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RESUMO 

 
 

A Análise Textual dos Discursos tem sua origem no âmbito da Linguística Textual e 
se propõe a estudar a produção co(n)textual de sentido fundamentada na análise de 
textos concretos, oferecendo elementos para o entendimento do texto como uma 
prática discursiva, analisado à luz de determinados planos ou níveis de análise 
linguística. Nesse sentido, é nosso propósito, nesta investigação, estudar o 
fenômeno da responsabilidade enunciativa na sentença judicial condenatória. Para 
tanto, seguimos os aportes teóricos da Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011) 
e da Linguística Enunciativa, com base em vários autores, entre eles, 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). 
Nessa direção, investigamos a responsabilidade enunciativa por meio de uma escala 
que compreende o fenômeno a partir de quatro gradações, cada uma com um tipo 
de ponto de vista (PDV) e com marcas que podem determinar a assunção ou o 
distanciamento do ponto de vista. No que concerne à abordagem jurídica da tese, 
nossa ancoragem teórica segue diversos autores, entre 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). Nosso 
corpus se constitui de 13 sentenças condenatórias provenientes de processos 
criminais oriundos da comarca de Currais Novos-RN, concluídos no ano de 2012. Os 
resultados revelam como o juiz, a partir de várias instâncias enunciativas, constrói a 
sentença judicial, o que nos permitiu compreender a configuração da (não) assunção 
da responsabilidade enunciativa no gênero discursivo sentença judicial 
condenatória. Como conclusões, percebemos que as unidades discursivas são 
perspectivadas por meio da assunção ou não dos PDV pelas instâncias 
enunciativas, o que orienta a organização argumentativa do produtor do texto e seus 
propósitos comunicativos. Com isso, o juiz cria e/ou modifica valores e crenças, 
induz e/ou orienta seu interlocutor, podendo demonstrar objetividade e/ou preservar 
sua face por meio de construções mediatizadas ou ainda se engajar pelo dito 
através da assunção da responsabilidade enunciativa do conteúdo proposicional do 
enunciado. Em suma, reafirmamos nosso entendimento de que a (não) assunção da 
responsabilidade enunciativa se configura como mecanismo argumentativo 
fortemente marcado pelo produtor do texto com vistas a seus propósitos 
comunicativos. 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.  
 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Discurso jurídico. Responsabilidade 
enunciativa. Sentença Judicial Condenatória. 
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ABSTRACT 
 
 
The Textual Analysis of Discourse has its origin in Text Linguistics and it aims at 
studying the co(n)text meaning production based on the analysis of concrete texts by 
offering elements to the understanding of the text as a discourse practice throughout 
the plans or levels of linguistic analysis. In this perspective, we intend to investigate 
the enunciative responsibility phenomenon in the sentencing court judgment. To do 
so, we review the theoretical contributions of Textual Analysis of Discourse (ADAM, 
2011) and the Enunciative Linguistics from various authors, among them, Rabatel 
(1998, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010), Nølke (2001, 2005, 2009, 2013), Nølke, 
Fløttum and Norén (2004), Guentchéva (1994, 1996) and Guentchéva et al. (1994). 
In this direction, we investigate the enunciative responsibility through a range that 
comprises the phenomenon from four gradations, each one with a kind of point of 
view (PoV) and with links that may mark the assumption or the distance from the 
point of view. Regarding the legal approach of the thesis, our theoretical anchoring 
follows several authors, among them, Petri (1994), Soto (2001), Alvarez (2002), 
Alves (2003), Cornu (2005), Albi (2007), Bittar (2010), Asensio and Polanco (2011), 
López Samaniego (2006), López Montolío and Samaniego (2008), Montolío (2002, 
2010, 2011, 2012, 2013), Sterling (2010), Prieto (2013), Lawrence and Rodrigues 
(2013) and Rodrigues, Passeggi and Silva Neto (2014). Our corpus is composed of 
13 sentences from criminal cases arising from the district of Currais Novos-RN, 
completed in 2012. The results reveal how the judge, from various enunciative 
instances, builds the court decision, which allowed us to understand the configuration 
of (non) assumption of enunciative responsibility in the sentencing court judgment 
discourse genre. In conclusion, we perceive that the discourse units are envisaged or 
through the assumption, or the non assumption of PoV by the enunciative instances, 
what guides the producer organization argumentative text and his (her) 
communicative purposes. With that, the judge creates and/or modifies values and 
beliefs, induces and/or guides his (her) interlocutor by being able to demonstrate 
objectivity and/or preventing his (her) face through the mediated constructions or 
engage through the assumption of the enunciative responsibility of the propositional 
content of an utterance. In short, we reaffirm our belief that the (non) assumption of 
the enunciative responsibility configures as an argumentative mechanism strongly 
marked by the producer of the text with a view to their communicative purposes. The 
sentence, therefore, is constructed in this game of taking and/or not taking of 
statements according to argumentative orientation and the objectives of the text 
producer. 
 
