.; 

c) predicados cristalizados: é certo, é preciso, é necessário, é provável etc.; 

d) advérbios modalizadores: provavelmente, certamente, necessariamente, 

possivelmente etc.; 
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e) formas verbais perifrásticas: dever, poder, querer + infinitivo; 

f) modos e tempos verbais: imperativo; certos empregos de subjuntivo; uso 

do futuro do pretérito com valor de probabilidade, hipótese, notícia não 

confirmada; uso do imperfeito do indicativo com valor da irrealidade etc.; 

g) verbos de atitude proposicional: eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho etc.; 

h) entonação: (que permite por ex.; distinguir uma ordem de um pedido, na 

linguagem oral);  

i) operadores argumentativos: pouco, um pouco, quase, apenas, mesmo etc. 

(KOCH, 2011, p. 84). 

 

Quanto ao recurso às modalidades, Koch (2011 p. 85) afirma que este permite ao 

locutor 

 

[...] marcar a distância relativa em que se coloca com relação ao enunciado 

que produz, seu maior ou menor grau de engajamento com relação ao que é 

dito, determinando o grau de tensão que se estabelece entre os interlocutores: 

possibilita-lhe, também, deixar claros os tipos de atos que deseja realizar e 

fornecer ao interlocutor “pistas” quanto às suas intenções; permite, ainda, 

introduzir as modalizações produzidas por outras “vozes” incorporadas ao 

seu discurso, isto é, oriundas de enunciadores diferentes; torna possível, 

enfim, a construção de um “retrato” do evento histórico que é a produção do 

enunciado. 

 

De acordo com Koch (2011), dentro de uma teoria da linguagem que leva em conta a 

enunciação, são considerados modalizadores “todos os elementos linguísticos diretamente 

ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como indicadores das 

intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso” (KOCH, 2011, p. 

133). Assim, conforme a autora, 

 

estes elementos caracterizam os tipos de atos de fala que deseja 

desempenhar, revelam o maior ou menor grau de engajamento do falante 

com relação ao conteúdo proposicional veiculado, apontam as conclusões 

para as quais os diversos enunciados podem servir de argumento, selecionam 

os encadeamentos capazes de continuá-los, dão vida, enfim, aos diversos 

personagens cujas vozes se fazem ouvir no interior de cada discurso (KOCH, 

2011, p. 133). 

 

Segundo Fiorin (2012), atualmente, a linguística apresenta uma abordagem 

enunciativa da modalização. Desse modo, com base em Pottier (1992)45, o autor afirma que 

confere a essa abordagem enunciativa da modalização “o papel de exprimir a posição do 

enunciador em relação àquilo que diz” (FIORIN, 2012, p. 119).  

                                                 
45 POTTIER, Bernard. Théorie et analyese en linguistique.Paris: Hachette, 1992. 
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Quanto à manifestação linguística das modalidades, Fiorin (2012) informa que estas 

podem ser reveladas por meios lexicais ou por meios gramaticais, bem como que todas as 

palavras lexicais podem revelar modalidades, citando como exemplo as seguintes classes de 

palavras: substantivos, adjetivos, verbos (principalmente aqueles que, tendo um complemento 

infinitivo ou oracional, não são aspectualizadores), bem como os modos indicativos e 

subjuntivos e os advérbios.  

 Fiorin (2012) aponta que a modalização como procedimento discursivo é o 

estabelecimento de percursos modais no texto, determinados a partir de compatibilidades e 

incompatibilidades. Dessa forma, o autor ressalta que “as manifestações linguísticas das 

modalidades servem de pistas para a compreensão da discursivização das modalidades” 

(FIORIN, 2012, p. 126). Para esse autor, uma teoria do discurso necessita de uma teoria forte 

das modalidades, pois “a modalidade é inerente ao ato de dizer e, portanto, um elemento 

indispensável para a compreensão da discursivização” (FIORIN, 2012, p. 132). 

  

3.6.1.5 Os diferentes tipos de representação da fala das pessoas 

 

Segundo Adam (2011, p. 119, grifos do autor), “os diferentes tipos de representação 

da fala das pessoas ou das personagens geram uma tensão entre a busca de uma continuidade 

enunciativa da narração e as rupturas que toda fala representada introduz”. Desse modo, para 

Adam (2011), a descontinuidade é marcada com o discurso direto (DD), e a sua forma não 

marcada, denominada discurso direto livre (DDL), é atenuada pelo caráter integrado do 

discurso indireto (DI) e do discurso narrativizado (DN), nos quais a continuidade dos 

índices referenciais nominais, dos dêiticos (índices de pessoas e advérbios) e dos tempos 

verbais é garantida. Conforme o autor, o discurso indireto livre (DIL) introduz uma 

representação mais complexa da fala: nem heterogeneidade mostrada (DD e DDL) nem 

homogeneidade (DI e DN). Nesse sentido, o autor adverte que não se deve confundir essas 

primeiras formas de representação da fala com as modalizações em discurso segundo ou 

fixação de um quadro mediador. 

Para Maingueneau (2013, p. 179, grifos do autor), “toda forma de discurso relatado 

constitui uma enunciação sobre outra enunciação; põem-se em relação dois 

acontecimentos enunciativos; uma enunciação citante e uma enunciação citada.”. 

De acordo com Authier-Revuz (1998, p. 133), o discurso relatado corresponde aos 

“modos de representação no discurso de um discurso outro”. A autora afirma que, numa visão 
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tradicional, o discurso tem sido, limitadamente, apresentado como uma espécie de progressão 

e exposto de três formas:  

 

a) o discurso direto (DD), “funcionamento ‘simples’ no plano sintático e 

‘fiel’ e ‘objetivo’ no plano semântico-enunciativo”. 

b) o discurso indireto (DI); “[...] uma variante morfossintática, derivável a 

partir do DD por “regras” de transformação das pessoas e dos tempos”.  

c) o discurso indireto livre (DIL) “um indireto suavizado pela supressão do 

termo subordinante, ou uma mistura de DI e DD, caracterizado como 

forma literária [...]” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 134). 

 

Esses tipos de discurso (DD, DI e DIL) são descritos por Authier-Revuz (1998) da 

seguinte forma: o DD – é relativamente bem mais complexo que o DI, sendo sua propriedade 

característica a autonímia46 e não a textualidade. Na perspectiva de Authier-Revuz (1998, p. 

134), esse tipo de discurso “não pode ser considerado como ‘objetivo’, na medida em que 

reproduzir a materialidade exata de um enunciado não significa restituir o ato de enunciação 

[...]”; o DI – esse tipo de discurso não é um DD subordinado, pois, segundo a autora, ele não 

deriva de nenhuma das regras gramaticais, mas de duas operações distintas referentes ao 

discurso outro que é relatado, quais sejam: a citação-relíquia (DD) e a reformulação-tradução 

(DI); e o DIL – é uma forma original, não uma forma especificamente literária, pois, segundo 

a autora, esse tipo de discurso existe em grande quantidade no discurso oral cotidiano, no 

campo político, na imprensa e nos ensaios. 

Ainda em relação ao DD, DI e DIL, Authier-Revuz (1998, p.134-135) afirma que essa 

trilogia (DD, DI, DIL) “é uma descrição parcial47 e empobrecedora48 do campo da 

representação do discurso outro no discurso”. De acordo com a autora, o discurso relatado no 

sentido estrito assume as formas de DD e DI. Assim, ela faz uma associação do DI com a 

autonímia. Nessa perspectiva, Authier-Revuz (1998, p. 139) defende que, “no DI, o 

enunciador relata outro ato de enunciação e usando suas próprias palavras, pelas quais ele 

reformula as palavras de outra mensagem: o modo semiótico do DI é, de maneira 

heterogênea, o modo padrão”. Sobre o DD, a autora afirma  que 

 

                                                 
46 “Fenômeno linguístico caracterizado pela menção de um signo como forma de autodesignação” (FLORES et 

al., 2009, p. 55).  
47 “[...] de um lado existem outras formas tais como o discurso direto livre e, de outro, o conjunto da 

modalização do discurso em discurso segundo” (AUTHIER-REVUZ 1998, p. 134-135).  
48 “[...] ela não situa o inventário das formas da representação, num discurso, de um outro discurso – formas que 

se podem chamar formas da ‘heterogeneidade mostradas’ – pela relação ao fato capital que se pode chamar 

‘heterogeneidade constitutiva’ de todo discurso, designando, com isso, a presença permanente, profunda, de 

‘outros lugares’, do ‘já dito’ dos outros discursos condicionando todas as nossas palavras e ressoando nelas” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 134). 
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[...] o enunciador relata um outro ato de enunciação e, usando suas próprias 

palavras na descrição que faz da situação de enunciação e (quem fala, a 

quem, quando...?), ou seja, naquilo que chamamos sintagma introdutor, mas 

faz menção às palavras da mensagem que relata: o modo semiótico do DD é 

assim, heterogêneo: padrão no sintagma introdutor, ele é autônimo na parte 

“citada”, isto é, mostrada (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 139, grifos da 

autora).  

 

Os dois exemplos49 demonstrados a seguir ilustram as propriedades destacadas por 

Authier-Revuz (1998, p. 139), que, segundo essa autora, o DD apresenta para a autonímia. 

 

Talvez João lhe diga para ficar. 

Modo-padrão; L usa suas palavras 

Talvez João lhe diga:       “Não vá”. 

Modo-padrão                     modo autônimo  

L usa suas palavras      L menciona palavras que imagina para l (= João). 

 

Desse modo, conforme Authier-Revuz (1998, p. 139-140), 

 

1) a mensagem relatada, colocada na escrita entre aspas, tem a função, na 

frase global, de um SN substituindo as funções de OD do verbo discendi, 

qualquer que seja sua natureza sintática. Assim, o DD oferece, via estatuto 

autônimo de sua citação, uma estrutura sintática particular, na qual qualquer 

coisa pode vir a funcionar como OD do introdutor sem perturbar a 

gramaticalidade da frase, ao contrário do DI, que é uma frase “normal” que 

obedece a todas as coerções e restrições de combinação da gramática da 

língua[...]; 

2) a mensagem citada em DD, em seu caráter autônimo, suspende a 

possibilidade de sinonímia: isso significa que a mensagem “mostrada” em 

DD é dada em sua materialidade significante: o DD não enuncia um 

conteúdo como o DI, ele mostra uma cadeia significante (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 139-140). 
 

A autora mostra que “essa propriedade será – no caso em que o sintagma introdutor 

descreve um ato de enunciação como tendo efetivamente acontecido anteriormente (ele 

disse...; ele diz frequentemente) – interpretada mais frequentemente como correspondendo a 

uma reprodução textual da mensagem inicial” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p.140). No que diz 

respeito às formas de DR, no sentido estrito de formas explícitas, conforme Authier-Revuz 

(1998), essa forma de discurso é constituída pelo discurso direto e pelo discurso indireto. 

Nesse sentido, a autora faz a seguinte afirmação: “o que um DR relata não é uma frase ou um 

enunciado, é um ato de enunciação50” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 145-146). O esquema a 

                                                 
49 Exemplos retirados do texto original (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 139). 
50 “[...] um ato de enunciação E, definido por um par de interlocutores L, R, uma situação SIT, com seu Tempo, 

seu Lugar, e, entre a infinidade de dados referenciais, um acontecimento particular que é o ato de enunciação e 
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seguir representa, segundo Authier-Revuz (1998), os elementos (DD e DI) que estão 

envolvidos em todo DR.  

 

Figura 2 – Representação dos elementos envolvidos em todo DR (DD ou DI) 

 

Fonte: (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 146). 

 

Desse modo, com base nos elementos envolvidos no DR, Authier-Revuz (1998, p. 

146) faz duas observações: 

a) sobre a questão das fronteiras do DR; 

b) sobre a questão do sentido dos enunciados.  

No que concerne à questão das fronteiras do DR, Authier-Revuz (1998, p.146, grifos 

da autora) mostra que o DR “supõe que e (o objeto de M) seja diferente de E: é o que 

significa relatar um outro ato de enunciação”. Sobre a questão do sentido, a autora informa 

que “o DR impõe crucialmente a questão do sentido de um enunciado, isto é, de um 

acontecimento de fala único na situação particular de enunciação, que não se deve confundir 

com o significado de uma frase, descritível de modo diferenciável no interior do sistema da 

língua”. Desse modo, “[...] o que caracteriza todo o DR (DD ou DI) é que a situação de 

enunciação e na qual e através da qual a mensagem M de e ganha sentido não é um dado de 

fato, como em um ato de fala ordinário, mas está presente apenas pela descrição que L faz 

dela em M” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 148, grifos da autora). Diante desse pensamento, a 

autora  conclui que 

 

1) nenhum DR, por mais longa e minuciosa que seja a descrição da situação 

de enunciação dada por L (quem fala, para quem, quando, onde, em que 

circunstâncias, que atmosfera, em que tom, com que gestos etc.?) no 

sintagma introdutor, pode ser considerado como restituição “completa”, fiel, 

de outro ato de enunciação que ele tenha como objeto;  

                                                                                                                                                         
que é objeto da mensagem M de E: e sendo ele mesmo, definido por l, r, sit...” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 

146). 
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2) um DD escrupulosamente textual não pode, por isso, ser considerado 

como fiel ou objetivo. Citar m exatamente não impede que e reconstruído, 

descrito por L; e é essa descrição de (l, r, sit) por L que dá a grade, o quadro 

de interpretação do m reproduzido (AUTHIER REVUZ, 1998, p. 148-149, 

grifos da autora). 

 

Quanto ao modo de operação de DD textual, Authier-Revuz (1998) elabora o esquema 

47, apresentado a seguir, para enfatizar o papel dos sintagmas introdutores, das descrições 

definidas e dos inúmeros elementos adverbiais.  

 

Figura 3 – Modo de operação de DD textual 

 

Fonte: (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 149). 

 

Tendo em vista o que está exposto no esquema 47, Authier-Revuz (1998, p. 149) 

ressalta a importância daquilo que é denominado de sintagmas introdutores, pois neles “estão 

em jogo a variedade lexical dos verbos discendi, a das ‘descrições definidas’, pelas quais um 

indivíduo (l,r) pode ser nomeado, e a infinidade dos elementos adverbiais suscetíveis de serem 

adjuntos do verbo discendi”. Dessa maneira, ao apresentar o DD: estrutura heterogênea versus 

o DI: estrutura homogênea, Authier-Revuz (1998) afirma que não se trata de duas variantes 

sintáticas em que o DI seria obtido por uma transformação de subordinação a partir do DD, 

mas, sim, que  

 

[...] trabalhamos com os DD/DI como dois modos radicalmente distintos de 

representação de um outro ato de enunciação: um, o DD, correspondendo a 

uma operação de citação da mensagem do ato relatado; o outro, o DI, como 

uma operação de reformulação, isto é, de produção de um enunciado como 

tendo o mesmo sentido que a m do ato relatado (AUTHIER-REVUZ, 1998, 

p. 150). 

 

Portanto, a autora expõe que ocorre uma oposição entre o DD, que apresenta uma 

estrutura heterogênea, excepcional na língua, e o DI, que possui uma estrutura homogênea, da 

sintaxe normal da língua, em vários níveis de análise. Dessa forma, Authier-Revuz (1998) traz 

seu estudo realizado sobre o discurso relatado, dividido em três modalidades: 
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a) discurso direto; 

b) discurso indireto; 

c) discurso indireto livre. 

A autora ressalta que na perspectiva tradicional há impropriedades. Um exemplo da 

observação feita por ela, nesse sentido, é afirmar que o DD reproduz, com fidelidade e 

objetividade, as palavras ditas por outrem, pois, para Authier-Revuz (1998), o DD na cadeia 

discursiva é outro ato de enunciação. 

 

3.6.1.6 As indicações de quadros mediadores 

 

Os introdutores como segundo, de acordo com, para, modalização por um tempo 

verbal como o futuro do pretérito, escolha de um verbo de atribuição da fala (afirmam, 

parece), reformulações do tipo (é) de fato, na verdade são formas que Adam (2011) denomina 

de mediativo ou quadro mediador, seguindo Slatka Guentchéva, ou modalização em discurso 

segundo, conforme Authier-Revuz. Na perspectiva de Adam (2011), Authier-Revuz distingue 

também as formas de representação do outro no discurso, denominadas por ela de 

modalização (conotação) autonímica. 

A esse respeito, Neves (2012) afirma que o mediativo constitui uma subcategoria da 

modalidade. O valor mediativo se constrói a partir de uma ruptura enunciativa. Essa ruptura 

pode ser global ou afetar apenas um dos parâmetros (os enunciadores ou os instantes). 

Conforme a autora, os primeiros estudos sobre as marcas que o identificam foram realizados 

mediante a descrição de diversas línguas, pois essas línguas possuem índices gramaticais que 

podem indicar a fonte da informação.  

Neves (2012) aponta que, num enunciado com o mediativo, há construção da 

validação de uma relação predicativa (uma asserção), o que se reflete no grau de 

conhecimento que o enunciador demonstra ter do conteúdo proposicional. A autora informa 

que, no caso do mediativo, a fonte enunciativa não é o sujeito enunciador, mas o sujeito 

mediatizado, alguém a quem ele recorre para se distanciar completamente do conhecimento a 

ser veiculado.  

Lourenço (2015), com base nos pressupostos teóricos elaborados por Guentchéva 

(1994, 1996)51, voltados à categoria gramatical, afirma que essa categoria gramatical, entre 

                                                 
51GUENTCHÉVA, Zlatka. Manifestations de la catégorie du médiantif dans les temps du français. Langue 

Française. Paris, v. 10.2, n. 1. p. 8-23, 1994. 
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outras funções, encarrega-se de indicar a fonte do conteúdo quando do processo do enunciado. 

Segundo a autora, essa categoria gramatical 

 

[…] caracteriza-se como um recurso linguístico usado pelo enunciador para 

marcar uma atitude de distanciamento e, simultaneamente, por consequência, 

marcar também seu não engajamento diante das informações expressas, uma 

vez que elas têm sua origem de ordem indireta (LOURENÇO, 2015, p. 61). 

 

A autora ressalta que a categoria do mediativo nos pressupostos teóricos de 

Guentchéva (1994, 1996) volta-se a considerações linguísticas vindas do campo da semântica, 

resultando, assim, na visão de que “o enunciador assume enquanto mediador da(s) 

informação(es) que divulga, assumindo uma atitude de não engajamento, de não 

comprometimento com o texto por ele veiculado” (LOURENÇO, 2015, p. 62). Ela acrescenta 

que essa categoria do mediativo não se limita apenas ao posicionamento assumido pelo 

enunciador diante do enunciado, pois abrange, da mesma forma, os aspectos epistemológicos 

e cognitivos da mensagem enunciada nos discursos elaborados nos diversos domínios. Desse 

modo,  

 

observar o fenômeno da mediatividade nos permite empreender uma 

atividade interpretativa do semanticismo que algumas palavras, marcadas 

morfologicamente, absorvem dentro do sistema da língua. Assim, podemos 

afirmar que tal fenômeno explicita quando o enunciador enuncia não se 

engajando em nenhuma das vias de participação ator-interlocutor-observador 

(LOURENÇO, 2015, p. 62). 

 

Nesse contexto, a autora expõe que o enunciador apenas na condição de mediador da 

informação e os seus interlocutores reconhecem essa posição e inferem que a informação dada 

não é assumida pelo enunciador, pois, para ele, a informação resulta em conhecimento 

conseguido de maneira mediata.  

 

3.6.1.7 Os fenômenos de modalização autonímica 

 

Conforme Adam (2011, p. 120), o fenômeno de modalização autonímica corresponde 

a “todo enunciado metaenunciativo que, num debruçar-se reflexivo do dito sobre o dizer, 

manifesta a não transparência e a não evidência das palavras.”.  

                                                                                                                                                         
______. Introducion. In: GUENTCHÉVA, Z. (Org.). L`Énonciation Médiatisée. Louvain-Paris: Peeters, 1996. 

p. 11-18. 
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Para Maingueneau (2013), a modalização autonímica, de um modo geral, é um 

fenômeno 

  

[…] que se caracteriza por não se limitar às palavras colocadas entre aspas, 

mas por englobar o conjunto dos procedimentos por meio dos quais o 

enunciador desdobra, de uma certa maneira, seu discurso para comentar sua 

fala enquanto está sendo produzida. Ao comentar assim sua própria fala, o 

enunciador produz uma espécie de enlaçamento na enunciação 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 203). 

 

O autor afirma que a modalização autonímica manifesta-se por meio de uma ampla 

variedade de categorias e construções, dentre elas: “de uma certa forma”, “desculpe a 

expressão”, “se eu posso dizer”, “ou melhor”, “isto é”, “ para falar como x”, “deveria dizer”, 

“enfim”, “em todos os sentidos da palavra”. 

Authier-Revuz (2004) fez um estudo linguístico e discursivo da modalização 

autonímica. Essa autora pesquisou a configuração enunciativa da reflexividade 

metaenunciativa, ou seja, a modalização autonímica da enunciação atravessada por sua 

autorrepresentação opacificante. De acordo com Authier-Revuz (2004), a noção de 

modalização autonímica provém da conotação autonímica. Assim, a autora salienta que  

 

a modalização confere a um elemento do dizer o estatuto de uma “maneira 

de dizer”, relativizada (mesmo que seja para valorizá-la) dentre outras. 

Fazendo isso, a enunciação representa-se localmente como afetada por 

não-um, como alterada – no duplo sentido de alteração e de alteridade – em 

seu funcionamento por um fato pontual de não coincidência (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 82-83, grifos da autora). 

 

Authier-Revuz (2004) informa que vários tipos de não coincidência ou 

heterogeneidade são representados como alterando localmente o dizer. Dentre esses vários 

tipos, ela cita os seguintes:  

 

a) pontos de não coincidência do discurso com ele mesmo - em glosas 

que assinalam, no discurso, a presença de palavras pertencentes a um outro 

discurso, como em: X como diz fulano; para retornar as palavras de…; 

como se diz por aí, neste meio, em tal tipo de discurso; como se dizia; X, 

no sentido empregado por fulano; X, no sentido de tal discurso, etc., 

glosas que traçam no discurso, através das relações mais diversas com o 

outro, uma fronteira interior/exterior.  

b) Pontos de não coincidência entre as palavras e as 

coisas,empregados nas glosas que representam as buscas, hesitações, 

fracassos, sucessos…na produção da “palavra exata”, plenamente adequada 

à coisa, como em: X, por assim dizer; X; X maneira de dizer; como dizer 
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?; como diria?; X; X, é preferível dizer Y; X, não, mas não encontro a 

palavra; não há palavras; X é a palavra; não há outra palavra; etc.   

c) Pontos de não coincidência das palavras com elas mesmas, nas 

glosas que designam, ao modo da rejeição – por especificação de um sentido 

contra outro – ou, ao contrário, da integração ao sentido, fatos de polissemia, 

de homonímia, de trocadilho, etc., como em: X, no sentido próprio, figurado; 

X, não no sentido de …; X, em ambos os sentidos; X em todos os sentidos 

da palavra; X, é o caso de dizê-lo, etc. 

d) Pontos de não coincidência, enfim, que eu direi interlocutiva, entre 

enunciador e destinatário, em glosas que – segundo modos muito diversos, 

aos quais voltaremos: X, se você quiser; dê-me o termo exato; como você 

diz; etc. – representam o fato de que um elemento não é imediatamente ou 

não é absolutamente compartilhado – o sentido de comum – pelos dois 

protagonistas da enunciação (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 83, grifos da 

autora). 

  

Ao tratar da autorrepresentação opacificante do dizer em certas formas de 

“duplicação”, Authier-Revuz (2004, p. 105, grifos da autora) indica: 

 

É no âmbito de uma descrição global dos fatos relacionados à modalidade 

autonímica que encontramos certas formas de reformulação 

metaenunciativa de dois elementos, X e Y, de uma cadeia, por isto é, ou 

seja, quer dizer…, por ou, ou melhor, através de simples justaposição X, 

Y; X(Y); X-Y. 

 

Para Authier-Revuz (2004, p. 106), a modalidade autonímica é designada como “[...] 

um modo de dizer pelo qual a enunciação de um elemento X qualquer de uma cadeia é 

duplicado por – isto é, comporta – sua própria representação reflexiva portanto, e 

opacificante.”.  

Authier-Revuz (1998) salienta que a realização linguística das não coincidências no 

discurso pode ocorrer de várias formas. Dentre elas, o discurso direto, o indireto, a 

modalização em discurso segundo, as aspas, o itálico, as alusões, o discurso indireto livre. 

Conforme a autora, as aspas é uma das formas marcadas de modalização autonímica que 

exigem um trabalho interpretativo. São formas que devem ser interpretadas como referência a 

outro discurso. Em relação ao uso das aspas, a autora afirma que  

 
colocar entre aspas uma palavra permite, mesmo que se faça uso da palavra 

em um discurso, mostrá-la, ao mesmo tempo, como um objeto que, tido à 

distância, é designado como impróprio de certa maneira ao discurso em que 

figura: familiar, estrangeiro, contestado, etc.; as palavras entre aspas são 

marcadas como pertencentes a um discurso outro; por isso, o contorno que 

eles traçam no discurso é revelador daquilo que o discurso tem a demarcar 

como “outro” em relação àquilo em que ele se constitui (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 118). 
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Também Maingueneau (2013) informa que a modalização autonímica pode se destacar 

pela tipografia: itálico, aspas, reticências, parênteses e travessão duplo. No que diz respeito à 

modalização autonímica marcada pelas aspas, ou seja, à colocação de aspas, um sinal a ser 

interpretado, esse autor faz, dentre outras, as seguintes observações:  

 

a) é a modalização mais discreta e mais utilizada;  

b) enquanto a maioria dos modalizadores se insere no fio do discurso, num 

plano diferente do restante da frase e sem explicitar os elementos sobre 

os quais incidem, as aspas, sem romper a ordem da sintaxe, enquadram 

tipograficamente os elementos sobre os quais recaem;  

c) o enunciador, para indicar que suas palavras não correspondem bem à 

realidade, utiliza tanto um modalizador quanto as aspas;  

d) com as aspas, sabemos sobre qual elemento recai a modalização 

autonímica;  

e) ao colocar palavras entre aspas, o enunciador chama a atenção do 

coenunciador para o fato de empregar exatamente as palavras que ele 

está aspeando;  

f) cabe ao coenunciador compreender o motivo pelo qual o enunciador está 

chamando sua atenção e abrindo um espaço em seu próprio discurso;  

g) as aspas indicam uma espécie de vazio a ser preenchido 

interpretativamente;  

h) em função dos contextos,  as aspas podem adquirir significações diversas 

relacionadas a um dos quatro grupos apresentados anteriormente (a não 

coincidência interlocutiva, a não coincidência do discurso consigo 

mesmo, a não coincidência entre as palavras e as coisas, a não 

coincidência das palavras consigo mesmas);  

i) muitas vezes, colocar uma palavra entre aspas significa transferir a 

responsabilidade de seu emprego a outra pessoa;  

j) às vezes, as aspas são reforçadas por um modalizador explícito 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 2005-2007). 

 

Quanto à interpretação das aspas, Maingueneau (2013, p. 208, grifos do autor) afirma 

que, “diferentemente das aspas de emprego autonímico, as de modalização autonímica não 

são obrigatórias. O enunciador indica ao leitor que seu discurso não coincide consigo mesmo, 

porém não explica os motivos”. Ele coloca que, para compreender o motivo do emprego das 

aspas e interpretá-las, o leitor deve levar em consideração o contexto e, de modo especial, o 

gênero discursivo. Assim,  

 
para que as aspas sejam decifradas adequadamente, é necessário uma 

convivência mínima entre o enunciador e o leitor. Cada interpretação bem-

sucedida reforçará esse sentimento de convivência. O enunciador que faz uso 

das aspas, conscientemente ou não, deve construir para si uma determinada 

representação dos seus leitores, para antecipar sua capacidade de 

interpretação: ele colocará aspas onde presume que é isso o que se espera 

dele (ou então, onde não se espera, para surpreender, para provocar um 

choque). Por seu lado, o leitor deve construir uma determinada representação 

do universo ideológico do enunciador para conseguir ter sucesso na 
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interpretação pretendida (MAINGUENEAU, 2013, p. 2008-2009, grifo do 

autor). 

 

Para o autor, o significado das aspas vai além da sua interpretação, pois o texto 

possibilita interpretações que o leitor não consegue prever ao fazer uso delas. Assim, quando 

se volta à interpretação das aspas, o contexto imediato tem um papel fundamental.  

Maingueneau (2013) afirma que o itálico é utilizado tanto no caso da autonímia quanto 

no da modalização autonímica. Nesse sentido, o autor ressalta que existem diferenças entre 

esses dois sinais tipográficos e apresenta as observações a seguir: 

 

a) as aspas se acrescentam ao enunciado, ao passo que o itálico está 

incorporado no enunciado: trata-se apenas de uma mudança na forma 

tipográfica. Nada impede, portanto, o uso conjunto de aspas e itálico; 

b) na modalização autonímica, o itálico é utilizado preferencialmente 

para palavras estrangeiras e para chamar a atenção sobre determinadas 

unidades […]  Já as aspas são mais adequadas quando se trata de uma certa 

reserva por parte do enunciador, que indica, assim, uma não coincidência de 

sua fala; 

c) Tudo isso, porém, aponta somente para uma tendência, pois, com 

frequência, aspas e itálico são utilizados indistintamente; 

d) Como ocorre quando várias formas (aspas, itálico, utilização conjunta 

de aspas e itálico) entram em concorrência, algumas delas passam a ser 

peculiares a um determinado autor, uma disciplina, um gênero ou tipo de 

discurso. Cabe, pois, ao leitor adaptar-se da melhor forma possível a essas 

flutuações;  

e) Em nossos dias, a imprensa tende a empregar simultaneamente o 

itálico e as aspas nas citações em discurso direto; 

f) O itálico é geralmente empregado quando o escritor cita uma palavra 

ou uma expressão estrangeira ou um título, sem modalização autonímica 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 2011-2014). 

 

Dessa maneira, podemos afirmar que a modalização autonímica realizada por meio das 

aspas é uma das formas de (não) assunção da responsabilidade enunciativa dos enunciados. 

 

3.6.1.8 As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados 

 

Trata-se de “[...] efeitos de ponto de vista que repousam numa focalização perceptiva 

(ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) ou numa focalização cognitiva (saber ou 

pensamento representado)” (ADAM, 2011, p. 120, grifos do autor). No entendimento desse 

autor, nessa categoria as formas de representação do pensamento das personagens cruzam as 

representações da fala pelo viés das formas do discurso interior.  

Como vimos no quadro teórico apresentado, Adam (2011) considera que a 

responsabilidade enunciativa pode ser marcada por meio de diferentes categorias linguísticas. 
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Ao se referir a essas categorias, ele esclarece que cada uma delas possui uma base teórica 

fundamental, ou seja, elas pertencem a diversas perspectivas teóricas de uma mesma 

abordagem. Esse autor compreende também a responsabilidade enunciativa como uma das 

dimensões elementares da unidade textual mínima da Análise Textual dos Discursos. Para ele, 

esse fenômeno linguístico diz respeito à dimensão enunciativa e nos permite entender como e 

quem se responsabiliza pelos pontos de vista que são mobilizados no texto.  
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4 A ARGUMENTAÇÃO  

 

 A tarefa maior da argumentação é tentar resolver 

situações a que se aplicam normas provindas de sistemas 

distintos e conflitantes (FIORIN, 2015, p. 23).  

 

Este capítulo se originou do estágio de doutorado que ocorreu de abril de 2015 a 

janeiro de 2016, na Universidade Nova de Lisboa, sob a coorientação do Prof. Dr. Giovanni 

Damele, investigador do Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. O estágio 

contribuiu para a inserção do componente argumentativo no nosso estudo e também no grupo 

de pesquisa “Análise Textual dos Discursos Jurídico, Político e em Educação” (Diretório dos 

Grupos de Pesquisa do CNPq). O conteúdo do projeto foi desenvolvido e aprofundado no 

decorrer do estágio de investigação, em particular no que se refere ao componente 

argumentativo no âmbito jurídico. 

É de conhecimento de todos que a origem dos estudos argumentativos advém dos 

estudos aristotélicos. Contudo, como este trabalho de pesquisa focaliza a responsabilidade 

enunciativa e situa-se no campo da linguística de texto, especificamente nos pressupostos da 

Análise Textual dos Discursos, com ênfase na teoria da enunciação, inclui, também, aspectos 

da argumentação.  

Neste capítulo, vamos nos deter nos estudos da argumentação nos campos da análise 

textual dos discursos e jurídico. No entanto, será privilegiado o estudo da argumentação em 

textos jurídicos. Desse modo, decidimos percorrer, inicialmente, algumas abordagens teóricas 

que estudaram a argumentação do ponto de vista linguístico-textual discursivo para, 

posteriormente, trabalhar a argumentação no campo jurídico.  

Na sequência, abordamos a argumentação na área jurídica, incluindo o campo da 

retórica e da nova retórica, bem como alguns argumentos específicos dessa área de 

conhecimento. 

 

4.1 A ARGUMENTAÇÃO NA LINGUÍSTICA TEXTUAL  

 

4.1.1 A argumentação na língua 

 

Neste item, situamos a argumentação no campo da linguística. O foco está nas fases 

iniciais dos estudos linguísticos, na versão atual da argumentação na língua. A abordagem se 
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dá com base nos estudos de Pinto (2010) e é complementada com os de Fiorin (2015) e 

Teixeira (2009).  

Pinto (2010) afirma que o estudo da argumentação nas teorias linguísticas se iniciou 

com os trabalhos fundadores de Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre ([1983] 1988)52. 

Conforme a autora, nos estudos fundadores da argumentação na língua, realizados por esses 

teóricos, é possível observar quatro etapas diferentes e ao mesmo tempo complementares: a 

primeira segue a tradição retórica dominante. Nessa fase, a argumentação volta-se diretamente 

para uma demonstração, de modo que não se estabelecia uma correlação entre a argumentação 

e a forma como ela aparecia linguisticamente. Na segunda fase, a argumentação começa a se 

integrar ao domínio linguístico, visto que passa a se relacionar a algumas propriedades 

fundamentais dos enunciados, que são os postos e os pressupostos. Na terceira fase, segundo a 

autora, a argumentação passa a ser descrita como um componente da significação. A quarta 

fase, com base na retórica aristotélica, especificamente o capítulo VII, constitui um marco 

significativo na definição de uma espécie de argumentação radical que se faz presente nos 

enunciados. 

Quanto às quatro etapas das fases iniciais dos estudos da argumentação, Pinto (2010) 

destaca que, na primeira, a ênfase foi dada à orientação argumentativa e, na segunda, à 

distinção entre posto e pressuposto. Na segunda etapa, a argumentação é observada a partir 

dos enunciados postos, distinção entre posto e pressuposto. A autora destaca que, tanto na 

primeira quanto na segunda etapa, a argumentação é identificada a partir dos fatos veiculados 

no enunciado. Na terceira etapa, as estruturas linguísticas possuem valores argumentativos, 

pois transmitem aos enunciados determinada direção (orientação argumentativa). Ela ressalta 

que esse direcionamento argumentativo se dá, além do uso de expressões adversativas, com 

outras categorias linguísticas, dentre elas, os conectores argumentativos, a negação e a ironia. 

Na quarta etapa, na perspectiva da autora, as principais contribuições para os estudos 

linguísticos foram: introdução à noção de topos, com base na retórica aristotélica, e noção de 

topos para a versão atual da argumentação na língua. A autora considera que, dentre outras, a 

maior contribuição dessa última fase foi a introdução da noção de topos e de um feixe de 

topoi gradativo à questão da orientação argumentativa de um enunciado. Ela considera 

também que essa quarta fase é uma complementação da segunda e da terceira.  

                                                 
52

ANSCOMBRE, Jean-Claude; DUCROT, Oswald. L’argumentation dans la langue. Bruxelles: Mardaga, 1983. 
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Desse modo, a autora defende que essas quatro etapas constituem os estudos iniciais 

da versão atual da argumentação na língua.  Em relação aos estudos atuais da argumentação 

na língua, conforme Pinto (2010), podemos citar duas fases: a primeira, em que há um 

distanciamento teórico entre Ducrot e Anscombre em virtude dos seus posicionamentos 

teóricos diferentes. Dessa forma, Oswald Ducrot se filia a Carel no desenvolvimento da 

Teoria dos Blocos Semânticos, enquanto Jean-Claude Anscombre se dedica à questão dos 

estereótipos, por considerá-la de extrema relevância para o estudo da argumentação. Por fim, 

na segunda fase, a argumentação é observada a partir dos enunciados postos. Pinto (2010) 

destaca que essa segunda fase é importante para os estudos futuros da argumentação, pois, 

dentro da versão atual da argumentação na língua, a questão linguística passa a ser 

determinante na argumentação. Nesse sentido, a noção de orientação argumentativa veiculada 

pelas formas linguísticas passou a desempenhar um papel importante nos estudos que se 

sucederam.  

No entendimento de Pinto (2010), com uma publicação em 1994, Ducrot se afasta da 

Théorie des Topoi e propõe a Teoria dos Blocos Semânticos. Essa última foi desenvolvida a 

partir da tese de doutoramento de Carel53. A autora ressalta os motivos apresentados por 

Ducrot (1994) para que ele não mais considerasse o ato de argumentação como uma ação 

justificativa. Desse modo, ela apresenta a redefinição da argumentação que foi proposta a 

partir desses estudos e inspira atualmente os inúmeros trabalhos desenvolvidos pela equipe de 

Ducrot e Carel. A autora expõe que esses estudiosos apresentam algumas diferenças teóricas 

dentro da Teoria dos Blocos Semânticos.  

A Teoria dos Blocos Semânticos é a primeira etapa da fase atual da argumentação na 

língua. Nela, conforme Pinto (2010), Anscombre e Ducrot ([1983] 1988), numa perspectiva 

estruturalista, acreditavam que a argumentação poderia ser descrita na própria língua. 

Segundo a autora, esses estudiosos compreendiam que, “[...] para que uma sequência de dois 

enunciados A e C apresentasse uma estrutura argumentativa, seria necessário que determinado 

locutor apresentasse um enunciado A (denominado ‘argumento’) como uma razão para C 

(denominado ‘conclusão’)” (PINTO, 2010, p. 67). Na perspectiva da autora, Anscombre e 

Ducrot ([1983] 1988) acreditavam que a partir dos encadeamentos argumentativos, com 

conectores implícitos ou explícitos, era possível descrever a relação opositiva com a 

expressão mas ou outras estruturas sintáticas, palavras lexicais e conectores.  

                                                 
53 CAREL, M. Vers une formalisation de la theorie de ‘L’argumentation dans la langue’. Paris: Tese de 

doutoramento em Matemática e Aplicações em Ciências do Homem (opção Lógica Linguística), submetida à 

Ecole des Houtes Etudes en Sciences Sociales (EHSS), 1992. 
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De acordo com Pinto (2010), a Teoria dos Blocos Semânticos propõe duas alterações 

em relação à versão tradicional da versão atual da língua: uma concernente ao ato de 

argumentar e a outra à lei de passagem. A autora explica que, quanto ao ato de argumentar, 

este era considerado justificativo e poderia ser subdividido em duas partes independentes: um 

segmento com o papel de argumentos (A) e outro segmento atuando com a conclusão. Nesse 

sentido, com base nos estudos de Ducrot (1994)54, Pinto (2010, p. 68, grifos da autora) afirma 

que “[...] a conclusão é parte constitutiva do argumento e que, apesar de materialmente 

estarem justapostos, formam uma entidade semântica única, formando o mesmo tipo de bloco 

semântico.”. Dessa forma, a autora destaca a importância dos trabalhos precursores de Carel 

(1992), pois estes convenceram Ducrot (1994) a considerar a existência de uma 

indissociabilidade semântica entre o argumento e a conclusão.  

Para Pinto (2010, p. 68, grifos da autora), “[...] a noção de encadeamento 

argumentativo, apesar de não se fundamentar necessariamente na teoria dos topoï, se mantém, 

considerando-se que a construção linguística obedece a algumas coerções impostas pelas 

próprias palavras.”. Em relação a essa noção de encadeamento argumentativo, a autora 

enfatiza ainda que esse encadeamento forma um bloco semântico único.  

Conforme Pinto (2010), pela antiga versão da argumentação, havia palavras que 

propiciavam ao enunciado determinada orientação argumentativa, possibilitando uma escolha 

da conclusão. Essa autora informa que era necessária uma garantia (topos) para que a 

passagem para a conclusão fosse realizada, pois, além da unidade lexical, qualquer sintagma, 

frase ou parágrafo pode ser parafraseado por encadeamentos argumentativos.  

Ainda em relação ao ato de argumentar, Pinto (2010) trata do bloco do quadrado 

argumentativo e mostra que o quadrado argumentativo, para Ducrot (2004), tem como base o 

quadrado lógico aristotélico. Por sua vez, Carel (1994) considera que as palavras, os 

sintagmas e os enunciados poderiam ser parafraseados por aspectos em discursos normativos 

e transgressivos. Então, o aspecto seria definido como um conjunto de encadeamentos ligado 

a uma entidade linguística.  

Pinto (2010, p. 73) trata também da Lei de Passagem, quando afirma que 

 

[…] os encadeamentos argumentativos são a realização discursiva de uma 

argumentação em que um locutor ao afirmar certo número de fatos e ao 

realizá-lo pretende fazer com que o destinatário admita a legitimidade de 

                                                 
54Ducrot, O. “Les topoïdans la theorie de l´Argumentation dans la langue”. In: PLANTIN, Ch. (org.). Lieux 

comuns, topoï, stéréotypes. Paris: Kimé, 1994, p. 233-248. 
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uma certa conclusão. Ou seja, há sempre uma intenção por trás dos 

encadeamentos argumentativos. 

 

Segundo Pinto (2010), a atual Teoria dos Blocos Semânticos, mais voltada para os 

preceitos estruturalistas, não concorda que haja uma garantia que permita a passagem do 

argumento à conclusão. A autora afirma que o motivo de a Teoria dos Blocos Semânticos ser 

não referencialista traz consequências ao nível de uma responsabilidade enunciativa.  

A segunda etapa da fase da versão atual da argumentação na língua diz respeito à 

argumentação retórica e à argumentação linguística. Pinto (2010) expõe que essa etapa não é 

autônoma em relação à primeira etapa da Teoria dos Blocos Semânticos. Nesse sentido, a 

autora afirma que Ducrot (2004)55 faz a diferença entre a argumentação linguística e a 

argumentação retórica, pois, para esse teórico, a argumentação linguística é denominada de 

argumentação.  

A autora destaca que, em trabalho posterior, Ducrot (2004) afirma: 

 

[…] essa argumentação, centrada na apresentação de razões, de 

fundamentos, é pautada sobretudo no logos, e não seria suficiente para a 

persuasão. É necessário que o agente produtor passe uma imagem favorável 

de si, o que na retórica clássica era chamado de ethos, e, ainda, atinja o 

interlocutor – pathos – de forma que este seja persuadido (PINTO, 2010, p. 

76).  