Keywords: Textual Analysis of Discourse. Legal discourse. Enunciative 
responsibility. Sentencing court judgment. 
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RESUMEN 
 
 

El Análisis Textual de los Discursos surge en el ámbito de la Lingüística Textual y se 
propone a estudiar la producción co(n)textual de sentido fundamentada en el análisis 
de textos concretos, ofreciendo elementos para el entendimiento del texto como una 
práctica discursiva analizado bajo determinados planes o niveles de análisis 
lingüístico. En ese sentido, nuestro propósito, en esta investigación, es estudiar el 
fenómeno de la responsabilidad enunciativa en la sentencia judicial condenatoria. 
Para eso, seguimos las aportaciones teóricas del Análisis Textual de los Discursos 
(ADAM, 2011) y de la Lingüística Enunciativa, a partir de varios autores, de entre los 
cuales destacamos Rabatel (1998, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010), Nølke 
(2001, 2005, 2009, 2013), Nølke, Fløttum y Norén (2004), Guentchéva (1994, 1996) 
y Guentchéva et al. (1994). En esa dirección, investigamos la responsabilidad 
enunciativa por medio de una escala que comprende el fenómeno a partir de cuatro 
gradaciones, cada una con un tipo de punto de vista (PDV) y con marcas que 
pueden marcar la asunción o el distanciamiento del punto de vista. En lo que se 
refiere al abordaje jurídico de la tesis, nuestro ancoraje teórico sigue varios autores, 
de entre los cuales señalamos Petri (1994), Soto (2001), Álvarez (2002), Alves 
(2003), Cornu (2005), Albi (2007), Bittar (2010), Asensio y Polanco (2011), López 
Samaniego (2006), Montolío y López Samaniego (2008), Montolío (2002, 2010, 
2011, 2012, 2013), Colares (2010), Prieto (2013), Lourenço y Rodrigues (2013) y 
Rodrigues, Passeggi y Silva Neto (2014). Nuestro corpus se constituye de 13 
sentencias condenatorias provenientes de procesos criminales de la comarca de 
Currais Novos-RN, concluidos en el año de 2012. Los resultados muestran como el 
juez, a partir de varias instancias enunciativas, construye la sentencia judicial, lo que 
nos permitió comprender la configuración de la (no) asunción de la responsabilidad 
enunciativa en el género discursivo sentencia judicial condenatoria. Como 
conclusiones, percibimos que las unidades discursivas son perspectivadas a veces, 
a partir de la asunción, a veces, a partir de la no asunción de los PDV por las 
instancias enunciativas, lo que orienta la organización argumentativa del productor 
del texto y sus propósitos comunicativos. Con eso, el juez crea y/o cambia valores y 
creencias, induce y/u orienta su interlocutor pudiendo demonstrar objetividad y/o 
preservar su cara a través de construcciones mediatizadas o pudiendo 
comprometerse con el dicto a través de la asunción de la responsabilidad 
enunciativa del contenido proposicional del enunciado.  En suma, reafirmamos 
nuestra concepción de que la (no) asunción de la responsabilidad enunciativa se 
configura como mecanismo argumentativo fuertemente marcado por el productor del 
texto con vistas a sus propósitos comunicativos. La sentencia, por lo tanto, se 
construye en ese juego de asunción y/o no asunción de los enunciados de acuerdo 
con la orientación argumentativa y con los objetivos del productor del texto.  
 