 

Isso significa, no entendimento da autora, que a argumentação linguística não pode 

prescindir da argumentação retórica, uma vez que está diretamente ligada ao ethos e ao 

pathos. Desse modo, Pinto (2010) mostra que a persuasão estaria ligada tanto à argumentação 

retórica quanto à linguística. Assim, a argumentação linguística estaria a serviço da 

argumentação retórica para atingir uma finalidade persuasiva. Essa autora revela que 

Ducrot(199256, 2004) separa a argumentação da persuasão, pois, para esse teórico, 

 

[…] um discurso pode vir a orientar-se para uma conclusão e mesmo assim 

um indivíduo pode tomar uma atitude totalmente diferente daquela que o 

discurso previa. Existirão outros factores, além do discursivo, que levarão o 

interlocutor a adoptar uma determinada posição, ou seja, ser persuadido. 

Nesse contexto, pelas construções das imagens do locutor ou do interlocutor 

discursivamente – que funcionam como espécies de personagens, dentre 

                                                 
55 Ducrot, O. “Argumentation rhétorique et argumentation linguistique”. In: DOURY, M & MOIRAND, S. 

(orgs.). L` argumentation anjourd´hui. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 17-34.  
56. ______.“Argumentation et persuasion”. In: MULDER W. de; SCHUEREWEGEN F.; TAMONSK, L. 

(eds). Enonciation et parti-pris. (Actes du Colloque d´Anvers, février 1990). Rodopi/Amsterdam/Atlanta: 1992, 

p. 143-158. 
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outras questões, podemos persuadir a algo totalmente diferente do que previa 

anteriormente o discurso (PINTO, 2010, p. 77). 

 

Pinto (2010) considera que, com essa afirmação, Ducrot (1992, 2004) ressalta a 

importância de duas provas aristotélicas: o ethos e o pathos, às quais, de acordo com a autora, 

estão sendo analisadas por inúmeros estudiosos em várias abordagens teóricas.  

Quanto às perspectivas polifônicas, a autora cita a teoria polifônica clássica e a teoria 

polifônica argumentativa. Segundo ela, a teoria polifônica clássica diz respeito à teoria 

utilizada por Ducrot (1983, 1984) para a descrição do funcionamento do conector “mas”, da 

negação e das questões totais, por se concentrar na descrição dos conteúdos “expressos” pelos 

enunciadores. 

Nessa direção, Fiorin (2015) ressalta que na linguística atual é comum a afirmação de 

que a argumentativadade é inerente à linguagem humana e de que todos os enunciados são 

argumentativos. Segundo esse autor, isso se deve aos trabalhos de Oswald Ducrot e Jean 

Claude Anscombre (1995, 1998)57, pois esses dois linguistas franceses operam com os 

conceitos de retórica e de argumentação. Porém, ele expõe que na obra desses linguistas esses 

dois termos diferem do sentido que têm na tradição retórica vinda de Aristóteles. Assim, de 

acordo com Fiorin (2015, p.15), para esses linguistas franceses, “[...] a argumentação é o 

estudo das orientações semânticas dos enunciados e dos encadeamentos que as expressam.”.   

Teixeira (2009), com base nos estudos de Plantin (1996)58, também afirma que as 

vertentes mais atuais de investigação linguística sustentam que a argumentação deverá ser 

compreendida como uma propriedade da língua. Essa autora declara que “[...] a argumentação 

não é exclusivamente a exposição de um pensamento estruturado com o intuito de difundir 

uma tese, mas está sempre presente quando existe a intenção de persuadir o Outro ou alterar o 

seu pensamento” (TEIXEIRA, 2009, p. 23). Mostra que o estudo da argumentação pode ser 

realizado tanto no nível da língua quanto no nível dos textos, por meio de palavras e de 

expressões que indicam uma orientação argumentativa final. Desse modo, esclarece que a 

argumentação se faz presente em todos os textos e não apenas nos textos argumentativos ou 

persuasivos. 

 

4.1.2 A argumentação no texto  

 

                                                 
57 ANSCOMBRE, Jean-Claude (ed.). Théorie des topoï. Paris: Kimé, 1995. 

. ______. Ducrot, Oswald. L’Argumentation dans la langue. Liège/Bruxelas: Pierre Mardaga, 1998. 
58PLANTIN, Christian (1996). L’Argumentation. Paris: Seuil.   
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Neste item, direcionamos o nosso foco para os estudos da argumentação no texto. 

Apresentamos, inicialmente, o que nos informa Amossy (2011, p. 137). Essa autora afirma  

que “Um texto – um documento, um arquivo, uma narrativa do passado, um ensaio ou um 

tratado escrito e publicado em um passado distante – não podem ser apreendidos com 

discernimento se não se tiver em conta sua dimensão linguageira e argumentativa.”.  

Quanto aos conectores argumentativos59, a utilização destes denota uma estratégia do 

enunciador, ou seja, a utilização de um ou de outro conector remete a uma escolha 

pragmática, intencional, uma seleção de acordo com uma finalidade, uma intenção. A 

argumentatividade é um elemento essencial à constituição da enunciação, à estruturação dos 

enunciados, ao direcionamento argumentativo do texto, à possibilidade de exercer influência 

sobre as escolhas dos outros. Assim, conforme Amossy (2011, p. 132-133), 

 

o discurso argumentativo não se desenrola no espaço abstrato da lógica pura, 

mas em uma situação de comunicação em que o locutor apresenta seu ponto 

de vista na língua natural com todos os recursos, que compreendem tanto o 

uso de conectores ou de dêiticos, quanto a pressuposição e o implícito, as 

marcas de estereotipia, a ambiguidade, a polissemia, a metáfora, a repetição, 

o ritmo.  

 

A autora defende que é na espessura da língua que se forma e se transmite a 

argumentação. Ela compreende que é por meio do uso que a argumentação se instala, pois 

esta é uma troca atual ou virtual entre dois ou mais parceiros que visam influenciar um ao 

outro.  

A orientação argumentativa, ou valor argumentativo de um termo, corresponde ao seu 

sentido, aquilo que o enunciado quer dizer. É a conclusão para a qual o enunciado é orientado. 

De acordo com Adam (2011 [2008], p. 122), “todo enunciado possui um valor argumentativo 

mesmo uma simples descrição desprovida de conectores argumentativo”. Além dos 

conectores, a orientação argumentativa pode se dá também pela negação e pela ironia.  

Para Pinto (2010), a atual versão da teoria da argumentação que se encontra em 

desenvolvimento é considerada argumentativa. Nesse contexto, a autora destaca a importância 

dos papéis exercidos pelo locutor e pelo enunciador. Ela dá ênfase também à importância da 

polifonia para o estudo da argumentação nos textos, por compreender que esse estudo, numa 

perspectiva textual e condicionada por questões relativas ao gênero, ainda é recente e pouco 

explorado.  

                                                 
59Utilizamos essa nomenclatura por seguirmos Adam (2011 [2008], porém, em algumas partes do texto, 

dependendo do autor citado e da sua filiação teórica, outras nomenclaturas equivalentes poderão ser utilizadas.  
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Ao tratar da versão atual da argumentação na língua e dos estudos de Adam, Pinto 

(2010) afirma que, inicialmente, esse pesquisador inseriu a argumentação em seus trabalhos 

sobre a organização dos textos como uma das várias formatações de sequências prototípicas 

(espécie de esquemas textuais). Essas sequências correspondem a unidades relativamente 

autônomas que se combinam e se articulam na organização linear do texto, as quais podem ser 

de cinco tipos: argumentativa, descritiva, narrativa, expositiva e dialogal.  

A autora mostra que, em publicação de 199760, Adam apresenta outra dimensão para a 

argumentação, isto é, ele faz a distinção entre os termos sequência prototípica argumentativa e 

argumentação. Desse modo, Pinto (2010) expõe que, para esse linguista, o termo 

argumentação tanto pode se relacionar ao efeito persuasivo quanto a uma modalidade de 

sequências prototípicas.  

Outras contribuições de Adam, citadas por Pinto (2010), são: a publicação de 1997, 

em que o autor demonstra a argumentação de forma mais genérica. Nessa abordagem, a 

argumentação pode ser traduzida por sequências de vários tipos e não somente a 

argumentativa; a exemplo da publicidade, os sistemas verbal e icônico podem estar mesclados 

em alguns gêneros que apresentam uma dimensão semiológica heterogênea; na publicação do 

autor, em 1999, no livro organizado por Ruth Amossy (1999), Images de soi dans le discours: 

la construction a l’ethos61, Adam associa a questão da argumentação às noções de ethos e 

pathos; em publicação de 2002, esse autor considera o ethos e o pathos como componentes 

enunciativos do gênero; com o estudo da argumentação num sentido mais amplo, o autor cita 

os dois principais aspectos na argumentação: o aspecto linguístico e o aspecto retórico.  

No entanto, Pinto (2010) deixa claro que as práticas argumentativas linguísticas atuais 

estão fundamentadas na teoria e na técnica de produção e recepção de discursos da 

antiguidade clássica, ou seja, nos estudos sobre a retórica sistematizados por Aristóteles 

(1991)62, pois, de acordo com essa autora, a sistematização desses estudos serviu de base e 

contribuiu para os estudos atuais sobre a argumentação. 

 

 

 

 

 

                                                 
60 ADAM, j.-M & BONHOMME, M. L’ Argumentation publicitaire. Paris: Nathan Université, 1997. 
61 Imagens de si no Discurso: a construção do ethos.  
62ARISTÓTELES, Rhétorique. Introduction de Michel Meyer. Livre de Poche. Paris: 1991.  
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4.1.3 A argumentação no discurso  

 

No entendimento de Koch (2011), a linguagem é vista como forma de ação e marcada 

pela intencionalidade e pela argumentatividade, bem como veiculada de ideologia. A esse 

respeito, a autora afirma que, 

 

a interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 

fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e 

vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma juízo 

de valor. Por outro lado, por meio do discurso – ação verbal dotada de 

intencionalidade – tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer 

com que compartilhe de determinadas de suas opiniões (KOCH, 2011, p. 

17).  

 

A autora esclarece que é por esse motivo que se pode dizer que o ato de argumentar, 

ou seja, orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico 

fundamental, pois, em todo discurso, existe uma ideologia.  

Conforme Koch (2011), se a frase é uma unidade sintático-semântica, o discurso é 

uma atividade pragmática que produz efeitos, reações. Desse modo, ela assegura que, 

 

ao produzir um discurso, o homem se apropria da língua, não só com o fim 

de veicular mensagens, mas, principalmente, com o objetivo de atuar, de 

interagir socialmente, instituindo-se como EU e construindo, ao mesmo 

tempo, como interlocutor, o outro, que é por sua vez constituído do próprio 

EU, por meio do jogo de representações e de imagens recíprocas que entre 

eles se estabelecem (KOCH, 2011, p. 19).  

 

  

A autora ressalta que as relações discursivas (ou pragmáticas) são de natureza 

subjetiva, haja vista dependerem das intenções do falante e dos efeitos que este tem na 

produção do seu discurso.  

Em uma perspectiva da argumentação no âmbito do discurso, Fiorin (2015, p. 69) 

aponta que argumentos “[...] são proposições destinadas a fazer admitir uma dada tese”.  

Nesse sentido, esse autor afirma que argumentar é  

 

[...] construir um discurso que tem a finalidade de persuadir. Como qualquer 

discurso, o argumento é um enunciado, resultante, pois, de um processo de 

enunciação, que põe em jogo três elementos: o enunciador, o enunciatário e 

o discurso, ou, como foram chamados pelos retores, o orador, o auditório e a 

argumentação propriamente dita, o discurso (FIORIN, 2015, p. 69). 
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Fiorin (2015), ao tratar da dimensão dialógica da argumentação no discurso, destaca 

que não são argumentativos apenas os discursos que têm a finalidade de mostrar as polêmicas 

ou os contratos, citando, dentre eles, certos gêneros do discurso político (debate), do discurso 

jurídico (acusação e defesa), do discurso religioso (sermão). A esse respeito, o autor aponta: 

 

Ora, se a argumentação é a tomada de posição contra outra posição, a 

natureza dialógica do discurso implica que os dois pontos de vista não 

precisam ser explicitamente formulados. Na medida em que um discurso é 

sempre um discurso sobre outro discurso, todos os discursos são 

argumentativos, pois todos eles fazem parte de uma controvérsia, refutando, 

apoiando, contestando, sustentando, contradizendo um certo 

posicionamento. Todos os discursos são argumentativos, pois são uma 

reação responsiva a outro discurso (FIORIN, 2015, p. 29). 

 

 

Nessa mesma perspectiva, Amossy (2011, p.131) ressalta que “[...] a argumentação 

está, pois, apriori no discurso, na escala de um continuum que vai do confronto explícito de 

teses à coconstrução de uma resposta a uma dada questão e a expressão espontânea de um 

ponto de vista pessoal.”. 

Com base nessa afirmação, a autora destaca que o analista deve descrever as 

modalidades da argumentação verbal do mesmo modo que descreve os outros processos 

linguísticos, mantendo, assim, uma forte relação com eles. Esclarece que para evitar 

confusões o analista deve diferenciar entre a intenção e a dimensão argumentativa, ressaltando 

que, mesmo que o discurso comporte a capacidade de agir sobre o outro, de influenciá-lo, é 

necessário distinguir entre a estratégia de persuasão programada e a tendência de todo 

discurso a orientar os modos de ver do(s) parceiro(s).   

 

4.1.4 A argumentação no gênero  

 

De acordo com Pinto (2010), o estudo sobre gêneros teve início na antiguidade. A 

autora afirma que nessa época surgiram duas linhas de estudo: uma literária, que se perpetuou 

até a atualidade, e outra não literária, retomada no século XX com base nos estudos 

bakhtinianos, ambas iniciadas por Aristóteles (1991). 

A autora informa que as primeiras tentativas de classificação dos gêneros, tanto 

conforme determinada situação oratória quanto segundo a sua funcionalidade, também 

surgiram com Aristóteles (1991). Informa também que esse estudioso considera que são três 

os gêneros retóricos: o demonstrativo, que corresponde ao elogio em público; o judicial, 
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proferido nos tribunais; e o deliberativo, trabalhado em ágoras ou assembleias. Desse modo, 

conforme a autora, esses gêneros apresentavam finalidades distintas, dentre as quais, o louvor 

ou o ataque, a acusação ou a defesa, a utilidade ou a inutilidade. Portanto, de acordo com 

Pinto (2010), Aristóteles considerava que cada gênero apresentava procedimentos 

argumentativos específicos, por exemplo: a ampliação (demonstrativo); o entimema (judicial); 

o exemplo (deliberativo).  

Diante do exposto, podemos afirmar que desde a antiguidade a argumentação tem sido 

objeto de interesse em todas as áreas do conhecimento. Assim, o estudo da argumentação 

pode ser visto tanto no campo da linguística textual-discursiva, conforme vimos nessa 

subseção, como em outros campos, a exemplo da argumentação jurídica, a qual tem como 

base certas normas, isto é, normas válidas pelo sistema. Nesse campo, a argumentação é usada 

pelos operadores do direito, a exemplo dos advogados, dos juízes, dos promotores e dos 

teóricos do direito que se voltam para as sentenças dos juízes com interesses teóricos e 

descritivos. É esse o tema sobre o qual trataremos no item a seguir.  

 

4.2 A ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

A argumentação é uma ação que tende sempre a modificar um 

estado de coisas preexistentes. [...] O uso da argumentação 

implica que se tenha renunciado a recorrer unicamente a força 

que se dê apreço à adesão do interlocutor, obtida graças a uma 

persuasão racional, que este não seja tratado como objeto, mas 

que se apele a sua liberdade de juízo (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 61). 

 

Este item está dividido em três subseções. A primeira trata da argumentação no campo 

da retórica e da nova retórica; a segunda, da argumentação no campo jurídico; a terceira, dos 

tipos de argumentos jurídicos.  

 

4.2.1 A argumentação no campo da retórica e da nova retórica 

 

 Nesta seção, procederemos a uma breve exposição sobre a argumentação e a retórica, 

incluindo, também, o ressurgimento dos estudos retóricos, ou seja, da nova retórica. Para 

tanto, fazemos um recorte e direcionamos o foco, na retórica. 

De acordo com Pinto (2010), a noção de retórica e persuasão sempre esteve 

relacionada à argumentação. Nesse sentido, a autora cita o exemplo de Aristóteles (1991), 
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para quem o conteúdo racional do discurso (argumentação) esteve sempre voltado para a 

maneira como esse discurso era proferido no intuito de persuadir (retórica). Por outro lado, ela 

destaca que no decorrer da história a argumentação conservou o aspecto da racionalidade, 

enquanto a retórica passou a ser vista como a arte de bem falar. Conforme a autora, quanto à 

sistematização dos estudos retóricos,  

 

foi Aristóteles (384-322 a.C), reconhecidamente, que sistematizou os estudos 

retóricos. Inclusive foi ele que escreveu dois tratados bem distintos 

relacionados a questões discursivas: a techné rhétoriké (retórica) e a techné 

poiétiké (poética). Dessa forma, a retórica é clivada desde suas origens em 

dois sistemas bem distintos – um lado que se poderia considerar mais 

voltado ao estudo de diversos discursos da comunicação do dia a dia e outro 

ao estudo do discurso mais literário, os quais se fundirão ao longo da história 

(PINTO, 2010, p. 34). 

 

Pinto (2010) afirma que o livro Retórica foi submetido a uma divisão que pode 

influenciar as teorias da informação modernas, pois, segundo a autora,  

 

[...] o livro I da Retórica seria o livro do orador da mensagem. Nele são 

apontados os argumentos que são utilizados em função da adaptação ao 

público segundo os três gêneros (judicial, deliberativo e epidíctico). O livro 

II corresponde ao livro do receptor da mensagem. Neste são tratadas as 

emoções envolvidas na argumentação e a forma como os argumentos são 

recebidos pelo público. O livro III é o livro da própria mensagem. Nesta 

parte é mostrada a léxis ou elocutio, quer dizer as figuras e também a taxis 

ou dispositio,correspondente à ordem das partes do discurso (PINTO, 2010, 

p. 35, grifos da autora). 

 

Segundo Pinto (2010, p. 36, grifos da autora), para Aristóteles (1991), a retórica, “[...] 

é um instrumento e pode ser usada a serviço tanto do bem quanto do mal, importando assim a 

verossimilhança dos fatos”. Desse modo, a autora informa que na persuasão importam tanto a 

verdade quanto a verossimilhança, pois, para Aristóteles (1991), a retórica é 

 

a arte (palavra que no sentido clássico corresponde, praticamente, ao que 

denominamos actualmente técnica) de persuadir relativamente as coisas 

comuns sob o ângulo do justo e do injusto, do útil ou do prejudicial, do bem 

e do mal, o que leva à definição dos três géneros do discurso aristotélico: o 

jurídico, o deliberativo e o epidíctico (PINTO, 2010, p. 36, grifos da autora). 
 

Nesse sentido, a autora ressalta que os estudos retóricos de Aristóteles (1991) 

ampliaram o campo de atuação da retórica, passando esta a ser utilizada não somente nos 

tribunais, como faziam os tecnólogos, mas também nas discussões filosóficas, conforme 
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faziam Platão e os seus seguidores. Para a pesquisadora, dentro do raciocínio argumentativo, 

Aristóteles (1991) distingue três tipos de provas: aquelas centradas no caráter do orador, 

construído discursivamente (ethos); as provocadas no auditório pelo discurso (pathos); as que 

se baseiam no próprio discurso (logos). 

De acordo com Pinto (2010), no que se refere aos tipos de raciocínio envolvidos na 

persuasão, Aristóteles (1991) relaciona dois, a saber: a utilização de um exemplo (emprego de 

um caso parecido ao que se quer defender) e a ampliação (pressuposto da existência de um 

acordo entre as partes no que diz respeito àquilo que se é comentado). Segundo a autora, esse 

último tipo de raciocínio possibilita reforçar a importância do que é dito. 

Pinto (2010) comenta que Perelman e Tyteca (1998)63 se distanciam dos teóricos 

clássicos em dois pontos: preocuparam-se com técnicas argumentativas utilizadas no discurso 

escrito (enquanto os antigos somente se preocupavam com o discurso oral); concentraram-se 

apenas no condicionamento do auditório pelo discurso, na ordem de apresentação dos 

argumentos, buscando um maior efeito. Porém, a autora destaca que esses estudiosos 

negligenciaram em relação às provas extra técnicas aristotélicas.  

Dentre as principais contribuições de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1998) para o 

estudo do discurso argumentativo, apontadas por Pinto (2010), destacamos as seguintes: 

a) o resgate da importância da verossimilhança, em oposição à necessidade do 

raciocínio e da pura verdade, como defendia Descarte; 

b) a ênfase para a noção de evidência, com a finalidade de caracterizar a 

razão; 

c) o resgate das provas dialéticas; 

d) a ideia de que, mesmo quando o auditório não está presente, a elaboração 

de um texto, por parte de um escritor, é sempre condicionada, pois 

consciente ou inconscientemente existe um público ao qual ele se dirige;   

e) a existência de três auditórios: o universal, o individual e o particular; 

f) a argumentação tem uma validade atemporal e absoluta, 

independentemente das contingências locais ou históricas; 

g) a diferença entre a demonstração e a argumentação. A demonstração está 

relacionada à lógica formal e baseia-se na unicidade da linguagem 

utilizada, voltando-se, assim, mais às questões matemáticas. Já a 

argumentação volta-se aos aspectos psicológicos, sociais e ideológicos; 

                                                 
63PERELMAN& OLBRECHTS-TYTECA, L. Traité de L’ Argumentation: la Nouvelle. 5.ª ed. Bruxelas: I’ 

Université de Bruxelles, 1998.  
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h) a relação estabelecida entre argumentação e ação: o uso da argumentação 

implica um não uso de outra força material;  

i) em qualquer processo argumentativo em que se utiliza a discursividade 

racional há uma renúncia à violência; 

j) o conceito dos lugares (topoi): os da quantidade e os da qualidade; 

k) a ideia de que todo movimento argumentativo implica que o orador deve 

ter conhecimento do seu auditório, de suas opiniões e de suas crenças;  

l) a existência de dois tipos de acordo nas premissas da argumentação: o 

acordo sobre o real e o acordo sobre o preferível; 

m) o estabelecimento de três grupos de argumentos: os quase lógicos, os 

baseados na estrutura do real e os que fundam a estrutura do real. 

 

Pinto (2010) faz referência ao livro de Tolmim, Os usos do Argumento64, traduzido 

para o português e publicado no Brasil em 2001. A autora comenta que o objetivo principal 

dessa obra é descrever o processo da argumentação e não sistematizá-la, apenas.  

No que diz respeito às maiores contribuições de Toulmin (2001) para os estudos da 

argumentação, Pinto (2010) destaca que, para esse estudioso, a argumentação não deveria ser 

totalmente separada da lógica, tendo em vista que uma poderia complementar a outra. Nessa 

perspectiva, segundo Pinto (2010), a teoria da argumentação de Toulmin (2001) pode ser vista 

como uma teoria mais ampla e vinculada à lógica, pois, para esse estudioso, a lógica deveria 

apresentar um cunho prático, papel que deveria ser exercido pela argumentação, na procura de 

razões e opiniões distintas.  

Outras contribuições de Toulmin (2001) apresentadas por Pinto (2010) são as 

seguintes: 

a) o argumento tem basicamente um valor justificativo e a argumentação apresenta 

aspecto multiforme. Quanto aos exemplos de argumentos propostos por Toulmin 

(2001), a autora mostra que estes não são restritos a determinadas áreas, conforme 

tinham visto outros teóricos anteriormente. Segundo a autora, são exemplos 

desses argumentos propostos por Toulmin (2001): previsão meteorológica, 

diagnóstico médico, comentário da obra de um pintor;  

b) existem um modelo de estrutura argumentativa progressivo e uma questão lógica 

fundamental que direcionam a construção argumentativa. Desse modo, conforme 

                                                 
64Obra publicada na Inglaterra, intitulada The uses of Argument, em 1958, e na França, em 1993, com o título 

Les Usages de I’Argumentation. 
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a autora, para Toulmin (2001), as causas para a sustentação de uma proposição 

são diferentes das que fundamentam uma apreciação artística, pois, segundo essa 

autora, com a finalidade de resolver essa questão da adequação argumentativa ao 

contexto, Toulmin (2001) introduz a noção de campo. Nesse contexto, ela cita o 

exemplo de dois diagnósticos médicos, de patologias diferentes, os quais dividem 

o mesmo campo de argumentação, bem como o de uma apreciação artística, que 

pertenceria a outro campo de argumentação; 

c) ao estabelecer uma diferença entre dados e garantias, Toulmin (2001) faz uma 

comparação com a distinção jurídica entre questões do fato e do direito. Também 

mostra que a conclusão pode ser relativizada pela presença de um qualificador 

modal, o aspecto provável da conclusão. 

 

Observamos, portanto, com base nos estudos de Pinto (2010), que Toulmin (2001), 

com a nova concepção de lógica, pode ser considerado um dos precursores da atual teoria da 

argumentação jurídica, tendo em vista que as suas contribuições serviram de base para os 

estudos atuais da argumentação, em especial, a argumentação no campo jurídico. 

Pinto (2010) informa que Perelman e Olbrechts-Tyteca (1998) deram ênfase à 

importância do auditório nos estudos argumentativos e que é em função da adesão do 

auditório que toda argumentação é construída. Segundo essa autora, Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1988), por sua vez, sistematizaram a teoria da argumentação em três grandes partes: 

os pressupostos, os pontos de partida da argumentação e as técnicas argumentativas.  

A esse respeito, Damele (2014), por seu turno, enfatiza que Perelman (2004)65, ao 

dedicar quase vinte anos a esse tema, depois do seu Tratado, e ter realizado um estudo 

sistemático voltado para a argumentação jurídica, tem uma tradição consolidada e deve, pois, 

ser considerado, tendo em vista que, 

 

[...] além das considerações sobre o auditório dos “operadores 

jurídicos” e sobre os topoi ou loci jurídicos, entre os quais enumerava 

os “princípios gerais” do direito, Perelman retomava um repertório 

bem conhecido de “argumentos jurídicos” já sistematizado num 

catálogo essencial e corrente por Giovanni Tarello (DAMELE, 2014, 

p. 226, grifos do autor). 

 

                                                 
65PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
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Outro precursor da teoria da argumentação jurídica é Tarello (1980)66. De acordo com 

Damele (2014), esse teórico, mesmo sendo pouco considerado como teórico da argumentação 

jurídica, tem traçado, com base no confronto com a “nova retórica” de Perelman, uma 

abordagem alternativa, fundamentada na caracterização dos argumentos jurídicos como 

argumentos retóricos ou persuasivos. O autor ressalta que esse aspecto, em conjunto com a 

tarefa descritiva da análise de Tarello (1980), contribui para um estudo da argumentação 

jurídica ancorado numa perspectiva retórica.  

Conforme Damele (2014), Tarello (1980) insistiu em afirmar que nenhum dos 

argumentos interpretativos pode ser entendido em sentido estrito como um raciocínio lógico, 

pois os argumentos necessários derivam inferencialmente das proposições que são resultantes 

dos argumentos interpretativos. Nesse sentido, Damele (2014) informa que  

 

[...] Tarello qualificava os “argumentos jurídicos”, não como “esquemas de 

inferência”, mas como “esquemas de persuasão”, úteis para “propor a 

decisão de um ‘significado’, ou ‘esquemas de justificação’ úteis para motivar 

a decisão de um significado”. Tratava-se, em última análise, de “esquemas 

persuasivos gerais”, que Tarello não hesitava em chamar de “argumentos 

persuasivos” ou, mais simplesmente, de “argumentos retóricos” (DAMELE, 

2014, p. 226). 
 

Conforme Damele (2014), Perelman (2004), por considerar insustentável um modelo 

baseado no silogismo jurídico, concorda com Tarello (1980). Nesse sentido, o autor resalta 

que, ao identificar um certo número de argumentos compreendidos pelos intérpretes (juízes, 

juristas, advogados) como jurídicos, Tarello (1980) considerava essa uma tarefa descritiva. Já 

a retórica afastava-se dessa direção, não somente no sentido de prescrever ou desacreditar, 

mas também no sentido da caracterização de um modelo normativo, tal como o auditório 

universal.  

Damele (2014) informa que Tarello (1980) mostra uma das maiores ambiguidades da 

teoria de Perelman. Essa ambiguidade diz respeito à dependência da argumentação jurídica ao 

seu contexto. Desse modo, com base nos estudos de Tarello (1980), o autor ressalta que a 

força persuasiva dos tipos de procedimentos discursivos reside não somente em características 

formais, mas também em características substanciais – dependentes do contexto histórico e do 

contexto de uso. Nesse sentido, Damele (2014) destaca que Tarello (1980) 

 

alertou contra o risco de se apresentar como esquemas “lógicos” (embora de 

uma “lógica” peculiar, chamada por Perelman de “lógica jurídica”), “tipos” 

                                                 
66TARELLO, Giovanni. L’interpretazione della legge, Milano: Giuffré, 1980.   
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de discurso persuasivo “elaborados com um procedimento de abstração a 

partir da observação do que acontece em contextos histórico-culturais 

determinados” ou “a partir da generalização daquilo que deveria acontecer 

numa sociedade ideal” (DAMELE, 2014, p. 230). 

 

 

Nesse sentido, o autor informa ainda que Tarello (1980) também chamou a atenção no 

que diz respeito à confusão entre a generalização quanto ao que acontece em contextos 

histórico-culturais determinados e ao que deveria acontecer numa sociedade ideal, de forma 

que as regras para bem motivar e decidir seriam construídas com base na avaliação positiva de 

um dado sistema jurídico ou da ideologia que o mantém.  

 

4.2.2 A argumentação no campo jurídico 

 

Nesse item, primeiramente tratamos da origem da teoria da argumentação jurídica e de 

algumas de suas características e finalidades. Em seguida, fazemos um levantamento dos 

estudos sobre a argumentação nessa área e, posteriormente, abordamos a taxonomia e a 

caracterização dos argumentos jurídicos.  

Quanto ao surgimento da teoria da argumentação jurídica, de acordo com Toledo 

(2005), esta foi desenvolvida na Europa e algumas das suas regras fundamentais são aplicadas 

universalmente. Conforme essa autora, a teoria da argumentação jurídica “[...] relaciona-se 

diretamente com a teoria do discurso. Visa a questionar e demonstrar a possibilidade e a 

validade de uma fundamentação racional do discurso, especificamente o jurídico, estipulando-

lhe algumas regras e formas” (TOLEDO, 2005, p. 48). 

Nesse sentido, Toledo (2005) afirma que a teoria da argumentação jurídica situa-se no 

contexto da Filosofia do século XX, pós-reviravolta linguístico-pragmática. Ressalta que no 

campo da Filosofia da Linguagem destacaram-se vários autores europeus e anglo-saxões, 

sobressaindo-se, dentre esses autores, no campo do discurso jurídico, o alemão Robert Alexy 

(1978)67, que elaborou uma teoria da argumentação jurídica na década de 1970. A autora 

defende que essa teoria serviu de base para a elaboração de vários livros e artigos sobre o 

tema na Europa Continental e no Reino Unido, nos Estados Unidos da América e na América 

Latina (México, Colômbia, Argentina, dentre outros países).  

Para Toledo (2005), a formulação de uma teoria da argumentação jurídica se deu pela 

contribuição de várias teorias do discurso prático que foram desenvolvidas desde a Ética 

Analítica, as Regras do Discurso e a Teoria da Argumentação até chegar à Teoria Consensual 

                                                 
67 ‘Theorie der juristischen Argumentation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1978. 
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da Verdade de Habermas, com que a Teoria da Argumentação Jurídica se mescla. Ela aponta 

que, por outro lado, para a criação da teoria da argumentação jurídica, contribuiu, também, o 

estudo sobre uma Teoria do Discurso Geral, bem como que o discurso jurídico é um ramo 

específico da generalidade do discurso prático.  

Assim, podemos afirmar que a argumentação jurídica apresenta características 

específicas, dentre as quais, com base em Toledo (2005), destacamos as seguintes: 

a) é uma argumentação que precisa apresentar uma solução dentro de um prazo 

estabelecido; 

b) qualquer termo utilizado na argumentação jurídica, ainda que possa ser ou tenha sido 

adotado pela Filosofia da Subjetividade ou pela Filosofia Dialética, não possui, na 

teoria da argumentação jurídica, o mesmo significado que lhe foi atribuído pela 

Filosofia Clássica, mas, sim, o sentido dado pela Filosofia da Linguagem; 

c) restringe-se à análise do caráter racional do ordenamento jurídico vigente sob o prisma 

discursivo, mediante o procedimento controlador das regras da argumentação prática 

racional; 

d) a procedimentalidade da teoria da argumentação jurídica é vinculada aos limites de um 

modelo procedimental de quatro graus: o discurso prático geral; o procedimento 

legislativo; o discurso jurídico; e o discurso procedimental.  

 

Além dessas características citadas por Toledo (2005), destacamos mais uma 

característica da argumentação jurídica apresentada por Voese (2006, p. 35), que é  

 

 [...] a presunção de que a cada tese é possível construir uma antitese, o que 

vai determinar que as escolhas dos recursos argumentativos visem a superar 

ou a minimizar as fragilidades dos sentidos da linguagem e a reforçar os 

procedimentos da sustentação da tese. 

 

Segundo esse autor, se a argumentação jurídica visa à sustentação de uma tese, ela é, 

de fato, um processo posterior à produção dos sentidos e sucede à interpretação. Nesse 

sentido, ele destaca que  

 

[...] a argumentação jurídica, ao admitir que qualquer ato pode e deve ser 

interpretado diferentemente do modo que as versões tanto podem levar a que 

o seu autor seja condenado como, ser inocentado, diz que se assume que os 

conceitos de justiça não são nem unívocos, nem imutáveis, mas construídos 

na prática interativa (VOESE, 2006, p. 34). 
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Para Voese (2006, p. 36), a “[...] argumentação jurídica somente se realiza porque há a 

possibilidade permanente de contradição, entendida como resultado da multiplicidade de 

sentidos possíveis dos fatos da lei e da forma diferenciada de aplicação das normas”. 

Conforme esse autor, nas ciências matemáticas e naturais, buscam-se verdades; no Direito, 

verossimilhanças.   

Nessa mesma direção, Cabral e Guaranha (2014), com base nos estudos de Perelman 

(2005, 1999)68, afirmam que a argumentação tem lugar principal na justiça, visto que na 

esfera jurídica o embate discursivo ocorre no jogo argumentativo. Conforme esses autores, a 

argumentação tem por base premissas válidas, aceitáveis como verdadeiras, mas não 

absolutamente verdadeiras, em um dado contexto, para uma determinada comunidade.  

Por sua vez, Damele (2014) defende que os desenvolvimentos das teorias da 

argumentação jurídica, num campo restrito às técnicas da persuasão, transformaram-se numa 

forte marginalização da retórica. Conforme esse autor, essa marginalização foi iniciada com a 

reabilitação perelmaniana. Para ele, a base retórica das teorias contemporâneas da 

argumentação jurídica ainda é pouco discutida. Damele (2014) afirma que foi Perelman 

(2004), com a elaboração da nova retórica, quem resgatou a antiga arte da persuasão, 

apresentando, assim, uma nova teoria da argumentação. Esse autor afirma também que 

recuperando o elemento essencial da retórica antiga, principalmente a abordagem analítica do 

discurso persuasivo, Perelman fez menção à imagem de uma retórica restrita que limitou a 

retórica à estilística, qual seja: a teoria das figuras retóricas e dos tropos.  

Nesse sentido, Damele (2014) informa que os desenvolvimentos posteriores da teoria 

da argumentação, de modo específico, no âmbito da argumentação jurídica, sugerem a 

condução a uma “retórica mais que restrita”, haja vista, pelo que se pode observar, 

permanecer muito pouco da abordagem retórica. Desse modo, a teoria das figuras ficou para 

os estudos estilísticos e literários, enquanto que a retórica limitou-se à natureza contextual da 

argumentação, subordinada a modelos normativos um tanto exigentes. Segundo esse autor, 

essa abordagem ampliou as propostas de modelos normativos, cada vez mais elevados, 

necessários para avaliar a argumentação jurídica e a argumentação prática em geral.   

Ao tratar da nova retórica perelmaniana e da argumentação jurídica, Damele (2014) 

afirma que a nova retórica prometia novos desenvolvimentos no âmbito jurídico. Ele afirma 

ainda que a ligação entre retórica e direito foi sempre forte, principalmente na prática, pelo 

                                                 
68PERELMAN, C. Ética e direito. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005.  

______. Lógica jurídica. Trad. Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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fato de a vida do direito desenvolver sua maior parte como atividade argumentativa, nas suas 

articulações e com as suas diferenças. Nesse sentido, o autor explica que 

 

[...] uma coisa são as argumentações evidentemente “partidárias” dos 

arrazoados dos advogados, outra, aquelas através das quais, nas motivações 

das sentenças, os juízes sustentam a fundamentação das suas decisões; outra 

coisa ainda aquelas contidas, por exemplo, nos trabalhos preparatórios ou 

nas discussões parlamentares (às quais os juízes poderão fazer referência nas 

motivações); e, por fim, outra coisa são as argumentações a que recorrem os 

juristas para motivar um determinado entendimento perante a comunidade 

dos operadores jurídicos (DAMELE, 2014, p. 226). 

 

Assim, Damele (2014) deixa claro que a argumentação no âmbito jurídico possui 

diversas funções, pois, segundo ele, em alguns casos, a argumentação tem a função de 

persuadir, em outros, de motivar e, em outros, de propor. Esse autor ressalta que mesmo que 

estas funções sejam definidas de forma clara entre si e se façam presentes em cada tipo de 

discurso jurídico, em alguns casos, percebe-se a predominância de uma sobre a outra.  

Ao fazer uma abordagem realista da argumentação jurídica, Damele (2014) afirma que 

a caracterização dos esquemas de argumentação ou de raciocínio jurídico descritos por 

Tarello possui duas características, quais sejam: 

 

A primeira é a contraposição ao modelo de uma teoria geral (e normativa) da 

argumentação, em favor de uma abordagem descritiva de um fenômeno 

particular (o da argumentação jurídica e, mais em particular, judicial); a 

segunda é a interpretação dos “esquemas argumentativos”, não como 

argumentos especificamente jurídicos, mas como “esquemas persuasivos 

gerais” (DAMELE, 2014, p. 231). 

 

O autor explica ainda que essas duas características apontadas por Tarello (1980), ao 

que lhe parece, encontram-se em contradição, pois,  

 

por um lado, a intenção de Tarello parece ser a de delimitar o âmbito, 

tomando em consideração algumas técnicas interpretativas típicas, 

sobretudo, de um setor definido do sistema jurídico (i.e, o âmbito judicial). 

Por outro lado, os argumentos que acabam por identificar são definidos 

como argumentos retóricos gerais, utilizados nos campos mais diversos, nos 

mais diferentes discursos disciplinares (DAMELE, 2014, p. 231-232).  

 

Com efeito, na prática do Direito, especificamente, a argumentação tem um papel 

relevante, pois, dentre outros atos, a aceitação de um posicionamento jurídico e o 

reconhecimento da legitimidade de uma decisão judicial dependem da capacidade de 
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argumentar e de construir raciocínios e utilizá-los para defender ou se posicionar contra um 

posicionamento.  

Na argumentação jurídica, conforme Damele (2015)69, não basta apenas apresentar 

uma informação, sendo necessário também justificá-la. É como se fosse uma argumentação 

invictro da argumentação prática, enquanto a argumentação prática é uma argumentação 

aberta, ou seja, não tem limites; já a argumentação jurídica é uma argumentação fechada, de 

modo que ela tem limitações de espaço e de tempo. No campo jurídico, a argumentação 

possui um prazo, na medida em que, nesse contexto, as decisões precisam ser tomadas em 

curto prazo. Por exemplo, uma decisão jurídica é justificada por meio de argumentos. O autor 

enfatiza que, nesse contexto, o juiz é um intérprete do tipo particular, já o professor de Direito 

é um intérprete aberto, uma vez que o juiz interpreta o texto e toma as decisões a partir de 

relatos. 

A decisão, na argumentação jurídica, é uma escolha entre significados diferentes, 

assim, quando o juiz toma uma decisão, esta torna-se um ato jurídico (ato cognitivo, ato de 

vontade). Por esse motivo, ele racionaliza as suas decisões e, ao tomá-las, já passa a pensar 

em uma justificativa para elas. Nesse sentido, o juiz não precisa apenas justificar uma decisão, 

mas também persuadir um auditório. Para tanto, reconstrói um auditório ideal e escolhe os 

argumentos que justificam a sua decisão, haja vista os contextos jurídicos serem situações não 

cooperativas, enquanto nos contextos não cooperativos a argumentação possui uma dimensão 

estratégica. Como o auditório decide entre os significados possíveis (esquematização, retórica 

jurídica), na argumentação jurídica, há uma distinção entre o ato de decisão e a justificativa 

desse ato, por isso, os juízes são obrigados a justificarem as suas decisões.     

Desse modo, conforme Damele (2015), na argumentação jurídica, a escolha das 

palavras devem ser justificadas a partir de significados possíveis. O intérprete apresenta os 

argumentos que garantem a sua justificativa. Trata-se de um argumento intencionalista, haja 

vista na qualificação dos argumentos (qualificação jurídica dos fatos), quando se qualifica o 

delito, a interpretação do texto normativo ser uma interpretação funcional dos fatos, por se 

entender que interpretar os fatos e interpretar o texto normativo não são a mesma coisa, pois 

os princípios interpretativos têm a ver com aspectos culturais, religiosos, políticos, dentre 

outros. 

                                                 
69As informações apresentadas nesse item, a partir de agora, têm como base notas de aulas proferidas pelo 

investigador do Instituto de Filosofia da Linguagem da Universidade Nova de Lisboa, Dr. Giovanni Damele, nos 

meses de maio, junho e julho de 2015, no decorrer do estágio de doutoramento da autora, na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa – Lisboa, Portugal.  
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Segundo Damele (2015), a interpretação jurídica é vista como comandos, os quais são 

diretivos. Esse tipo de interpretação é peculiar porque deve chegar a uma tomada de decisão, 

no entanto nem todos os intérpretes estão no mesmo nível.  

Em relação às normas, no contexto da argumentação jurídica, estas subentendem-se 

leis, pois há uma distinção entre os textos e as normas. Assim, as normas são os tratos 

jurídicos interpretados pelos técnicos autênticos, ou seja, os juízes. Não há normas antes da 

interpretação, uma vez que a interpretação é uma decisão, não um ato cognitivo. Os órgãos 

jurisdicionais ou administrativos não precisam explicar as suas decisões, mas, sim, justificá-

las. Desse modo, as justificativas são os argumentos e, na argumentação jurídica, as decisões 

devem ser justificadas por meio de argumentos válidos (DAMELE, 2015). 

 

 

4.2.3 Argumentos jurídicos: tipologia e caracterização 

 

De acordo com Toledo (2005), a pesquisa sobre a racionalidade do discurso jurídico e 

dos argumentos que o compõem pode ser feita sob dois ângulos, os quais, segundo a autora, 

se complementam: o formal e o material. No ângulo formal, verifica-se a racionalidade 

procedimental discursiva que é aferida pelo cumprimento de regras da lógica do discurso que, 

na condição de pragmáticas, são argumentativamente desenvolvidas e têm como finalidade a 

correção. Já o ângulo material se dá por meio da análise crítica do ethos e abrange o conteúdo 

das normas direcionadoras do agir social. 

Damele (2014) destaca que uma das tarefas da teoria contemporânea da argumentação 

jurídica tem sido a de identificar os argumentos ou esquemas argumentativos utilizados pelos 

intérpretes. O investigador ressalta que alguns autores têm dado ênfase à função interpretativa 

desses argumentos, outros à função justificativa, porém, a propagação dos estudos desses 

argumentos jurídicos diz respeito às teorias da argumentação jurídica. Nesse contexto, ele 

destaca a caracterização dos argumentos jurídicos como os argumentos retóricos ou 

persuasivos utilizados pelos operadores da interpretação visando motivar interpretações 

jurídicas, bem como sugerir soluções interpretativas aos órgãos de aplicação do Direito. 

De acordo com Damele (2014), os argumentos jurídicos são retóricos, pois são 

ancorados pelas orientações predominantes num dado auditório, isto é, num dado contexto 

jurídico e cultural ao qual pertence o intérprete. Nesse sentido, o autor aponta que esse foi um 

dos aspectos que Tarello (1980) enfatizou no seu texto sobre as atitudes culturais a propósito 

da função do jurista-intérprete, indicando a predominância de certos argumentos jurídicos em 
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distintas fases históricas da cultura jurídica europeia e italiana. O autor ressalta que Tarello 

(1980) considera que essa predominância dos argumentos está relacionada à variabilidade 

histórico-cultural da força persuasiva dos argumentos. Assim, conforme o autor, essa força 

persuasiva dos argumentos jurídicos está ligada à atribuição de significado a um documento 

normativo, que ocorre num contexto histórico-cultural marcado por normas e hábitos 

interpretativos, cuja adesão não é criticável.   

Quanto ao material disponível para a análise dos argumentos jurídicos, Damele (2014) 

afirma que este “[...] é constituído pelos textos que incorporam as motivações públicas das 

interpretações, textos que são fruto, necessariamente, de uma sistematização (se não mesmo 

de uma ‘racionalização’) sucessiva” (DAMELE, 2014, p. 229, grifos do autor). No que 

concerne à caracterização dos argumentos jurídicos como esquemas persuasivos ou como 

argumentos retóricos, o autor aponta que estes somente têm sentido 

 

se os considerarmos, em primeiro lugar, como argumentos justificativos, 

cuja força persuasiva (de um auditório) é um requisito fundamental. Ou seja, 

somente tem sentido se considerarmos os argumentos jurídicos como 

argumentos que são selecionados a partir da consideração da sua força 

persuasiva (DAMELE, 2014, p. 229, grifos do autor).  

 

No entendimento de Damele (2014), a função justificatória dos argumentos jurídicos, 

em primeiro lugar, tem o papel de mostrar (na motivação e/ou na argumentação) o 

procedimento intelectual que conduz à decisão (ou a uma proposta de decisão) sobre os 

significados. Conforme esse autor, os argumentos jurídicos são retóricos, pois são 

determinados pelas orientações predominantes num dado auditório. Em relação à dimensão 

retórica dos argumentos jurídicos, Damele (2014) afirma que, por um lado, essa dimensão 

estaria na relevância da sua força persuasiva e, por outro, no caráter contextual ou tópico.        

Segundo Damele (2014), Tarello (1980) identificou a estrutura e os usos de treze tipos 

de argumentos interpretativos com base em um processo de síntese de uma ampla tradição de 

argumentos utilizados pelos juízes, juristas e advogados para manter uma interpretação, 

contra-argumentar, excluir ou incluir uma interpretação, ou apresentar razões em favor de 

uma dada decisão. O autor indica que esses argumentos são gerais por compartilharem as 

características estruturais dos argumentos utilizados em outros campos da argumentação 

prática.  

Desse modo, Damele (2014) afirma que, numa visão mais ampla e levando em 

consideração os mesmos argumentos, estes podem ser considerados uma aplicação ao âmbito 

jurídico de técnicas gerais do raciocínio interpretativo. Ele compreende que, não levando em 
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conta os aspectos mais jurídicos dos argumentos, é possível apresentar a relação com 

esquemas mais abstratos da argumentação prática, ou seja, com esquemas argumentativos 

gerais. Doravante, com base nas anotações de aula70 proferidas pelo investigador do Instituto 

de Filosofia da Linguagem na Universidade Nova de Lisboa, Dr. Giovanni Damele, sobre os 

argumentos jurídicos, bem como no 

link<http://www.dircost.unito.it/SentNet1.01/def/sn_descrizione_argomenti.shtml>, citado em 

seu artigo “Notas sobre o papel da retórica nas teorias da argumentação jurídica”, além de 

Fiorin (2015), abordamos, a seguir, alguns dos tipos de argumentos propostos por Tarello 

(1980) que foram comentados por Damele (2015) no decorrer das aulas, segundo o qual 

alguns desses argumentos são autossuficientes ou principais e outros auxiliares ou 

complementares. A alguns desses argumentos acrescentamos outras informações apresentadas 

por Fiorin (2015). Os argumentos seguem numerados e com os nomes em negrito.  

1 O argumento a contrário. Esse tipo de argumento é utilizado quando há uma 

norma determinada que prejudica uma dada qualificação normativa, como um poder, uma 

obrigação, um status, de um sujeito ou de uma classe de sujeitos. Na falta de uma norma 

expressa, deve-se excluir a validade de uma norma diferente que prejudique a mesma 

qualificação normativa para qualquer outro sujeito ou classe de sujeitos. Esse argumento serve 

para citar elementos de cunho literal. É expresso por um brocardo jurídico. Quando a lei 

deseja algo, diz explicitamente, quando não deseja, diz implicitamente. Se a lei não fala de 

uma determinada informação é porque assim não o quer (DAMELE, 2015). Fiorin (2015) 

afirma também que esse tipo de argumento é o argumento pela oposição, no qual se mostra 

que, se uma situação é considerada de determinado modo, a situação oposta deve ser 

entendida de forma diversa.  

2 O argumento a similiadsimile, a pari (analógico, por semelhança). É o argumento 

utilizado quando existe uma norma que prejudica uma qualificação normativa determinada 

(poder, obrigação, status) de um sujeito ou de uma classe de sujeitos. Deve-se concluir que 

seja válida uma norma diferente que prejudique a mesma qualificação normativa em face de 

outro sujeito ou com a primeira classe de sujeitos, uma similaridade assumida como relevante 

com respeito à identidade da disciplina jurídica. Ou seja, é uma analogia entre disposições, 

um raciocínio tipo analógico. O juiz faz analogia com base em fatos analógicos do fato citado, 

construindo dois casos, um regulado por uma lei, outro não. O argumento da analogia não é 

feito a partir de outras leis, mas de princípios gerais que todos nós compartilhamos. Trata-se 

                                                 
70As aulas foram proferidas nos meses de maio e junho de 2015, no decorrer do estágio de doutoramento da 

autora, na Universidade Nova de Lisboa – Lisboa, Portugal, conforme nota anterior. 

http://www.dircost.unito.it/SentNet1.01/def/sn_descrizione_argomenti.shtml
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de um argumento principal que gira em torno de argumentos auxiliares (DAMELE, 2015). De 

acordo com Fiorin (2015), esse argumento é também chamado de regra de justiça, o qual 

pressupõe que casos semelhantes devem receber um tratamento semelhante, ou seja, é o tipo 

de argumento que não aceita a lógica dos “dois pesos e duas medidas”. Nesse sentido, Fiorin 

(2015) afirma que esse argumento tem como base o princípio de identidade, pois trabalha com 

a identificação de situações. 

3 O argumento a fortiori (com maior razão). É um procedimento discursivo por meio 

do qual, dada uma proposição normativa que afirma uma obrigação ou qualificação normativa 

de um sujeito ou de uma classe de sujeitos, constata-se que essa afirmação se aplicaria a uma 

prescrição normativa que abrangeria a primeira. Nele, impõe-se uma analogia com um 

acréscimo. Nesse tipo de argumento, incluem-se o argumento a miniori ad maius, que é 

aplicado nos casos de qualificações desvantajosas (proibições), e o argumento a maiori ad 

minus, que é aplicado no caso das aplicações vantajosas (os direitos) (DAMELE, 2015). A 

esse respeito, Fiorin (2015) ressalta que esse argumento é utilizado para inferências com base 

em prescrições negativas e, também, para fazer uma aplicação mais extensa da lei, 

envolvendo os casos dos quais a norma jurídica não trata expressamente.  

4 O argumento da completude da ordem jurídica (completitudine). É um 

argumento utilizado quando não se encontra uma norma que seja voltada para um 

comportamento dado ou para um sujeito. Nesse caso, atribui-se uma qualificação normativa 

ao referido comportamento, concluindo-se que exista uma norma que confere ao 

comportamento regulado uma qualificação normativa regulada (DAMELE, 2015). 

5 O argumento da coerência da ordem jurídica (argumento à coherentia). 

Argumento típico do âmbito jurídico, apresenta a ideia de que um conjunto de leis é um 

sistema, isto é, refere-se ao fato de um sistema ser completo. É o argumento da disciplina 

jurídica, ou seja, da completude jurídica, sendo utilizado quando existem normas que, ao 

mesmo tempo, prejudicam duas qualificações normativas incompatíveis entre si, devendo-se 

concluir que pelo menos uma delas não seja válida em geral ou não seja aplicável no caso 

particular. O legislador não pode regulamentar a mesma situação de modo incompatível. Esse 

tipo de argumento pode ocorrer de duas formas: horizontal (ocorrência entre leis) e vertical 

(quando há uma interpretação adequada à Constituição e às normas supranacionais e 

internacionais). Nesse tipo de argumento, todos os casos são possíveis, por isso, o intérprete 

faz com que não haja incompatibilidade, pois o sistema jurídico é um sistema coerente. O 

argumento a coherentia horizontal é utilizado para evitar antônimos e o argumento a 

coherentia vertical, para preencher lacunas. Ao empregar esse tipo de argumento, o juiz 
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abstrai a validade e a existência de uma norma. Ele evita o caso de uma lacuna, pois esse 

argumento fundamenta-se no fato de que o sistema jurídico é completo e não admite lacunas 

(DAMELE, 2015). 

6 O argumento psicológico (recurso à vontade do legislador concreto). Nesse tipo de 

argumento, a cada enunciado normativo deve ser atribuído o significado que corresponde à 

vontade do enunciador, isto é, do legislador, do autor histórico. Esse tipo de argumento é 

condicionado pela adesão à ideologia da fidelidade do juiz à lei, sendo mais eficaz no 

momento da emissão da lei. É utilizado com êxito quando a vontade normativa do autor do 

documento subsistir (DAMELE, 2015).  

7 O argumento histórico (presunção de continuidade ou hipótese do legislador 

conservador). É o argumento em que, tendo por base um enunciado normativo, a falta de 

indicação em contrário a ele, deve ser atribuído o mesmo significado normativo que 

tradicionalmente era conferido ao enunciado normativo previamente existente, que 

disciplinava a mesma matéria na mesma organização jurídica. Nele, deve-se entender o 

significado normativo que esteja contido num documento de qualquer modelo em outra 

organização. É um argumento que presume a continuidade do significado normativo. Esse 

tipo de argumento reconstrói a história de um conceito jurídico (DAMELE, 2015). 

8 O argumentoapagógico (ab absurdoou  reductio ad absurdum ou hipótese do 

legislador razoável). Nesse tipo de argumento, deve-se excluir a interpretação de um 

enunciado normativo que comporte consequências absurdas. Ele deve ser utilizado junto a 

outros argumentos jurídicos, dentre eles, o teleológico ou o equitativo. Ressalta-se que nesse 

tipo de argumento deve-se levar em consideração que a noção de absurdo é relativa, instável 

e, principalmente, subjetiva. Se houver um caso em que aparente trazer consequências 

absurdas, nele deve ser definido o que é absurdo ou não absurdo (DAMELE, 2015). Nessa 

perspectiva, Fiorin (2015, p. 143) informa que esse tipo de argumento consiste em “tomar 

uma proposição como verdade, para dela tirar conclusões absurdas, e, assim, mostrar sua 

falsidade”. 

9 O argumento teleológico. É o tipo de argumento utilizado quando a um enunciado 

deve ser atribuído o significado que corresponde ao fim próprio da lei da qual o enunciado é 

documento. Está relacionado ao espírito e à finalidade da lei. É a ideia de que há um fim para 

a atividade própria da lei. Esse argumento é a apresentação sobre a intenção da própria lei. O 

texto normativo deve ser interpretado com base nessa finalidade, que é atribuir ao texto 

normativo interpretações mais criativas e menos conservadoras (DAMELE, 2015).  
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10 O argumento econômico (hipótese do legislador não redundante). É o argumento 

utilizado para excluir a atribuição a um enunciado normativo de um significado que já foi 

conferido a outro enunciado normativo, preexistente ou hierarquicamente superior ao primeiro 

ou mais geral que este, pois se a atribuição de significado não fosse excluída ocorreria um 

enunciado normativo supérfluo. Assim, ao redigir uma lei, o legislador não redige duas 

normas iguais. Quando houver duas leis sobre o mesmo assunto, as duas leis devem abranger 

os mesmos fenômenos. Quando houver duas normas, ao interpretar as duas leis, o legislador 

não se repete, reduz-se à aplicação de uma (DAMELE, 2015). 

11 O argumento de autoridade (ab exemplo). Este não é um argumento 

especificamente jurídico. É uma referência à opinião dos doutores, dos juristas (não juízes). A 

referência de um juiz a outro juiz. Esse argumento pode ter uma conotação falaciosa, ou seja, 

apresentar uma falácia. Ex.: Brasil, ame-o ou deixe-o. Um exemplo do uso falacioso do 

argumento da autoridade é citar como autoridade alguém que não é autoridade. Nesse caso, é 

o conteúdo do argumento que é falso. No contexto jurídico, a argumentação por autoridade 

(autoritativa) está relacionada ao ato de pedir ao legislador para fazer uma lei que interprete 

outra lei. O juiz não tem poder de resolver a lei, quem faz isso é o legislador, o qual se 

manifesta por leis, que devem ser interpretadas. Quanto à discricionariedade, o juiz possui 

uma margem de manobra, pois algumas decisões dependem dele (DAMELE, 2015). Na 

perspectiva de Fiorin (2015), existem dois tipos de autoridades a que se pode recorrer: a 

primeira é a de ordem do saber, nesse caso, o autor cita os exemplos do perito e do 

especialista; a segunda é a do domínio do poder, ou seja, aquele que exerce comando sobre os 

outros.  

12 O argumento sistemático (hipótese do direito ordenado). Significa fazer uma 

interpretação à luz da norma jurídica. É o argumento utilizado para conferir a um enunciado 

ou a um conjunto de enunciados o significado prescrito ou não a que se deve atribuir o 

significado proibido pelo sistema jurídico. Trata-se de uma referência a outros artigos, pois 

todos esses argumentos são auxiliares. O argumento principal é a mente do legislador. Nesse 

tipo de argumento, uma palavra ambígua pode ser utilizada em outras situações para chegar a 

algum resultado. Esse argumento pode ser tipográfico (toma por base um artigo anterior e um 

posterior), dogmático ou conceptualista, constância terminológica. Esses tipos de argumentos 

não podem ser tomados de forma isolada, de modo que o ideal é que o sistema jurídico seja 

completo, coerente e sistemático. Admitimos como correto um termo, por exemplo, o termo 

“homicídio”, o qual deve assumir o mesmo significado em qualquer situação, uma vez que os 
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sentidos possuem uma dimensão ideológica e os ordenamentos jurídicos devem ser coerentes 

(DAMELE, 2015). 

13 O argumento naturalístico (da natureza das coisas ou hipótese do legislador 

impotente). É a ideia de que o legislador não pode ir contra a natureza, a natureza do tipo 

ético, com base em características ditas naturais. Este não é um argumento interpretativo, mas, 

sim, produtivo. Ele fundamenta-se em concepções do direito que consideram as relações 

sociais como disciplinadas pela natureza em geral, pela natureza dos homens ou pela natureza 

das coisas. Conforme esse tipo de argumento, o que determina a inaplicabilidade de uma lei é 

o fato de esta ser contrária à própria natureza das coisas (DAMELE, 2015). 

14 Argumento equitativo. É um princípio de justiça utilizado para selecionar os 

significados das disposições, voltado para determinar, entre diferentes interpretações possíveis 

e culturalmente toleráveis, aquela que está em menor conflito perante as ideias que o juiz 

compartilha com a sociedade sobre o “bom” resultado da aplicação do direito no caso 

concreto. Assim, o argumento equitativo serve para evitar interpretações e aplicações 

consideradas contrárias ao que é justo. São aquelas ideias que o juiz compartilha com a 

sociedade, constituindo-se o que é justo num caso concreto (DAMELE, 2015). 

 15 Argumento a partir dos princípios gerais (analogia iuris). Trata-se de um 

argumento produtivo, ao ser utilizado para preencher lacunas do direito e de um argumento 

interpretativo, bem como para atribuir, motivar a atribuição ou propor a atribuição de 

significados a enunciados normativos (DAMELE, 2015). 

Diante do exposto, no que diz respeito aos argumentos jurídicos, constatamos que 

estes são de diversos tipos e que há vários estudos relacionados a esses tipos de argumentos. 

Nesta subseção, a ênfase foi dada aos estudos de Tarello (1980), sob o ponto de vista de 

Damele (2014). Nesse contexto, esse autor destaca a caracterização dos argumentos jurídicos, 

como argumentos retóricos ou persuasivos. Segundo Damele (2014), a força persuasiva dos 

argumentos jurídicos está ligada à atribuição de significado a um documento normativo e  

alguns argumentos são autossuficientes ou principais e outros auxiliares ou complementares. 

Numa visão mais ampla, podem ser considerados uma aplicação ao âmbito jurídico de 

técnicas gerais do raciocínio interpretativo e ser utilizados em qualquer peça jurídica.  
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Apresentamos, neste capítulo, a caracterização da pesquisa quanto à abordagem, ao 

método de investigação, às etapas e aos procedimentos de análise do corpus. As seções 

dispostas na sequência do capítulo apresentam um detalhamento acerca das etapas da 

pesquisa, do contexto de produção dos inquéritos, da caracterização do corpus, das 

categoriasteóricas aplicadas e do detalhamento dos procedimentos de análise. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O objetivo, nesta pesquisa, é analisar a responsabilidade enunciativa em três textos de 

um inquérito policial, “Termo de declarações”, “Auto de qualificação e interrogatório” e 

“Relatório”. A pesquisa situa-se no âmbito da Linguística do Texto, seguindo-se aportes da 

Análise Textual dos Discursos e da Teoria da Enunciação. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza descritiva, com uma abordagem qualitativa.  

A nossa pesquisa caracteriza-se, também, como documental, uma vez que propõe o 

estudo de textos empíricos que ainda não foram submetidos a um tratamento analítico, como é 

o caso dos textos do inquérito policial que constitui o corpus desta investigação. 

 

5.1.1 O método 

 

Adotamos na pesquisa o método dedutivo e o indutivo. Justificamos o uso do método 

dedutivo, uma vez que aplicamos categorias teóricas da responsabilidade enunciativa para a 

análise dos documentos selecionados para esta pesquisa. Por sua vez, recorremos ao método 

indutivo porque partimos da observação dos dados para estabelecermos relações entre as 

categorias de análise estudadas e, assim, tecermos considerações mais gerais sobre a relação 

encontrada entre essas categorias e a (não) assunção da responsabilidade enunciativa nos 

textos analisados. 

 

5.1.2 Etapas da pesquisa 

 

As etapas de planejamento e elaboração da pesquisa passaram por todo um processo 

sistematizado, compreendido em etapas, dentre as quais enumeramos as seguintes:  
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a) a escolha do tema, considerando sua atualidade e relevância para os estudos da 

Análise Textual dos Discursos e da Linguística do texto. 

b) o levantamento do estado da arte para vermos o que já foi publicado sobre o tema. 

Para tanto, levamos em conta as seguintes questões: o que já foi publicado sobre o 

assunto, que aspectos já foram abordados, quais as lacunas existentes; 

c) a formulação dos problemas de pesquisa; 

d) a determinação dos objetivos geral e específicos; 

e) a justificativa; 

f) a seleção do tipo de pesquisa e da abordagem metodológica; 

g) a coleta e a seleção do corpus;  

h) a seleção das categorias teóricas para a análise da responsabilidade enunciativa nos 

textos selecionados; 

i) a escolha  dos procedimentos de análise; 

j) a análise dos dados. 

As etapas aqui identificadas serviram de guia à elaboração desta pesquisa. 

 

5.1.3 O contexto de produção do corpus 

 

Os documentos selecionados para compor o corpus da pesquisa foram recolhidos na 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na cidade de Natal, 

Rio Grande do Norte, Brasil. Essa delegacia foi fundada em junho de 1986, liga-se ao órgão 

da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado do Rio Grande do 

Norte. É a terceira Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher estabelecida no Brasil.  

Geralmente, o atendimento às mulheres na DEAM ocorre da seguinte maneira: a 

vítima é atendida pelo agente de polícia, que faz o registro da queixa no boletim de 

ocorrência. Diferente das delegacias comuns em que o registro é feito em local aberto, o 

atendimento é feito em uma sala reservada para evitar maiores constrangimentos à vítima. A 

depender do tipo de crime, a vítima é conduzida para fazer os exames de corpo de delito no 

Instituto Técnico da Polícia Civil (ITEP), para as assistências jurídicas gratuitas ou para 

outros serviços que estejam relacionados com o tipo de crime praticado: estupros, lesão 

corporal, entre outros. 

Quando ocorre a prisão em flagrante, é feito o auto de prisão do acusado. Caso 

contrário, o agente de polícia marca uma audiência com a delegada ou com a assistente social. 

Nessa audiência, são ouvidos a vítima e o acusado, a fim de que se estabeleça um possível 
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acordo entre as partes envolvidas ou, se isso não acontecer, possa ser encaminhado para a 

representação criminal. A representação criminal ocorre de duas formas diferentes: 

a) nas infrações penais de menor potencial ofensivo (com pena máxima de até dois anos), 

a vítima é conduzida para registrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)71 

no cartório da própria delegacia. Concluído o TCO, a delegacia encaminha-o para o 

Juizado Especial Criminal, concluindo a sua participação no processo; 

b) nos casos de crimes considerados pela lei de maior gravidade, a delegacia inicia o 

procedimento inquisitorial. Nesse procedimento, são tomadas a escrito as declarações 

(oitivas) da vítima, das testemunhas e do(s) acusado(s). Colhidas as provas, é feito o 

indiciamento do acusado e remetido ao Judiciário.  

 

5.1.4 O inquérito policial: definição  

 

De acordo com Nucci (2012, p.76), o inquérito policial é “[...] um procedimento 

preparatório de ação penal, de caráter administrativo, conduzido pela polícia judiciária e 

voltado à colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua 

autoria”. Por ser apenas preparatório, o inquérito policial apresenta características próprias, 

dentre elas, Nucci (2012) destaca o sigilo, a falta de contrariedade da defesa, a consideração 

do indiciado enquanto objeto de investigação e não enquanto sujeito de direitos, a 

impossibilidade de se arguir a suspeita da autoridade policial que o preside, a 

discricionariedade na colheita das provas. O objetivo do inquérito policial é 

 
[...] a formação de convicção do representante do Ministério Público, mas 

também a colheita de provas urgentes, que podem desaparecer, após o 

cometimento do crime, bem como a composição das indispensáveis provas 

pré-constituídas que servem de base à vítima, em determinados casos, para a 

propositura da ação privada (NUCCI, 2012, p. 76). 

 

Quanto à origem do inquérito policial, de acordo com Nucci (2012), a denominação 

desse documento surgiu, no Brasil, com a edição da Lei 2.033, de 20 de setembro de 1871, 

regulamentada pelo Decreto 4.824, de 22 de novembro de 1871. Fundamentado no art. 42 

desse decreto, Nucci (2012, p. 76) esclarece que “[...] o inquérito policial consiste em todas as 

diligências necessárias para o desdobramento dos fatos criminosos, de suas circunstâncias e 

de seus autores e cúmplices, devendo ser reduzido a instrumento escrito”. O jurista declara 

                                                 
71Refere-se a um instrumento elaborado para dar maior celeridade à justiça. É parecido com o boletim de 

ocorrência, contudo, mais detalhado, com dados de identificação dos sujeitos envolvidos no delito, bem como 

depoimentos da vítima, do acusado e das testemunhas. 
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que com esse decreto a elaboração do inquérito policial passou a ser função da polícia 

judiciária (polícias civis e polícia federal). Conforme o autor, mesmo a expressão inquérito 

policial tendo sido utilizada pela primeira vez na Lei 2.033, as funções que são de natureza do 

processo criminal existem de longa data e se tornaram especializadas com a aplicação efetiva 

do princípio da separação da polícia e da judicatura72.  

As finalidades do inquérito policial, conforme Nucci (2012), são a investigação do 

crime e a descoberta do seu autor, com o objetivo de fornecer elementos para o titular da ação 

penal pô-la em juízo, tanto no Ministério Público quanto no particular, de acordo com o caso 

analisado. Assim, o inquérito policial pode ser considerado um procedimento preparatório e 

preventivo, sem predominância de contorno judicial, utilizado para a proteção do indivíduo e 

para a colheita rápida de provas perceptíveis.  

Em relação à estrutura composicional, o inquérito policial é, geralmente, constituído 

por documentos de naturezas diversas, como depoimentos, laudos, perícias, boletim de 

ocorrência, termo de declarações da vítima, termo de depoimento das testemunhas, termo de 

depoimento do acusado, boletim de vida pregressa, boletim individual, termo enviado ao 

cartório, despacho, certidão, relatório, dentre outros documentos, conforme a natureza do 

delito e as circunstâncias envolvidas no caso investigado.  

Nucci (2012, p. 04) aponta que o art. 9 do Código de Processo Penal coloca que “todas 

as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas 

e, neste caso, rubricadas pela autoridade”. Assim, o inquérito policial pode ser considerado 

como um conjunto de documentos escritos por meio dos quais o fato ou acontecimento 

delituoso é encaminhado ao magistrado. Trata-se de um conjunto de diligências investigativas 

utilizadas pela polícia judiciária para colher indícios de autoria e materialidade de um crime. 

Esse documento está submetido ao Código de Processo Penal com as exceções indicadas nas 

situações pertinentes. Desse modo, a instauração de um inquérito policial é a regra para a 

apuração da autoria e a apresentação da materialidade de um delito.  

O inquérito policial é uma peça típica do direito criminal, endereçada ao Ministério 

Público e administrada pelo delegado de polícia. Por meio dos documentos apresentados 

nesse procedimento administrativo, o delegado reúne o máximo de elementos possíveis para 

chegar à autoria do delito e, consequentemente, apresentar e encaminhar ao juizado para a 

possível punição do autor. Quanto à função sociocomunicativa, este é encaminhado pelo 

                                                 
72 Função, ofício ou dignidade de juiz; magistratura. Poder de ou autoridade para julgar, de que se acha investido 

um juiz (Cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa).  
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delegado de polícia e tem a finalidade de apresentar os fatos apurados ao Ministério Público, 

sua autoria, sua materialidade, suas circunstâncias e sua natureza.  

O despacho de indiciamento antecede o relatório. O interrogatório do acusado é, via de 

regra, um dos últimos atos do inquérito policial. Integra também o ato interrogatório policial o 

preenchimento de boletim de vida pregressa, em que serão consignados dados sociais do 

interrogado, como hábitos, bens, meio de vida, rendimentos, bem como o boletim de 

identificação criminal, no qual constam as características físicas do investigado – altura, peso, 

tatuagem, dentre outras.  

O presidente do inquérito policial é o delegado, profissional com competência 

reconhecida por lei. O inquérito policial termina com o relatório, documento no qual a 

autoridade policial relata as medidas tomadas, as diligências e os incidentes que surgiram 

durante a elaboração do inquérito, sem emitir qualquer juízo de valor. O sigilo é para a 

própria segurança desse procedimento administrativo.  

Assim, a polícia judiciária é a organização responsável por fornecer ao Ministério 

Público os elementos necessários à organização dos relatos criminais, pois são os 

profissionais dessa instituição que possuem atribuições e recursos para o contato inicial com 

os acusados, bem como os modelos processuais próprios para essa atividade.  

A abertura se dá a partir do registro da ocorrência, ou seja, por meio do boletim de 

ocorrência. Assim, de posse desse documento, os agentes das delegacias podem fazer a 

abertura do inquérito policial.  

Após o interrogatório, é elaborado um relatório em que o delegado de polícia registra 

suas impressões coletadas na interação e aponta provas, caso existam. O relatório contribui 

para a continuação ou o arquivamento do caso. O processo, depois de analisado, será 

direcionado ao judiciário. Compete ao delegado apurar o caso apresentado por meio do 

boletim de ocorrência, utilizando provas físicas (laudos periciais) e provas testemunhais, 

aquelas que são geradas via interrogatório. A inspetoria são os policiais civis que trabalham 

junto ao delegado. O juiz, com base no inquérito apresentado e nos interrogatórios, 

apresentará a pena, conforme a tipificação do crime praticado.  

 

5.1.5 Composição do corpus 

 

O corpus da pesquisa é composto por um conjunto de textos constituídos por nove 

inquéritos policiais, coletados na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Trata-se 

de inquéritos policiais resultantes do registro de atos de violência física ou psicológica 
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sofridos por mulheres, praticados no âmbito doméstico ou familiar, principalmente por seus 

companheiros ou ex-companheiros.  

Observem-se, no Quadro 6, a seguir, a natureza da ocorrência de cada um dos nove 

inquéritos que constituem o corpus da pesquisa, bem como, a quantidade de documentos e o 

número de laudas que os constituem. 

 

Quadro 6 – Inquéritos policiais e natureza do crime 

Inquéritos 

Policiais 

Natureza da ocorrência N° de 

documentos 

N° de laudas 

01 Ameaça de morte – Lei 11.340/06 20 25 

02 Ameaça – Lei 11.340/06/Lesão 

corporal, ameaça e injúria 

18 25 

03 Tentativa de estupro – Lei n. 

12.015/09 

24 28 

04 Tentativa de homicídio 25 36 

05 Violência doméstica/Agressão 

física e ameaça 

27 32 

06 Lesão corporal – Lei Maria da 

Penha 

17 21 

07 Ameaça/injúria – Lei 11.340/06 10 12 

08 Agressão física e ameaças – artigos 

129 § e 147 do CPB, c/c art. 

7º,incisos I e II da Lei 11.340/06 

25 26 

09 Ameaça – Lei 11.340/06 13 15 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

 

Dos nove inquéritos citados, selecionamos o inquérito policial 01 para a análise da 

responsabilidade enunciativa. No Quadro 7, logo adiante, apresentamos os textos que 

constituem esse inquérito, numerados conforme se apresentam no documento.  

 

Quadro 7 - Textos que constituem o inquérito policial 01 

1. Autuação 

2. Portaria 

3. Juntada 

4. Boletim de ocorrência 

5. Termo de declarações 
6. Termos  de depoimento prestado pela testemunha 1 

7.   Termos  de depoimento prestado pela testemunha 2 

8.   Ofício 

9.   Certidão 
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10. Despacho 

11. Juntada 

12. Ofício 

13. Ofício 

14. Auto de qualificação e interrogatório 
15. Boletim de vida pregressa 

16. Boletim individual 

17. Relatório 
18. Certidão 

19. Oficio 

20. Oficio 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Dos vinte textos que constituem o inquérito policial selecionado para análise, 

analisamos três, conforme se apresentam em negrito no quadro 7: Termo de declarações, 

nomeado de Texto 1, Auto de qualificação e interrogatório,  Texto 2 e Relatório, Texto 3.  

A escolha desses textos deu-se em função da representação que os mesmos apresentam das 

categorias de análise adotadas. 

 

5.1.6 Análise do corpus: seleção das categorias 

 

Conforme já apresentadas, as questões que norteiam este trabalho são: a) como pode 

vir a ser  linguísticamente descrita a responsabilidade enunciativa em Termo de declarações, 

Auto de qualificação e interrogatório e em Relatório  de inquérito policial?      

b) As marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa podem vir a orientar 

argumentativamente a construção de sentidos em Termo de declarações, Auto de qualificação 

e interrogatório e em Relatório de inquérito policial?  

 Da relação com essas questões, delimitamos como objetivo geral analisar os índices 

linguísticos que indicam a responsabilidade enunciativa no Termo de declarações,  no Auto de 

qualificação e interrogatório e no Relatório de inquérito policial. E como objetivos 

específicos: 

c) identificar as ocorrências da responsabilidade enunciativa em textos de inquérito 

policial. 

d) analisar o modo como a assunção ou a (não) assunção da responsabilidade enunciativa 

pode direcionar argumentativamente o leitor para a construção dos sentidos 

pretendidos nesses textos.  
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Para atendermos a esses objetivos, aplicamos as oito categorias teóricas da 

responsabilidade enunciativa, conforme apresentadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Categorias linguísticas da responsabilidade enunciativa 

Ordem Categorias 

01 Índices de pessoas 

02 Dêiticos espaciais e temporais 

03 Tempos verbais 

04 Modalidades 

05 Diferentes tipos de representação da fala 

06 Indicações de quadros mediadores 

07 Fenômenos de modalização autonímica 

08 Indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados 
Fonte: (Elaborado pela autora). 

 

A partir dessas categorias, identificamos, descrevemos e interpretamos a assunção ou 

(não) assunção da responsabilidade enunciativa, a fim de atingirmos os objetivos delimitados.  

 

5.1.7 Procedimentos de análise  

 

Na análise do corpus, adotamos os seguintes procedimentos: 

1. leituras e releituras dos inquéritos policiais, seguidas da aplicação das categorias da 

responsabilidade enunciativa, identificando, descrevendo e interpretando, na 

materialidade textual, as marcas linguísticas mobilizadas pelos sujeitos que atuam na 

constituição do inquérito policial;  

2. digitalização dos inquéritos policiais selecionados; 

3. seleção e numeração dos inquéritos policias utilizados para análise. Foram 

selecionados apenas os inquéritos relacionados a crimes de violência doméstica, 

praticados contra a mulher. Os inquéritos foram numerados seguindo uma ordem 

numérica crescente de 01 a 09; 

4. por razões éticas e por se tratar de documentos sigilosos, foram apagados os nomes 

dos sujeitos participantes da pesquisa e outros dados que possibilitem qualquer 

identificação, dentre estes, data, local da ocorrência dos fatos, documentos pessoais, 

comprovantes de residência, número de documentos, nomes de bairros onde residem. 

Em substituição a esses dados, foi utilizada a sequência “xxx”, conforme 

exemplificado no quadro, a seguir. 

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta 
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delegacia de polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx,  Delegada de Polícia, 

comigo Escrivã(o) do seu cargo, compareceu a pessoa de xxx, brasileira, solteira, 

desempregada, natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, residente e 

domiciliada a Rua xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, Natal/RN, próximo ao xxx, telefone 

xxx. 

 

5. para guardar traços dos documentos originais, mantivemos os sublinhados, os negritos 

e a caixa alta do texto. As ocorrências em análise estão entre aspas e, em alguns casos, 

entre aspas e negrito. Marcas gráficas, anotações manuscritas de tramitação e 

informações sobre os documentos, feitas pela pesquisadora, são indicadas entre 

colchetes. Trechos ilegíveis ou truncados são assinalados por “[?]”. Vejam-se 

exemplos dessas ocorrências, logo a seguir. 

 

[Registro manuscrito do documento com carimbo ?] 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA 

DEFESA SOCIAL  

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DEGEPOL 

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER- 

DEAM/ZS  

      

 

TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA, carteira 

de identidade n. xxx, expedida em xxx, e CPF n. xxx, na forma da Lei: 

 

“Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito 

RESPONDEU: QUE[...]”; 

 

6. nos Termos de Depoimentos prestados pelas testemunhas, por constarem duas 

testemunhas em cada inquérito, de modo que cada uma delas presta o seu depoimento, 

gerando, assim, dois documentos, nomeamos as testemunhas como testemunha 1 e 

testemunha 2; 

7. definição das categorias de análise da responsabilidade enunciativa (cf. item 5.1.6); 

8. transcrição dos documentos e apresentação de seus respectivos planos de texto, 

seguido da identificação e descrição das ocorrências das marcas linguísticas da 

responsabilidade enunciativa; 

9. nossa unidade básica de análise é o texto. Por isso, será feita a transcrição dos excertos 

dos textos, conforme as ocorrências das categorias de análise identificadas. Para essa 

finalidade, serão selecionados apenas os excertos identificados como marcas 

linguísticas da responsabilidade enunciativa;  
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10. identificação e descrição das marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa 

presentes nos textos analisados, conforme cada categoria de análise selecionada; 

11. classificação e interpretação das marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa, 

conforme cada categoria analisada; 

12. identificação e classificação dos operadores argumentativos nos textos analisados.  
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6 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise dos textos de inquéritos policiais que 

constituem o corpus da nossa pesquisa. Para tanto, analisamos os textos com base na 

ocorrência de oito categorias linguísticas, capazes de marcar o grau de responsabilidade 

enunciativa, quais sejam: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos 

verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações de quadros 

mediadores, os fenômenos de modalização autonímica e as indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos relatados.  

A análise foi feita em três documentos distintos que constituem o inquérito policial 01: 

o Termo de declarações, o Auto de qualificação e interrogatório e o Relatório. Esses 

documentos foram escolhidos para análise por manterem entre si uma relação de 

complementaridade, de modo que as informações declaradas no primeiro documento (o 

Termo de declaração) apresentam as condições necessárias para a produção do segundo (o 

Auto de qualificação e interrogatório). Por sua vez, no terceiro documento (o Relatório), é 

feito o resgate de tudo o que foi declarado e confirmado nos dois documentos anteriores, para 

a formação da culpa e a confirmação da autoria, além de apresentarem as categorias que 

selecionamos para análise.  

 

6.1 AS MARCAS LINGUÍSTICAS DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 

  

Os documentos selecionados foram nomeados de “Texto 1 – Termo de declarações”, 

“Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” e “Texto 3 – Relatório”. Iniciamos a análise 

pelo “Texto 1 – Termo de declarações”. Nos procedimentos de análise, apresentamos, 

inicialmente, a representação gráfica do texto; na sequência, a configuração do seu plano de 

texto; e, por último, a descrição das ocorrências das marcas linguísticas da responsabilidade 

enunciativa, conforme se encontram distribuídas nas diferentes partes de seu plano de texto. 

Esse mesmo procedimento será aplicado, também, na análise dos outros dois textos 

selecionados. 
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6.1.1 A responsabilidade enunciativa no Termo de declarações 

 

6.1.1.1 O Plano de texto do Termo de declarações 

 

No “Texto 1 – Termo de declarações”, são registradas as declarações (depoimentos) 

da vítima pelo(a) escrivão(ã) de polícia. Observemos, primeiramente, a sua composição 

global, atentando para a formatação gráfica, própria de um texto que tende a retomar alguns 

aspectos da forma tradicional de documentos administrativos, como costumam ser produzidos 

e encaminhados nos trâmites do serviço público. A seguir, no Quadro 9, transcrevemos o 

“Texto 1 – Termo de declarações”: 

 

Quadro 9 – Transcrição do “Texto 1 – Termo de declarações” 
 

[Escudo Polícia Civil–RN] 
[Registro manuscrito do documento com carimbo ?] 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL  

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL - DEGEPOL 

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER- 

DEAM/ZS    
 

TERMO DE DECLARAÇÕES QUE PRESTA  XXX, carteira de identidade n. 

xxx, expedida em xxx, e CPF n. xxx, na forma da Lei: 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta delegacia de 

polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx, Delegada de Polícia, comigo Escrivã(o) do 

seu cargo, compareceu a pessoa dexxx, brasileira, solteira, desempregada, natural de xxx, 

nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, residente e domiciliada a Rua xxx, conjunto xxx, 1ª 

etapa, Natal/RN, próximo ao xxx, telefone xxx. Afirma que está cursando a 5ª série do 

Ensino Fundamental. Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito 

RESPONDEU: QUE a VÍTIMA viveu em união estável com xxx por cerca de 3 (três) anos 

e estão separadas há cerca de 15 (quinze) dias, com o qual tem um filho xxx, de 01 ano; 

Que, durante a união, xxx agrediu fisicamente a VÍTIMA com um bofete porque vivia 

drogado, bem como a ameaçava dizendo que iria roubar um carro, amarrar a 

DECLARANTE  com uma corda no veículo e sair arrastando a mesma, mas não queria que 

a ela morresse, queria deixá-la com cicatrizes para que lembrasse pelo resto da vida que 

ficou daquele jeito porque não quis ficar com ele; Que  xxx  a ameaçava dizendo que iria 

dar facadas e tiros na VÍTIMA, mas a mesma não registrou a ocorrência em Delegacia; Que 

no ano de 2011, a VÍTIMA afirma que registrou ocorrência nesta Delegacia contra  xxx   
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por causa de ameaças, porém desistiu porque o mesmo se encontrava preso pela prática de 

roubo de carros; QUE, no dia 08 e 09/04/2012,  xxx  passou o dia em frente a casa da 

VÍTIMA deitado e  fez a seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou dar 

em você!; Que  no dia10/04/2012, a  VÍTIMA  saiu para trabalhar e, quando retornou, xxx 

disse que queria jantar  e, depois, queria que a DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas 

a mesma disse que  iria  dar banho, dar comida  e colocar o filho para dormir; Que, por tal 

motivo, xxx começou a ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu só saio daqui com você morta!” 

Que o irmão da VÌTIMA reclamou e xxx jogou uma pedra no mesmo, atingindo-o (tal fato 

foi registrado na delegacia do bairro e o mesmo foi submetido a exame de corpo de delito 

no ITEP/RN); Que, diante do fato, o pai da Vítima pediu para xxx   

[assinatura da declarante] 

 

[página seguinte] parar e ir embora, mas o mesmo dizia: “Eu vou pegar ela!”; Que o irmão 

da VÍTIMA chamou a PM que chegou, deu conselhos, porém, pouco tempo depois, xxx 

voltou e começou a fazer as seguintes ameaças: “Quem sair daí, vai morrer! Eu só saio 

depois que eu matar essa rapariga e os dois irmãos dela! Eu vou dar facada,  vou dar tiro! 