Palabras-clave: Análisis Textual de los Discursos. Discurso jurídico. 
Responsabilidad enunciativa. Sentencia Judicial Condenatoria. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

No princípio, era a ideia. E a ideia se fez texto. 

 

 

A Análise Textual dos Discursos, doravante ATD, tem sua origem no âmbito 

da Linguística Textual e se propõe a estudar a produção co(n)textual de sentido(s) 

fundamentada na análise de textos concretos. Nessa direção, cumpre significativo 

papel na construção de sentido(s) dos discursos, na medida em que se trata de uma 

análise diretamente relacionada ao processo de descrição, análise e interpretação 

das práticas discursivas. 

Assim, a partir de uma concepção interativa da linguagem, Adam (20111) 

considera que a ATD pode ser utilizada para descrever qualquer gênero discursivo, 

ou seja, todos os discursos são passíveis de uma análise textual em suas 

dimensões semântica, enunciativa e argumentativa. 

Nessa perspectiva, desenvolvemos esta pesquisa, tendo como propósito 

estudar o fenômeno da responsabilidade enunciativa na sentença judicial 

condenatória. A escolha desse tema como objeto de pesquisa apoia-se nos 

seguintes motivos: primeiramente, nosso entendimento de que o texto é o “sinal 

linguístico primário”, usando as palavras de Hartmann (apud SCHMIDT, 1978, p. 7). 

Ora, se consideramos o texto como sinal linguístico primeiro, o resultado será a 

tentativa de entender os processos de produção e compreensão das práticas 

discursivas humanas, materializadas nos mais variados gêneros discursivos. Nesse 

sentido, delimitamos como objeto de estudo o gênero do discurso sentença judicial 

condenatória por se tratar de um texto inserido no âmbito do discurso jurídico, ainda 

pouco explorado e que, nos tempos atuais, vem recebendo uma maior atenção, 

conforme podemos observar pelo aumento significativo de pesquisas na área. Nessa 

direção, podemos evocar os trabalhos de Petri (1994), Alves (2003), Cornu (2005), 

Albi (2007), Bittar (2010), Colares (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 

                                                 
1
 A referência Adam (2011) corresponde à segunda edição da obra A linguística textual: introdução à 

análise textual dos discursos, publicada inicialmente em 2008, conforme se pode encontrar nas 
referências deste trabalho. 
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Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), entre vários pesquisadores. Escolhemos, 

pois, a sentença por se tratar de um gênero que encerra o processo judicial, 

apresentando uma variedade de discursos em seu interior, bem como recorrência do 

fenômeno linguístico objeto desta tese. Assim, buscamos entender melhor as 

especificidades desse gênero com a possibilidade de descrição dessa prática 

discursiva que faz parte de uma instituição social que permeia nossas vidas, 

proporcionando um conhecimento mais aprofundado do gênero e um impacto na 

relação entre os estudos da linguagem e do discurso jurídico. Acrescentem-se a isso 

as discussões que envolvem a modernização do discurso jurídico e a premissa 

básica de que as leis estão para as pessoas, logo, as pessoas devem entendê-las 

como um direito fundamental do cidadão.   

A abordagem teórica desta tese segue os aportes teóricos da Análise Textual 

dos Discursos (ADAM, 2011) e da Linguística Enunciativa, com base em vários 

autores, entre eles, 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). Nessa direção, investigamos a responsabilidade 

enunciativa por meio de uma escala que compreende o fenômeno a partir de quatro 

gradações, cada uma com um tipo de ponto de vista (PDV) e com marcas que 

podem marcar a assunção ou o distanciamento do ponto de vista. No que concerne 

à abordagem jurídica da tese, nossa ancoragem teórica segue diversos autores, 

entre 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), Lorenço e Rodrigues (2013) e Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2014).  