Eu vou tocar fogo na casa quando vocês estiverem dormindo!”; Que xxx foi para o lado de 

um carro que estava do outro lado da rua, pegou dois paralelepípedos e escondeu embaixo 

do carro e ficou chamando a  VÍTIMA;  Que a PM foi chamada e levou xxx, mas o mesmo 

mais uma vez retornou e ficou em frente a casa da VÍTIMA; Que, inclusive, no momento 

em que está sendo ouvida, a DECLARANTE informou que seu irmão ligou informando que 

xxx estava em frente a casa da mesma fazendo ameaça de morte aos seus familiares; Que a 

VÍTIMA afirma que  xxx é usuário de drogas desde criança, mas só soube depois que  já 

estava convivendo com ele; Que  xxx costuma dizer palavras de baixo calão com o próprio 

filho  do tipo: “Vá tomar no cú!”, chamando-o de “safado”, bem como costuma dizer que  

vai pegar o filho para viciá-lo em drogas e roubar; Que a VÍTIMA não aguenta mais tal 

situação, está com medo de que xxx faça algo contra ela, seu filho e sua família; Que diante 

do acima exposto, vem perante a autoridade policial, REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE contra xxx, conhecido como xxx, brasileiro, solteiro, 

desempregado, residente e domiciliado na xxx (rua, terreno de posse), ———, xxx,  

próximo a xxx, ao lado do xxx, telefone xx(mãe – xxx); Que não sabe informar o 

endereço completo de xxx; Que SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA  dispostas no art. 22, III, a, b e c e IV da Lei n. 11.340/2006,  e  QUER 

FICAR ABRIGADA NA CASA ABRIGO. [negrito conforme o original] E nada mais 

disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e 

achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela declarante e por mim 
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__[assinatura] ___, Escrivã (o) de Polícia que o digitei. 

 

AUTORIDADE:————[assinatura]———————————— 

DECLARANTE: ———   [assinatura]————————————  

ESCRIVÃ (O) —————[assinatura]————————————  

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Para efeito de análise, a composição do texto é mais claramente compreendida por 

intermédio de uma representação do seu plano de texto, como exposto logo a seguir, no 

Quadro 10.  

 

Quadro 10 – Plano do texto “Texto 1 – Termo de declarações” 

PLANO DE TEXTO 

Termo de Declarações  

Timbre Órgãos em hierarquia descendente, endereço institucional 

da delegacia produtora e emissora do documento, escudo e 

carimbo 

Identificação do documento Título, ou designação, e número de documentos 

“Termo de declarações” Introdução: contextualização (dia, mês e ano, local onde 

foram registradas as declarações – Delegacia de polícia – 

DEAM/ZS) 

Desenvolvimneto: declarações prestadas pela “vítima” à 

delegada e registradas pelo(a) escrivão(ã) de polícia 

Conclusão: fechamento do documento pelo (a) escrivão(ã) 

Certificação Assinatura da autoridade, da declarante e da escrivã 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como vimos, o “Texto 1 – Termo de declarações” pode ser pensado como estruturado 

por um plano constituído de quatro partes, ou blocos textuais, com conteúdos e funções 

distintas, conforme explicitado no Quadro 10. O Timbre apresenta, em retomada de um 

organograma administrativo, a estrutura hierárquica descendente de três órgãos públicos aos 

quais a “Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM Zona Sul” está 

subordinada, seguidos do nome dessa delegacia, de onde emana a voz enunciadora do texto 

(“GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SECRETARIA DE PÚBLICA 

E DA DEFESA SOCIAL, DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL – DEGEPOL”), bem 

como do escudo da Polícia Civil e de um carimbo. 

Na Identificação do documento, por sua vez, tem-se o título (“Termo de 

declarações”), seguido da expressão “que presta”, do nome da declarante e dos números de 

seus documentos (CPF, RG), acompanhados da expressão “na forma da Lei”, própria de 
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registro administrativo. Esses dois primeiros blocos indicam, já na abertura do texto, o status 

institucional do documento e, com isso, a legitimidade da situação enunciativa (o nome 

dadeclarante e a sua identificação por meio dos seus documentos).  

No bloco seguinte, “Termo de declarações”, na introdução, identificam-se a 

contextualização do documento e as declarações da vítima por intermédio de uma 

narrativa.O(a) escrivão(ã) de polícia informa o dia (13), o mês (abril), o ano (2012), o local 

onde a vítima fez as declarações (“nesta delegacia de polícia”) e, em seguida, a abreviatura do 

pronome de tratamento “Bela.”, acompanhada do nome da delegada de polícia que ouviu a 

vítima, informando a sua presença por meio da expressão “comigo escrivã(o) do seu cargo”. 

Na sequência, retoma o nome da declarante (vítima), seguido de outros dados pessoais: 

nacionalidade, estado civil, dados profissionais, naturalidade, data de nascimento, filiação e 

endereço residencial, acrescentados de referências para localização e número de telefone, bem 

como nível de escolaridade. Assim, apresenta-se a legitimidade da situação enunciativa que aí 

se instala (o momento, o local, a voz jurídico-policial, a identificação da declarante). 

Ainda nesse bloco, no desenvolvimento, encontram-se as Declarações prestadas 

pela vítima à delegada, registradas pelo(a) escrivão(ã) de polícia. Na sequência, o(a) 

escrivão(ã) informa que a vítima deseja representar criminalmente contra o acusado, citando o 

nome, apelido, nacionalidade, estado civil, dados profissionais, endereço (a vítima não soube 

informar o endereço completo), referências para localização e número de telefone do acusado. 

O(a) escrivão(ã), em sua narrativa, informa também que a vítima “SOLICITA MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA e QUER FICAR NA CASA ABRIGO” (em negrito e 

maiúsculas conforme original). 

Na Conclusão, observa-se a voz narrativa da escrivã: “E nada mais disse e nem lhe 

foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pela autoridade, pela declarante (vítima) e por mim __[assinatura] ___, 

Escrivã (o) de Polícia que o digitei”. Desse modo, o texto inicia e termina em discurso 

primeiro, representado pela voz da escrivã de polícia. 

Por fim, na Certificação, encontram-se, nas assinaturas da autoridade, da declarante 

(vítima) e do(a) escrivão(ã), os índices de validação do documento, que, juntamente com os 

elementos do Timbre, certificam esse status institucional do que ali é registrado, atribuindo-

lhe fé pública. 

Assim, em sua configuração geral, o documento parece seguir um roteiro 

preestabelecido, próprio de um formulário a ser preenchido, o que é determinante do seu 
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plano de texto, que pode ser visto como fixo, levando em consideração a especificidade do 

gênero, como um texto da esfera administrativa que circula do domínio policial ao jurídico.   

 

6.1.1.2 Os índices de pessoas no Termo de declarações 

 

No Quadro 11, a seguir, podemos notar as ocorrências dos índices de pessoas no plano 

de texto do “Texto 1 – Termo de declarações”: 

 

Quadro 11 – Os índices de pessoas no “Texto 1 – Termo de declarações” 

Índices de pessoas Posição no plano 

de texto 

Ocorrências 

Pronome pessoal do 

caso reto (por inferência 

de nome) 

Identificação do 

documento 

“nome da vítima”                              

[“ela”]  

 

Pronomes 

(explícitos no texto) 

Pronomes pessoais 

do caso reto 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionados à 

vítima 

 

Termo de 

declarações 

 

“ela”, “você” 

Relacionado à 

família da vítima 

Termo de 

declarações 

“vocês” 

Relacionado ao 

acusado 

Termo de 

declarações 

“eu”,  “ele” 

Pronomes pessoais 

do caso oblíquo 

  

Relacionados à 

vítima 

 

Termo de 

declarações 

“la”, “a”, “lhe”, “te” 

 

Relacionado ao 

irmão da vítima 

Termo de 

declarações 

“o” 

Relacionados ao 

filho da vítima e do 

acusado 

Termo de 

declarações 

“lo”, “o” 

Relacionados ao(a) 

escrivão(ã) 

Termo de 

declarações 

“comigo”, “mim” 

 Pronomes 

possessivos 

 

  

 

Relacionados à 

vítima 

Termo de 

declarações 

“seu”, “sua”, “dela” 

Relacionado ao 

acusado 

Termo de 

declarações 

“seus” 
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Relacionado à 

delegada 

 

Termo de 

declarações 

“seu” 

 Pronome relativo 

 

  

Relacionado ao 

acusado 

Termo de 

declarações 

“o qual” 

Pronome indefinido   

Relacionado à 

família da vítima 

Termo de 

declarações 

“quem” 

Pronomes pessoais 

do caso reto por 

inferências de assinaturas 

(elas, ele) 

Certificação “Assinaturas da 

declarante, da delegada e do(a) 

escrivão(ã)” 

 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme apresentado no “Texto 1 – Termo de declarações” e nos Quadros 10 e 11, 

observam-se marcas de índices de pessoas na parte do texto intitulada Identificação do 

documento, dentre estas, pronome pessoal do caso reto (por inferência de nome: “ela”, 

relacionado à vítima. Na parte Termo de declarações (corpo do texto), podem ser observados 

pronomes pessoais do caso reto, relacionados à vítima, à família da vítima, ao acusado; 

pronomes pessoais do caso oblíquo, relacionados à vítima, ao irmão da vítima, ao filho da 

vítima e do acusado,ao(a) escrivão(ã); pronomes possessivos, relacionados à vítima, ao 

acusado e à delegada; pronome relativo, relacionado ao acusado e pronome indefinido, 

relacionado à família da vítima. Na Certificação, notam-se, por inferência das assinaturas da 

declarante, da delegada e do(a) escrivão(ã), pronomes pessoais do caso reto: “elas”, “ele”. 

Dos blocos que constituem o plano do texto, somente não foram identificados índices de 

pessoas no Timbre.  

Além dos pronomes citados no Quadro 11, há, também, terminações verbais que 

remetem a pronomes pessoais do caso reto, como podemos contatar nas ocorrências que 

seguem: 

 

a) Terminações verbais que remetem ao pronome de terceira pessoa do singular (“ele”)  

 

 Relacionadas ao “acusado” 

 

“Que, durante a união, xxx agrediu fisicamente a VÍTIMA com um bofete porque 

vivia drogado, bem como a ameaçava dizendo que iria roubar um carro, amarrar a 

DECLARANTE com uma corda no veículo e sair arrastando a mesma, mas não 
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queria que a ela morresse, queria deixá-la com cicatrizes para que lembrasse pelo 

resto da vida que ficou daquele jeito porque não quis ficar com ele;”, “Que costuma 

dizer palavras de baixo calão com o próprio filho”. 

 

 Relacionada ao “pai da vítima” 

 

“[…] o pai da Vítima pediu para xxx parar e ir embora”. 

 

 Relacionadas ao “irmão da vítima” 

 

“Que o irmão da VÌTIMA reclamou e xxx jogou uma pedra no mesmo, atingindo-o 

(tal fato foi registrado na delegacia do bairro e o mesmo foi submetido a exame de 

corpo de delito no ITEP/RN).” 

 

b) Terminações verbais que remetem ao pronome de terceira pessoa do singular 

(“ela”)  

 Relacionadas à “vítima” 

 

“Afirma que está cursando a 5ª série do Ensino Fundamental. Inquirida acerca dos 

fatos que deram origem ao presente feito RESPONDEU:” 

 

 Relacionadas à “PM” 

 

 “Que a PM foi chamada e levou xxx”. 

 

 Relacionada à “delegada de polícia” 

 

“Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta delegacia 

de polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx,  Delegada de Polícia, comigo 

Escrivã(o) do seu cargo”.   

 

c) Terminações verbais que remetem ao pronome de primeira pessoa do singular 

(eu)   

 

 Relacionada à “escrivã de polícia” 
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“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que 

depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela 

declarante e por mim __[assinatura] _, Escrivã (o) de Polícia que o digitei” (por 

inferência de terminação verbal) 

 

Conforme o exposto, podemos perceber que no “Texto 1 – Termo de declarações”, 

por se tratar de um texto narrativo, ocorre com maior frequência o emprego dos pronomes de 

terceira pessoa – “ele” e “ela” – por inferência de nomes e terminações verbais. Desse modo, 

o narrador (enunciador 1), escrivão(ã) de polícia, narra os fatos declarados pela vítima, 

principalmente, por meio do emprego de nomes e terminações verbais que remetem ao 

pronome “ela” (vítima) e ao pronome “ele” (acusado). Com isso, o(a) escrivão(ã) cumpre o 

seu papel de fazer o registro das declarações prestadas pela vítima sem se envolver com os 

fatos, ou seja, sem se comprometer com o dito. 

Além dos pronomes e nomes representados no Quadro 11 e das terminações verbais 

que remetem a pronomes pessoais do caso reto, constam, também, no “Texto 1 – Termo de 

declarações”, nomes que qualificam relacionados à delegada (“a Bela.”, “delegada de 

polícia”, “autoridade”) e à escrivã (“escrivã(o) do seu cargo”, “escrivã(o) de polícia”), à 

vítima (“a pessoa de”, “brasileira”, “solteira”, “desempregada”, “a declarante”, “essa 

rapariga”) e ao acusado (“usuário de droga desde criança”, “brasileiro”, “solteiro”).  

No que diz respeito ao emprego do pronome pessoal do caso reto de primeira pessoa 

(“eu”), foi utilizado ao se referir ao “eu” enunciador (voz narradora), ao(a) escrivão(ã) de 

polícia, no desempenho de suas atividades profissionais, e também ao “eu” acusado, nos 

excertos em que são registradas as declarações da vítima na perspectiva dele, ou seja, quando 

no texto o(a) escrivão(ã) de polícia faz o registro da fala do acusado, utilizando o discurso 

direto.  

Além dos índices de pessoas indicados, ocorrem no “Texto 1 – Termo de 

Declarações” relações que se estabelecem entre um “eu” e um “tu”:  

 Eu (escrivã) – tu (delegada): 

 

“Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta 

delegacia de polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx,  Delegada de 

Polícia, comigo Escrivã(o) do seu cargo, compareceu a pessoa de xxx, brasileira, 

solteira, desempregada, natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, residente 

e domiciliada a Rua xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, Natal/RN, próximo ao xxx, telefone 

xxx. Afirma que está cursando a 5ª série do Ensino Fundamental. Inquirida acerca 

dos fatos que deram origem ao presente feito RESPONDEU:” 

 Eu (vítima) – tu (delegada): 
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“Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta 

delegacia de polícia, onde presentese encontrava a Bela. xxx,  Delegada de 

Polícia, comigo Escrivã(o) do seu cargo, compareceu a pessoa de xxx, brasileira, 

solteira, desempregada, natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, 

residente e domiciliada a Rua xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, Natal/RN, próximo ao 

xxx, telefone xxx. Afirma que está cursando a 5ª série do Ensino Fundamental. 

Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito RESPONDEU:” 

“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo 

que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela 

declarante, e por mim ________, Escrivã (o) de Polícia que o digitei”. 

 

 Eu (vítima) – tu (escrivão(ã)): 

 

“Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de dois mil e doze (2012), nesta delegacia 

de polícia, onde presente se encontrava a Bela. xxx,  Delegada de Polícia, comigo 

Escrivã(o) do seu cargo, compareceu a pessoa de xxx, brasileira, solteira, 

desempregada, natural de xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, residente e 

domiciliada a Rua xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, Natal/RN, próximo ao xxx, 

telefone xxx. Afirma que está cursando a 5ª série do Ensino Fundamental. 

Inquirida acerca dos fatos que deram origem ao presente feito RESPONDEU:” 

“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo 

que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pela 

declarante, e por mim ________, Escrivã (o) de Polícia que o digitei”. 

 

 Eu (acusado) – tu (vítima): 

 

“QUE, no dia xxx, xxx passou o dia em frente a casa da VÍTIMA deitado e fez a 

seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou dar em você!”; Eu só 

saio daqui com você morta!” 

 

 Eu (acusado) – tu “vítima”, “família da vítima” e “os dois irmãos da vítima”: 

 

“Eu vou pegar ela!”; Que o irmão da VÍTIMA chamou a PM que chegou, deu 

conselhos, porém, pouco tempo depois xxx voltou e começou a fazer as seguintes 

ameaças: “Quem sair daí, vai morrer! Eu só saio depois que eu matar essa rapariga 

e os dois irmãos dela! Eu vou dar facada, vou dar tiro! Eu vou tocar fogo na casa 

quando vocês estiverem dormindo!” 

 

 Eu (acusado) – tu “filho” (filho do acusado com a vítima): 

 

“Vá tomar no cú!” 
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Como podemos perceber, as vozes presentes no “Texto 1 – Termo de declarações”, 

marcadas pelos índices de pessoas, evidenciam o teor polifônico desse texto, contribuindo, 

assim, para a construção dos seus sentidos, os quais direcionam, argumentativamente, para a 

conduta delituosa do acusado e, em vista disso, para o seu indiciamento. Desse modo, 

podemos afirmar que a análise do “Texto 1 – Termo de declarações” com base na categoria 

“Os índices de pessoas” contribui para indicar as vozes presentes no texto (“escrivão(ã)”, 

delegada de polícia”, “vítima”, “pai da vítima”, “irmão da vítima”, “família da vítima”, 

“PM”), bem como a assunção ou a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. 

 

6.1.1.3 Os dêiticos espaciais e temporais no Termo de declarações 

 

A seguir, no Quadro 12, aparecem expostas as ocorrências linguísticas dos dêiticos 

espaciais e temporais no “Texto 1 – Termo de declarações”, seguidas dos comentários 

analíticos sobre elas. 

 

Quadro 12 – Os dêiticos espaciais e temporais no “Texto 1 – Termo de declarações” 

Dêiticos Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

 

 

 

Temporais 
 

 

 

 

 

Termo de declarações 

“Aos 13 (treze) dias do mês de abril do 

ano de dois mil e doze (2012)”, “por 

cerca de 3 (três) anos”, “há cerca de 15 

(quinze) dias”, “no ano de 2012” 

“no dia 08 e 09/04/2012”, “no dia 

10/04/2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaciais 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre 

 

 

“GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE” 

 

“SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA E DA 

DEFESA SOCIAL” 

 

“DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA 

CIVIL – DEGEPOL” 

 

“DELEGACIA ESPECIALIZADA 

EM ATENDIMENTO À MULHER- 

DEAM/ZS” [maiúsculas e negrito 

conforme o original] 

 

 

 

“nesta Delegacia de polícia”, 

 

“Rua xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, 
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Termo de declarações 

Natal/RN, próximo ao xxx” 

 

“em Delegacia”, “em frente a casa da 

VÍTIMA (2)”, “na rua”, “lá fora”, 

“daqui”, “na delegacia do bairro”, “no 

ITEP/RN”, “daí”, “na casa”, “lado de 

um carro”, “do outro lado da rua”, 

“embaixo de um carro”, “em frente a 

casada mesma” 

“residente e domiciliado na xxx (rua, 

terreno de posse), ———, xxx,  

próximo a xxx, ao lado do xxx”, 

“CASA ABRIGO” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

No “Texto 1 – Termo de declarações”, verificamos que os dêiticos temporais referem-

se a duas dimensões temporais distintas, de modo que funcionam como referências temporais 

de duas situações enunciativas que referenciam o enunciado relativamente a duas histórias 

inter-relacionadas, ali depreendidas: a história do próprio documento, em discurso citante, ou 

encaixante, marcado pelo tempo da enunciação, e a história da “ocorrência”, em discurso 

citado, ou encaixado, marcado pelo tempo do enunciado. 

Na “contextualização do documento”, a primeira história, identificada com o espaço 

da “delegacia”, a responsabilidade enunciativa é assumida pelo(a) “escrivão(ã)”, em discurso 

primeiro. No início do texto, ao produzir o documento, o(a) escrivão(ã) informa o dia (13), o 

mês (abril), o ano (2012) e o local onde a vítima fez as declarações (“nesta delegacia de 

polícia” [DEAM/ZS]), em seguida, cita o nome da delegada de polícia que ouviu as 

declarações e informa a sua presença por meio da expressão (“comigo escrivã(o) do seu 

cargo”.). Na sequência, retoma o nome da declarante (vítima), seguido de dados pessoais: 

nacionalidade, estado civil, dados profissionais, naturalidade, data de nascimento, filiação, 

endereço residencial, seguidos de referências para localização, número de telefonee nível de 

escolaridade.   

Na segunda história, em que se dão as declarações, a responsabilidade enunciativa é 

assumida pela vítima ao fazer o seu relato das ocorrências de agressões praticadas pelo 

acusado contra ela. No caso, essa segunda história é recontada, em discurso segundo, pelo(a) 

“escrivão(ã)”, iniciada, por inferência, com a seguinte afirmação: “[...] Inquirida acerca dos 

fatos que deram origem ao presente feito  RESPONDEU: QUE a VÍTIMA viveu em união 

estável com xxx por cerca de 3 (três) anos e estão separados há cerca de 15 (quinze) dias, com 

o qual tem um filho xxx, de 01 ano”, retoma outros elementos dêiticos: “Que, no ano de 
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2012”, “Que, no dia 08 e 09/04/2012”, “Que, no dia 10/04/2012” e finalizada com o último 

fato apresentado pela vítima: “Que a VÍTIMA não aguenta mais tal situação, está com medo 

de que xxx faça algo contra ela, seu filho e sua família”. A terceira história se inicia com o 

marcador textual “diante do acima exposto” e termina com a expressão “[…] E QUER 

FICAR NA CASA ABRIGO” [maiúsculas e negrito conforme o original]. 

Na conclusão do “Texto 1 – Termo de declarações”, terceira história, após narrar as 

declarações reveladas pela declarante (vítima), o(a) “escrivão(ã)” volta a utilizar o discurso 

primeiro, ao afirmar: “E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o 

presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela 

autoridade, pela declarante e por mim __[assinatura] ___, Escrivã(o) de Polícia que o digitei”. 

Por seu turno, como vimos, as ocorrências de dêiticos espaciais se iniciam no Timbre 

do documento: “GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE”, 

“SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL”, “DELEGACIA 

GERAL DE POLÍCIA CIVIL – DEGEPOL”, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À MULHER- DEAM/ZS, remetendo-se aos órgãos do poder público nos 

quais a delegacia especializada está inserida e, por extensão, ao caráter institucional do 

documento. Marcam as situações enunciativas da história do documento, que tem a 

“Delegacia” como referência espacial, e da história que tem por base “as declarações da 

vítima”, que, por sua vez, se remetem a outras referências espaciais (“casa da vítima”, “nesta 

Delegacia de polícia”, “Rua xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, Natal/RN”, “em Delegacia [outra 

delegacia]”, “em frente a casa da vítima”, “na rua”, “lá fora [fora da casa da vítima]”, “daqui 

[casa da vítima]”, “na delegacia do bairro”, “no ITEP/RN”, “daí [casa da vítima]”, “na casa”, 

“lado de um carro”, “do outro lado da rua”, “embaixo de um carro”, “em frente a casa da 

mesma [da vítima]”, “(rua, terreno de posse)”,“CASA ABRIGO” [negrito conforme o 

original].  

Não houve ocorrência de elementos dêiticos na Identificação do documento nem na 

Certificação. Conforme visto, a predominância das ocorrências dêiticas espaciais está nas 

partes do texto referentes ao Timbre e ao Termo de declarações (corpo do texto). Já as 

ocorrências dêiticas temporais concentram-se mais na parte do Termo de declarações (corpo 

do texto). Em sua funcionalidade, essa formulação dêitica está associada à normatização do 

sistema de gêneros em que esse documento se insere, próprio do universo discursivo das 

práticas jurídico-policiais, o que nos leva a considerar o texto do documento na perspectiva 

das “práticas normatizadas” dos gêneros (ADAM; HEIDMANN, 2011).  
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Como vimos, a análise do “Texto 1 – Termo de declarações”, com base na categoria 

dos dêiticos espaciais e temporais nos permite situar no tempo e no espaço quando e onde os 

fatos narrados pela vítima e mediados pela voz do(a) “escrivão(ã)” aconteceram. Essas 

situações dêiticas também contribuem para indicar as instâncias enunciativas presentes no 

texto, a exemplo da DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À 

MULHER - DEAM/ZS, que é a instância enunciativa da qual emana o documento em 

análise.  

 

6.1.1.4 Os tempos verbais no Termo de declarações 

 

No Quadro 13, a seguir, apresentam-se o emprego dos elementos linguísticos 

(identificados como tempos verbais) do “Texto 1 – Termo de declarações”, seguido dos 

comentários analíticos a respeito de suas ocorrências. 

 

Quadro 13 – Os tempos verbais no “Texto 1 – Termo de declarações” 

Tempos verbais Posição no plano de texto Ocorrências 

 

 

 

 

Presente do indicativo 

 

 

Identificação do 

documento 

 

“presta” 

 

 

“Termo de declarações” 

“afirma” (3)73, “está” (3), “estão”, 

“tem”, “vou” (6), “saio” (2),“vai” 

(3), “é” (2), “vem”, “sabe”, 

“solicita”,“quer” 

 

 

 

 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

 

 

 

 

“Termo de declarações” 

 

“compareceu”, “deram”, 

“respondeu”, “viveu”, “agrediu”, 

“ficou” (2), “quis”, “registrou”, 

“desistiu”, “passou”, “fez”, 

“saiu”, “retornou”, “começou”, 

“reclamou” (2), “jogou”, “foi” 

(5), “pediu”, “chamou”, 

“chegou”, “deu”, “voltou”, 

“começou”, “pegou”, “escondeu”, 

“levou”, “soube”, “disse (2)”, 

“deu-se”, “digitei” 

 

Pretérito imperfeito do 

indicativo 

 

“Termo de declarações” 

“encontrava” (2), “vivia”, 

“ameaçava” (2), “queria” (4), 

“dizia”, “estava” (3) 

Futuro do pretérito do 

indicativo 

“Termo de declarações” “iria” (2). 

                                                 
73 O número entre parênteses indica a quantidade de ocorrências das formas verbais no texto. 
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Pretérito imperfeito do 

subjuntivo 

“Termo de declarações” “morresse”, “ficasse” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme observamos, nas partes do texto que correspondem ao Timbre e à 

Certificação, não houve ocorrências de tempos verbais. Na Identificação do documento, 

surgiu uma ocorrência de verbo no presente do indicativo: “presta”. No “Termo de 

declarações”(corpo do texto), apareceram verbos no presente, pretérito perfeito, pretérito 

imperfeito,  futuro do pretérito, modo indicativo e pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 

As ocorrências de verbos no presente do indicativo indicam, principalmente, as ações 

do acusado e da vítima. Essas ações são narradas pela vítima e retextualizadas pelo(a) 

escrivão(ã). Com relação ao(a) escrivão(ã), o emprego do verbo no presente do indicativo – 

“assino” – diz respeito ao exercício da sua atividade profissional. Pode, ainda, indicar a 

assunção da responsabilidade enunciativa dos enunciados por parte dele(a). 

As ocorrências de verbos no pretérito perfeito do indicativo reportam-se às ações que 

foram realizadas em um tempo anterior ao momento em que a vítima prestou depoimento e 

foram retextualizadas no tempo passado pelo(a) escrivão(ã) de polícia. Esse foi o tempo 

verbal predominante no texto. A predominância desse tempo verbal pode indicar ainda uma 

(não) assunção da responsabilidade enunciativa por parte do(a) escrivão(ã) que elaborou o 

texto. Justifica-se também por esse texto se encaixar em um gênero que pertence ao mundo 

narrado. 

Por sua vez, as ocorrências de verbos no pretérito imperfeito do indicativo indicam a 

frequência dos atos de agressão causados pelo acusado à vítima e à família dela (atos que se 

repetiram inúmeras vezes), bem como as condições de vida do acusado e as suas intenções de 

agredir, humilhar e ofender essas pessoas. Pressupõem, também, uma (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa por parte do(a) escrivão(ã), haja vista que, no exercício das suas 

atividades profissionais, por questões éticas, esse profissional precisa manter uma certa 

imparcialidade em relação ao seu dizer. 

Já as ocorrências dos verbos no futuro do pretérito e futuro do pretérito do subjuntivo 

estão relacionadas aos desejos do acusado, revelados na fala da vítima, de agredi-la e agredir 

também a família dela de forma violenta. 

No desenvolvimento do “Texto 1 – Termo de declarações, principalmente no que diz 

respeito às declarações prestadas pela “vítima” à delegada e registradas pelo(a) escrivão(ã) de 

polícia,  o(a) escrivão(ã) não assume totalmente  a responsabilidade pelo dizer, na medida em 
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que atribui, também, essa responsabilidade à declarante (vítima), por meio de terminações 

verbais relacionadas ao dizer (“ameaçava dizendo”, “costuma dizer”, “reclamou”, “pediu”, 

“deu conselhos”). Na parte do texto em que é feita a descrição dos fatos apresentados pela 

vítima, nessa parte do texto percebe-se a presença de outras vozes na construção da narrativa, 

conforme exemplificado logo adiante. 

 

 A voz do “acusado” 

 

“Que, durante a união, xxx agrediu fisicamente a VÍTIMA com um bofete porque 

vivia drogado, bem como a ameaçava dizendo que iria roubar um carro, amarrar a 

DECLARANTE com uma corda no veículo e sair arrastando a mesma, mas não 

queria que a ela morresse, queria deixá-la com cicatrizes para que lembrasse pelo 

resto da vida que ficou daquele jeito porque não quis ficar com ele;”, “Que costuma 

dizer palavras de baixo calão com o próprio filho”. 

 

 A voz do “irmão da vítima” 

 

“Que o irmão da VÌTIMA reclamou e xxx jogou uma pedra no mesmo, atingindo-o 

(tal fato foi registrado na delegacia do bairro e o mesmo foi submetido a exame de 

corpo de delito no ITEP/RN)”. 

 

 A voz do “pai da vítima” 

 

“[…] o pai da Vítima pediu para xxx parar e ir embora”. 

 

 A voz do “PM” 

 

 “Que o irmão da VÍTIMA chamou a PM, que chegou, deu conselhos […]”. 

 

Como vimos, a recorrência a essas outras vozes por meio da voz da vítima direciona 

argumentativamente os sentidos do texto de modo a contribuir para o indiciamento do 

acusado, como também servir de base para comprovações dos crimes praticados por ele. 

 

 

6.1.1.5 As modalidades no Termo de declarações 

 

No Quadro 14, a seguir, destacam-se as marcas linguísticas das modalidades no texto. 
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Quadro 14 – As modalidades no “Texto 1 – Termo de declarações” 

Modalidades Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

Deôntica “Termo de 

declarações” 

“Vá tomar no cú” 

“Que SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA  dispostas no art. 22, III, a, 

b e c e IV da Lei n. 11.340/2006, e  QUER 

FICARABRIGADA NA CASA 

ABRIGO.”[negrito conforme o original] 

 

 

 

 

 

 

Epistêmica 

 

 

 

Identificação do 

documento 

 

“TERMO DE DECLARAÇÕES QUE 

PRESTA  XXX, carteira de identidade n. 

xxx, expedida em xxx, e CPF n. xxx, na 

forma da Lei:” [negrito conforme o original] 

 

 

“Termo de 

declarações” 

“Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 

dois mil e doze (2012), nesta delegacia de 

polícia, onde presente se encontrava a Bela. 

xxx,  Delegada de Polícia, comigo Escrivã(o) do 

seu cargo, compareceu a pessoa dexxx, 

brasileira, solteira, desempregada, natural de 

xxx, nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, 

residente e domiciliada a Rua xxx, conjunto 

xxx, 1ª etapa, Natal/RN, próximo ao xxx, 

telefone xxx […]” 

 “[…]Que diante do acima exposto vem perante 

a autoridade policial, REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE contra xxx […]” 

“[…]E nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado, deu-se por findo o presente termo 

que depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pela autoridade, pela 

declarante e por mim __[assinatura], Escrivã (o) 

de Polícia que o digitei.” 

 

 

 

 

Alética 

 

 

 

 

 

“Termo de 

declarações” 

“iria roubar um carro, amarrar a 

DECLARANTE com uma corda no veículo e 

sair arrastando a mesma, mas não queria que ela 

morresse, queria deixá-la com cicatrizes para 

que lembrasse pelo resto da vida que ficou 

daquele jeito porque não quis ficar com ele”. 

“Que  no dia10/04/2012, a  VÍTIMA  saiu para 

trabalhar e, quando retornou, xxx disse que 

queria jantar  e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a 

mesma disse que  iria dar banho, dar comida  e 

colocar o filho para dormir”. 

“Eu só saio daqui com você morta!” 

“Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou dar 

em você!” 
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“Quem sair daí, vai morrer! Eu só saio depois 

que eu matar essa rapariga e os dois irmãos 

dela! Eu vou dar facada, vou dar tiro! Eu vou 

tocar fogo na casa quando vocês estiverem 

dormindo!” 

“[…] costuma dizer que vai pegar o filho para 

viciá-lo em drogas e roubar”. 

“Que a VÍTIMA não aguenta mais tal situação, 

está com medo de que xxx faça algo contra ela, 

seu filho e sua família;” 

“Que não sabe informar o endereço completo 

de xxx” 

“Que SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA dispostas no art. 22, III, a, b 

e c e IV da Lei n. 11.340/2006,  e  QUER 

FICAR NA CASA ABRIGO”. 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como pode ser visto, não houve ocorrências da categoria “as modalidades” em dois 

blocos do texto desse documento: Timbre e Certificação. Na Identificação do documento, 

registrou-se uma ocorrência da modalidade epistêmica. No “Termo de declarações” (corpo 

do texto), observamos as ocorrências das modalidades deôntica, epistêmica e alética.  

As ocorrências da modalidade deôntica estão relacionadas a uma atitude de 

agressividade do acusado em relação ao seu filho e à vontade da vítima em ficar na casa 

abrigo. As modalidades epistêmicas são expressas, no início do texto, pela voz do(a) 

escrivão(ã) e, no desenvolvimento, pela voz da vítima, representada pela voz do(a) escrivão(ã) 

por meio do discurso indireto, e pela voz do acusado, representada pela voz da vítima e 

mediada pela voz do(a) escrivão(ã)  por meio das formas de discurso direto, indireto e indireto 

livre. Na parte da Conclusão, ocorreu a modalidade espistêmica representada pela voz do(a) 

escrivão(ã) em discurso primeiro, na forma de discurso indireto. 

A modalidade alética é apresentada no texto por meio dos discursos indireto e indireto 

livre, representando a fala do acusado, que demonstra suas intenções em agredir 

violentamente a vítima e toda a família dela, incluindo o seu filho. Esse tipo de modalidade 

revela-se também, por meio do discurso indireto, indicando o pensamento da vítima em 

relação à continuidade do processo inquisitório.  

Conforme o exposto, podemos afirmar que as ocorrências das modalidades deôntica, 

epistêmica e alética no “Texto 1 – Termo de declarações” estão relacionadas ao modo de dizer 

dos enunciadores (“escrivão(ã) de polícia”, (enunciador primeiro), “vítima”, “acusado” 

(enunciadores segundos)). 
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6.1.1.6 Os diferentes tipos de representação da fala no Termo de declarações 

 

Vejam-se as ocorrências dos diferentes tipos de representação da fala, conforme se 

encontram distribuídas no plano de texto do “Texto 1 – Termo de declarações”, Quadro 15.  

 

Quadro 15 – Os diferentes tipos de representação da fala no “Texto 1 – Termo de 

declarações” 

Os diferentes 

tipos de 

representação 

da fala  

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

Discurso 

indireto 

 

 

Identificação do 

documento 

“TERMO DE DECLARAÇÕES QUE 

PRESTA XXX, carteira de identidade n. 

xxx, expedida em xxx, e CPF n. xxx, na 

forma da Lei:” 

 

 

 

 

Discurso 

indireto 

 

 

 

 

“Termo de 

Declarações” 

“[…] Afirma que está cursando a 5ª série do 

Ensino Fundamental. Inquirida acerca dos 

fatos que deram origem ao presente feito  

RESPONDEU: QUE a VÍTIMA viveu em 

união estável com xxx por cerca de 3 (três) 

anos e estão separados há cerca de 15 

(quinze) dias, com o qual tem um filho xxx, 

de 01 ano; […]”. 

 “[…] Que a VÍTIMA não aguenta mais tal 

situação, está com medo de que xxx faça algo 

contra ela, seu filho e sua família; Que diante 

do acima exposto, vem perante a autoridade 

policial, REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE contra xxx, 

conhecido como xxx, brasileiro, solteiro, 

desempregado, residente e domiciliado na 

xxx (rua, terreno de posse), ———, xxx,  

próximo a xxx, ao lado do xxx, telefone xx( 

mãe – xxx); Que não sabe informar o 

endereço completo de xxx; Que SOLICITA 

MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA  dispostas no art. 22, III, a, b 

e c e IV da Lei n. 11.340/2006,  e  QUER 

FICAR NA CASA ABRIGO. [negrito 

conforme o original] E nada mais disse e nem 

lhe foi perguntado, deu-se por findo o 

presente termo que depois de lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pela 

autoridade, pela declarante e por mim 

__[assinatura] ___, Escrivã (o) de Polícia que 

o digitei”. 
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Discurso 

indireto livre 

 

 

 

 

 

 

“Termo de 

Declarações” 

“[…] QUE, no dia 08 e 09/04/2012 passou o 

dia em frente a casa da VÍTIMA deitado e fez 

a seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você 

sair na rua, eu vou dar em você!; Que no dia 

xxx, a VÍTIMA  saiu para trabalhar e, quando 

retornou, xxx disse que queria jantar e, 

depois, queria que a DECLARANTE ficasse 

lá fora com ele, mas a mesma disse que  iria  

dar banho, dar comida  e colocar o filho para 

dormir; Que, por tal motivo, xxx começou a 

ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu só saio 

daqui com você morta!” […]”. 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como exposto no Quadro 15, as ocorrências dos diferentes tipos de representação da 

fala das pessoas encontram-se localizadas nas partes ou blocos de texto intitulados 

Identificação do documento e Termo de Declarações(Corpo do texto), principalmente na 

narração da história da vítima, retextualizada pelo(a) escrivão(ã) de polícia. O texto é marcado 

pelo discurso narrativizado. Nele, há marcas do discurso indireto e do discurso direto livre. 

Não houve ocorrências dessa categoria em dois blocos do seu plano de texto: Timbre e 

Certificação. 

As marcas do discurso indireto identificadas no texto expressam a fala da vítima, 

representada pela voz do(a) escrivão(ã) de polícia, ou seja, é uma forma de discurso que 

traduz o outro, corresponde a uma operação de reformulação. Por sua vez, o discurso 

indireto livre é marcado pela ocorrência do discurso indireto e do discurso direto, esse último 

representando também à fala do acusado ao se referir à vítima, com base nas declarações 

prestadas por ela no dia 17 de abril de 2012, na Delegacia Especializada em Atendimento à 

Mulher. Essa forma de discurso traduz a fala do outro. Nela, o narrador (enunciador 1, 

escrivão(ã)) procura apresentar as palavras do acusado e da vítima, buscando fazer uma 

reprodução o mais próximo possível da realidade, mas não se coloca como responsável pelo 

dito. Desses tipos de representação da fala predominou no texto o discurso indireto. Desse 

modo, no “Texto 1 – Termo de declarações” a voz da escrivã é considerada como a voz 

mediadora, ou seja, a voz narrativa. 

Vimos que a análise do “Texto 1 – Termo de declarações”,  com base na categoria 

“os diferentes tipos de representação da fala”, além de indicar as vozes presentes no texto, 

indicam, também, as diferentes formas de discurso utilizadas para marcar essas vozes. 

Indicam, ainda, a assunção ou a (não) assunção da responsabilidade enunciativa por parte dos 

enunciadores. 
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6.1.1.7 As indicações de quadros mediadores no Termo de declarações 

 

No Quadro 16, a seguir, observam-se as ocorrências linguísticas referentes às 

indicações de quadros mediadores. 

 

Quadro 16 – As indicações de quadros mediadores no “Texto 1 – Termo de declarações” 

As indicações de 

quadros mediadores 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

 

 

 

Do ponto de vista da 

afirmação 

 

 

“Termo de declarações” 

“Afirma que” está cursando a 5ª 

série do Ensino Fundamental”. 

“Respondeu que”. 

“Que no ano de 2011, a VÍTIMA 

afirma que registrou ocorrência nesta 

Delegacia contra xxx […]”. 

“Que a VÍTIMA afirma que xxx é 

usuário de drogas desde criança, mas 

só soube depois que já estava 

convivendo com ele”. 

 

 

Do ponto de vista da 

negação 

 

“Termo de declarações” 

“Que a VÍTIMA não aguenta mais tal 

situação, […]”. 

“Que não sabe informar o endereço 

completo de xxx;” [negrito conforme 

o original] 

“E nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado […]”. 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como vimos, a categoria “as indicações de quadros mediadores” ocorreu apenas em 

uma das partes do texto “Termo de declarações” (corpo do texto). O uso dessa categoria 

pode ser considerado como uma estratégia para marcar o distanciamento enunciativo por parte 

do(a) escrivão(ã) dos fatos narrados pela vítima. Desse modo, o(a) escrivão(ã) narra os 

acontecimentos, as declarações de agressões sofridas por ela, sem se envolver com esses 

acontecimentos, responsabilizando, assim, a vítima pelas informações declaradas. 

Do ponto de vista da afirmação, as indicações de quadros mediadores são marcadas no 

texto pelas formas verbais “afirma”, “respondeu” seguidas do pronome relativo “que” Trata-

se de verbos do dizer no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Em uma das 

ocorrências do mediativo, o verbo “afirma” está antecedido e também sucedido desse 

pronome:  

 

“Que a VÍTIMA afirma que xxx é usuário de drogas desde criança, mas só soube 
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depois que já estava convivendo com ele”. 

  

Do ponto de vista da negação, as indicações de quadros mediadores são marcadas por 

expressões de negação seguidas das terminações “não aguenta”, “não sabe”, “nada mais 

disse” e “nem lhe foi perguntado”. 

Conforme o exposto, podemos afirmar que o mediativo permite marcar um certo 

distanciamento do enunciador 1 (narrador) em relação ao que é enunciado, ou seja, em 

relaçãoao que é dito. Assim, o quadro mediativo apresentado no “Texto 1 – Termo de 

declarações” demarca a (não) assunção da responsabilidade enunciativa por parte do(a) 

escrivão(ã) de polícia. Dessa forma, por meio do discurso narrado, o enunciador (o(a) 

escrivão(ã)) apresenta-se como mediador das informações apresentadas no texto, atribuindo, 

em parte, à vítima a responsabilidade pelo que é dito.  

 

6.1.1.8 Os fenômenos de modalização autonímica no Termo de declarações 

 

As ocorrências do fenômeno de modalização autonímica podem ser observadas no 

Quadro 17, a seguir.  

 

Quadro 17 – Os fenômenos da modalização autonímica no “Texto 1–Termo de declarações” 

Fenômenos da 

modalização autonímica 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

 

Uso de aspas 

 

 

 

“Termo de declarações” 

“Eu vou te pegar, se você sair na rua, 

eu vou dar em você!” 

“Eu só saio daqui com você morta!” 

“Eu vou pegar ela!” 

“Quem sair daí, vai morrer! Eu só 

saio depois que eu matar essa 

rapariga e os dois irmãos dela! Eu 

vou dar facada, vou dar tiro! Eu vou 

tocar fogo na casa quando vocês 

estiverem dormindo!” 

“Vá tomar no cú!” 

“safado” 

 

Discurso indireto 

 

Identificação do 

documento 

“TERMO DE DECLARAÇÕES 

QUE PRESTA XXX, carteira de 

identidade n. xxx, expedida em 

xxx, e CPF n. xxx, na forma da 

Lei:” 

 

 

Discurso indireto 

 

 

“Termo de declarações” 

“Aos 13 (treze) dias do mês de abril 

do ano de dois mil e doze (2012), 

nesta delegacia de polícia, onde 
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 presente se encontrava a Bela. xxx,  

Delegada de Polícia, comigo 

Escrivã(o) do seu cargo, compareceu 

a pessoa de xxx, brasileira, solteira, 

desempregada, natural de xxx, 

nascida aos xxx, filha de xxx e xxx, 

residente e domiciliada a Rua xxx, 

conjunto xxx, 1ª etapa, Natal/RN, 

próximo ao xxx, telefone xxx.[…]”. 

“E nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado, deu-se por findo o 

presente termo que depois de lido e 

achado conforme, vai devidamente 

assinado pela autoridade, pela 

declarante e por mim __[assinatura] 

___, Escrivã (o) de Polícia que o 

digitei.” 

Discurso indireto livre “Termo de declarações” “QUE, no dia 09/04/2012, xxx 

passou o dia em frente a casa da 

VÍTIMA deitado e fez a seguinte 

ameaça: “Eu vou te pegar, se você 

sair na rua, eu vou dar em você!;” 

 

“Que, por tal motivo, xxx começou a 

ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu só 

saio daqui com você morta!” 

 

 “Que, diante do fato, o pai da 

Vítima pediu para xxx parar e ir 

embora, mas o mesmo dizia: “Eu vou 

pegar ela!”; 

[…] 

 

Uso de parênteses 

“Termo de declarações” “(tal fato foi registrado na delegacia 

do bairro e o mesmo foi submetido a 

exame de corpo de delito no 

ITEP/RN);” 

 

 

 

Uso de letras maiúsculas 

 

 

 

Timbre 

“GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

DELEGACIA GERAL DE 

POLÍCIA CIVIL – DEGEPOL” 

 

 

Uso de letras maiúsculas 

“Termo de declarações” “VÍTIMA”, “DECLARANTE”, 

“PM” 

Certificação “AUTORIDADE:——————— 

DECLARANTE——————— 

ESCRIVÃ (O)——————— ” 

Uso de negrito “Termo de declarações” “contra xxx, conhecido como  xxx, 
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brasileiro, solteiro, residente e 

domiciliado na xxx (terreno de 

posse), ———, xxx,  próximo a 

xxx, ao lado do xxx, telefone xxx( 

mãe – xxx); Que não sabe informar 

o endereço completo de xxx;” 

“dispostas no art. 22, III, a, b e c e 

IV da Lei n. 11.340/2006,  e” 

 

Uso de letras maiúsculas 

e negrito 

 

 

Timbre 

“DELEGACIA ESPECIALIZADA 

EM ATENDIMENTO À 

MULHER- DEAM/ZS” 

-  

“Termo de declarações” 

“RESPONDEU:”, 

“REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE”, 

“SOLICITA MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA”, 

“QUER FICAR NA CASA 

ABRIGO” 

Uso de letras 

maiúsculas, negrito e 

sublinhado 

Identificação do 

documento 

“TERMO DE DECLARAÇÕES 

PRESTADAS PELA VÍTIMA” 

“CPF” 

Uso de letras 

minúsculas, negrito e 

sublinhado 

Identificação do 

documento 

“[…]carteira de identidade n. xxx, 

expedida em xxx, e […] n. xxx, na 

forma da Lei:” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme vimos, no plano de texto, houve ocorrências da categoria “os fenômenos da 

modalização autonímica” em todas as suas partes ou segmentos. No Timbre, pelo uso de 

letras maiúsculas e letras maiúsculas com negrito, e na Identificação do documento, por 

meio do discurso indireto, de letras maiúsculas com negrito e sublinhado e de letras 

minúsculas com negrito e sublinhado. No “Termo de declarações” (corpo do texto), 

utilizaram-se aspas, discurso indireto, discurso indireto livre, parênteses, letras maiúsculas, 

negrito, letras minúsculas e negrito. Já na Certificação, somente letras maiúsculas. 

Nas ocorrências de modalização autonímica no texto, por meio do discurso direto, o 

enunciador 1 (escrivão(ã)) recorre a um outro discurso dentro de seu próprio discurso: da 

vítima e do acusado por meio do discurso da vítima. 

Quanto ao discurso indireto, percebemos que este foi utilizado para indicar o dizer da 

vítima, mediado pela voz do(a) escrivão(ã) de polícia, que, utilizando a forma narrativa, 

retoma a voz da vítima por meio dessa forma de discurso. O discurso indireto é utilizado no 

texto também para diferenciar a voz narrativa, ou seja, a voz citante (escrivão(ã) de polícia) da 

voz citada (vítima). 
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No que diz respeito ao discurso indireto livre, observamos que o(a) escrivão(ã) retoma 

a voz da vítima e, por meio dela, outras vozes, dentre as quais a da polícia (PM), a do pai e as 

dos irmãos da vítima. 

Ao recorrer ao uso das aspas, utilizando o discurso direto, o(a) escrivão(ã), por meio 

das declarações prestadas pela vítima sobre o acusado, representa a fala dele. O emprego das 

aspas no texto em análise indica, ainda, as rupturas marcadas no discurso narrado pelo(a) 

escrivão(ã), pois ele(a) passa do discurso indireto para o discurso direto.  

Ao recorrer ao uso dos parênteses em “(tal fato foi registrado na delegacia do bairro e 

o mesmo foi submetido a exame de corpo de delito no ITEP/RN)”, o(a) escrivão(ã) acrescenta 

uma informação que complementa a informação anterior, o que é também uma forma de 

refletir sobre o dito. 

Já no que concerne ao uso de letras maiúsculas, do negrito, das letras maiúsculas com 

negrito e da letra maiúscula com negrito e sublinhado, observamos que o(a) escrivão(ã), ao 

produzir o texto, recorreu a essas marcas tipográficas para demarcar o seu próprio discurso. 

Estas podem, também, ser consideradas no texto como entonações. 

A categoria “os fenômenos da modalização autonímica” é identificada no “Texto 1-

Termo de declarações”, dentre outras formas, por meio do discurso indireto, do discurso 

indireto livre e de diversas marcas tipográficas, uso de parênteses, aspas, negrito, letras 

maiúsculas, letras maiúsculas com negrito, letras maiúsculas com negrito e sublinhado, e de 

letras minúsculas com negrito e sublinhado. Consideramos que esses fenômenos da 

modalização autonímica intensificam o modo dizer dos enunciadores no texto. 

 

6.1.1.9 As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados no Termo de 

declarações 

  

As ocorrências das indicações de um suporte de percepções e de pensamentos 

relatados foram organizadas no Quadro 18, a seguir. 

 

Quadro 18 – As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados no 

“Texto 1 –Termo de declarações” 

As indicações de 

um suporte de 

percepções e de 

pensamentos 

relatados 

Posição no plano 

de texto 

Ocorrências 
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Indicações de 

pensamentos do 

acusado 

relatadas pela 

vítima ao(a) 

escrivão(ã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Termo de 

declarações” 

“[…] bem como a ameaçava dizendo que iria 

roubar um carro, amarrar a DECLARANTE  

com uma corda no veículo e sair arrastando a 

mesma, mas não queria que ela morresse, 

queria deixá-la com cicatrizes para que 

lembrasse pelo resto da vida que ficou daquele 

jeito porque não quis ficar com ele;” 

“Que xxx a ameaçava dizendo que iria dar 

facadas e tiros na VÍTIMA,” 

“QUE, no dia xxx, xxx passou o dia em frente a 

casa da VÍTIMA deitado e fez a seguinte ameaça: 

“Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou 

dar em você!;”  

“Que no dia xxx, a VÍTIMA saiu para trabalhar e, 

quando retornou, xxx disse que queria jantar e, 

depois, queria que a DECLARANTE ficasse lá 

fora com ele, mas a mesma disse que iria dar 

banho, dar comida e colocar o filho para 

dormir;” 
“Que, por tal motivo, xxx começou a ameaçar a 

VÍTIMA dizendo: “Eu só saio daqui com você 

morta!”” 

“Que, diante do fato, o pai da Vítima pediu para 

xxx parar e ir embora, mas o mesmo dizia: “Eu 

vou pegar ela!”;” 

“Que o irmão da VÍTIMA, chamou a PM que 

chegou, deu conselhos, porém, pouco tempo 

depois xxx voltou e começou a fazer as seguintes 

ameaças: “Quem sair daí, vai morrer! Eu só 

saio depois que eu matar essa rapariga e os dois 

irmãos dela! Eu vou dar facada, vou dar tiro! 

Eu vou tocar fogo na casa quando vocês 

estiverem dormindo!”;” 

“costuma dizer que vai pegar o filho para viciá-

lo em drogas e roubar;” 

 

 

 

Indicações de 

pensamentos da 

vítima 

relatadas pelo (a) 

escrivão (ã) 

 

 

 

 

 

“Termo de 

declarações” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que a VÍTIMA não aguenta mais tal situação, 

está com medo de que xxx faça algo contra ela, 

seu filho e sua família;” [negrito conforme o 

original] 

“Que diante do acima exposto, vem perante a 

autoridade policial, REPRESENTAR 

CRIMINALMENTE contra xxx”,  

“Que não sabe informar o endereço completo 

de xxx;” 

“Que SOLICITA MEDIDAS PROTETIVAS 

DE URGÊNCIA dispostas no art. 22, III, a, b e 

c e IV da Lei n. 11.340/2006, e QUER FICAR 

NA CASA ABRIGO” [negrito conforme o 

original] 

Fonte: (Dados da pesquisa). 
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As ocorrências da categoria “As indicações de um suporte de percepções e de 

pensamentos relatados” ocorreram na parte do texto “Termo de declarações (Corpo do 

texto)”, enquanto as indicações de pensamentos do acusado encontram-se no corpo do texto e 

as indicações de pensamento da vítima, na conclusão.  

Observamos que nas indicações de pensamentos do acusado, declaradas pela vítima e 

registradas pelo(a)escrivão(ã) de polícia no “Texto 1 – Termo de declarações”, é descrita uma 

série de ameaças feitas pelo acusado à vítima, bem como à família dela. A partir desse 

momento, conforme as declarações da vítima, as intenções do acusado em matá-la e também 

os irmãos são reveladas, além do pensamento de dar facadas, tiros e tocar fogo na casa da 

vítima enquanto ela e toda a família estivessem dormindo. A vítima revelou também o 

pensamento do acusado de pegar o filho deles (vítima e acusado) para viciá-lo em drogas e 

em roubos, ou seja, levar o filho para um mundo no qual ele (acusado), supõe-se, está 

inserido. Tal comportamento leva a entender que há um desejo de vingança dele contra a 

vítima e toda a família dela.  

 A vítima, consequentemente, revela o pensamento de que não suporta mais conviver 

em uma situação marcada pela violência, com medo de que o agressor faça algo ruim contra 

ela, seu filho ou sua família. Em adição a isso, demonstra um certo distanciamento do acusado 

no momento em que apresenta as suas declarações, ao dizer que não sabia informar o 

seuendereço. Ela revela, ainda, o pensamento de representar criminalmente contra o acusado, 

aceitar “As medidas protetivas de urgência” e ficar na “Casa abrigo”. 

Desse modo, o pensamento do acusado revelado pela vítima expressa violência, 

agressividade, intenção de maltratar, ofender, humilhar, ferir e até mesmo de matar. Já os 

pensamentos revelados pela vítima são de angústia, sofrimento e medo, demonstrando uma 

busca por ajuda, proteção, ou seja, uma forma de sair de uma situação de conflitos que 

apresenta perigo não somente para ela, mas também para toda a sua família.  

No texto analisado, as indicações dos pensamentos relatados do acusado e da vítima 

são reveladas pelo(a) escrivão(a) de polícia ao narrar os atos de agressões apresentados pela 

vítima (declarante). A interpretação desses atos, portanto, resultam de uma percepção que se 

tem do pensamento do outro. Assim, o(a) escrivão(ã) narra o pensamento do acusado e da 

vítima, mas não se envolve na narrativa, expondo apenas as formas de discurso interior. Dessa 

maneira, a responsabilidade pelo dizer do pensamento relatado é atribuída à vítima.  

De modo geral, no “Texto 1 – Termo de declarações”, a responsabilidade enunciativa 

é atribuída à vítima (enunciador 2) pelo(a) escrivão(ã) de polícia (enunciador 1), que mantém 

um distanciamento enunciativo do que é dito no texto, utilizando as formas de discurso 
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indireto e indireto livre, mas principalmente do discurso indireto, que é predominante em todo 

o texto. A responsabilidade enunciativa, nesse documento, é assumida totalmente pelo(a) 

escrivão(ã) nas partes em que ele(a) emprega a primeira pessoa do singular “eu” quando se 

volta ao exercício das suas atividades profissionais.  

 

6.1.1.10 A orientação argumentativa no Termo de declarações  

 

Passamos, a seguir, a uma análise do texto com base na orientação argumentativa dos 

enunciados que o compõem. Com essa finalidade, levaremos em consideração os conectores 

argumentativos, compreendendo-os como estratégias argumentativas utilizadas pelos 

enunciadores, assim como a polifonia (vozes), para dar um direcionamento argumentativo ao 

texto.  

Entendemos que as vozes identificadas no “Texto1 – Termo de declarações” também o 

direcionam argumentativamente e que ao citar outras vozes com base na voz da vítima (voz 

do acusado, do irmão da vítima, do pai da vítima e da Polícia Militar), o(a) escrivão(ã) de 

polícia dá um direcionamento argumentativo ao texto. Essa polifonia reforça a conduta 

delituosa do acusado, ou seja, contribui para a orientação argumentativa final, que é o seu 

indiciamento. 

Com essa finalidade, tomamos como base as nomenclaturas utilizadas por Adam 

(2011), Koch (2011), Koch e Elias (2016). Levamos em consideração, também, o que nos 

informa Adam (2011). Esse autor entende como possível a associação de um composto 

argumentativo e de uma responsabilidade enunciativa, ele nos informa que no movimento 

argumentativo, marcado pelos conectores, o vínculo entre argumentos e conclusão está 

associado a um sistema de normas e depende de um certo universo de sentido atribuível a um 

ou a vários enunciadores. Conforme esse autor, um conector indica um ponto de vista 

enunciativo e o grau de responsabilidade enunciativa. Desse modo, compreendemos que no 

“Termo de declarações” a argumentação pode ser considerada como uma representação dos 

atos de violência praticados pelo acusado contra a vítima. Nesse texto, observam-se 

ocorrências de argumentos voltados, principalmente, para a voz do acusado e da vítima, 

conforme apresentados em negrito nos exemplos que seguem: 

 

 Conectoresque representam a voz do acusado 
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“[…]QUE a VÍTIMA viveu em união estável com xxx por cerca de 3 (três) anos e 

estão separados há cerca de 15 (quinze) dias, com o qual tem um filho xxx, de 01 ano; 

Que, durante a união, xxx agrediu fisicamente a VÍTIMA com um bofete porque 

vivia drogado, bem como a ameaçava dizendo que iria roubar um carro, amarrar a 

DECLARANTE com uma corda no veículo e sair arrastando a mesma, mas não 

queria que a ela morresse, queria deixá-la com cicatrizes para que lembrasse pelo 

resto da vida que ficou daquele jeito porque não quis ficar com ele; Que xxx a 

ameaçava dizendo que iria dar facadas e tiros na VÍTIMA […], 

Parar e ir embora, mas o mesmo dizia: “Eu vou pegar ela!”; Que o irmão da 

VÍTIMA, chamou a PM que chegou, deu conselhos, porém, pouco tempo depois 

xxx voltou e começou a fazer as seguintes ameaças: “Quem sair daí, vai morrer! Eu 

só saio depois que eu matar essa rapariga e os dois irmãos dela! Eu vou dar facada, 

vou dar tiro! Eu vou tocar fogo na casa quando vocês estiverem dormindo!”; Que 

xxx foi para o lado de um carro que estava do outro lado da rua, pegou dois 

paralelepípedos e escondeu embaixo do carro e ficou chamando a VÍTIMA; Que a 

PM foi chamada e levou xxx, mas o mesmo mais uma vez retornou e ficou em frente 

a casa da VÍTIMA; 

Que costuma dizer palavras de baixo calão com o próprio filho do tipo: “Vá tomar no 

cú!”, chamando-o de “safado”, bem como costuma dizer que vai pegar o filho para 

viciá-lo em drogas e roubar […]” 

 

Nos argumentos voltados para a voz do acusado, percebem-se conectores 

argumentativos com valor de adição (intensificadores): “e”, “bem como”; justificativa (causa, 

motivo): “porque”; finalidade: “para que”, “para”; contra-argumentação com marcadores de 

um argumento forte: “porém”, “mas não”, “mas”; de situação ou ordenação no tempo: “pouco 

tempo depois” (tempo aproximado), “depois que” (tempo posterior), “quando” (tempo exato 

pontual). 

Entendemos que os conectores com valor de adição são utilizados no texto com a 

intenção de intensificar as atitudes de agressividade dos atos do acusado. Os que indicam 

justificativa voltam-se para as causas pelas quais o acusado agrediu a vítima: “porque vivia 

drogado”, “porque não quis ficar com ele”. Os que indicam finalidade estão relacionados às 

intenções do acusado em maltratar a vítima e incentivar o filho deles a usar drogas e 

tambémroubar, ou seja, inseri-lo num mundo em que supostamente vive. Por sua vez, os 

contra-argumentativos marcadores de um argumento forte representam a intensidade dos atos 

de violência praticados pelo acusado contra a vítima e toda a família dela, incluindo o filho. Já 

os de situação ou ordenação no tempo – “pouco tempo depois” (tempo aproximado), “depois 

que” (tempo posterior), “quando” (tempo exato pontual) – estabelecem uma relação temporal 

no que diz respeito à sequência em que os atos de agressão praticados pelo acusado são 

revelados pela vítima. 
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 Conectores que representam a voz da vítima 

 

“[…] Que xxx a ameaçava dizendo que iria dar facadas e tiros na VÍTIMA, mas a 

mesma não registrou a ocorrência em Delegacia; Que no ano de 2011, a VÍTIMA 

afirma que registrou ocorrência nesta Delegacia contra xxx por causa de ameaças, 

porém desistiu porque o mesmo se encontrava preso pela prática de roubo de carros; 

QUE, no dia xxx, xxx passou o dia em frente a casa da VÍTIMA deitado e fez a 

seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou dar em você!; Que no 

dia xxx, a VÍTIMA saiu para trabalhar e, quando retornou, xxx disse que queria 

jantare, depois, queria que a DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a mesma 

disse que iria dar banho, dar comidae colocar o filho para dormir; Que, por tal 

motivo,xxx começou a ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu só saio daqui com você 

morta!”; Que o irmão da VÍTIMA reclamou e xxx jogou uma pedra no mesmo, 

atingindo-o (tal fato foi registrado na delegacia do bairro e o mesmo foi submetido a 

exame de corpo de delito no ITEP/RN); Que, diante do fato, o pai da Vítima pediu 

para xxx [...]. 

Que, inclusive, no momento em que está sendo ouvida, a DECLARANTE informou 

que seu irmão ligou informando que xxx estava em frente a casa da mesma fazendo 

ameaça de morte aos seus familiares; Que a VÍTIMA afirma que xxx é usuário de 

drogas desde criança, mas só soube depois que já estava convivendo com ele; 

Que a VÍTIMA não aguenta mais tal situação, está com medo de que xxx faça algo 

contra ela, seu filho e sua família [...]”. 

 

Nos argumentos voltados para a voz da vítima, percebem-se conectores 

argumentativos com valor de contra-argumentos marcadores de um argumento forte: “mas”, 

“inclusive”; negação: “não”; justificativa (causa, motivo): “por causa”, “porque”, “por tal 

motivo”; adição (intensificadores): “e”; de situação ou ordenação no tempo e/ou espaço: 

“quando” (tempo exato pontual), “depois” (tempo posterior), “depois que já” (tempo 

posterior), “desde” (tempo contínuo). 

Quanto aos conectores com valor de contra-argumentos marcadores de um argumento 

forte, entendemos que o primeiro “mas” que aparece no texto é utilizado para evidenciar que 

o acusado já havia agredidoa vítima anteriormente ao momento em que ela foi à delegacia 

apresentar as suas declarações, mas antes não deu queixa das ameaças sofridas. O conector 

“porém” é utilizado para indicar que a vítima, antes do momento em que foi prestar suas 

declarações, já havia registrado uma ocorrência, mas desistiu porque o acusado se encontrava 

preso. O contra-argumentativo “inclusive” é empregado para reforçar que, além dos atos de 

agressão que a vítima já havia registrado, no momento em que se encontrava na delegacia, o 

acusado permanecia em frente a sua casa e ameaçava toda a família dela naquele momento.  

Já o conector de negação indica uma atitude não tomada pela vítima (registrar 

ocorrência em delegacia), a revelação de que ela não aguenta mais tal situação (de violência, 
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de sofrer ameaças) e a informação de que ela não soube informar o endereço do acusado no 

momento em que prestou declarações na delegacia. 

Os conectores que indicam justificativas (“por causa”, “porque”, “por tal motivo”) 

apontam os motivos pelos quais a vítima foi à delegacia apresentar as declarações de que ela e 

a sua família sofreram várias ameaças por parte do acusado. Os com valor de adição (“e”) são 

utilizados com a finalidade de intensificar ou acrescentar ao texto atitudes do acusado, da 

vítima e do irmão dela. Já os de situação ou ordenação no tempo e/ou espaço (“quando” 

(tempo exato), “depois” (tempo posterior), relacionam-se ao momento em que a vítima 

retornou do trabalho (tempo exato), ao desejo do acusado em ficar com a vítima após o jantar 

(tempo posterior), “desde” (sequência temporal contínua), “depois que já” (tempo posterior), 

à declaração da vítima de que o acusado é usuário de drogas desde criança, mas ela só soube 

depois que passou a conviver com ele. 

Observa-se também o conector que estabelece uma relação de condicionalidade “se”: 

“Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou dar em você!”. Trata-se de uma ameaça feita 

pelo acusado à vítima e, ao mesmo tempo, de uma condição imposta a ela por ele.  

As ocorrências dos conectores argumentativos deram-se na parte do texto “Termo de 

declarações” (corpo do texto). Para explicitar as ocorrências desses conectores, fizemos a 

divisão dos argumentos que representam a voz da vítima e dos argumentos que representam a 

voz do acusado, mas entendemos que a escolha lexical de todas as palavras que compõem o 

texto foi feita pelo escrivão(ã) de polícia. Consideramos que a argumentação encontra-se em 

todo o texto e que os argumentos são utilizados com a finalidade de apresentar e, ao mesmo 

tempo, defender os pontos de vista dos enunciadores. 

 

6.1.2 A responsabilidade enunciativa no Auto de qualificação e interrogatório 

 

6.1.2.1 O plano de texto do Auto de qualificação e interrogatório 

 

O Auto de qualificação e interrogatório, conforme Queiroz (1997), é uma das peças 

mais importantes do inquérito policial. Deve seguir as normas do art. 18874, e incisos, do 

                                                 
74 Art. 188 – O interrogatório do acusado deve transcorrer com as mesmas garantias constitucionais exigidas para 

a produção da prova testemunhal, contribuindo para aperfeiçoar a instrução criminal e reforçando o primado da 

busca da verdade. Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/31099-34186-1-PB.pdf>. 

Acesso em: 22 jul. 2016.  
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Código de Processo Penal, bem como ser assinado por duas testemunhas, podendo, ainda, ser 

gravado, desde que não exista oposição por parte do interrogado. 

No texto em análise, são registrados os depoimentos do interrogado prestados ao 

delegado de polícia. Esses depoimentos são registrados (digitados) pela escrivã de polícia e 

construídos a partir das perguntas feitas pelo delegado ao interrogado no momento em que é 

feito  o interrogatório. 

As perguntas têm como base os fatos narrados no “Boletim de ocorrência”, no “Termo 

de declarações” e nos “Termos de depoimentos” prestados por duas testemunhas. Observemos 

a transcrição do “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório”, no Quadro 19, a seguir. 

 

Quadro 19 – Transcrição do “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO À MULHER- DEAM/ZS 

 
[Carimbo]                                                                                       

“DEAM-l. POLÍCIA Nº xxx/12 Fls 

xxx” [Números manuscritos] 

 

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO PRESTADO POR XXX, 

CPF:XXX, RG de n. xxx, na forma abaixo:  

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade de Natal, 

Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia Especializada em 

Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente se achava o Bel. xxx Delegado de 

Polícia, comigo, Escrivã do seu cargo ao final assinada, por volta das 12 horas e 40 minutos,  

compareceu o (a) interrogado (a)  xxx, conhecido xxx, brasileiro, solteiro, pedreiro, 

natural de xxx, nascido em xxx, não se recordando o dia e o mês, filho de xxx e xxx, 

residente na rua xxx, ao lado xxx, telefone xxx. Afirma que estudou até a 2ª série do 

Ensino Fundamental, só sabendo assinar o nome, mas tem dificuldade de assinar e 

prefere colocar a digital[negrito conforme o original]. Depois de cientificado pela 

Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e advertido dos seus Direitos 

Constitucionalmente garantidos, quando INTERROGADO pela Autoridade Policial, 

RESPONDEU: QUE[negrito conforme o original] afirma que, no dia do fato, quando a 

VÍTIMA, xxx, chegou do trabalho, discutiu com a mesma; Que a polícia foi chamada, chegou 

deu conselhos ao INTERROGADO e o mesmo foi embora; Que, algum tempo depois, o 

INTERROGADO voltou, pediu a sobrinha da VÍTIMA para chamar a mesma; porque queria 

conversar com ela(vítima); Que, como a VÍTIMA não veio, o INTERROGADO foi na casa 

da mesma para falar com ela. Que, ao chegar lá, o irmão da VÍTIMA chamou novamente a 

polícia; Que o INTERROGADO afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender 

porque o irmão da VÍTIMA pegou uma faca para tentar “furá-lo”, dizendo que iria matá-lo, e 

dos outros irmãos que estavam tentando agredi-lo com pedaços de pau e ferro; Que nega que 

tenha feito qualquer ameaça a VÍTIMA ou à família dela naquela ocasião; Que afirma que só 

queria dar “um cheiro no filho”; Que afirma que, quando vivia com a VÍTIMA, realmente, 

deu um bofete nela, bem como a ameaçou; Que afirma que a família da VÍTIMA não gosta 

dele (interrogado) e querem ficar com seu filho; Que afirma que, quando conheceu a 
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VÍTIMA, esta era usuária de drogas; Que nega que tenha dito que iria viciar seu filho em 

drogas, bem como jamais chamou seu filho de nenhum palavrão; Que é usuário de drogas 

desde 2004 

 
[assinaturas (digital e rubricas)] 

 

[Página seguinte] 

 

[Carimbo]                                                                                       

“DEAM-l. POLÍCIA Nº xxx/12 Fls 

xxx” [Números manuscritos] 

 

(crack); Que já foi preso por roubo de carro no ano de 2012 e está sendo processado; Que 

afirma que tem 06 (seis) tatuagens pelo corpo (tribal, um homem, uma onça e nomes); Que 

afirma que, quando sair da prisão vai trabalhar em uma fazenda. E nada mais disse e nem lhe 

foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e achado conforme,vai 

devidamente assinado pela autoridade, pelo interrogado, e por mim ________, Escrivã de 

Polícia que o digitei e assino. 

AUTORIDADE_____________________________________________ 

INTERROGADO (A)________________________________________ 

TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA__________________________ 

ESCRIVÃ_________________________________________________ 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Para efeito de análise do “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório”, segue uma 

representação do seu plano de texto, Quadro 20. 

 

Quadro 20 – “Plano do Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” 

PLANO DE TEXTO 

Auto de qualificação e interrogatório  

Timbre Órgãos em hierarquia descendente e carimbo 

Identificação do documento Título, ou designação, e número de documentos 

 

“Auto de qualificação e 

interrogatório” 

Introdução: contextualização (dia, mês e ano, local onde 

foi realizado o “Auto de qualificação e interrogatório” do 

interrogado pelo delegado e registrado pela escrivã de 

polícia 

Desenvolvimento: narrativa da escrivã com base no 

interrogatório do “acusado” 

Conclusão: fechamento do documento pela escrivã de 

polícia 

Certificação Assinaturas da autoridade (delegado), do interrogado, da 

testemunha instrumentária e da escrivã 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

O “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” pode ser pensado como 

estruturado por um plano constituído de quadro partes, ou blocos textuais, com conteúdos e 
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funções distintas, conforme explicitadas no Quadro 20. O Timbre apresenta, em retomada de 

um organograma administrativo, a estrutura hierárquica descendente de dois órgãos públicos 

aos quais a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) Zona Sul está 

subordinada, seguidos do nome da delegacia de onde emana a voz enunciadora do texto 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, DELEGACIA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À MULHER-DEAM ZONA SUL), semelhante à que se encontra no 

“Texto 1 – Termo de declarações”.   

Na Identificação do documento, por sua vez, tem-se a designação, isto é, o título 

“Auto de qualificação e interrogatório”, seguida da expressão “prestado por” e do nome do 

interrogado e números dos seus documentos (CPF, RG), continuando com o termo “na forma 

abaixo”, próprio de registro administrativo. Esses dois primeiros blocos indicam, já na 

abertura do texto, o status institucional do documento e, com isso, a legitimidade da situação 

enunciativa que aí se instala (o nome dointerrogado e a sua identificação por meio dos seus 

documentos).  

No bloco seguinte, “Auto de qualificação e interrogatório”, no qualse apresentam a 

contextualização do documento e o interrogatório prestado pelo acusado por intermédio de 

uma narrativa, a escrivã de polícia informa o dia (15), o mês (maio), o ano (2012) e o local 

onde o interrogado prestou seu depoimento (“nesta cidade do Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, no Cartório da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – DEAM/ZS”). 

Em seguida, cita a abreviatura do pronome de tratamento “Bel.”, acompanhada do nome do 

delegado de polícia que ouviu as declarações, e informa também a sua presença por meio da 

expressão “comigo escrivã do seu cargo”, acrescida da informação “ao final assinada” e do 

horário de início do interrogatório: “por volta das 12 horas e 40 minutos”.  

Em continuidade, retoma o nome do interrogado, seguido do apelido e dos dados 

pessoais dele: nacionalidade, estado civil, dados profissionais, naturalidade, data de 

nascimento, filiação, endereço residencial, acrescentando referências para localização, 

número de telefone (mãe [nome da mãe do interrogado]) e nível de escolaridade. 

Posteriormente, apresenta a seguinte informação: (“Depois de cientificado pela Autoridade 

Policial da acusação que lhe é imputada e advertido dos seus Direitos Constitucionalmente 

garantidos, quando interrogado pela Autoridade Policial RESPONDEU: [maiúsculas e 

negrito conforme o original]”). Assim, apresenta-se a legitimidade da situação enunciativa que 

aí se instala (o momento, o local, a voz jurídico-policial, a identificação do interrogado, bem 

como a certificação da acusação que lhe é atribuída e dos seus Direitos constitucionalmente 
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garantidos).  

Na sequência, a escrivã narra o interrogatório prestado pelo acusado e conclui com as 

seguintes informações: (“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o 

presente termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela 

autoridade, pelo interrogado, e por mim __[assinatura] ___, Escrivã de Polícia que o digitei e 

assino”). 

Por fim, na Certificação, identificam-se, nas assinaturas da autoridade policial, do 

interrogado, da testemunha instrumentária e da escrivã, os índices de validação do documento, 

que, juntamente com os elementos do Timbre, certificam esse status institucional do que ali é 

registrado. 

No “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório”, foi feita a retextualização da fala 

do interrogado, que prestou esclarecimentos ao delegado sobre as acusações que lhe foram 

atribuídas por meio do “Boletim de ocorrência”, do “Termo de declarações da vítima” edos 

“Termos de depoimentos prestados por duas testemunhas”. Esse interrogatório foi 

retextualizado da modalidade oral (fala do interrogado) para a modalidade escrita pela escrivã 

de polícia ao digitar as informações.  

 

6.1.2.2 Os índices de pessoas no Auto de qualificação e interrogatório 

 

No Quadro 21, a seguir, por meio de seu plano de texto, observam-se as ocorrências 

dos índices de pessoas identificadas no “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório”. 

 

Quadro 21 – Os índices de pessoas no “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” 

Índices de pessoas Posição no plano de texto Ocorrências 

Pronome pessoal do caso 

reto (por inferência de 

nome) 

Título, ou designação, e 

número de documentos 

“nome dointerrogado”                              

[“ele”] 

 

Pronomes (explícitos no 

texto) 

Pessoais do caso reto 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionado à vítima 

 

 

“Auto de qualificação e 

interrogatório” 

 

“ela (2)” 

Pronomes pessoais do caso 

oblíquo 

  

Relacionado ao 

interrogado 

“Auto de qualificação e 

interrogatório” 

“lo (3)”, “lhe” 

 

Relacionados à vítima “Auto de qualificação e “a” 
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interrogatório” 

Relacionados à escrivã de 

polícia 

“Auto de qualificação e 

interrogatório” 

“comigo”, “mim” 

Pronomes possessivos   

 

Relacionados ao 

interrogado 

“Auto de qualificação e 

interrogatório” 

“dele”, “seu”, “seus” 

Relacionado ao delegado “Auto de Qualificação e 

interrogatório” 

 “seu” 

 

Relacionado à vítima “Auto de Qualificação e 

interrogatório” 

“dela” 

Pronome demonstrativo   

Relacionados à vítima Auto de qualificação e 

interrogatório” 

“esta”, “nela” 

Pronomes pessoais do caso 

reto, por inferências de 

assinaturas [ele (s), ela(s)] 

Assinaturas “Assinaturas da autoridade, do 

interrogado, da testemunha 

instrumentária e da escrivã”  

 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

As ocorrências de índices de pessoas deram-se no Título do documento, mediante 

pronome pessoal do caso reto (ele), por inferência de nome do interrogado, e no “Auto de 

qualificação e interrogatório” (corpo do texto: contextualização, narrativa e conclusão), por 

meio de pronomes pessoais do caso reto relacionados à vítima; pronomes pessoais do caso 

oblíquo ao interrogado, à vítima e à escrivã de polícia; pronomes demonstrativos relacionados 

à vítima, ao interrogado e ao delegado; pronomes possessivos voltados para a vítima. Na 

Certificação, houve ocorrências de pronomes pessoais do caso reto (ele(s), ela(s)), por 

inferência de assinaturas da autoridade (delegado), da testemunha instrumentária e da escrivã 

de polícia.  

Constam também no texto terminações verbais que remetem aos pronomes de 

primeira pessoa do singular (“eu”), de terceira pessoa do singular (“ele(s)”, “ela”) e de 

segunda pessoa do plural (“vocês”), como podemos ver nas ocorrências que seguem. 

a) Terminações verbais que remetem ao pronome de primeira pessoa do singular (“eu”) 

 

● Relacionadas à “delegada de polícia” 

 

“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que 

depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo 

interrogado, e por mim ________, Escrivã(o) de Polícia que o digitei e assino”. 
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b) Terminação(ões) verbal(is) que remete(m)  ao pronome de terceira pessoa do singular 

(“ele”)  

 

 Relacionada ao “delegado” 

 

“[…] onde presente se achava o Bel. xxx Delegado de Polícia, comigo, Escrivã (o) 

do seu cargo ao final assinada[…]”. 

 

 Relacionadas ao “interrogado” 

 

“[…] Compareceu o (a) interrogado (a) xxx[…] [Original em negrito]”. 

“Afirma que estudou até a 2ª série do Ensino Fundamental, só sabendo assinar o 

nome, mas tem dificuldade de assinar e prefere colocar a digital[Em negrito 

conforme o original]”. 

“[…] RESPONDEU: QUE [negrito conforme o original] afirma que, no dia do fato, 

quando a VÍTIMA, xxx, chegou do trabalho, discutiu com a mesma”. 

“Que, algum tempo depois, o INTERROGADO voltou, pediu a sobrinha da VÍTIMA 

para chamar a mesma; porque queria conversar com ela;” 

“Que, como a VÍTIMA não veio, o INTERROGADO foi na casa da mesma para falar 

com ela”. 

“Que o INTERROGADO afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender 

porque o irmão da VÍTIMA pegou uma faca para tentar “furá-lo”, dizendo que iria 

matá-lo, e dos outros irmãos que estavam tentando agredi-lo com pedaços de pau e 

ferro;” 

“Que nega que tenha feito qualquer ameaça à VÍTIMA ou à família dela naquela 

ocasião;”  

“Que afirma que só queria dar ‘um cheiro no filho’;” 

“Que afirma que, quando vivia com a VÍTIMA, realmente, deu um bofete nela, bem 

como a ameaçou;” 

“Que afirma que a família da VÍTIMA não gosta dele (interrogado) e querem ficar 

com seu filho;” 

“Que afirma que, quando conheceu a VÍTIMA, esta era usuária de drogas;” 

“Que nega que tenha dito que iria viciar seu filho em drogas, bem como jamais 

chamou seu filho de nenhum palavrão;”  

“Que é usuário de drogas desde 2004 (crack);”  

“Que já foi preso por roubo de carro no ano de 2012 e está sendo processado;” 

 “Que afirma que tem 06 (seis) tatuagens pelo corpo (tribal, um homem, uma onça e 

nomes);” 

“Que afirma que, quando sair da prisão vai trabalhar em uma fazenda. 

“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que 

depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo 

interrogado, e por mim ________, Escrivã (o) de Polícia que o digitei e assino”. 

 

c) Terminações verbais relacionadas ao pronome de terceira pessoa do singular (“ela”)  

 Relacionadas à “vítima” 
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“QUE [negrito conforme o original] afirma que, no dia do fato, quando a VÍTIMA, 

xxx, chegou do trabalho, discutiu com a mesma”. 

“Que, como a VÍTIMA não veio, o INTERROGADO foi na casa da mesma para falar 

com ela”. 

“Que afirma que, quando conheceu a VÍTIMA, esta era usuária de drogas;” 

 

 Relacionadas à “polícia” 

 

“Que a polícia foi chamada, chegou deu conselhos ao INTERROGADO e o mesmo 

foi embora;” 

      d) Terminações verbais que remetem ao pronome de terceira pessoa do singular 

(“ele”) 

 

      ●   Relacionadas ao “irmão da vítima” 

 

“Que, ao chegar lá, o irmão da VÍTIMA chamou novamente a polícia;” 

“Que o INTERROGADO afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender 

porque o irmão da VÍTIMA pegou uma faca para tentar ‘furá-lo’, dizendo que iria 

matá-lo, e dos outros irmãos que estavam tentando agredi-lo com pedaços de pau e 

ferro;” 

 

 Relacionada aos “outros irmãos da vítima” 

  

“Que o INTERROGADO afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender 

porque o irmão da VÍTIMA pegou uma faca para tentar ‘furá-lo’, dizendo queria 

matá-lo, e dos outros irmãos que estavam tentando agredi-lo com pedaços de pau e 

ferro;” 

 

e) Terminação verbal que remete aos pronomes de terceira pessoa do plural (“elas, 

eles”) 

 

      ●  Relacionada à família da vítima 

 

“Que afirma que a família da VÍTIMA não gosta dele (interrogado) e querem ficar 

com seu filho;” 
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Identificam-se também no texto outras expressões indicativas de pessoas referentes 

aos pronomes pessoais que remetem ao interrogado (ele) e à vítima (ela): 

 

Relacionadas ao interrogado [ele]: “o mesmo”, “apelido”. 

 

Relacionadas à vítima [ela]: “a mesma” (3), “da mesma”. 

 

Constam ainda no texto nomes que qualificam relacionados ao interrogado 

(“brasileiro”, “solteiro”, “pedreiro”, “o interrogado”, “é usuário de drogas desde 2004 

(crack)), à vítima (“a vítima (5)”, “da vítima(4)”, “era usuária de drogas”), ao delegado (“o 

Bel.”, “delegado de polícia,”, “autoridade policial”) e à escrivã (“escrivã do seu cargo”, 

“escrivã  de polícia”). 

Além dos índices de pessoas registrados no texto, estabelem-se outras relações que se 

realizam entre um “eu” e um “tu”, a exemplo das situações apresentadas a seguir: 

 Eu (escrivã) – tu (delegado, interrogado): 

 

“Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade 

de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente se achava 

o Bel. xxx Delegado de Polícia, comigo, Escrivã (o) do seu cargo ao final 

assinada, por volta das 12 horas e 40 minutos, compareceu o (a) interrogado (a)  

xxx”. 

 

 Eu (interrogado) – tu (delegado): 

 

“Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade 

de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente se achava 

o Bel. xxx Delegadode Polícia, comigo, Escrivã (o) do seu cargo ao final assinada, 

por volta das 12 horas e 40 minutos,  compareceu o (a) interrogado (a)  xxx”. 

“Depois de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e 

advertido dos seus Direitos Constitucionalmente garantidos, quando 

INTERROGADO pela Autoridade Policial, RESPONDEU: […]”. 

 

 Eu (interrogado) – tu (escrivã): 

 

“Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade 

de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente se achava 
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o   Bel. xxx Delegado de Polícia, comigo, Escrivã (o) do seu cargo ao final 

assinada, por volta das 12 horas e 40 minutos,  compareceu o (a) interrogado (a)  

xxx […]”. 

“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo 

que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, 

pelo interrogado, e por mim ________, Escrivã (o) de Polícia que o digitei e assino”. 

 

 Eu (polícia) – tu (interrogado) 

 

“Que a polícia foi chamada, chegou deu conselhos ao INTERROGADO e o 

mesmo foi embora;” 

 

 Eu (interrogado) – tu (“sobrinha da vítima”) 

 

“Que, algum tempo depois, o INTERROGADO voltou, pediu a sobrinha da 

VÍTIMA para chamar a mesma; porque queria conversar com ela;” 

 

 Eu (irmão da vítima) – tu (“polícia”) 

 

“Que, ao chegar lá [casa da vítima], o irmão da VÍTIMA chamou novamente a 

polícia;” 

 

 Eu (interrogado) – tu (“irmão da vítima”) 

 

“Que o INTERROGADO afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender 

porque o irmão da VÍTIMA pegou uma faca para tentar ‘furá-lo’, dizendo que iria 

matá-lo, e dos outros irmãos que estavam tentando agredi-lo com pedaços de pau e 

ferro”. 

 

 Eu (interrogado) – tu (“vítima”) 

 

“Que afirma que, quando vivia com a VÍTIMA, realmente, deu um bofete nela, bem 

como a ameaçou”. 