No plano metodológico, elencamos como questões de pesquisa as seguintes: 

a) que PDV são frequentes no gênero discursivo sentença judicial condenatória? b) 

que marcas linguísticas nos levam a identificar esses PDV?  

 Para responder a essas questões, estabelecemos como objetivos identificar, 

descrever, analisar e interpretar pontos de vista (PDV) frequentes no gênero 

discursivo sentença judicial condenatória e marcas linguísticas que revelam esses 

PDV. Nosso estudo circunscreve-se, assim, no âmbito do fenômeno da 

responsabilidade enunciativa. 
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 No que se refere ao plano do texto (ADAM, 2011), nosso trabalho obedece à 

seguinte organização dos elementos textuais: no primeiro capítulo, fazemos uma 

introdução para apresentar o panorama do trabalho. No segundo, expomos alguns 

pressupostos para o entendimento do texto como objeto de estudo a partir de um 

breve histórico da Linguística Textual desde seu surgimento até os estudos 

contemporâneos, chegando à proposta da Análise Textual dos Discursos. No 

terceiro, discutimos o discurso jurídico e o gênero discursivo sentença judicial 

condenatória. No quarto capítulo, promovemos uma discussão acerca do fenômeno 

linguístico da responsabilidade enunciativa. No quinto, apresentamos o enquadre 

metodológico da pesquisa. No sexto capítulo, trazemos a análise e discussão do 

corpus. Finalmente, sistematizamos as conclusões obtidas a partir das discussões 

dos dados no capítulo 7. Além disso, há os elementos pré-textuais e pós-textuais.  

 Expomos, aqui, de forma geral, os pontos centrais deste trabalho, os quais 

passamos a pormenorizar sem mais preâmbulos. Dito isso, passemos ao segundo 

capítulo desta investigação. 
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2 OS ESTUDOS DO TEXTO E DO DISCURSO 

 

 

2.1 A LINGUÍSTICA DE TEXTO 

 

 

“A linguística de texto busca ir além das estruturas e se 
pergunta como e por que se constroem e se utilizam os 
textos” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 54)

23
. 

 

 

A Linguística de Texto se desenvolve na Alemanha por volta dos anos 60 do 

século XX, mas suas origens remontam ao Círculo Linguístico de Praga, conforme 

podemos ler em Marcuschi (2002, p. 16): 

 

Se os anos iniciais do séc. XX até os anos 60 foram dominados pelo 
estudo da linguística estrutural, predominando ali a análise de 
elementos isolados e, no máximo, admitindo como unidade maior a 
frase, a partir dos anos 60 dá-se uma guinada nesta posição. Desde 
então, a postura teórica em relação aos estudos linguísticos é a 
identificação de uma nova unidade linguística, isto é, o texto, ou seja, 
uma perspectiva suprafrasal que vem da Escola de Praga e se 
estende para a Alemanha onde se desenvolve com enorme rapidez e 
imensa influência sobre os manuais de ensino de língua. 

 

 O termo Linguística de Texto foi introduzido pela primeira vez por Coseriu 

(1957), como ele próprio afirma:  

 

Minha concepção da linguística de texto está exposta desde o ano de 
1957 em um artigo escrito em espanhol: “Determinación y entorno. 
Dos problemas de una lingüística del hablar”. Aqui, introduzi pela 
primeira vez o conceito de linguística de texto. Meu ponto de partida 
então é constituído pelas propriedades gerais e sempre presentes da 
linguagem: a linguagem é uma atividade humana universal que, por 
uma parte, é realizada em situações concretas por falantes 
individuais, mas, por outra, cada indivíduo segue normas históricas 
prévias procedentes de tradições comunitárias. [...] Neste artigo 
programático eu propunha, por um lado, justificar uma linguística do 
falar como linguística teórica que considerasse os problemas da 
linguagem desde o plano da atividade linguística concreta e, por 
outro, estabelecer uma linguística do falar no sentido estrito, como 

                                                 
2
 “la lingüística del texto intenta ir más allá de las estructuras y preguntarse cómo y por qué se 

construyen y se utilizan los textos”.  
3
 Todas as traduções desta tese foram feitas por mim, autor desta investigação. 
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linguística do nível universal da linguagem. Neste último sentido, 
ademais, tratava-se de delimitar outras duas formas de linguística em 
relação com a bem conhecida linguística das línguas, cujo objeto é a 
descrição ou a história de cada idioma; isto é, em consonância com a 
distinção dos três níveis do linguístico, pretendia-se formular, junto à 
linguística das línguas (segundo nível), uma linguística do falar em 
geral (primeiro nível) e uma linguística do texto (terceiro nível)4 
(COSERIU, 2007, p. 85-86). 