 

Como podemos perceber, as vozes presentes no “Texto 2 – Auto de qualificação e 

interrogatório”, marcadas pelos índices de pessoas, evidenciam o teor polifônico desse texto, 

além de contribuírem para o processamento da argumentação, no sentido de o acusado tentar 

minimizar a sua conduta delituosa. 
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Portanto, podemos afirmar que a análise do “Texto 2 – Auto de qualificação e 

interrogatório”, com base na categoria dos índices de pessoas, além de contribuir para indicar 

as vozes presentes no texto (“escrivã”, “delegado de polícia”, “interrogado”, “vítima”, 

“polícia”, “pai da vítima”, “irmão da vítima”, “outros irmãos da vítima”, “sobrinha da 

vítima”, “família da vítima”), contribui também para indicar a assunção ou a (não) assunção 

da responsabilidade enunciativa no texto. 

 

6.1.2.3 Os dêiticos espaciais e temporais no Auto de qualificação e interrogatório 

 

Para a análise do texto com base na categoria “os dêiticos temporais e espaciais”, 

apresentamos um quadro com as ocorrências dos elementos linguísticos identificados neste 

texto como dêiticos, seguido dos comentários analíticos a respeito dessas ocorrências, como 

exposto logo a seguir, no Quadro 22.  

 

Quadro 22 – Os dêiticos espaciais e temporais no “Texto 2 – Auto de qualificação e 

interrogatório” 

Dêiticos Posição no Plano 

de texto 

Ocorrências 

Temporais 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

 

 

“Aos 15 (quinze) dias do 

mês de maio do ano de dois mil e 

doze (2012)”, “[…] por volta das 

12 horas e 40 minutos”, “depois 

de cientificado”, “novamente” 

“no dia do fato”, “quando 

a VÍTIMA, xxx, chegou do 

trabalho”, “algum tempo depois”, 

“naquela ocasião”, “desde 2004”, 

“no ano de 2012” 

“quando sair da prisão” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaciais 

 Timbre 

 

 

“GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE”, 

“SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E 

DEFESA SOCIAL”, 

“DELEGACIA 

ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À MULHER-

DEAM/ZS” [maiúsculas e 

negrito conforme o original] 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“[…]nesta cidade de 

Natal, Capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, no Cartório da 
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Delegacia Especializada em 

Atendimento à Mulher-DEAM, 

Zona Sul, onde presente se 

achava o Bel”.  

“[…] residente na rua 

xxx, ao lado xxx […] negrito 

conforme o original]” 

“na casa da mesma [da 

vítima]” 

“lá [casa da vítima]” 

“em uma fazenda” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Observamos que os dêiticos temporais funcionam como referências de duas situações 

enunciativas que se conectam a duas histórias inter-relacionadas: a história do próprio 

documento, em discurso citante, marcado pelo tempo da enunciação; e a história da 

“ocorrência”, em discurso citado, marcado pelo tempo do enunciado. Os dêiticos espaciais, no 

Timbre, indicam os órgãos em hierarquia aos quais a Delegacia Especializada está 

subordinada e, no “Auto de qualificação e interrogatório”, situam-se o lugar onde ocorreu o 

interrogatório e o lugar onde o interrogado diz pretender morar após sair da prisão.  

Na “contextualização do documento”, primeira história (introdução), identificada 

com o espaço da “delegacia”, a responsabilidade enunciativa é assumida pela “escrivã”, em 

discurso primeiro. No início do texto, ela informa o dia (“15”), o mês (“maio”), o ano 

(“2012”) e o local onde a vítima fez as declarações (“nesta cidade do Natal, Capital do Estado 

do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher-

DEAM, Z/S”). Em seguida, a escrivã cita o nome do delegado de polícia que ouviu os 

depoimentos do interrogado e informa também a sua presença por meio da expressão “comigo 

escrivã do seu cargo”. Depois, retoma o nome do interrogado, seguido de dados pessoais: 

nacionalidade, estado civil, dados profissionais, naturalidade, data de nascimento, filiação, 

endereço residencial, acrescentando referências para localização, número de telefone e nível 

de escolaridade.   

Na segunda história (desenvolvimento), em que se dão os depoimentos do interrogado, 

a responsabilidade enunciativa é atribuída ao interrogado. Essa segunda história é recontada, 

em discurso segundo, pela “escrivã”. Por sua vez, é iniciada, por inferência, com as seguintes 

afirmações: 

 “Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012), nesta 

cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente se achava 

o Bel. xxx Delegado de Polícia, comigo, Escrivã (o) do seu cargo ao final assinada, 
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por volta das 12 horas e 40 minutos,  compareceu o (a) interrogado (a) xxx, 

conhecido xxx, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de xxx, nascido em xxx, não 

se recordando o dia e o mês, filho de xxx e xxx, residente na rua xxx, ao lado xxx, 

telefone xxx. Afirma que estudou até a 2ª série do Ensino Fundamental, só 

sabendo assinar o nome, mas tem dificuldade de assinar e prefere colocar a 

digital [negrito conforme o original]. Depois de cientificado pela Autoridade Policial 

da acusação que lhe é imputada e advertido dos seus Direitos Constitucionalmente 

garantidos, quando INTERROGADO pela Autoridade Policial, RESPONDEU:” 

 

A história finaliza com o último fato apresentado pelo interrogado:  

 

“Que afirma que, quando sair da prisão vai trabalhar em uma fazenda”. 

 

No final do texto, após narrar os depoimentos do interrogado, terceira história 

(conclusão), a “escrivã” retoma o discurso primeiro, ao afirmar: (“E nada mais disse nem lhe 

foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pela autoridade, pelo interrogado, e por mim __ [assinatura] ___, 

Escrivã de Polícia que o digitei e assino”). 

Como vimos, os dêiticos espaciais marcam as situações enunciativas da história do 

documento, a qual tem como referência espacial, especificamente, os termos: “o Cartório da 

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM, Z/S” e “nesta cidade do Natal, 

Capital do Rio Grande do Norte”, bem como da história que tem por base “os depoimentos do 

interrogado”, os quais, por sua vez, remetem a outras referências espaciais (endereço do 

interrogado, com referências para localização), “na casa da mesma” [da vítima], “lá [casa da 

vítima]”, “em uma fazenda” [lugar para onde o interrogado informa desejar ir após sair da 

prisão]. 

A predominância das ocorrências dêiticas espaciais está nas partes referentes ao 

documento, principalmente na parte do interrogatório prestado pelo acusado. No Timbre, em 

posição de enquadramento indicativo da origem do texto, esses dêiticos remetem aos órgãos 

do poder público nos quais a Delegacia Especializada está inserida. 

A análise do “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório”, com base na 

categoria “os dêiticos espaciais e temporais” nos permite situar no tempo e no espaço os fatos 

afirmados ou negados ao delegado de polícia pelo interrogado. Fatos esses registrados pela 

voz da “escrivã de polícia”.  

 

6.1.2.4 Os tempos verbais no Auto de qualificação e interrogatório 
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Vejam-se as ocorrências dos tempos verbais no plano de texto do “Auto de 

qualificação e interrogatório”, a seguir, Quadro 23. 

Quadro 23 – Os tempos verbais no “Auto de qualificação e interrogatório” 

Tempos e ou 

formas verbais 

Posição no 

plano de texto 

Ocorrências 

Presente do 

indicativo 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“afirma” (8)75, “tem”, 

“prefere”, “nega” (2), “gosta”, 

“querem”, “é”, “está”, “vai”,  

“assino”. 

Pretérito 

perfeito do indicativo 

 

 

 

 

 

- “compareceu”, “estudou”, 

“respondeu”, “chegou” (2), 

“discutiu”, “deu” (2), “foi” (4), 

“voltou”, “pediu”, “veio”, 

“chamou” (2), “pegou” (2), 

“ameaçou”, “conheceu”, “disse”, 

“deu” (2), “digitei”. 

Pretérito 

imperfeito do 

indicativo 

- “achava”, “estavam”, 

“queria”, “vivia”,  “era”. 

Futuro do 

pretérito do 

indicativo 

- “iria” (2). 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme o exposto, as ocorrências de tempos verbais concentram-se apenas em uma 

das partes do texto “Auto de qualificação e interrogatório (corpo do texto)”. Nessa parte, são 

identificados verbos no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e futuro do pretérito 

do indicativo.   

O presente do indicativo, no que concerne às ações do interrogado, marca os atos de 

agressão que ele afirmou ou negou ter praticado contra a vítima e a família dela: “afirma”, 

“nega”. Em relação à escrivã, diz respeito ao exercício da sua atividade profissional: “assino”. 

Já as ocorrências de verbos no pretérito perfeito do indicativo, típicas da enunciação 

distanciada, remetem ao mundo narrado (KOCH, 2011), ou seja, situação em que o 

enunciador não se compromete com o dito, simplesmente relata os fatos. Essas ações descritas 

no pretérito perfeito indicam ainda as ações que foram realizadas num tempo anterior ao 

momento em que o autor prestou o interrogatório e retextualizadas pela escrivã de polícia, 

também no tempo passado. Esse foi o tempo verbal predominante e, ao utilizá-lo, a escrivã, 

por meio da voz do acusado, retoma outras vozes:  

 

                                                 
75 Ocorrência da forma verbal. 
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 Da vítima 

 

“QUE[negrito conforme o original] afirma que, no dia do fato, quando a VÍTIMA, 

xxx, chegou do trabalho, discutiu com a mesma;” 

 

 Do irmão da vítima 

 

“Que o INTERROGADO afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender 

porque o irmão da VÍTIMA pegou uma faca para tentar ‘furá-lo’, dizendo que iria 

matá-lo […]”. 

“Que, ao chegar lá, o irmão da VÍTIMA chamou novamente a polícia;” 

 

 Da sobrinha da vítima 

 

“Que, algum tempo depois, o INTERROGADO voltou, pediu a sobrinha da 

VÍTIMA para chamar a mesma; porque queria conversar com ela;” 

 

 Da polícia  

 

“Que a polícia foi chamada, chegou deu conselhos ao INTERROGADO e o mesmo 

foi embora;” 

 

A retomada dessas vozes no texto pode contribuir para reforçar o que foi dito sobre o 

interrogado pela vítima no “Termo de declarações”. O uso do futuro do presente indica que o 

enunciador (2), “interrogado”, pode, no momento do interrogatório, ter direcionado o seu 

discurso para um futuro que nega o seu passado de agressões e prática de delitos: 

 

“Que afirma que, quando sair da prisão vai trabalhar em uma fazenda”. 

 

 A análise do texto com base nessa categoria confirma o que Adam (2011) informa 

sobre os tempos verbais. Esse autor afirma que os tempos estão relacionados à posição do 

sujeito da enunciação e dividem-se em vários planos de enunciação, dentre os quais: as 

oposições constatadas entre o presente e o futuro do pretérito ou entre o presente de verdade 

generalizada e o par pretérito imperfeito-pretérito perfeito. 

 

6.1.2.5 As modalidades no Auto de qualificação e interrogatório 
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  Para a análise do texto com base nessa categoria, entre os seus diferentes tipos e 

graus, escolhemos trabalhar com três tipos: modalidade deôntica, modalidade epistêmica e 

modalidade alética. No intuito de explicitar melhor a análise, apresentamos, no Quadro 24, a 

seguir, uma representação do texto com as ocorrências dessas modalidades, conforme 

encontram - se distribuídas no plano de texto do “Auto de qualificação e interrogatório”. 

 

Quadro 24 – As modalidades no “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” 

Modalidades Posição no plano 

de texto 

Ocorrências 

Epistêmica Identificação do 

documento (Título) 

“AUTO DE 

QUALIFICAÇÃO E 

INTERROGATÓRIO PRESTADO 

POR XXX, CPF:XXX, RG de n. 

xxx, na forma abaixo:”  

Epistêmica “Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Aos 15 (quinze) dias do mês 

de maio do ano de dois mil e doze 

(2012), nesta cidade de Natal, Capital 

do Estado do Rio Grande do Norte, no 

Cartório da Delegacia Especializada 

em Atendimento à Mulher-DEAM, 

Zona Sul, onde presente se achava o 

Bel. xxx Delegado de Polícia, comigo, 

Escrivã (o) do seu cargo ao final 

assinada, por volta das 12 horas e 40 

minutos, compareceu o (a) 

interrogado (a)  xxx, conhecido xxx, 

brasileiro, solteiro, pedreiro, natural 

de xxx, nascido em xxx, não se 

recordando o dia e o mês, filho de 

xxx e xxx, residente na rua xxx, ao 

lado xxx, telefone xxx.[negrito 

conforme o original].[…]E nada mais 

disse e nem lhe foi perguntado, deu-se 

por findo o presente termo que depois 

de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pela autoridade, 

pelo interrogado, e por mim ________, 

Escrivã (o) de Polícia que o digitei e 

assino.”. 

alética 

 
“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Que afirma que só queria “dar 

um cheiro” no filho” 

“Que afirma que a família da 

VÍTIMA não gosta dele (interrogado) 

e querem ficar com o seu filho”  

“[…] quando sair da prisão 

vaitrabalhar em uma fazenda. 
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[interrogado]”. 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Observamos que não houve ocorrência da modalidade deôntica no texto. As 

ocorrências da modalidade epistêmica deram-se na Identificação do documento (Título) e 

no “Auto de qualificação e interrogatório”(corpo do texto), expressas pela voz da escrivã, 

representando a voz do interrogado no decorrer da narrativa por meio do discurso indireto. 

Nessa parte do texto, especificamente na conclusão, verificou-se também ocorrências da 

modalidade alética, reveladas por meio do discurso indireto, representando o pensamento do 

interrogado em relação à sua intenção de querer se aproximar do filho e à sua perspectiva de 

futuro, ou seja, mudança de estilo de vida após sair da prisão. Por meio desse tipo de 

modalidade, o interrogado apresentou à escrivã a indicação de pensamento da família da 

vítima em querer ficar com o filho dele. 

  

6.1.2.6 Os diferentes tipos de representação da fala no Auto de qualificação e interrogatório 

 

Para explicitar a análise do texto, com base nessa categoria, apresentamos, no Quadro 

25, a seguir, as suas ocorrências por meio do seu plano de texto.  

 

Quadro 25 – Os diferentes tipos de representação da fala no “Texto 2 – Auto de 

qualificação e interrogatório” 

Os 

diferentes 

tipos de 

representação 

da fala 

Posição no 

plano de texto 

Ocorrências 

Discurso 

indireto 
Identificação 

do documento 

(Título) 

“AUTO DE QUALIFICAÇÃO E 

INTERROGATÓRIO PRESTADO POR 

XXX, CPF:XXX, RG de n. xxx, na forma 

abaixo:” 

 

 

Discurso 

indireto 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Aos 15 (quinze) dias do mês de maio 

do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade 

de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do 

Norte, no Cartório da Delegacia Especializada 

em Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, 

onde presente se achava o Bel. xxx Delegado 

de Polícia, comigo, Escrivã (o) do seu cargo 

ao final assinada, por volta das 12 horas e 40 

minutos,  compareceu o (a) interrogado (a) 

xxx, conhecido xxx, brasileiro, solteiro, 

pedreiro, natural de xxx, nascido em xxx, 
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não se recordando o dia e o mês, filho de 

xxx e xxx, residente na rua xxx, ao lado xxx, 

telefone xxx. [negrito conforme o 

original].[…]E nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado, deu-se por findo o presente termo 

que depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pela autoridade, pelo 

interrogado, e por mim ________, Escrivã (o) 

de Polícia que o digitei e assino”. 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como vimos no Quadro 25, o texto apresenta somente ocorrências do discurso 

indireto, registradas em duas partes: Identificação do documento (Título) e “Auto de 

qualificação e interrogatório”. Essas marcas destacam a fala do interrogado, representada pela 

voz da escrivã de polícia. Mesmo retomando outras vozes, além da voz do interrogado, 

(“polícia”, “sobrinha da vítima”, “irmão da vítima”), a escrivã utilizou somente uma das 

formas de representação da fala. Essa ocorrência de apenas uma forma de discurso pode estar 

relacionada ao estilo de fala do acusado, pois subentende-se que ele foi mais objetivo do que a 

vítima no texto anterior, limitando-se a responder o que lhe foi perguntado, bem como ao 

estilo de escrita da escrivã, podendo ainda ser considerado como um direcionamento 

argumentativo por parte do acusado, como forma de defesa em relação ao que lhe foi 

perguntado. 

Assim, a análise do “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” por meio da 

categoria “Os diferentes tipos de representação da fala” mostra que a voz da escrivã é a voz 

mediadora no texto. Ela faz a transcrição da fala do acusado utilizando a forma de discurso 

indireto, mesmo ele fazendo referência a outras vozes presentes no texto. Diferentemente do 

“Texto 1 – Termo de declarações”, em que a (o) escrivã (ão) recorreu a outra forma de 

discurso, o discurso indireto livre.  

 

6.1.2.7 As indicações de quadros mediadores no Auto de qualificação e interrogatório 

 

As ocorrências dessa categoria estão indicadas no Quadro 26, conforme podemos 

observar. 

Quadro 26 – As indicações de quadros mediadores no “Auto de qualificação e 

interrogatório” 

As 

indicações de 

quadros 

Posição no 

plano de texto 

Ocorrências 
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mediadores 

 

 

 

As 

indicações de 

quadros 

mediadores 

 

 

Do ponto de 

vista da afirmação 

 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Afirma que estudou até a 2ª série 

do Ensino Fundamental, só sabendo 

assinar o nome, mas tem dificuldade de 

assinar e prefere colocar a digital [negrito 

conforme o original]”. 

 

“RESPONDEU: QUE [negrito 

conforme o original] afirma que, no dia do 

fato, quando a VÍTIMA, xxx, chegou do 

trabalho, discutiu com a mesma;  

“Que o INTERROGADO afirma que 

pegou dois pedaços de tijolos para se 

defender […]” 

“Que afirma que só queria dar “um 

cheiro no filho”;  

“Que afirma que, quando vivia com a 

VÍTIMA, realmente, deu um bofete nela, bem 

como a ameaçou;” 

 

“Que afirma que a família da 

VÍTIMA não gosta dele (interrogado) e 

querem ficar com seu filho;” 

 

“Que afirma que, quando conheceu a 

VÍTIMA, esta era usuária de drogas;” 

 

“Que afirma que tem 06 (seis) 

tatuagens pelo corpo (tribal, um homem, uma 

onça e nomes);” 

“Que afirma que, quando sair da 

prisão vai trabalhar em uma fazenda.” 

 

As 

indicações de 

quadros 

mediadores 

 

Do ponto de 

vista da negação 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Que nega que tenha feito qualquer 

ameaça a VÍTIMA ou à família dela naquela 

ocasião;” 

 

“Que nega que tenha dito que 

iriaviciar seu filho em drogas, bem como 

jamais chamou seu filho de nenhum 

palavrão;” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

As indicações de quadros mediadores ocorreram no (corpo do texto) do “Auto de 

qualificação e interrogatório”, parte marcada pelas expressões verbais relacionadas aos verbos 

do dizer: “afirma”, “respondeu”, “nega”. Essas expressões, na maioria das ocorrências, são 

antecedidas e também seguidas da expressão “que”. Além das terminações verbais citadas, 

são utilizadas outras formas verbais de atribuição da fala (“pediu”, “chamou”, “conversar”, 
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“falar”, “chamou”, “ameaçou”, “disse”). De modo geral, predominou no texto a expressão 

“afirma que”. 

Conforme o exposto, podemos afirmar que o mediativo no “Texto 2 - Auto de 

qualificação e interrogatório” permite marcar o distanciamento enunciativo da voz narradora 

(escrivã de polícia) em relação ao que é enunciado, ou seja, ao dito, das demais vozes 

presentes no texto (“delegado de polícia”, “interrogado”, “vítima”, “polícia”, “pai da vítima”, 

“irmão da vítima”, “outros irmãos da vítima”, “sobrinha da vítima”, “família da vítima”).  

Desse modo, o quadro mediativo apresentado demarca, de certa forma, a (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa por parte da escrivã de polícia. Por meio do 

discurso indireto e das expressões “Afirma que”, “RESPONDEU: QUE”, “Que afirma 

que”, “Que nega que” ela apresenta-se como mediadora das informações narradas e, dessa 

forma, a assunção da responsabilidade enunciativa é atribuída ao interrogado. Percebemos 

também que a categoria do mediativo possibilita a demarcação das fontes enunciativas 

mostradas a respeito dos enunciados mobilizados no texto, ou seja, a distinção entre a voz da 

escrivã e a voz do interrogado e as demais vozes presentes no texto. 

 

6.1.2.8 Os fenômenos de modalização autonímica no Auto de qualificação e interrogatório 

 

Observem-se as ocorrências do fenômeno de modalização autonímica, destacadas no 

Quadro 27, a seguir.  

 

Quadro 27 – Os fenômenos de modalização autonímica no “Texto 2 – Auto de qualificação e 

interrogatório” 

Fenômenos da 

modalização 

autonímica 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

Uso de aspas 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“furá-lo” 

“um cheiro no filho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação do 

documento (Título) 

“AUTO DE QUALIFICAÇÃO E 

INTERROGATÓRIO PRESTADO 

POR XXX, CPF:XXX, RG de n. xxx, na 

forma abaixo:” 

 

 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

“Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do 

ano de dois mil e doze (2012), nesta 

cidade de Natal, Capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, no Cartório da 

Delegacia Especializada em Atendimento 

à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente 
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Discurso indireto interrogatório” se achava o Bel. xxx Delegado de Polícia, 

comigo, Escrivã (o) do seu cargo ao final 

assinada, por volta das 12 horas e 40 

minutos,  compareceu o (a) interrogado 

(a)  xxx, conhecido xxx, brasileiro, 

solteiro, pedreiro, natural de xxx, 

nascido em xxx, não se recordando o 

dia e o mês, filho de xxx e xxx, residente 

na rua xxx, ao lado xxx, telefone xxx. 

[negrito conforme o original].[…]. 

E nada mais disse e nem lhe foi 

perguntado, deu-se por findo o presente 

termo que depois de lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado pela 

autoridade, pelo interrogado, e por mim 

________, Escrivã (o) de Polícia que o 

digitei e assino”. 

Uso de parênteses “Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

(crack) 

Uso de letras 

maiúsculas 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“DEAM”, “INTERROGADO” (5), 

“VÍTIMA” (9) 

 

Uso de letras 

maiúsculas 

 

Certificação 

“AUTORIDADE 

INTERROGADO (A) 

TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA 

ESCRIVÃ”_____________ 

 

 

Uso de negrito 

 

 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“[…] interrogado (a) xxx, conhecido 

xxx, brasileiro, solteiro, pedreiro, 

natural de xxx, nascido em xxx, não se 

recordando o dia e o mês, filho de xxx e 

xxx, residente na rua xxx, ao lado xxx, 

telefone xxx. Afirma que estudou até a 

2ª série do Ensino Fundamental, só 

sabendo assinar o nome, mas tem 

dificuldade de assinar e prefere colocar 

a digital”. 

 

 

Uso de letras 

maiúsculas e 

negrito 

 

 

 

Timbre 

“GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

DELEGACIA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À MULHER- DEAM/ 

ZS” 

Uso de letras 

maiúsculas e 

negrito 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

[nome e apelido interrogado], 

“RESPONDEU: QUE[…]” 

Uso de letras 

maiúsculas, 

negrito e 

Identificação do 

documento (Título) 

“AUTO DE QUALIFICAÇÃO E 

INTERROGATÓRIO PRESTADO 

POR XXX, CPF:XXX, RG” 
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sublinhado 

Uso de letras 

minúsculas, 

negrito e 

sublinhado 

Identificação do 

documento (Título) 

“de n. xxx, na forma abaixo:” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Observam-se ocorrências dos fenômenos da modalização autonímica em todas as 

partes do texto. Essas ocorrências se dão por meio do discurso indireto e do uso de aspas, 

parênteses, letras maiúsculas, negrito, letras maiúsculas e negrito, letras maiúsculas negrito e 

sublinhado. 

Quanto ao discurso indireto, entendemos que foi utilizado para indicar o dizer do 

interrogado por meio da voz da escrivã de polícia. O discurso indireto é empregado no texto 

também para diferenciar a voz narrativa, ou seja, a voz citante (da escrivã) da voz citada (do 

interrogado). 

Ao recorrer ao uso das aspas, a escrivã transfere para o acusado a responsabilidade 

enunciativa das expressões destacadas: “furá-lo”, “um cheiro no filho”. Em relação ao uso de 

letras maiúsculas, negrito, letras maiúsculas e negrito, letra maiúscula negrito e sublinhado, é 

provável que a escrivã, ao produzir o texto, tenha recorrido a essas marcas tipográficas para 

demarcar o seu próprio discurso. O uso das letras maiúsculas, do sublinhado e do negrito pode 

ser considerado como entonações ou marcas tipográficas, ou seja, uma forma de a escrivã 

chamar a atenção do leitor (delegado) para o que está sendo dito no texto. 

Vimos que a categoria “Os fenômenos da modalização autonímica” é identificada no 

“Texto 2 - Auto de qualificação e interrogatório”, dentre outras formas, por meio do discurso 

indireto e de diversas marcas tipográficas, uso de parênteses, aspas, negrito, letras maiúsculas, 

letras maiúsculas com negrito, letras maiúsculas com negrito e sublinhado, e de letras 

minúsculas com negrito e sublinhado. Consideramos que esses fenômenos da modalização 

autonímica intensificam o modo de dizer dos enunciadores no texto, principalmente do 

acusado. 

 

6.1.2.9 As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados no Auto de 

qualificação e interrogatório 

 

Passemos à análise das ocorrências dessa categoria expostas no Quadro 28, a seguir. 
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Quadro 28 – As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados – 

“Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório” 

As indicações de um 

suporte de 

percepções e de 

pensamentos 

relatados 

Posição no 

plano de texto 

Ocorrências 

Indicações de 

pensamentos do 

interrogadorelatadas 

à escrivã 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Que afirma que só queria dar um cheiro no 

filho” 

“Que afirma que, quando sair da prisão vai 

trabalhar em uma fazenda”. 

 

Indicações de 

pensamentos da 

família da 

vítimarelatadas à 

escrivã pelo 

interrogado 

“Auto de 

qualificação e 

interrogatório” 

“Que a família da vítima não gosta dele 

(interrogado) e querem ficar com o seu filho” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Verificamos que essa categoria ocorreu apenas na parte do “Auto de qualificação e 

interrogatório(desenvolvimento)”, no final dessa parte do texto. As indicações de um suporte 

de percepções do pensamento do interrogado podem ser vistas como uma forma de 

demonstrar para a autoridade policial que ele pretende mudar o seu estilo de vida, ou seja, 

afastar-se de um contexto de práticas de violência por ameaças, incluindo agressões verbais e 

psicológicas, bem como roubo de carros, uso de drogas e vários registros de prisões, para um 

estilo de vida mais sossegado, sendo uma espécie de reconciliação com o seu filho e consigo 

mesmo. Pode ser também um argumento para disfarçar os atos de agressões praticados contra 

a vítima e toda a família dela. Já a indicação de pensamento relatada por ele em relação à 

família da vítima querer ficar com o filho dele, pode indicar uma forma de atribuir à família 

da vítima motivos para as agressões que ele praticou. 

 Ao utilizar o discurso indireto para narrar o pensamento do interrogado, a escrivã não 

se compromete com o que diz, pois ela apenas narra as formas de discurso interior dele. Dessa 

forma, a responsabilidade pelo dizer do pensamento relatado é atribuída ao interrogado. 

Como vimos, nesse texto, a responsabilidade enunciativa ocorre de forma semelhante 

ao “Texto 1 – Termo de declarações”, de modo que a responsabilização das informações 

registradas no texto é atribuída parcialmente ao interrogado (enunciador 2). Por meio do 

discurso narrado, a escrivã (enunciador 1) mantém um distanciamento enunciativo do que é 

dito no texto. Em relação aos tipos de discurso, ela utiliza principalmente a forma de discurso 

indireto em todo o texto. Também de maneira semelhante à que ocorreu no texto anterior, a 
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responsabilidade enunciativa, nesse documento, é assumida totalmente pelo(a) escrivão(ã) nas 

partes em que emprega a primeira pessoa do singular “eu”.  

 

6.1.2.10 A orientação argumentativa no Auto de qualificação e interrogatório 

 

Passemos, a seguir, a uma análise do texto com base na orientação argumentativa dos 

enunciados que o compõem por meio dos conectores e da polifonia. A análise organiza-se de 

acordo com as partes que constituem o texto e as vozes identificadas em cada uma delas, 

conforme segue. 

 

Partes do texto que representam a voz da escrivã 

 

Corpo do Texto (introdução) 

 

“Aos 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e doze (2012), nesta cidade 

de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, no Cartório da Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher-DEAM, Zona Sul, onde presente seachava o 

Bel. xxx Delegado de Polícia, comigo, Escrivã do seu cargo ao final assinada, por 

volta das 12 horas e 40 minutos,  compareceu o (a) interrogado (a)  xxx, conhecido 

xxx, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de xxx, nascido em xxx, não se recordando 

o dia e o mês, filho de xxx e xxx, residente na rua xxx, ao lado xxx, telefone xxx. 

Afirma que estudou até a 2ª série do Ensino Fundamental, só sabendo assinar o nome, 

mas tem dificuldade de assinareprefere colocar a digital[negrito conforme o original]. 

Depois de cientificado pela Autoridade Policial da acusação que lhe é imputada e 

advertido dos seus Direitos Constitucionalmente garantidos, quando 

INTERROGADO pela Autoridade Policial, RESPONDEU:” 

 

Nos argumentos voltados à voz da escrivã, na parte corpo do texto (introdução) 

percebem-se conectores argumentativos com valor de adição: “e”; de situação ou ordenação 

no tempo: “depois de” (tempo posterior), “quando” (tempo simultâneo); contra-

argumentativos ou marcadores de um argumento forte: “mas”, “só”, “até” e de negação: 

“não”.   

Assim, verificamos que o conector argumentativo com valor de adição “e” é utilizado 

pela escrivã para acrescentar informações sobre o acusado. Já os conectores argumentativos 

de situação ou ordenação no tempo “depois de” (tempo posterior), “quando” (tempo 

simultâneo) estabelecem uma relação temporal voltada ao momento em que teve início o 

interrogatório do acusado e a sequência desse procedimento investigativo. Por sua vez, os 

conectores contra-argumentativos ou marcadores de um argumento mais forte “mas”, “só”, 
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“até” voltam-se ao nível de escolaridade do interrogado. O conector de negação remete à 

informação do interrogado não saber informar o dia e o mês do seu nascimento. 

Corpo do Texto (conclusão)  

 

“E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deu-se por findo o presente termo que 

depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo 

interrogado, e por mim ________, Escrivã de Polícia que o digitei eassino.” 

 

Nos argumentos voltados à voz da escrivã, na parte do texto (conclusão) percebe-se 

conectores argumentativos com valor de adição: “e”; de situação ou ordenação no tempo: 

“depois de” (tempo posterior); conformidade: “devidamente”, “conforme”.  

Os conectores argumentativos com valor de adição “e” são utilizados pela escrivã para 

informar o encerramento do interrogatório do acusado. Já o de situação ou ordenação no 

tempo: “depois de” (tempo posterior) indica que o termo (Auto de qualificação e 

interrogatório) só foi assinado em comum acordo pela autoridade (delegado), pelo 

interrogado, pela testemunha instrumentária e pela escrivã, depois que foi lido pela escrivã. 

Os que indicam conformidade: “devidamente”, “conforme” voltam-se à forma como é feito o 

fechamento desse documento.  

 

Parte do texto que representa a voz do interrogado 

 

Corpo do Texto (desenvolvimento) 

 

“[…]QUE [negrito conforme o original] afirma que, no dia do fato, quando a 

VÍTIMA, xxx, chegou do trabalho, discutiu com a mesma; Que a polícia foi chamada, 

chegou deu conselhos ao INTERROGADO e o mesmo foi embora; Que, algum 

tempo depois, o INTERROGADO voltou, pediu a sobrinha da VÍTIMA para chamar 

a mesma; porque queria conversar com ela; Que, como a VÍTIMA não veio, o 

INTERROGADO foi na casa da mesma para falar com ela. Que, ao chegar lá, o 

irmão da VÍTIMA chamou novamente a polícia; Que o INTERROGADO afirma que 

pegou dois pedaços de tijolos para se defender porque o irmão da VÍTIMA pegou 

uma faca para tentar “furá-lo”, dizendo que iria matá-lo, e dos outros irmãos que 

estavam tentando agredi-lo com pedaços de pau e ferro; Que nega que tenha feito 

qualquer ameaça à VÍTIMA ou à família dela naquela ocasião; Que afirma que só 

queria dar “um cheiro no filho”; Que afirma que, quando vivia com a VÍTIMA, 

realmente, deu um bofete nela, bem como a ameaçou; Que afirma que a família da 

VÍTIMA não gosta dele (interrogado) e querem ficar com seu filho; Que afirma que, 

quando conheceu a VÍTIMA, esta era usuária de drogas; Que nega que tenha dito 

que iria viciar seu filho em drogas, bem como jamais chamou seu filho de nenhum 

palavrão; Que é usuário de drogas desde 2004 (crack); Que já foi preso por roubo de 
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carro no ano de 2012 e está sendo processado; Que afirma que tem 06 (seis) tatuagens 

pelo corpo (tribal, um homem, uma onça e nomes); Que afirma que, quando sair da 

prisão vai trabalhar em uma fazenda.”. 

 

Nos argumentos voltados à voz do interrogado, na parte do “corpo do texto” 

(desenvolvimento), percebem-se conectores argumentativos com valor de adição: “e”, “bem 

como”; contra-argumentação ou marcadores de um argumento forte: “jamais”, “só”; situação 

ou ordenação no tempo: “quando” (momento simultâneo), “algum tempo depois (tempo 

posterior)”, “quando” (tempo anterior), “desde” (tempo contínuo); afirmação total: 

“realmente”, “já”; negação total: “jamais”, “qualquer”, “nenhum”; negação: “não”; finalidade: 

“para”; justificativa: (causa, motivo): “porque”, “como”. 

Quanto aos conectores argumentativos com valor de adição: “e”, “bem como”, o 

primeiro volta-se à afirmação do acusado de que tentou se defender, primeiro de um irmão da 

vítima, depois de outros irmãos dela. O segundo, reforça a sua negação em agredir 

verbalmente o seu filho.  

Em relação aos indicadores de contra-argumentação ou marcadores de um argumento 

forte: “jamais”, “só” orientam argumentativamente para a negação do acusado em relação ao 

que foi informado pela vítima sobre as ameaças praticadas por ele contra ela e sua família no 

Termo de declarações. Podem ser considerados, também, como uma estratégia argumentativa 

para negar o que foi afirmado pela vítima a respeito do interrogado.  

Por sua vez, os que sinalizam situação ou ordenação no tempo: “quando” (momento 

simultâneo), “algum tempo depois” (tempo posterior), “quando” (tempo anterior), “desde” 

(tempo contínuo), demarcam o tempo em uma escala cronológica descendente que vai do 

momento em que o interrogado afirma que (“quando a VÍTIMA, xxx, chegou do trabalho, 

discutiu com a mesma”) até o momento em que conheceu a vítima. Em seguida, volta a um 

tempo que remete a uma perspectiva futura do interrogado (“quando sair da prisão vai 

trabalhar em uma fazenda”). 

Em relação aos conectores que indicam afirmação total: “realmente”, “já”, 

consideramos que estes são reveladores das confirmações feitas pelo interrogado de que 

agrediu a vítima fisicamente, ou seja, “deu um bofete”(expressão que corresponde a um tapa 

no rosto) e também de que anteriormente havia sido preso.  

Já os que indicam negação total: “bem como jamais”, “qualquer”, “nenhum” apontam 

para as ações atribuídas ao interrogado pela vítima, mas que foram totalmente negadas por ele 

no momento do interrogatório. O conector que indica negação “não” é utilizado no texto para 
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indicar uma atitude da vítima que não correspondeu ao que era esperado pelo interrogado 

(“não veio”) conversar com ele. 

O  conector que indica finalidade “para” é utilizado no fragmento do texto em que o 

interrogado (“afirma que pegou dois pedaços de tijolos para se defender porque o irmão da 

VÍTIMA pegou uma faca para tentar “furá-lo”). Essa pode ser também uma estratégia do 

interrogado para justificar o seu ato de agressão.  

Os que indicam justificativa: “porque”; “como” justificam, sob o ponto de vista do 

interrogado,  que ele pretendia falar com a vítima, mas como ela não compareceu, ele foi até  

à casa dela. Ou seja, são utilizados com o objetivo de justificar a sua ida à casa da vítima. 

As ocorrências dos conectores argumentativos deram-se na parte do texto “Auto de 

qualificação e interrogatório (corpo do texto)”, na introdução e na conclusão dessa parte do 

texto, representadas pela voz da escrivã de polícia. Por sua vez, no desenvolvimento, 

representaram a voz do acusado mediada pela voz da escrivã. 

 

6.1.3 A responsabilidade enunciativa no Relatório 

 

6.1.3.1 O plano de texto do Relatório 

 

O Relatório, conforme Queiroz (1997), é um documento de natureza informativa que 

finaliza o inquérito policial; nele, o delegado faz um levantamento detalhado dos fatos 

apurados para, em seguida, encaminhá-los ao juiz competente. Esse documento configura-se 

na última parte do inquérito policial e é considerado a síntese do processo investigatório, em 

que são apresentadas todas as informações que originaram o processo. 

Para efeito de análise, apresentamos a representação gráfica desse texto, no Quadro 

29, a seguir. 

 

Quadro 29 – Transcrição do “Texto 3 – Relatório” 

[Escudo da PolíciaCivil–RN]         ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL–SESED 

  DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL–DEGEPOL 

DIRETORIA DE POLÍCIA CIVIL DA GRANDE NATAL–DPGRAN 

Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher-DEAM ZONA SUL 

Rua Frei Miguelinho, 109, Natal- RN  

Fone (84) 3232-2526 

Carimbo 

DEAM-I POLICIAL Nº 

xxx/12  Fls  xxx 
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R E L A T Ó R I O 

 

Inquérito Policial: xxx/2012 – DEAM/ZS. 

Vítima: xxx 

Natureza: art. 147 do CP, c/c art. 7º,  inciso II, da Lei n. 

11340/2006.     

Indiciado (s): [Nome do indiciado] 

 

[Escudo da Polícia Civil–RN] 

Meritíssimo Juiz: 

 

                           O presente procedimento foi instaurado em 13 de setembro de 2012, 

através da Portaria constante nos autos, a qual faz menção ao Boletim de Ocorrência nº 

xxx/2012 – DEAM–ZS e um Termo de Declarações de xxx [vítima] a qual especifica 

“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx passou o dia em frente a 

casa da VÍTIMA deitado e fez a seguinte ameaça: “Eu vou te 

pegar, se você sair na rua, eu vou dar em você! Que no 

dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu para trabalhar e, quando 

retornou, xxx disse que queria jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a mesma disse 

que iria dar banho, dar comida e colocar o filho para dormir; 

Que, por tal motivo, xxx começou a ameaçar a VÍTIMA 

dizendo: ‘Eu só saio daqui com você morta!’.” 

[assinatura (delegada)] 

 

[Página seguinte–RN] 

[Escudo da Polícia Civil]        ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL–SESED 

  DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL-DEGEPOL 

DIRETORIA DE POLÍCIA CIVIL DA GRANDE 

NATAL–DPGRAN 

Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher–DEAM ZONA SUL 

Rua Frei Miguelinho, 109, Natal- RN. Tel. 3232.2526 

Fone (84) 3232-2526 

 

Carimbo 

DEAM-I POLICIAL Nº 

xxx/12  Fls  xxx 

 

DAS PROVAS           

 

Foram ouvidas em Termo de Depoimento [nome da testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais presenciaram o acusado fazendo ameaças à vítima. 

Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar concretamente a autoria 

da presente Ameaça, ou seja, a pessoa de [nome do acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em face da 

vítima [nome da vítima]. 

                               A vítima solicitou ficar abrigada na casa abrigo.  
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CONCLUSÃO[Escudo da Polícia Civil–RN] 

 

                                          Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que foi 

a pessoa de [nome do acusado] que ameaçou a pessoa [nome da vítima] diversas vezes.  

Não havendo atualmente outras diligências essenciais, dou por encerrado o presente 

procedimento inquisitorial determinando a remessa do mesmo ao Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal a fim de que se proceda 

aos trâmites legais cabíveis.  

 

Natal/RN, 28 de maio de 2012. 

[assinatura] 

Nome 

Delegada de Polícia Civil 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

A formatação gráfica do texto apresenta, em sua composição global, a configuração 

própria de um texto que tende a retomar aspectos da forma tradicional de documentos 

administrativos. Para efeito de análise, essa composição é mais claramente compreendida por 

intermédio de uma representação de seu plano de texto, como exposto logo a seguir, Quadro 

30. 

 

Quadro 30 – “Plano do Texto 3 – Relatório” 

PLANO DE TEXTO 

Relatório 

Timbre Escudo da Polícia Civil-RN, órgãos em hierarquia 

descendente, nome da delegacia, endereço, telefone e 

carimbo. 

Identificação do documento Título, ou designação, número do inquérito policial, nome 

da vítima, natureza e tipificação do crime, nome do 

indiciado. 

Introdução Saudação, informações sobre a instauração do inquérito 

policial, indicação da data de instauração desse 

procedimento inquisitorial, referência à Portaria de 

abertura, ao Boletim de ocorrência que o originou e ao 

Termo de declarações prestadas pela vítima, incluindo o 

nome dela.  

Timbre 

 

Escudo da Polícia Civil-RN, órgãos em hierarquia 

descendente, nome da delegacia, endereço, telefone e 

carimbo. 

“DAS PROVAS” Apresentação das provas que indicam a autoria do crime, 

com base nos “Termos de depoimentos”, prestados por 

duas testemunhas, informação de que elas presenciaram o 

acusado fazendo ameaças à vítima, tipificação do crime e 

informação de que a vítima solicitou ficar na casa abrigo. 

“CONCLUSÃO” Confirmação da delegada de que o acusado ameaçou a 
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vítima por diversas vezes, indiciamento do acusado. 

Encerramento do procedimento inquisitorial e o seu  

encaminhamento pela delegada ao Juizado Especial 

Criminal de Violência Doméstica e Familiar  contra à 

Mulher da Comarca de Natal.  

Certificação Local, data, assinatura da delegada de Polícia Civil. 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Em nossa análise, pensamos o “Texto 3 – Relatório” como sendo estruturado por um 

plano constituído de sete partes ou blocos textuais. Seguindo o que nos informam os Quadros 

29 e 30, observa-se, na primeira parte do texto, Timbre, o registro de um organograma 

administrativo, disposto em uma estrutura hierárquica descendente de órgãos públicos. Nessa 

parte do texto, encontram-se os elementos contextualizadores que situam espacialmente a 

delegacia especializada. 

Na segunda parte, Identificação do documento, a delegada faz menção ao número do 

inquérito policial no qual se insere o relatório, ao nome da vítima, à natureza do crime e ao 

seu enquadramento, com base na Lei, Código de Processo Penal Brasileiro (art.147 do CP, c/c 

art. 7º, inciso II, da Lei n. 11340/2006.), por último, informa o nome do indiciado.     

Na terceira parte, Introdução, faz a saudação inicial, emprega o pronome de 

tratamento “Meritíssimo Juíz”, indica a autoridade a quem ela encaminha o relatório; em 

seguida, apresenta informações sobre a instauração do inquérito policial, informa a data de 

instauração desse procedimento inquisitorial (13 de abril de 2012), menciona a Portaria de 

abertura, o Boletim de ocorrência que o originou e o Termo de declarações prestadas pela 

vítima [nome da vítima], do qual cita o seguinte fragmento:  

 

“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx passou o dia em frente a casa da 

VÍTIMA deitado e fez a seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você sair na 

rua, eu vou dar em você! Que no dia 10/04/2012, a VÍTIMA saiu para 

trabalhar e, quando retornou, xxx disse que queria jantar e, depois, queria 

que a DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a mesma disse que iria 

dar banho, dar comida e colocar o filho para dormir; Que, por tal motivo, 

xxx começou a ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu só saio daqui com você 

morta!” 

 

Na quarta parte do texto, ao passar para a página seguinte, a delegada faz uma 

retomada do Timbre, conforme se apresenta no início da primeira página, incluindo todos os 

seus elementos. 

Na quinta parte do texto, “DAS PROVAS”, faz menção aos “Termos de depoimento” 

prestados pelas duas testemunhas, registra os seus nomes e informa que elas presenciaram o 
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acusado ameaçando a vítima. Em seguida, com base nas informações apresentadas, cita a 

tipificação do crime:  

 

“Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar concretamente a 

autoria da presente Ameaça, ou seja, a pessoa de [nome do acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em face da 

vítima [nome da vítima].”. 

 

Após indicar a autoria, a delegada apresenta a tipificação do crime e informa que a 

vítima solicitou ficar na casa abrigo. 

Na sexta parte, “Conclusão”, confirma que o acusado ameaçou a vítima por diversas 

vezes. Faz o encerramento do procedimento inquisitorial e o encaminha ao Juizado Especial 

Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal para que 

essa instituição jurídica tome as medidas cabíveis de acordo com a lei.   

Fechando o texto, segue-se a sétima parte, “Certificação”, na qual a delegada cita o 

local (Natal/RN), dia (28), mês (maio) e ano (2012) em que elaborou o texto do Relatório e 

assinou o documento. Assim dispostos no texto, esses elementos indicam que se trata de um 

documento emanado de uma instância jurídico-policial (explicitada no Timbre) e assinado por 

uma autoridade pública (em virtude de seu cargo, ou função), identificada como “Delegada de 

Polícia Civil”. 

 

6.1.3.2 Os índices de pessoas no Relatório 

 

Observem-se, a seguir, as ocorrências dos “índices de pessoas”, Quadro 31, numa 

configuração do plano do texto do “Texto 3 – Relatório”. 

 

Quadro 31 – Os índices de pessoas no “Texto 3 – Relatório” 

Os índices de pessoas Posição no plano de texto Ocorrências 

Nomes que remetem a    

pronomes de terceira 

pessoa do singular [ela, 

ele] 

Identificação do 

documento 

“vítima”, “indiciado” 

Pronome de tratamento Introdução “Meritíssimo 

Juiz” 

Nomes que remetem a   

pronomes de terceira 

pessoa do singular[ela, 

ele] 

Introdução “nome da vítima “nome do 

acusado”, “A 

DECLARANTE”, “a 

VÍTIMA” 
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Pronomes pessoais do 

caso reto 

 

 

 

Relacionados ao acusado Introdução “eu (3)”, “ele” 

Relacionados à vítima 

 

Introdução   “você (3)” 

Pronomes pessoais 

oblíquos 

 

  

 

Relacionados à vítima 

 

Introdução “te” 

Pronome relativo   

Relacionados à vítima Introdução “a qual” 

Nomes que remetem a    

pronomes de terceira 

pessoa do singular[ela, 

elas,  ele] 

 

“DAS PROVAS” “nome da testemunha 1 e da   

testemunha 2”, “nome do 

acusado”, “nome da vítima”, 

“vítima”,  “da vítima”,  “a 

vítima” 

Pronome relativo   

Relacionado às testemunhas “DAS PROVAS”   “as quais” 

Nomes que remetem a    

pronomes de terceira 

pessoa do singular[ela, ele] 

Conclusão “(nome do acusado)”,“(nome da 

vítima)” 

Pronomes pessoais do caso 

reto por inferências de 

nome,assinatura e 

designação profissional 

[ela] 

Certificação “assinatura da delegada”, “nome 

da delegada”, “Delegada de 

Polícia Civil” 

 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme indicado no Quadro 31, observam-se marcas de índices de pessoas na 

Identificação do documento, por meio de nomes que remetem a pronomes de terceira pessoa 

do singular [ele, ela], relacionados à vítima e ao acusado. Na Introdução, tem-se ocorrência 

de pronome de tratamento relacionado ao Juiz que na época (2012) representava o Juizado 

Especial Criminal de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal. 

Nessa parte ou segmento do texto, identificam-se também nomes que remetem a pronomes de 

terceira pessoa [ele, ela] relacionados à vítima e ao acusado, pronomes pessoais do caso reto 

relacionados à vítima e ao acusado, pronomes pessoais e pronome relativo relacionados à 

vítima. Na parte do texto “Das provas”, houve ocorrência de nomes que remetem a pronomes 

de terceira pessoa do singular e plural [ela, elas, ele]. Na “Conclusão”, ocorreram nomes que 

remetem a pronomes de terceira pessoa do singular [ela, ele] relacionados à vítima e ao 

acusado. Na Certificação, foram registradas, por inferência de nome, assinatura e designação 

profissional, referência ao pronome “ela” [delegada de polícia].  
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No texto, constam também na Introdução terminações verbais que remetem a 

pronomes de terceira pessoa do singular [ele, ela], relacionadas à vítima, ao indiciado e ao 

juiz; a pronome de primeira pessoa do plural [elas], relacionadas às testemunhas; e a pronome 

de primeira pessoa do singular, relacionadas à delegada.  

 

a) Terminações verbais que remetem ao pronome de terceira pessoa do singular [“ela”]  

 

 Relacionadas à “vítima” 

 

“O presente procedimento foi instaurado em 13 de setembro de 2012, através 

da Portaria constante nos autos, a qual faz menção ao Boletim de Ocorrência nº 

xxx/2012 – DEAM-ZS e um Termo de Declarações de xxx [vítima] a qual 

especifica” 

“Que no dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu para trabalhar e, quando retornou, 

xxx [acusado]disse que queria jantar e, depois, queriaque a DECLARANTE ficasse lá 

fora com ele, mas a mesma disse que iria dar banho, dar comida e colocar o filho 

para dormir; Que, por tal motivo, xxx começou a ameaçar a VÍTIMA[…]” 

“A vítima solicitou ficar abrigada na casa abrigo”. 

 

b) Terminações verbais que remetem ao pronome de terceira pessoa do singular [“ele”]  

 Relacionadas ao “indiciado” 

 

“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx passou o dia em frente a casa da VÍTIMA 

deitado e fez a seguinte ameaça: Que no dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu para 

trabalhar e, quando retornou, xxx disse que queria jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a mesma disse que iria dar banho, dar 

comida e colocar o filho para dormir; Que, por tal motivo, xxx começou a ameaçar 

a VÍTIMA[…]”. 

   “Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar concretamente a 

autoria da presente Ameaça, ou seja, a pessoa de [nome do acusado] praticou o 

crime tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em 

face da vítima [nome da vítima]. 

    “Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que foi a pessoa de [nome 

do acusado] que ameaçou a pessoa [nome da vítima] diversas vezes”.  

 

 Relacionada ao Juiz 

 

“Não havendo atualmente outras diligências essenciais, dou por encerrado o presente 

procedimento inquisitorial determinando a remessa do mesmo ao Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal a fim de que se 

proceda aos trâmites legais cabíveis”.  
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c) Terminações verbais que remetem ao pronome de terceira pessoa do plural [“elas”]  

 

 Relacionadas às testemunhas 

 

“Foram ouvidas em Termo de Depoimento [nome da testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais presenciaram o acusado fazendo ameaças à vítima”.                        

 

d) Terminação verbal que remete ao pronome de primeira pessoa do singular [“eu”]  

 

 Relacionada à delegada de polícia civil 

 

“Não havendo atualmente outras diligências essenciais, dou por encerrado o presente 

procedimento inquisitorial determinando a remessa do mesmo ao Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal a fim de que se 

proceda aos trâmites legais cabíveis”.  

 

Constam também no texto outras expressões indicativas de pessoas relacionadas aos 

pronomes pessoais [ele], que remetem ao indiciado (“a pessoa de”), e [ela], que remete à 

vítima (“a mesma”, “a pessoa”). 

Além dos índices de pessoas citados nesse texto, estabelece-se uma relação que se 

realiza entre um “eu”, delegada de Polícia Civil, e um “tu”, Juiz que representa o Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal. Outra relação que se 

estabelece entre o indiciado e a vítima: (“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx [indiciado] 

passou o dia em frente a casa da VÍTIMA deitado e fez a seguinte ameaça: “Eu vou te 

pegar, se você sair na rua, eu vou dar em você!. E também entre a vítima e o indiciado: “[…] 

a mesma[vítima] disse que iria dar banho, dar comida e colocar o filho para dormir […]”).  

Assim, com o registro dessas ocorrências de índices de pessoas no “Texto 3 – 

Relatório”, percebe-se a polifonia que se estabelece nesse texto e também a força 

argumentativa dessa categoria de análise que contribui para indicar as vozes que atuam no 

texto e ao mesmo tempo colaboram para a sustentação do que, como e para que se diz.  

 

6.1.3.3 Os dêiticos espaciais e temporais no Relatório 

 

Vejam-se, a seguir, Quadro 32, as ocorrências dos dêiticos espaciais e temporais no 

texto, numa configuração do seu plano do texto.  
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Quadro 32 – Os dêiticos espaciais e temporais no “Texto 3 – Relatório” 

Dêiticos Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

Temporais Introdução “13 de setembro de 2012”, “2012”, 

“no dia 08 e 09/04/2012”, “no 

dia10/04/2012” 

“DAS PROVAS” “2006” 

          “Conclusão” “atualmente” 

Certificação “28 de maio de 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaciais 

 

 

 

Timbre 

 

“ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE”, SECRETARIA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA E DA 

DEFESA SOCIAL –SESED”, 

“DELEGACIA GERAL DE 

POLÍCIA CIVIL-DEGEPOL”, 

“DIRETORIA DE POLÍCIA CIVIL 

DA GRANDE NATAL-DPGRAN”, 

“Delegacia Especializada de 

Atendimento a Mulher-DEAM 

ZONA SUL”, 

“Rua Frei Miguelinho, 109, Natal- 

RN.”, DEAM [carimbo] 

Identificação do 

documento 

“DEAM/ZS” 

Introdução “DEAM-ZS” 

“DAS PROVAS” “na casa abrigo” 

“Conclusão” “Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca 

de Natal” 

Certificação “Natal/RN” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme observamos no Quadros 38, referente à configuração do plano de texto do 

“Texto 3 – Relatório”, no Timbre são identificados os dêiticos espaciais que situam o 

documento relativamente à referência espacial indicativa do caráter institucional do 

documento (o lugar enunciativo do texto). A esse respeito, esse bloco textual assume funções 

semelhantes às que foram identificadas nos dois textos analisados anteriormente, o Termo de 

declarações e o Auto de qualificação e interrogatório. 

Na sequência, outras referências dêiticas espaciais são citadas em outras partes do 

texto, na Identificação do documento e na Introdução (“DEAM-ZS”), na parte denominada 

de “Das provas” (“casa abrigo”), na “Conclusão” (“Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal”) e na Certificação, (Natal/RN). 
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Já as referências dêiticas temporais concentram-se mais na Introdução, que situa 

temporalmente a instauração do procedimento inquisitorial, “13 de setembro de 2012”, o ano 

em que foram emitidos a Portaria de abertura e oregistro do Boletim de ocorrência que 

originou a instauração desse inquérito (“2012”). Essa expressão dêitica remete ao momento de 

enunciação do texto, em que se configura o ato de institucionalização do documento, 

formalizado (documentado). Há também referência às datas em que a vítima, por meio do 

“Termo de declarações”, informou ter sofrido ameaças pelo indiciado (“no dia 08 e 

09/04/2012”, “no dia10/04/2012”). Ocorre, ainda, uma referência dêitica temporal na parte 

“Das provas”, fazendo referência ao ano de criação da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha 

(“2006”). Na parte da Conclusão, há a ocorrência do advérbio temporal “atualmente”. Por 

fim, no fechamento do texto, parte da Certificação,tem-se a data em que o Relatório foi 

emitido pela Delegada de Polícia Civil (“28 de maio de 2012”). 

Como vimos, essas referências dêiticas são importantes para a compreensão global 

do texto, bem como para a conclusão do processo inquisitorial pela delegada e 

encaminhamento desse processo para o judiciário. 

 

6.1.3.4 Os tempos verbais no Relatório 

 

As ocorrências dessa categoria são apresentadas no Quadro 33, a seguir. 

 

Quadro 33 – Os tempos verbais no “Texto 3 – Relatório” 

“Auto de qualificação 

e interrogatório” 

Tempos e/ou formas 

verbais 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

Presente do 

indicativo 

 

 

Introdução “faz”, “especifica” 

Citação do Termo de declarações (vou (2), 

“saio” [acusado]) 

“Conclusão” “dou”, “proceda” 

Pretérito perfeito do 

indicativo 

 

 

 

 

 

 

Introdução “foi” 

Citação do Termo de declarações da vítima 

(“passou”, “fez”, “disse”, 

“começou”,[acusado]) (“saiu”, “retornou”, 

“disse” [vítima]) 

“DAS PROVAS” “foram”, “presenciaram”, “foi”,  “praticou”, 

“solicitou” 

“CONCLUSÃO” “foi”, “ameaçou” 

Pretérito imperfeito 

do indicativo 

Introdução Citação do Termo de declarações da vítima 

“queria (2)” 
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Futuro do pretérito Introdução “iria” 

Pretérito imperfeito 

do subjuntivo 

Introdução “ficasse” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme apresentado no Quadro 33, foram identificados no texto os seguintes 

tempos verbais: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito do indicativo e futuro do 

pretérito.   

Na parte do texto Introdução, observam-se duas ocorrências de verbos no presente do 

indicativo, empregadas pela delegada: “faz” e “especifica”, de modo que “faz” está 

relacionada à Portaria, documento que determina as primeiras providências e diligências 

destinadas ao esclarecimento dos fatos. Já a terminação verbal “especifica” foi utilizada em 

relação às declarações feitas pela vítima no Termo de declarações.  

Na parte do texto Conclusão, foram empregadas também duas terminações verbais 

pela delegada no presente do indicativo: “dou”, para encerrar o procedimento inquisitorial, e 

“proceda”, em relação à continuidade desse procedimento inquisitorial pelo Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal.  

Já as ocorrências de verbos no pretérito perfeito do indicativo deram-se nas partes do 

texto: Introdução,“Das provas” e Conclusão. Na Introdução, a ocorrência “foi”, utilizada 

pela delegada, diz respeito à data de instauração do inquérito policial. Ainda nessa parte do 

texto, por intermédio da retomada ao Termo de declarações prestadas pela vítima, houve as 

ocorrências dos verbos “passou”, “fez”, “disse”, “começou”, relacionadas às ações do 

indiciado, e às ocorrências “saiu”, “retornou”, “disse”, concernentes às ações praticadas pela 

vítima. Esses verbos indicam, ainda, ações que foram realizadas num tempo anterior ao 

momento em que a delegada emitiu o Relatório. 

Na parte do texto “Das Provas”, as ocorrências verbais utilizadas pela delegada 

(“foram”, “presenciaram”) indicam as ações das duas testemunhas, por retomada aos Termos 

de depoimentos. As ocorrências verbais “foi”, “praticou” indicam as ações do indiciado, 

confirmam o seu indiciamento. A ocorrência verbal “solicitou” está relacionada à ação da 

vítima em busca de abrigo para se proteger dos atos de violência praticados contra ela pelo 

acusado. Já as ocorrências verbais no pretérito imperfeito e no futuro do pretérito, na 

Introdução, explicitam o desejo do acusado de ficar com a vítima e a recusa por parte dela, 

ao informar que iria cuidar do filho. 

Desse modo, a análise do “Texto 3 – Relatório” com base na categoria “Os tempos 

verbais” indica, principalmente, as ações realizadas pela delegada de polícia no decorrer do 



226 

 

texto do relatório, indica, também, na introdução, por retomada ao “Texto 1 – Termo de 

declarações” as ações realizadas pelo acusado e pela vítima e, na parte “Das Provas”, aos 

Termos de depoimentos, as informações apresentadas pelas duas testemunhas. Nesse texto, a 

delegada de polícia assume totalmente a responsabilidade pelo que foi enunciado no texto. 

 

6.1.3.5 As modalidades no Relatório 

 

Observem-se as ocorrências das diferentes modalidades no Quadro 34, logo a seguir.  

 

Quadro 34 – As modalidades no “Texto 3 – Relatório” 

Modalidades Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

Deôntica 

 

 

“CONCLUSÃO” 

 

“Não havendo atualmente outras diligências 

essenciais, dou por encerrado o presente 

procedimento inquisitorial determinando a 

remessa do mesmo ao Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 

de Natal a fim de que se proceda aos trâmites 

legais cabíveis.”. 

Epistêmica Introdução “O presente procedimento foi instaurado em 13 de 

setembro de 2012, através da Portaria constante 

nos autos, a qual faz menção ao Boletim de 

Ocorrência nº xxx/2012 – DEAM-ZS e um Termo 

de Declarações de xxx [vítima] a qual especifica: 

[…]” 

“DAS PROVAS” 

 

“Foram ouvidas em Termo de Depoimento  [nome 

da testemunha 1] e [ nome da testemunha 2], as 

quais presenciaram o acusado fazendo ameaças à 

vítima”. 

“A vítima solicitou ficar abrigada na casa abrigo”. 

“CONCLUSÃO” “Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos 

autos que foi a pessoa de [nome do acusado] que 

ameaçou a pessoa [nome da vítima] diversas 

vezes”. 

Alética 

 

Introdução “QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx passou o dia 

em frente a casa da VÍTIMA deitado e fez a 

seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você sair na 

rua, eu vou dar em você!”; Que, no dia10/04/2012, 

a VÍTIMA saiu para trabalhar e, quando retornou, 

xxx disse que queria jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a 

mesma disse que iria dar banho, dar a comida e 

colocar o filho para dormir”; Que, por tal motivo, 

xxx começou a ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu 

só saio daqui comvocê morta!”. 
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“DAS PROVAS” 

 

“Diante das oitivas existentes nos autos foi 

possível visualizar concretamente a autoria da 

presente Ameaça, ou seja, a pessoa de [nome do 

acusado] praticou o crime tipificado no art. 147 do 

CP, c/c art. 7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em 

face da vítima [nome da vítima]”. 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como vimos, no “Texto 3 – Relatório” há ocorrência da modalidade deôntica expressa 

pela voz da delegada no bloco de texto “Conclusão”. As modalidades epistêmicas são 

expressas também pela voz da delegada nos blocos de texto Introdução, “Das provas” e 

“Conclusão”, por meio do discurso indireto.  

A modalidade deôntica volta-se ao eixo da obrigação e normas, ou seja, a delegada 

toma a decisão de encerrar o procedimento inquisitorial e o encaminhar ao juiz que representa 

o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal, para que 

sejam tomadas as medidas necessárias.  

As ocorrências da modalidade epistêmica voltam-se às informações sobre a 

instauração do procedimento inquisitorial e à confirmação da autoria do crime de ameaças, ou 

seja, ao indiciamento do acusado.   

Já a modalidade alética é verificada na Introdução, na parte em que a delegada 

retoma excertos do Termo de declarações prestadas pela vítima em discurso segundo. A 

ocorrência dessa modalidade revela-se no texto do Relatório por meio do discurso indireto 

livre. 

Nesse excerto do Termo de declarações prestadas pela vítima, retomado no 

“Relatório” pela delegada, expõem-se o pensamento do indiciado e o pensamento da vítima. 

O indiciado revela as ameças contra a vítima: bater e até mesmo matá-la, por meio do verbo 

“queria”, expressa o seu desejo de jantar, provavelmente como um pretexto para ficar perto da 

vítima. Já a vítima revela o seu pensamento em cuidar do filho. Essa atitude da vítima pode 

ser considerada uma estratégia para se manter distante do acusado e, com isso, proteger-se. 

A modalidade alética é verificada também na parte do texto “DAS PROVAS” por 

meio da voz da delegada ao afirmar (“foi possível visualizar concretamente a autoria da 

presente Ameaça”), situação em que a noção de verdade passa pela questão do “possível”. 

Assim, as modalidades identificadas no “Texto 3 – Relatório” revelam principalmente  

o modo de dizer da delegada de polícia.  
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6.1.3.6 Os diferentes tipos de representação da fala no Relatório 

 

Para explicitar melhor a análise do texto com base nessa categoria, apresentamos, no 

Quadro 35, a seguir, uma representação do seu plano de texto com essas ocorrências.  

 

Quadro 35 – Os diferentes tipos de representação da fala no “Texto 3 – Relatório” 

Os diferentes tipos 

de representação da 

fala das pessoas 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

 

 

 

 

Discurso indireto 

livre 

 

 

 

 

 

Introdução 

“O presente procedimento foi 

instaurado em 13 de setembro de 

2012, através da Portaria constante 

nos autos, a qual faz menção ao 

Boletim de Ocorrência nº xxx/2012 

– DEAM-ZS e um Termo de 

Declarações de xxx [vítima] a qual 

especifica […]”. 

 

“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, 

xxx passou o dia em frente a casa 

da VÍTIMA deitado e fez a 

seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, 

se você sair na rua, eu vou dar em 

você! Que no dia10/04/2012, a 

VÍTIMA saiu para trabalhar e, 

quando retornou, xxx disse que 

queria jantar e, depois, queria que 

a DECLARANTE ficasse lá fora 

com ele, mas a mesma disse que 

iria dar banho, dar comida e 

colocar o filho para dormir; Que, 

por tal motivo, xxx começou a 

ameaçar a VÍTIMA dizendo: “Eu 

só saio daqui com você morta!”” 
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Discurso indireto 

 

 

“DAS PROVAS” 

“Foram ouvidas em Termo de 

Depoimento [nome da testemunha 

1] e [nome da testemunha 2], as 

quais presenciaram o acusado 

fazendo ameaças à vítima”. 

“Diante das oitivas existentes nos 

autos foi possível visualizar 

concretamente a autoria da presente 

Ameaça, ou seja, a pessoa de 

[nome do acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 

7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 

em face da vítima [nome da 

vítima]”. 

“A vítima solicitou ficar abrigada 

na casa abrigo”. 

 

 

 

 

 

 

“Conclusão” 

“Diante do exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a 

pessoa de [nome do acusado] que 

ameaçou a pessoa [nome da vítima] 

diversas vezes”. 

“Não havendo atualmente outras 

diligências essenciais, dou por 

encerrado o presente procedimento 

inquisitorial determinando a 

remessa do mesmo ao Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher da Comarca de 

Natal a fim de que se proceda aos 

trâmites legais cabíveis”. 
Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Como vimos, no Quadro 35, na parte da Introdução houve ocorrência do discurso 

indireto e do discurso indireto livre. O discurso indireto deu-se pela representação da voz da 

delegada e o discurso indireto livre, pela retomada que a delegada fez do excerto do Termo de 

declarações prestadas pela vítima. Nesse trecho, verifica-se o discurso indireto livre, 

representado pela voz da escrivã, que, por meio da voz da vítima, retoma também a voz do 

acusado. Essa retomada pode ser vista como um recurso discursivo indicial, utilizada pela 

delegada para justificar a decisão quanto à comprovação da autoria dos fatos e ao 

indiciamento do acusado. 

Nas partes do texto “Das provas” e “Conclusão”, ocorreu somente a forma de 

discurso indireto. Na parte “Das provas”, mesmo a delegada fazendo menção aos Termos de 

depoimentos prestados pelas duas testemunhas, utiliza o discurso primeiro. Na parte da 
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Conclusão, a delegada faz uso apenas do discurso indireto para confirmar a autoria das 

ameaças e formalizar o indiciamento do acusado.  

A análise do “Texto 3 – Relatório”, com base na categoria “Os diferentes tipos de 

representação da fala”, mostra que a voz da delegada de polícia, por meio do discurso indireto 

é a voz predominante no texto. Ela faz remissão às falas do acusado e da vítima, utilizando a 

forma de discurso indireto livre.  

 

6.1.3.7 As indicações de quadros mediadores no Relatório 

 

As ocorrências que indicam quadros mediadores no Relatório estão demonstradas no 

Quadro 36, a seguir. 

 

Quadro 36 – As indicações de quadros mediadores no “Texto 3 – Relatório” 

As indicações de 

quadros mediadores 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista da 

afirmação 

“DAS PROVAS” “Diante das oitivas existentes nos autos 

foi possível visualizar concretamente a 

autoria da presente Ameaça, ou seja, a 

pessoa de [nome do acusado] praticou o 

crime tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 

7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em face 

da vítima [nome da vítima]”. 

“CONCLUSÃO” “Diante do exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a pessoa de 

[nome do acusado] que ameaçou a pessoa 

[nome da vítima] diversas vezes”. 

Do ponto de vista da 

negação 

“CONCLUSÃO” “Não havendo atualmente outras 

diligências essenciais”.  
Fonte:(Dados da pesquisa). 

 

No Relatório, o uso do mediativo pela delegada de polícia pode indicar um argumento 

de autoridade, visando atribuir um caráter legal a uma situação delituosa, fundado nos 

princípios da Lei (Código de Processo Penal), dando, assim, autentificação ao que ela diz. 

Nos trâmites da delegacia de polícia, a delegada está autorizada para administrar o inquérito 

policial. Essa funcionária que chefia a atividade policial constitui-se, assim, como mediadora 

das informações que vão do domínio policial ao jurídico, devendo, no entanto, não promover 

juízo de valor, mantendo, assim, uma certa neutralidade do que diz. 
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Assim, no Quadro 36, observa-se que na parte da Introdução a delegada manteve uma 

certa neutralidade em relação ao seu dizer, enquanto na parte “Das provas” ela já toma um 

posicionamento com base nas informações apresentadas na parte anterior, Introdução, sobre 

as declarações prestadas pela vítima, fazendo referência aos Termos de depoimento prestados 

pelas duas testemunhas, para, com base nessas informações, apontar a autoria e apresentar a 

tipificação do crime com base na Lei. Vejam-se. 

 

“Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar concretamente a 

autoria da presente Ameaça, ou seja, a pessoa de [nome do acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em face da 

vítima [nome da vítima]”. 

 

Conforme o exposto, fica evidenciado na análise do “Texto 3 – Relatório”, que o 

mediativo permite marcar o engajamento do enunciador 1 (delegada de polícia) em relação ao 

seu dizer. 

 

6.1.3.8 Os fenômenos de modalização autonímica no Relatório 

 

Observem-se as ocorrências da modalização autonímica no Quadro 37, a seguir. 

 

Quadro 37 – Os fenômenos de modalização autonímica no “Texto 3 – Relatório” 

Fenômenos da 

modalização 

autonímica 

Posição no plano de 

texto 

Ocorrências 

 

 

 

 

 

Discurso indireto 

livre 

 

 

 

 

 

Introdução 

“O presente procedimento foi instaurado em 

13 de setembro de 2012, através da Portaria 

constante nos autos, a qual faz menção ao 

Boletim de Ocorrência nº xxx/2012 – 

DEAM-ZS e um Termo de Declarações de 

xxx [nome vítima] a qual especifica”. 

 

“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx passou 

o dia em frente a casa da VÍTIMA deitado e 

fez a seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se 

você sair na rua, eu vou dar em você! Que 

no dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu para 

trabalhar e, quando retornou, xxx disse que 

queria jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora com ele, 

mas a mesma disse que iria dar banho, dar 

comida e colocar o filho para dormir; Que, 
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por tal motivo, xxx começou a ameaçar a 

VÍTIMA dizendo: “Eu só saio daqui com 

você morta!””. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso indireto 

 

 

 

 

 

 

 

“DAS PROVAS” 

“Foram ouvidas em Termo de Depoimento 

[nome da testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais presenciaram o 

acusado fazendo ameaças à vítima”. 

“Diante das oitivas existentes nos autos foi 

possível visualiza concretamente a autoria 

da presente Ameaça, ou seja, a pessoa de 

[Nome do acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7º, 

incisos II, da Lei 11.340/2006 em face da 

vítima [nome da vítima]”. 

“A vítima solicitou ficar abrigada na casa 

abrigo.”. 

 

 

 

 

         “Conclusão” 

 

“Diante do exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a pessoa de 

[nome do acusado] que ameaçou a pessoa 

[nome da vítima] diversas vezes”. 

“Não havendo atualmente outras diligências 

essenciais, dou por encerrado o presente 

procedimento inquisitorial determinando a 

remessa do mesmo ao Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Natal a fim de que se proceda 

aos trâmites legais cabíveis”. 

Uso de aspas Introdução “Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu 

vou dar em você! “Eu só saio daqui com 

você morta!”” 

Reformulação 

metaenunciativa 

 

“DAS PROVAS” 

“ou seja” 

Uso de letras 

maiúsculas 

Timbre “ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE” 

“SECRETARIA DA SEGURANÇA 

PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL –

SESED” 

“DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA 

CIVIL-DEGEPOL” 

“DIRETORIA DE POLÍCIA CIVIL DA 

GRANDE NATAL-DPGRAN” 

“POLÍCIA CIVIL, RN [escudo]” 

       Introdução “DEAM-ZS”, “QUE”, “[nome do 

acusado]”, “VÍTIMA”, “DECLARANTE” 

“DAS PROVAS” “[nome do acusado]”, “[nome da vítima]” 

“CONCLUSÃO” “[nome do acusado]”, “[nome da vítima]”, 

“POLÍCIA CIVIL, RN [escudo]” 

Uso de negrito Introdução “Inquérito policial”, “Vítima”, 

“Natureza”, “Indiciado (s)” 
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Certificação “Delegada de Polícia Civil” 

Uso de letras 

maiúsculas e negrito 

Certificação [Nome da delegada] 

Uso de letras 

maiúsculas, negrito e 

sublinhado 

          Timbre DEAM ZONA SUL 

Introdução RELATÓRIO 

“DAS PROVAS” “DAS PROVAS” 

“CONCLUSÃO” “CONCLUSÃO” 

Uso de letras 

minúsculas, negrito e 

sublinhado 

           Timbre “Delegacia Especializada de Atendimento 

a Mulher” 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Conforme vimos, identificam-se ocorrências dos fenômenos da modalização 

autonímica em todas as partes do texto: na parte do Timbre, por meio do uso de letras 

maiúsculas, maiúsculas e negrito, minúsculas, negrito e sublinhado; na Introdução, discurso 

indireto livre e letras maiúsculas; na parte “Das provas”, discurso indireto, uso de aspas, 

reformulação metaenunciativa, uso de letras maiúsculas, maiúsculas, negrito e sublinhado; na 

“Conclusão”, letras maiúsculas, maiúsculas, negrito e sublinhado; na Certificação, negrito, 

letras maiúsculas e negrito. 

A forma de discurso indireto livre foi utilizada pela delegada em forma de discurso 

citante, fazendo uma retomada da voz da vítima, que, por sua vez, recorre à voz do acusado. 

Desse modo, por meio do seu dizer, a delegada retoma outras vozes para reforçar o seu 

próprio dizer. Quanto ao discurso indireto, percebemos que essa forma de discurso representa, 

no texto, a voz da delegada de polícia, isto é, a voz citante. As aspas foram utilizadas para 

indicar a voz do indiciado. A reformulação metaenunciativa foi utilizada para reformular e, ao 

mesmo tempo, reforçar o dizer da delegada. O uso das aspas é evidenciado no texto por meio 

das marcas de discurso direto, que, por intermédio da voz da vítima, mediada pela voz do(a) 

escrivão(ã) de polícia, fazem uma representação da voz do acusado. Em relação ao uso de 

letras maiúsculas, negrito, letras maiúsculas e negrito, letra minúscula negrito e sublinhado, 

entendemos que a delegada utilizou essas marcas tipográficas para demarcar o seu próprio 

discurso no texto.  

A categoria “Os fenômenos da modalização autonímica” é identificada no “Texto 3 - 

Relatório” por meio do discurso indireto livre, do discurso indireto e de diversas marcas 

tipográficas, uso de aspas, reformulação metaenunciativa, negrito, letras maiúsculas, letras 

maiúsculas com negrito, negrito e sublinhado, letras minúsculas com negrito e sublinhado. 

Consideramos que esses fenômenos da modalização autonímica evidenciam o modo de dizer 
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do enunciador 1 (delegada de polícia) no texto, bem como as ações do acusado que podem 

contribuir para o indiciamento dele. 

 

6.1.3.9 As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados no Relatório 

 

Vejam-se as ocorrências das indicações de um suporte de percepção e de pensamentos 

relatados no Quadro 38, a seguir. 

 

Quadro 38 – As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados no 

“Texto 3 – Relatório” 

As indicações de 

um suporte de 

percepções e de 

pensamentos 

relatados 

Posição no plano 

de texto 

Ocorrências 

 

 

Indicações de 

pensamentos do 

indiciado 

 

 

 

 

Introdução 

 

“Que no dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu para 

trabalhar e, quando retornou, xxx disse que 

queria jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora com ele, mas a 

mesma disse que iria dar banho, dar comida e 

colocar o filho para dormir; “Que, por tal 

motivo, xxx começou a ameaçar a VÍTIMA 

dizendo: “Eu só saio daqui com você morta!”. 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

As ocorrências de indicações de pensamento relatado, indicadas nesse texto, por 

retomada ao “Texto 1 – Termo de declarações”, podem ser consideradas como uma estratégia 

utilizada pela delegada de polícia para fazer uma demonstração da forma como ocorreu o 

relacionamento entre a vítima e o acusado. Essa estratégia direciona argumentativamente para 

o indiciamento do acusado. Ao fazer uso do discurso indireto livre para narrar o pensamento 

do interrogado, a delegada atribui parcialmente à vítima a responsabilidade pelo que é dito e, 

assim, não se compromete totalmente com o que diz, narra os fatos conforme apresentados 

pela vítima. 

No “Texto 3 –Relatório”, a responsabilidade enunciativa é assumida em algumas 

partes do texto pela delegada de polícia. Em sua narrativa, ela elabora o Relatório por meio do 

discurso indireto. No entanto, na parte da Introdução, inicia empregando o discurso indireto 

e, em seguida, passa a recorrer ao discurso indireto livre para fazer uma retomada de um 
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excerto do Termo de declarações prestadas pela vítima, mantendo, assim, nessa parte do 

texto, um distanciamento enunciativo do que é dito.  

 

6.1.3.10 A orientação argumentativa no Relatório 

 

Passamos, a seguir, a uma análise do texto com base na orientação argumentativa dos 

enunciados que o compõem, por meio dos conectores argumentativos e da polifonia.  

 

a) Partes do texto que representam a voz da delegada 

 Na introdução 

 

“O presente procedimento foi instaurado em 13 de setembro de 2012, através da 

Portaria constante nos autos, a qual faz menção ao Boletim de Ocorrência nº 

xxx/2012 – DEAM-ZS e um Termo de Declarações de xxx [nome vítima] a qual 

especifica […]”. 

 

Nos argumentos indicados pela voz da delegada, na parte corpo do texto (introdução) 

observamos conectores argumentativos com valor de mediação “através” e com valor de 

adição “e”.   

O conector argumentativo com valor de mediação “através” é utilizado pela delegada 

para informar que a instauração do inquérito policial se dá por meio de uma Portaria. O 

conector argumentativo “e” indica que na Portaria se faz menção a outros dois documentos o 

Boletim de ocorrência e o Termo de declarações. 

 Das provas 

 

“Foram ouvidas em Termo de Depoimento [nome da testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais presenciaram o acusado fazendo ameaças à vítima”.                       

“Diante das oitivas existentes nos autos foi possível visualizar concretamente a 

autoria da presente Ameaça, ou seja, a pessoa de [nome do acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c art. 7º, incisos II, da Lei 11.340/2006 em face da 

vítima [nome da vítima]”. 

                               “A vítima solicitou ficar abrigada na casa abrigo”.  

 

Nos argumentos indicados pela voz da delegada, na parte do corpo do texto “Das 

provas” observamos um conector argumentativo que indica uma atitude do enunciador 1 
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(delegada) perante o que informa o seu enunciado: “concretamente” e outro que introduz uma 

asserção derivada de uma enunciação anterior: “ou seja”. 

O emprego do conector argumentativo “concretamente” evidencia a indicação da 

autoria da ameaça praticada pelo indiciado contra a vítima e o que introduz uma asserção 

derivada de uma enunciação (metaenunciação): “ou seja”, retoma e ao mesmo tempo reforça a 

indicação da autoria e a tipificação do crime com base na Lei 11.340/2006. 

 

 Na conclusão 

 

“Diante do exposto, encontra-se evidenciado nos autos que foi a pessoa de [nome do 

acusado] que ameaçou a pessoa [nome da vítima] diversas vezes”.  

“Não havendo atualmente outras diligências essenciais, dou por encerrado o presente 

procedimento inquisitorial determinando a remessa do mesmo ao Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal a fim de que 

se proceda aos trâmites legais cabíveis”.  

 

Nos argumentos indicados pela voz da delegada, na parte corpo do texto “Conclusão” 

observamos conectores argumentativos que indicam reiteração: “diversas vezes”; situação ou 

ordenação no tempo: “atualmente”; finalidade: “a fim de que”.   

O conector argumentativo indicador de reiteração: “diversas vezes” reforça a 

informação de que o indiciado não só ameaçou a vítima, mas a ameaçou várias vezes. Já o 

conector de situação ou ordenação no tempo: “atualmente”, indica o momento em que a 

delegada encerrou o Relatório e determinou a remessa desse documento para o Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal, Rio Grande do Norte, 

ou seja, tempo que indica o momento em que ocorreu o ato de enunciação. O indicador de 

finalidade: “a fim de que”, indica o objetivo da remessa do Relatório ao juiz que representava, 

na época (2012), o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca 

de Natal, Rio Grande do Norte. 

 

 Parte do texto que representa a voz da vítima 

 

Na introdução 
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“QUE, no dia 08 e 09/04/2012, xxx passou o dia em frente a casa da VÍTIMA 

deitado e fez a seguinte ameaça: “Eu vou te pegar, se você sair na rua, eu vou dar 

em você! Que no dia 10/04/2012, a VÍTIMA saiu para trabalhar e, quando 

retornou, xxx disse que queria jantar e, depois, queria que a DECLARANTE 

ficasse lá fora com ele, mas a mesma disse que iria dar banho, dar comida e 

colocar o filho para dormir; Que, por tal motivo, xxx começou a ameaçar a 

VÍTIMA dizendo: “Eu só saio daqui com você morta!”. 

 

Nessa parte do texto são identificados conectores argumentativos com valor de adição: 

“e”; de situação ou ordenação no tempo: “depois” (posterior), contra-argumentação com 

marcadores de um argumento forte: “mas”; relação de condicionalidade: “se”; Esses 

conectores já foram analisados no Texto 1 – Termo de declarações, observamos que no Texto 

3 – Relatório, foram retomados para junto aos argumentos da delegada confirmarem o 

indiciamento do acusado.  

Houve ocorrências de operadores argumentativos nas partes ou segmentos do texto 

Introdução, “Das provas” e Conclusão, representados pela voz da delegada de polícia. Na 

Introdução, também foram identificadas ocorrências de operadores argumentativos 

representados pela voz da vítima e do acusado, mediados pela voz da escrivã no Termo de 

declarações e pela delegada no Relatório.  

Os resultados da análise reforçam a relevância do estudo dos textos com base nas  

categorias selecionadas. De forma mais específica, são aqui considerados os ganhos 

heurísticos para a análise do discurso jurídico-policial. Assim, a análise propiciou uma 

compreensão sistematizada da função das categorias estudadas nos textos do Termo de 

declarações, do Auto de qualificação e interrogatório  e do Relatório, o que nos remete ao seu 

papel na tradição discursiva desses documentos, como elementos constitutivos da sua 

institucionalização e, portanto, de sua configuração genérica. 

 

6.2 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

Para analisarmos a responsabilidade enunciativa nos textos selecionados, observamos 

a ocorrência de oito categorias teóricas capazes de marcar o grau de responsabilidade 

enunciativa de uma proposição: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os 

tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações de 

quadros mediadores, os fenômenos de modalização autonímica, as indicações de um suporte 

de percepções e de pensamentos relatados (ADAM, 2011). Levamos também em 

consideração nas análises que a assunção ou a (não) da responsabilidade enunciativa está 
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atrelada a um direcionamento argumentativo, para atender aos propósitos e às intenções do(s) 

enunciador(es). 

 

 Síntese das ocorrências da responsabilidade enunciativa nos textos de inquérito 

policial  

 

O inquérito policial, documento que dá início à ação penal, é formado de vários textos 

e cada um tem sua especificidade, dependendo do quadro enunciativo, ou seja, dos seus 

enunciadores. Nesta pesquisa, analisamos três textos de inquérito policial, Texto 1– Termo de 

declarações, Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório e Texto 3 – Relatório. No Termo 

de declarações, a vítima, e no Auto de qualificação e interrogatório, o interrogado, são os 

comunicantes, o escrivão de polícia e a delegada são os interpretantes. No Texto 3 –  

Relatório, a delegada é a comunicante e o juiz ao qual ela envia o relatório  é o interpretante. 

Em sua configuração geral, o Texto 1–Termo de declarações e o Texto 2 – Auto de 

qualificação e interrogatório parecem seguir um roteiro preestabelecido, próprio de um 

formulário a ser preenchido, o que é determinante dos seus planos de texto. Seguem uma 

forma de enunciação indireta em que as palavras da vítima e do interrogado são interpretadas 

e reescritas pelo(a) escrivão(ã)  de polícia. Por sua vez,  o Texto 3 – Relatório apresenta, 

dentre outros elementos, o histórico e a exposição das principais ocorrências do procedimento 

inquisitório, nele, a delegada recorre ao Termo de declarações, aos depoimentos das 

testemunhas e ao Auto de qualificação e interrogatório. Assim, a delegada, de modo, não 

assume sozinha o dizer, mas se utiliza de discursos outros (Termos de declarações, Auto de 

qualificação e interrogatório) para validar a sua decisão. 

Apresentamos, a seguir, as ocorrências da responsabilidade enunciativa nos três textos 

analisados, conforme apresentadas nos Quadros 39, 40 e 41.   

 

Quadros 39 - As ocorrências da responsabilidade enunciativa no Texto 1 – Termo de 

declarações 

Posição no plano de texto Categorias Ocorrências 

 

 

 

Corpo do texto 

 

 

 

Os índices de pessoas 

Pronomes explícitos no texto 

Pessoais do caso reto: “eu”, 

“ela”, “ele”, “você”, “vocês” 

Pessoais oblíquos: “o”, “a”, 

“lo”, “la”, “lhe”, “te”, “mim”, 

“comigo”. 
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Pronomes possessivos: “seu” 

(2), “sua”, “dela”, “seus”. 

Pronome relativo: “o qual”. 

Pronome indefinido: “quem”. 

Nomes que qualificam: a 

delegada: “a Bela”, “delegada 

de polícia”, “autoridade”; a(o)  

escrivão(ã): “escrivã (o) do 

seu cargo”, escrivã (ã) de 

polícia; a vítima: “a pessoa 

de”, “brasileira”, “solteira”, 

“desempregada”, “a 

declarante”, “essa rapariga”); o 

acusado: “usuário de droga 

desde criança”, “brasileiro”, 

“solteiro”. 

Identificação do documento 

Corpo do texto 

Os índices de pessoas Pronomes pessoais do caso reto 

por inferência de nome: “ela”, 

“ele”, “você”, “vocês”. 

Certificação Os índices de pessoas Pronomes pessoais do caso reto 

por inferência de assinaturas: 

“ela”, “ele”. 

Identificação do documento 

Corpo do texto 

Os índices de pessoas Pronomes pessoais do caso reto 

por inferência de terminações 

verbais: “ele”, “ela”. 
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Timbre 

Corpo do texto 

Os dêiticos espaciais e 

temporais 

Espaciais: “GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE”, “SECRETARIA 

DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA E 

DA DEFESA SOCIAL”, 

“DELEGACIA GERAL DE 

POLÍCIA CIVIL – 

DEGEPOL”, “DELEGACIA 

ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À 

MULHER- DEAM/ZS” 

[Maiúsculas e negrito 

conforme o original], “nesta 

Delegacia de polícia”, “Rua 

xxx, conjunto xxx, 1ª etapa, 

Natal/RN, próximo ao xxx”, 

“em Delegacia”, “em frente a 

casa da VÍTIMA (2)”, “na 

rua”, “lá fora”, “daqui”, “na 

delegacia do bairro”, “no 

ITEP/RN”, “daí”, “na casa”, 

“lado de um carro”, “do outro 

lado da rua”, “embaixo de um 

carro”, “em frente a casa da 

mesma”,  “residente e 

domiciliado na xxx (rua, 

terreno de posse), —, xxx,  

próximo a xxx, ao lado do 

xxx”, “CASA ABRIGO”. 

Corpo do texto Os dêiticos espaciais e 

temporais 

Temporais: “Aos 13 (treze) 

dias do mês de abril do ano de 

dois mil e doze (2012)”, por 

cerca de 3 (três) anos”,  “há 

cerca de 15 (quinze) dias”, “no 

ano de 2012”, “no dia 08 e 

09/04/2012”, “, no dia 

10/04/2012”. 

Identificação do documento 

Corpo do texto 

Os tempos verbais Presente do indicativo: 

“presta”, “afirma” (3), “está” 

(3), “estão”, “tem”, “vou” (6), 

“saio” (2),” “, vai” (3), “é” (2), 

“vem”, “sabe”, “solicita”, 

“quer”. 

 

Corpo do texto 

Os tempos verbais Pretérito perfeito do indicativo: 

“compareceu”, “deram”, 

“respondeu”, “viveu”, 

“agrediu”, “ficou”(2), “quis”, 

“registrou”, “desistiu”, 

“passou”, “fez”, “saiu”, 



241 

 

“retornou”, “começou”, 

“reclamou” (2), “jogou”, “foi” 

(5), “pediu”, “chamou”, 

“chegou”, “deu”, “voltou”, 

“começou”, “pegou”, 

“escondeu”, “levou”, “soube”, 

“disse (2)”, “deu-se”, “digitei”. 

Pretérito imperfeito do 

indicativo: “encontrava” (2), 

“vivia”, “ameaçava” (2), 

“queria” (4), “dizia”, “estava” 

(3). 

Futuro do pretérito do 

indicativo: “morresse”. 

Corpo do texto As modalidades Deôntica: “Vá tomar no cú!”. 

Identificação do documento 

Corpo do texto 

As modalidades Epistêmica: “TERMO DE 

DECLARAÇÕES QUE 

PRESTA XXX, carteira de 

identidade n. xxx, expedida 

em xxx, e CPF n. xxx, na 

forma da Lei:”. 

Corpo do texto As modalidades Alética: “iria roubar um carro, 

amarrar a DECLARANTE com 

uma corda no veículo e sair 

arrastando a mesma, mas não 

queria que ela morresse, queria 

deixá-la com cicatrizes para 

que lembrasse pelo resto da 

vida que ficou daquele jeito 

porque não quis ficar com ele”. 

Identificação do documento 

Corpo do texto 

Os diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso indireto: “TERMO 

DE DECLARAÇÕES QUE 

PRESTA XXX, carteira de 

identidade n. xxx, expedida 

em xxx, e CPF n. xxx, na 

forma da Lei:”; “Aos 13 

(treze) dias do mês de abril do 

ano de dois mil e doze (2012), 

nesta delegacia de polícia, onde 

presente se encontrava a Bela. 

Xxx, Delegada de Polícia, 

comigo Escrivã(o) do seu 

cargo, compareceu a pessoa de 

xxx […]”. 

Corpo do texto Os diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso indireto livre: “QUE, 

no dia 09/04/2012, xxx passou 

o dia em frente a casa da 

VÍTIMA deitado e fez a 

seguinte ameaça: “Eu vou te 

pegar, se você sair na rua, eu 
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vou dar em você!”. 

Corpo do texto As indicações de 

quadros mediadores 

Do ponto de vista da 

afirmação: “respondeu que”, 

“afirma que”. 

Do ponto de vista da negação: : 

“não aguenta mais”, “não sabe 

informar”. 

Identificação do documento 

Corpo do texto 

Os fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Discurso indireto: “TERMO 

DE DECLARAÇÕES QUE 

PRESTA XXX, carteira de 

identidade n. xxx, expedida 

em xxx, e CPF n. xxx, na 

forma da Lei:”; “QUE a 

VÍTIMA viveu em união 

estável com xxx por cerca de 3 

(três) anos e estão separados há 

cerca de 15 (quinze) dias, com 

o qual tem um filho xxx, de 01 

ano;”. 

Corpo do texto Os fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Discurso indireto livre: “Que, 

por tal motivo, xxx começou a 

ameaçar a VÍTIMA dizendo: 

“Eu só saio daqui com você 

morta!”; aspas: “Eu vou te 

pegar, se você sair na rua, eu 

vou dar em você!”, “safado”; 

Parênteses: “(fato foi registrado 

na delegacia do bairro e o 

mesmo foi submetido a exame 

de corpo de delito no 

ITEP/RN);”. 

Timbre Os fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Letras maiúsculas com negrito: 

“DELEGACIA 

ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À 

MULHER- DEAM/ZS”. 

Timbre 

Corpo do texto 

Certificação 

Os fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Letras maiúsculas: 

“GOVERNO DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO 

NORTE”, “VÍTIMA”, 

“DECLARANTE”, “PM”, 

“AUTORIDADE”, 

DECLARANTE”, “ESCRIVÃ 

(O)”. 

 

Identificação do documento 

Os fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Letras maiúsculas, negrito e 

sublinhado: “TERMO DE 

DECLARAÇÕES QUE 

PRESTA XXX,”. 

Letras minúsculas, negrito e 
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sublinhado: “carteira de 

identidade n. xxx, expedida 

em xxx, e CPF n. xxx, na 

forma da Lei:”. 

 

Corpo do texto 

 

As indicações de um 

suporte de percepções 

e de pensamentos 

relatados 

Indicações de pensamentos do 

acusado relatados pela vítima 

ao (a) escrivão (ã): “[…] bem 

como a ameaçava dizendo que 

iria roubar um carro, amarrar a 

DECLARANTE  com uma 

corda no veículo e sair 

arrastando a mesma, mas não 

queria que ela morresse, queria 

deixá-la com cicatrizes para 

que lembrasse pelo resto da 

vida que ficou daquele jeito 

porque não quis ficar com 

ele;”. 

Indicações de pensamentos da 

vítima relatados pelo (a) 

escrivão (ã): “Que a VÍTIMA 

não aguenta mais tal situação, 

está com medo de que xxx faça 

algo contra ela, seu filho e sua 

família;”. 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Quadro 40 - As ocorrências da responsabilidade enunciativa no Texto 2 – Auto de 

qualificação e interrogatório 

Posição no plano de 

texto 

Categorias Ocorrências 

Corpo do texto Os índices de pessoas Pronomes explícitos no texto 

Pessoais do caso reto: “ele”, “ela”. 

Oblíquos: “a”, “lo (3)”, “lhe”, 

“comigo”, “mim”. 

Pronomes possessivos: “seus”, 

“seu”, “dela”, “dele”; 

Pronomes demonstrativos: “esta”, 

“nela”. 

Nomes que qualificam: o 

delegado: “o Bel.”, “delegado de 

polícia,”, “autoridade policial”; a 

escrivã: “escrivã  do seu cargo”, 

“escrivã  de polícia”; o 

interrogado: “brasileiro”, 

“solteiro”, “pedreiro”, “é usuário 

de drogas desde 2004 (crack));  a 

vítima: “ vítima (5), “da vítima 
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(4)”, “era usuária de drogas”. 

Pronomes pessoais do caso reto 

por inferência de terminações 

verbais: “eu”, “ele”, “ela”, “eles”, 

“elas”. 

Identificação do 

documento 

Os índices de pessoas Pronomes pessoais do caso reto 

por inferência de nome: “eles”. 

Certificação Os índices de pessoas Pronomes pessoais do caso reto 

por inferência de assinaturas: 

“ele”, “ela”, “eles”, “elas”. 

Timbre 

Corpo do texto 

Os dêiticos espaciais e 

temporais 

Espaciais: “GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE”, “SECRETARIA 

DE SEGURANÇA PÚBLICA E 

DEFESA SOCIAL”, 

“DELEGACIA 

ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À MULHER- 

DEAM ZONA SUL” 

[Maiúsculas e negrito conforme o 

original], “[…] nesta cidade de 

Natal, Capital do Estado do Rio 

Grande do Norte, no Cartório da 

Delegacia Especializada em 

Atendimento à Mulher-DEAM, 

Zona Sul, onde presente se achava 

o Bel. xxx Delegado de Polícia, 

comigo, Escrivã (o) do seu cargo 

ao final assinada […]”, “[…] 

residente na rua xxx, ao lado 

xxx[…][Negrito conforme o 

original]”, “na casa da mesma [da 

vítima]”, “lá [casa da vítima]”, 

“em uma fazenda”. 

Corpo do texto Os dêiticos espaciais e 

temporais 

Temporais: “Aos 15 (treze) dias 

do mês de maio do ano de dois 

mil e doze (2012)”; “[…] por 

volta das 12 horas e 40 minutos”,  

“nascido em xxx, não se 

recordando o dia e o mês”  

[Negrito conforme o original]”, 

“Depois de cientificado”, 

“novamente”, “no dia do fato”, 

“quando a VÍTIMA, xxx, chegou 

do trabalho”, “algum tempo 

depois”, “naquela ocasião”, 

“desde 2004”, “no ano de 2012”, 

“quando sair da prisão”. 

Corpo do texto Os tempos verbais Presente do indicativo: “afirma 

(8)”, “tem”, “prefere”, “nega (2)”, 
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“gosta”, “querem”, “é”, “está”, 

“vai”,  “assino”. 

Pretérito perfeito do indicativo: 

“compareceu”, “estudou”, 

“respondeu”, “chegou (2)” 

“discutiu”, “deu (2)”, “foi(4)”, 

“voltou”, “pediu”, “veio”, 

“chamou (2)”, “pegou (2)”, 

“ameaçou”, “conheceu”, “disse”, 

“deu (2)”, “digitei”;   

Pretérito imperfeito do indicativo: 

“achava”, “queria”, “estavam” 

“queria”, “vivia”, “era”. 

Futuro do pretérito do indicativo: 

iria (2). 

Identificação do 

documento 

Corpo do texto 

As modalidades Epistêmica: “AUTO DE 

QUALIFICAÇÃO E 

INTEROGATÓRIO 

PRESTADO POR XXX, 

CPF:XXX, RG de n. xxx, na 

forma abaixo:”;  “Depois de 

cientificado pela Autoridade 

Policial da acusação que lhe é 

imputada e advertido dos seus 

Direitos Constitucionalmente 

garantidos, quando 

INTERROGADO pela Autoridade 

Policial, RESPONDEU: QUE”. 

Corpo do texto As modalidades Alética: “[…] quando sair da 

prisão vaitrabalhar em uma 

fazenda[interrogado]”.  

Identificação do 

documento 

Corpo do texto 

Os diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso indireto: “Aos 15 

(quinze) dias do mês de maio do 

ano de dois mil e doze (2012), 

nesta cidade de Natal, Capital do 

Estado do Rio Grande do Norte, 

no Cartório da Delegacia 

Especializada em Atendimento à 

Mulher-DEAM, Zona Sul, onde 

presente se achava o Bel. xxx 

Delegado de Polícia, comigo, 

Escrivã (o) do seu cargo ao final 

assinada, por volta das 12 horas e 

40 minutos,  compareceu o (a) 

interrogado (a)  xxx […]”. 

Corpo do texto As indicações de quadros 

mediadores 

Do ponto de vista da afirmação: 

“afirma que”, “RESPONDEU: 

QUE”, [negrito conforme o 

original], “Que afirma que”. 

Do ponto de vista da negação: 
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“Que nega que”. 

Identificação do 

documento 

Corpo do texto 

Os fenômenos de 

modalização autonímica 

Discurso indireto: “AUTO DE 

QUALIFICAÇÃO E 

INTEROGATÓRIO 

PRESTADO POR XXX, 

CPF:XXX, RG” de n. xxx, na 

forma abaixo; “Depois de 

cientificado pela Autoridade 

Policial da acusação que lhe é 

imputada e advertido dos seus 

Direitos Constitucionalmente 

garantidos, quando 

INTERROGADO pela Autoridade 

Policial, RESPONDEU: QUE 

[negrito conforme o original]”. 

Corpo do texto Os fenômenos de 

modalização autonímica 

Aspas: “furá-lo”, “um cheiro no 

filho”. 

Parênteses: “(crack)”. 

Corpo do texto 

Certificação 

Os fenômenos de 

modalização autonímica 

Letras maiúsculas: “AUTO DE 

QUALIFICAÇÃO E 

INTEROGATÓRIO 

PRESTADO POR XXX, 

CPF:XXX, RG” ; “DEAM”, 

“INTERROGADO (5)”, 

“VÍTIMA (9)”, “AUTORIDADE, 

INTERROGADO (A), 

TESTEMUNHA 

INSTRUMENTÁRIA, 

ESCRIVÃ”. 

Timbre 

Corpo do texto 

Certificação 

Os fenômenos de 

modalização autonímica 

Negrito: Afirma que estudou até 

a 2ª série do Ensino 

Fundamental, só sabendo 

assinar o nome, mas tem 

dificuldade de assinar e prefere 

colocar a digital.”; letras 

maiúsculas e negrito: 

SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E 

DEFESA SOCIAL. 

Timbre 

Corpo do texto 

 

Os fenômenos de 

modalização autonímica 

Maiúsculas e negrito: 

DELEGACIA 

ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO À MULHER- 

DEAM/ZS; RESPONDEU: 

QUE;. 

Identificação do 

documento 

Os fenômenos de 

modalização autonímica 

Maiúsculas negrito e sublinhado: 

“AUTO DE QUALIFICAÇÃO 

E INTEROGATÓRIO 

PRESTADO POR XXX, 

CPF:XXX, RG”. 
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Minúsculas negrito e sublinhado: 

“de n. xxx, na forma abaixo:”.  

Corpo do texto As indicações de um suporte 

de percepções e de 

pensamentos relatados 

Indicações de pensamentos do 

interrogado relatados pela escrivã 

de polícia: “Que afirma que só 

queria dar um cheiro no filho”,  

“Que afirma que, quando sair da 

prisão vai trabalhar em uma 

fazenda.”. 

Indicações de pensamentos da 

família da vítima relatados pelo 

acusado à escrivã de polícia: “Que 

a família da vítima não gosta dele 

(interrogado) e querem ficar com 

o seu filho.”. 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

Quadro 41 - As ocorrências da responsabilidade enunciativa no Texto 3 – Relatório 

Partes do texto Categorias Ocorrências 

Identificação do 

documento 

Introdução 

“Conclusão” 

Os índices de pessoas Nomes que remetem a   

pronomes de terceira pessoa do 

singular [“ele”, “ela”]: “vítima”, 

“indiciado”, “nome da vítima”, 

”, “nome do acusado”, “A 

DECLARANTE”, “a  

VÍTIMA”. 

“Das provas” Os índices de pessoas Nomes que remetem a  

pronomes de terceira pessoa do 

singular e do plural: [“nome da 

testemunha 1” e “nome da 

testemunha 2”], “acusado” 

“vítima”. 

Introdução Os índices de pessoas Pronome pessoal do caso reto: 

“eu” (3), “ele”, “você”. 

Pronome de tratamento: 

“Meritíssimo Juiz”. 

Pronome pessoal do caso 

oblíquo: “te”. 

Pronomes relativo: “a qual”. 

“Das provas” 

 

Os índices de pessoas Pronomes relativo: “as quais”. 

Certificação Os índices de pessoas Pronomes pessoais do caso reto 

por inferências de nome, 

assinatura e designação 

profissional: “assinatura da 

delegada”, “nome da delegada”, 

“Delegada de polícia”. 

Introdução Os índices de pessoas Terminações verbais que 
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“Das provas” 

“Conclusão” 

remetem aos pronomes de 

primeira pessoa do singular 

[eu]: “dou”, segunda pessoa do 

singular [tu]: “proceda”, e de 

terceira pessoa do singular [ela, 

ele]: “especifica”, “saiu”, 

“retornou”, “ficasse”,  “disse”, 

“queria (2), “começou”, 

“praticou”, “foi”, “ameaçou”; 

terceira pessoa do plural [elas]: 

“presenciaram”.  

Introdução 

“Das provas” 

“Conclusão” 

Os dêiticos espaciais e 

temporais 

Temporais: “13 de setembro de 

2012”, “2012”, “no dia 08 e 

09/04/2012”, “no 

dia10/04/2012”, “2006”, 

“atualmente”, “28 de maio de 

2012”. 

Timbre 

Identificação do 

documento 

Introdução 

“Das provas” 

“Conclusão” 

Certificação 

Os dêiticos espaciais e 

temporais 

Espaciais: “ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE”, 

SECRETARIA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA E 

DA DEFESA SOCIAL –

SESED”, “DELEGACIA 

GERAL DE POLÍCIA CIVIL-

DEGEPOL”,  “DIRETOTIA 

DE POLÍCIA CIVIL DA 

GRANDE NATAL-DPGRAN”, 

“Delegacia Especializada de 

Atendimento a Mulher-

DEAM ZONA SUL”,“Rua Frei 

Miguelinho, 109, Natal- RN.”, 

DEAM [carimbo], 

“DEAM/ZS”, “na casa abrigo”, 

“Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a 

Mulher da Comarca de Natal”, 

“Natal/RN”. 

Introdução 

“Conclusão” 

Os tempos verbais Presente do indicativo: “faz”, 

“especifica”, “vou” (2), “saio”, 

“dou”, “proceda”. 

Introdução 

“Das provas” 

“Conclusão” 

Os tempos verbais Pretérito perfeito do indicativo: 

“foi”, “passou”, “fez”, “disse”, 

“começou”, “saiu”, “retornou”, 

“disse”, “foram”, 

“presenciaram”, “foi”, 

“praticou”, “solicitou”, “foi”, 

“ameaçou”. 

 

Introdução 

 

Os tempos verbais Pretérito imperfeito do 

indicativo: “queria (2)”.   

Futuro do pretérito: “iria”. 
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Pretérito imperfeito do 

subjuntivo: “ficasse”.   

 “Conclusão” As modalidades Deôntica: “dou por encerrado o 

presente procedimento 

inquisitorial determinando a 

remessa do mesmo ao Juizado 

de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Natal a fim de que 

se proceda aos trâmites legais 

cabíveis.”. 

Introdução 

“Das provas” 

“Conclusão” 

 Epistêmica: “O presente 

procedimento foi instaurado em 

13 de setembro de 2012, através 

da Portaria constante nos autos, 

a qual faz menção ao Boletim 

de Ocorrência nº xxx/2012 – 

DEAM–ZS e um Termo de 

Declarações de xxx [vítima] a 

qual especifica […]”; “Foram 

ouvidas em Termo de 

Depoimento [nome da 

testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais 

presenciaram o acusado fazendo 

ameaças à vítima.”; “Diante do 

exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a 

pessoa de [nome do acusado] 

que ameaçou a pessoa [nome da 

vítima] diversas vezes.”. 

Introdução 

“Das provas” 

 

As modalidades Alética:“Que no dia10/04/2012, 

a VÍTIMA saiu para trabalhar e, 

quando retornou, xxx disse que 

queria jantar e, depois, queria 

que a DECLARANTE ficasse lá 

fora com ele, mas a mesma 

disse que iria dar banho, dar 

comida e colocar o filho para 

dormir”; “Diante das oitivas 

existentes nos autos foi possível 

visualizar concretamente a 

autoria da presente Ameaça, ou 

seja, a pessoa de [nome do 

acusado] praticou o crime 

tipificado no art. 147 do CP, c/c 

art. 7º, incisos II, da Lei 

11.340/2006 em face da vítima 

[nome da vítima]. ”. 
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Introdução Os diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso indireto livre e 

discurso indireto livre: “O 

presente procedimento foi 

instaurado em 13 de setembro 

de 2012, através da Portaria 

constante nos autos, a qual faz 

menção ao Boletim de 

Ocorrência nº xxx/2012 – 

DEAM-ZS e um Termo de 

Declarações de xxx [vítima] a 

qual especifica […]”; discurso 

indireto livre: “QUE, no dia 08 

e 09/04/2012, xxx passou o dia 

em frente a casa da VÍTIMA 

deitado e fez a seguinte ameaça: 

“Eu vou te pegar, se você sair 

na rua, eu vou dar em você! 

Que no dia10/04/2012, a 

VÍTIMA saiu para trabalhar e, 

quando retornou, xxx disse que 

queria jantar e, depois, queria 

que a DECLARANTE ficasse lá 

fora com ele, mas a mesma 

disse que iria dar banho, dar 

comida e colocar o filho para 

dormir; Que, por tal motivo, 

xxx começou a ameaçar a 

VÍTIMA dizendo: “Eu só saio 

daqui com você morta!”. 

“Das provas” 

“Conclusão” 

Os diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso indireto: “Foram 

ouvidas em Termo de 

Depoimento [nome da 

testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais 

presenciaram o acusado fazendo 

ameaças à vítima.”; “Diante do 

exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a 

pessoa de [nome do acusado] 

que ameaçou a pessoa [nome da 

vítima] diversas vezes.”. 

Das provas” 

 

As indicações de quadros 

mediadores 

Do ponto de vista da afirmação: 

“Diante das oitivas existentes 

nos autos foi possível visualizar 

concretamente a autoria da 

presente Ameaça”, “Diante do 

exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a 

pessoa de [Nome do acusado] 

que ameaçou a pessoa [Nome 
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da vítima] diversas vezes.”. 

“Conclusão” As indicações de quadros 

mediadores 

Do ponto de vista da afirmação: 

“Não havendo atualmente 

outras diligências essenciais 

[…]”. 

Timbre 

 

Os fenômenos de modalização 

autonímica 

Uso de letras minúsculas, 

negrito e sublinhado: 

“Delegacia Especializada de 

Atendimento a Mulher”. 

 

Introdução 

Os fenômenos de modalização 

autonímica 

Discurso indireto livre: “[…] 

xxx começou a ameaçar a 

VÍTIMA dizendo: “Eu só saio 

daqui com você morta!””.  

Uso de aspas: “Eu só saio daqui 

com você morta!””. 

Uso de letras maiúsculas: 

“DEAM–ZS”,                                      

“QUE”, “VÍTIMA”,  

“DECLARANTE”. 

Uso de negrito: “Inquérito 

policial”, “Vítima”,  

“Natureza”, “Indiciado (s)”. 

“Das provas” 

“Conclusão” 

Os fenômenos de modalização 

autonímica 

Discurso indireto: 

“Foram ouvidas em Termo de 

Depoimento [nome da 

testemunha 1] e [nome da 

testemunha 2], as quais 

presenciaram o acusado fazendo 

ameaças à vítima. ”. 

“Diante do exposto, encontra-se 

evidenciado nos autos que foi a 

pessoa de [nome do acusado] 

que ameaçou a pessoa [nome da 

vítima] diversas vezes.”. 

“Das provas” 

 

Os fenômenos de modalização 

autonímica 

Reformulação metaenunciativa: 

“ou seja”. 

Timbre 

Introdução 

“Das provas” 

“Conclusão” 

Certificação 

Os fenômenos de modalização 

autonímica 

Letras maiúsculas: 

“SECRETARIA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA E 

DA DEFESA SOCIAL –

SESED”; “Que no 

dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu 

para trabalhar e, quando 

retornou, xxx disse que queria 

jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora 

com ele, mas a mesma disse que 

iria dar banho, dar comida e 

colocar o filho para dormir; 
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Que, por tal motivo, xxx 

começou a ameaçar a VÍTIMA 

dizendo; 

“[nome do acusado] [nome da 

vítima].”; “POLÍCIA CIVIL”, 

RN“[nome do acusado]” 

Negrito: “Delegada de Polícia 

Civil” 

Uso de letras maiúsculas e 

negrito: “DEAM ZONA 

SUL”,“RELATÓRIO, “DAS 

PROVAS”, “CONCLUSÃO” 

Introdução 

 

Indicações de pensamentos da 

vítima e do indiciado 

As indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos 

relatados: “Que no 

dia10/04/2012, a VÍTIMA saiu 

para trabalhar e, quando 

retornou, xxx disse que queria 

jantar e, depois, queria que a 

DECLARANTE ficasse lá fora 

com ele, mas a mesma disse que 

iria dar banho, dar comida e 

colocar o filho para dormir; 

“Que, por tal motivo, xxx 

começou a ameaçar a VÍTIMA 

dizendo: “Eu só saio daqui com 

você morta!”. 

Fonte: (Dados da pesquisa). 

 

As ocorrências das categorias da responsabilidade enunciativa nos textos do Termo de 

declarações e Auto de qualificação e interrogatório apresentam algumas semelhanças, mas em 

cada texto essas ocorrências apresentam especificidades. No “Texto 1 – Termo de 

declarações”, percebemos um número maior de ocorrências das marcas de índices de pessoas 

em relação ao “Texto 2 – Auto de qualificação e interrogatório,” como também no que 

concerne ao “Texto 3 – Relatório”. A análise dos textos por meio dessa categoria possibilitou 

identificar os referentes, isto é, as vozes presentes em cada texto.  

Os dêiticos espaciais e temporais contribuem para sinalizar as relações espaciais e 

temporais, situando no tempo e no espaço a fala dos enunciadores, ou seja, os acontecimentos 

em torno dos quais se dão as ações que desencadeiam os fatos narrados nesses textos.  

Os tempos verbais indicam os momentos das ocorrências das ações que se estabelecem 

nos textos, bem como, dos atos de agressão praticados pelo acusado contra a vítima e a 

família dela, indicando a anterioridade e a posterioridade das ocorrências desses atos. Nos três 

textos analisados, predominou o tempo verbal pretérito perfeito do indicativo. 
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As modalidades são utilizadas como estratégias argumentativas que exprimem no 

enunciado uma avaliação ou ponto de vista dos enunciadores sobre o conteúdo de sua 

enunciação ou sobre a sua própria enunciação. Esses elementos linguísticos têm, dentre outras 

funções, a de indicar a força argumentativa dos enunciados. 

O estudo dos diferentes tipos de representação da fala nos textos de inquérito policial 

permite identificar as formas como os enunciadores utilizam o discurso para apresentar os 

seus pontos de vista. O tipo de representação da fala predominante nos textos é o discurso 

indireto. Observamos também que as representações das falas dos enunciadores nos textos 

analisados têm uma relação direta com as vozes ou instâncias enunciativas presentes nos 

textos dos documentos que constituem um inquérito policial. Por meio das declarações 

prestadas pela vítima e do interrogatório prestado pelo acusado, os fatos são narrados e 

descritos pelo escrivão de polícia. Esses depoimentos são reconstruídos e os fatos são 

interpretados pelo delegado no procedimento inquisitorial.  

O estudo das indicações de quadros mediadores possibilita marcar linguisticamente as 

atitudes de distanciamento ou de aproximação do enunciador 1 (escrivão (ã) no Termo de 

declarações e Auto de qualificação e interrogatório) e do enunciador 2 (delegada no 

Relatório), diante das informações veiculadas nos enunciados desses textos (vozes da vítima, 

acusado/indiciado). O mediativo possibilita, também, a visualização da construção do léxico 

produzido no domínio que vai do policial ao jurídico. Essas marcas linguísticas revelam-se 

nos textos tanto do ponto de vista da afirmação quanto do ponto de vista da negação. 

Observamos que o recurso linguístico da negação é mais empregado no Auto de qualificação 

e interrogatório.   

Os fenômenos de modalização autonímica são identificados nos textos pelas formas de 

discurso indireto e indireto livre, bem como pelo uso de aspas, parênteses, letras maiúsculas, 

minúsculas, negrito e sublinhado, minúsculas, negrito e sublinhado. No Texto 3 – Relatório, 

além das ocorrências citadas, houve uma ocorrência de reformulação metaenunciativa.  

Os índices de um suporte de percepções e de pensamentos relatados foram 

identificados nos três textos analisados. No primeiro, evidenciam-se representações do 

pensamento da vítima e do pensamento do acusado; no segundo, representações do 

pensamento do acusado; e, no terceiro, da vítima e do indiciado.  

Vimos que as formulações compostas nos textos de inquérito policial pelas categorias 

estudadas estão relacionadas com a normatização própria do sistema de gêneros em que esses 

documentos se inserem, em conformidade com o universo discursivo das práticas jurídico-

policiais. 
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As nossas análises incidiram sobre o produto das ações institucionais da delegacia: a 

escrita do inquérito policial. A orientação argumentativa das escolhas linguísticas que 

representam a fala da vítima demonstra os atos de agressões sofridos por ela, ou seja, para a 

formação da culpa do acusado, enquanto as marcas linguísticas que evidenciam a fala deste, 

na maioria das vezes, são direcionadas para a negação ou contradição do ponto de vista da 

vítima.  
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CONCLUSÃO 

 

Em nossas análises, observamos que as categorias teóricas contribuíram para revelar 

as marcas linguísticas da responsabilidade enunciativanos textos selecionados para análise. Os 

índices de pessoas, a modalização autonímica, os diferentes tipos de representação da fala, 

especificamente o discurso indireto são as marcas linguísticas mais representativas nesses 

textos.  

No Termo de declarações prevaleceram as categorias dos índices de pessoas, dêiticos 

(espaciais), tempo verbal (pretérito perfeito do indicativo), modalidades epistêmica e alética, 

discurso indireto e discurso indireto livre, modalização autonímica e indicação de 

pensamentos relatados.  

No Auto de qualificação e interrogatório prevaleceram os índices de pessoas, dêiticos 

(espaciais), tempo verbal (pretérito perfeito do indicativo), o discurso indireto (só houve 

ocorrência desse tipo de representação da fala), a modalidade epistêmica, os fenômenos da 

modalização autonímica, quanto às indicações de pensamento relatado foram registradas 

indicações do pensamento do interrogado e da família da vítima.   

Já no Relatório, em relação aos dois textos anteriores, as ocorrências das categorias 

analisadas foram bem menores. De um modo geral, prevaleceram nesse texto, os índices de 

pessoas, a modalidade epistêmica, o discurso indireto, os fenômenos da modalização 

autonímica.  

Durante as análises, no Termo de declarações prestadas pela vítima e no Auto de 

qualificação e interrogatório prestado pelo acusado, percebemos que na maior parte desses 

textos o enunciador 1 (escrivão de polícia) não se compromete totalmente com o que é dito 

nos enunciados, atribui a outros (a vítima e ao acusado) por meio do discurso indireto a 

responsabilização por aquilo que enuncia.  Assim, compreendemos que a responsabilidade 

enunciativa se dá de forma diferente em cada texto analisado. No Termo de declarações 

prevalece a voz da vítima, no Auto de qualificação e interrogatório a voz do interrogado e, no 

relatório, a voz da  delegada.  

Para sinalizar as vozes citadas, os mecanismos linguísticos mais utilizados foram o 

discurso indireto, os índices de pessoas, as indicações de quadros mediadores (“afirma”, 

“nega”, “respondeu”). As marcas da responsabilidade enunciativa são mais evidenciadas na 

parte referente ao corpo do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão). O maior índice 

de ocorrência de polifonia foi no Termo de declarações. 



256 

 

Nos textos analisados, observamos que são estabelecidas inter-relações entre as 

categorias, e, em algumas, essas inter-relações são mais evidentes, a exemplo dos índices de 

pessoascom os dêiticos e os tempos verbais, dos tempos verbais com as modalidades e os 

diferentes tipos de representação da fala, das modalidades com os quadros mediadores, da 

modalização epistêmica com  as indicações de pensamentos relatados. De um modo geral, 

todas as categorias se inter-relacionam.  

Diante do que foi analisado em cada texto, com base nas categorias adotadas para 

análise, consideramos que a combinação de ambas contribui para o estudo da 

responsabilidade enunciativa, pois possibilitam a demarcação das fontes enunciativas e das 

atitudes expressas acerca dos conteúdos proposicionais mobilizados nos enunciados dos 

textos, além de desempenharem um papel relevante na sinalização da orientação 

argumentativa dos enunciados. 

Os resultados da análise reforçam a relevância do estudo dos textos com base nas 

categorias selecionadas para análise, para dar conta dos seus aspectos composicionais e 

enunciativos, com desdobramentos produtivos para a compreensão da genericidade.  De 

forma mais específica, são aqui considerados os ganhos heurísticos para a análise do discurso 

jurídico-policial. Assim, a análise propiciou uma compreensão sistematizada da função de 

cada uma das categorias analisadas nos textos de inquérito policial, o que nos remete ao papel 

na tradição discursiva desses documentos, como elementos constitutivos da sua 

institucionalização e, portanto, de sua configuração genérica. 

Os textos de inquérito policial analisados apresentam uma linguagem técnica. Essa  

linguagem apresenta-se no nível formal, mas para representar a fala do acusado, utiliza-se, 

também,  o nível informal, chegando até mesmo ao uso de  palavras de baixo calão, ou seja, 

de fortes implicações morais e éticas (“vá tomar no cú”, “safado”, “rapariga”). Assim, 

podemos afirmar que a análise dos textos de inquérito policial é reveladora do modo como o 

discurso policial articula palavras com a intenção de direcionar argumentativamente os 

enunciados em  favor ou desfavor do acusado.  

Percebemos a importância do papel do escrivão de polícia na elaboração dos textos 

“Termos de declarações”, “Auto de qualificação e interrogatório”, haja vista a atuação desse 

profissional ser de grande valia para o registro e esclarecimento dos fatos narrados por 

pessoas em situação de conflito e também da delegada, na administração de todo o processo 

inquisitorial e na elaboração do relatório que sintetiza todo esse procedimento.  

Quanto aos objetivos específicos, observamos outras marcas linguísticas da 

argumentação identificadas nos textos de inquérito policial, a exemplo da polifonia e dos 
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conectores argumentativos. Os conectores, além de favorecerem as conexões nos textos, 

também agregam a marcação de uma retomada enunciativa e possibilitam a manutenção da 

orientação argumentativa dos enunciados nos textos, contribuindo para a acusação ou a defesa 

do acusado.  

Desse modo, para a classificação dos conectores levamos em consideração os sentidos 

que estes podem apresentar nos textos, observando como são utilizados pelos enunciadores 

em cada texto analisado, bem como os seus efeitos de sentido. A polifonia nos textos indicam 

que os enunciadores podem aproximar-se ou distanciar-se do dizer, conforme a orientação 

argumentativa do texto. 

No Texto 1–Termo de declarações e no Textos 2–Auto de qualificação e 

interrogatório, os conectores são marcados principalmente na parte do corpo do texto do 

documento. No Texto 1–Relatório, na parte “Das provas”, usada para demonstrar a autoria 

dos fatos narrados e na parte da Conclusão para justificar ao juiz o indiciamento do acusado.  

Assim, a orientação argumentativa por intermédio de conectores no Termo de 

declarações, representados pela voz do (a) escrivão (ã), voz mediadora de todas as outras 

vozes que circulam no texto é  indicada por conectores com valor de adição “e”, negação: “e 

nada”, “nem”, do acusado (é indicada por conectores com valor de adição (intensificadores): 

“e”, “bem como”; justificativa (causa, motivo): “porque”; finalidade: “para que”, “para”; 

contra-argumentação marcadores de um argumento forte: “porém”, “mas não”, “mas”; 

conectores de situação ou ordenação no tempo: “pouco tempo depois” (tempo aproximado);  

“depois que” (tempo posterior), “quando”, “tempo exato pontual”. Os representados pela voz 

da vítima são indicadores de contra-argumentos marcadores de um argumento forte: “mas”, 

“inclusive”; de negação: “não”; justificativa (causa, motivo): “por causa”, “porque”, “por tal 

motivo”; adição (intensificadores): “e”; conectores de situação ou ordenação no tempo e/ou 

espaço (“diante do fato”, “depois que”).  

No Auto de qualificação e interrogatório por conectores representados pela voz da 

escrivã que também é a voz mediadora de todas as outras vozes que circulam no texto, 

indicada por conectores com valor de adição: “e”; de situação ou ordenação no tempo: 

“depois de” (tempo posterior), “quando (tempo simultâneo)”; contra-argumentação 

marcadores de um argumento forte: “mas”, “só”, até; conformidade: “devidamente”, 

“conforme”, negação: “e nada”, “nem”. Pela voz do interrogado: com valor de adição: “e”, 

“bem como”; contra-argumentação ou marcadores de um argumento forte: “mas”, “jamais”, 

“só”; ordenação no tempo: “quando” (momento simultâneo), “algum tempo depois(tempo 

posterior)”, “quando” (tempo anterior), “desde (tempo contínuo)”; afirmação total: 
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“realmente”, “já”; negação total: “jamais”, “qualquer”, “nenhum”; negação: “não”; finalidade: 

“para”; justificativa: (causa, motivo): “porque”; “como”; negação: “não”, “qualquer”, 

“nenhum”. 

No Relatório, por conectores representados pela voz da delegada, com valor de 

mediação: “através”; de adição: “e”; introduz uma asserção derivada (esclarecer) uma 

enunciação anterior: “ou seja”; atitude do enunciador (delegado) perante o que informa o seu 

enunciado: “concretamente”; de situação ou ordenação no tempo: “atualmente” (tempo que 

indica o momento em que ocorreu o ato de enunciação)”; indicador de reiteração: “diversas 

vezes”; indicador de finalidade: “a fim de que”. Representados pela voz da vítima e pela voz 

do acusado, com valor de adição: “e”; de situação ou ordenação no tempo: “depois 

(posterior)”; contra argumentação marcadores de um argumento forte: “mas”; relação de 

condicionalidade: “se”. 

Como vimos, os textos de inquérito policial seguem uma orientação argumentativa de 

acordo com a forma como se apresentam. Os mecanismos de posicionamento enunciativo 

orientam também os coenunciadores no que diz respeito à interpretação dos enunciados, com 

base nas categorias de responsabilidade enunciativa e na determinação das vozes que 

aparecem nos textos. Desse modo, podemos afirmar que as escolhas lexicais são elementos 

essenciais no desenvolvimento da orientação argumentativa, considerados como componentes 

fortes na perspectiva do ponto de vista e da argumentação, pois são orientados conforme os 

interesses dos enunciadores. Assim, acreditamos que respondemos às questões de pesquisa 

apresentadas e atendemos aos objetivos aos quais nos propomos.  

Esses resultados confirmam a hipótese estabelecida pela pesquisa, de que ao assumir 

ou (não) a responsabilidade enunciativa em textos de inquérito policial de crime de violência 

contra a mulher, os enunciadores (vítima, acusado, escrivã de polícia, delegada) direcionam 

argumentativamente o seu discurso para a construção dos efeitos de sentidos pretendidos 

nesses textos: quer seja para acusar, incriminar ou defender-se. Um dos aspectos inovadores 

desta pesquisa é o estudo da responsabilidade enunciativa com função argumentativa em 

textos que circulam da esfera policial à jurídica, principalmente da policial. Outro aspecto é a 

análise dos textos realizada com base em um conjunto de oito categorias teóricas da 

responsabilidade enunciativa. 

Com relação às falhas ou problemas, tivemos algumas dificuldades de limitações para 

aplicar o capítulo teórico sobre a argumentação, desenvolvido no decorrer do estágio de 

doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, sob a co-orientação do pesquisador e prof. 

Dr. Giovanni Damele, especificamente, no tocante à argumentação jurídica, incluindo os tipos 
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de argumentos jurídicos e as falácias. Isso se deu devido o corpus da nossa pesquisa se 

restringir ao âmbito policial. Desse modo, fica a sugestão do desenvolvimento de novas 

propostas de estudos voltados para a análise dos argumentos utilizados nos documentos do 

processo judicial 

Quanto às perspectivas futuras, propomos que num plano mais amplo, o estudo da 

enunciação, e, num plano mais específico, o estudo da responsabilidade enunciativa, 

agregados ao componente argumentativo, sejam continuados e intensificados, tanto em 

estudos voltados para os textos de inquérito policial, incluindo, uma forma mais intensificada, 

a exemplo da gravação dos depoimentos de vítimas, testemunhas e acusados e também dos 

argumentos jurídicos, em textos específicos dessaárea.  

Pontuamos, na sequência, uma série de sugestões que pode advir deste trabalho: 

a) organização de cursos que possam contribuir para a clarificação da linguagem dos 

documentos de inquérito policial, junto aos agentes policiais, escrivães e delegados;  

b) motivação de leituras dos textos do pesquisador Dr. Giovanni Damele, sob um novo 

olhar, ou seja, incluindo também uma perspectiva filosófica;  

c) estudo das estratégias argumentativas utilizadas pelos delegados, advogados, juízes, 

promotores;  

d) prática em sala de aula, com o ensino da enunciação e da argumentação em diversos 

níveis de ensino, principalmente, em cursos de graduação, em especial na disciplina 

português jurídico.  

Por fim, acreditamos que esta tese poderá contribuir para os estudos linguísticos do 

texto, da Análise Textual dos Discursos, especificamente, no que diz respeito às pesquisas 

articuladas ao estudo da enunciação e da argumentação nos âmbitos policial e jurídico. Assim, 

ressaltamos a importância de dar continuidade ao estudo da responsabilidade enunciativa e 

avançar para o campo da argumentação em um corpus constituído por textos da esfera 

jurídica. 
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