 

 Mesmo tendo sido o primeiro a falar de Linguística do Texto, o próprio Coseriu 

(2007, p. 87-88) ressalva: 

 

A atual linguística de texto se desenvolveu uns dez anos depois 
daquele artigo, em uma direção completamente distinta da esboçada 
por mim, motivo pelo qual não seria lógico que eu tivesse um 
especial interesse em apresentar-me como seu pai. Devo 
acrescentar, entretanto, que naquela ocasião eu me importava mais 
em traçar as linhas básicas de uma linguística do falar em geral que 
fundamentar uma linguística do texto: somente de um modo indireto 
eu chamava a atenção sobre a possibilidade – e ainda necessidade – 
de constituir e desenvolver no marco daquele projeto integral 
também uma linguística do texto como disciplina autônoma5. 

 

Nesse sentido, Fávero e Koch (2005, p. 11) afirmam que o termo Linguística 

de Texto, no sentido que empregamos atualmente, foi cunhado pela primeira vez por 

Weinrich (1966), para quem toda Linguística deve ser necessariamente Linguística 

de Texto. 

                                                 
4
 Mi concepción de la lingüística del texto está expuesta desde el año 1957 en un artículo escrito en 

español: ‘Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar’. Aquí introduje por 
primera vez el concepto de lingüística del texto. Mi punto de partida entonces lo constituían las 
propiedades generales y siempre presentes del lenguaje: el lenguaje es una actividad humana 
universal que, por una parte, es realizada en situaciones concretas por hablantes individuales, pero 
en la que, por otra parte, cada individuo sigue normas históricas previas procedentes de tradiciones 
comunitarias.  […] En este artículo programático me proponía, por un lado, justificar una lingüística 
del hablar como lingüística teórica que considere los problemas del lenguaje desde el plano de la 
actividad lingüística concreta y, por otro, establecer una lingüística del hablar en sentido estricto, 
como lingüística del nivel universal del lenguaje. En este último sentido, además, se trataba de 
delimitar otras dos formas de lingüística en relación con la bien conocida lingüística de las lenguas, 
cuyo objeto es la descripción o la historia de cada idioma, es decir, en consonancia con la distinción 
de los tres niveles de lo lingüístico, se pretendía formular, junto a la lingüística de las lenguas 
(segundo nivel), una lingüística del hablar en general (primer nivel) y una lingüística del texto (tercer 
nivel)”.   
5
 “la actual lingüística del texto se ha desarrollado, unos diez años después de aquel artículo, en una 

dirección completamente distinta de la esbozada por mí, motivo por el cual no sería lógico que tuviese 
un especial interés por presentarme como su padre. Debo añadir, no obstante, que en aquella 
ocasión me importaba más trazar las líneas básicas de una lingüística del hablar en general que 
fundamentar una lingüística del texto: solo de un modo indirecto llamaba la atención sobre la 
posibilidad – y aun necesidad – de constituir y desarrollar en el marco de aquel proyecto integral 
también una lingüística del texto como disciplina autónoma”. 
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De acordo com Cecilia (2006, p. 76), a Linguística de Texto assume 

“contribuições do tipo gerativo, de caráter cognitivo e de interação pragmática”6, uma 

vez que “se desenvolve a partir da linguística estrutural e da gramática gerativa”7 

(CIAPUSCIO, 1994, p. 27). Van Dijk (1992, p. 10) também considera que a 

Linguística de Texto é uma disciplina de “‘conexão transversal’, interdisciplinar”. Para 

o autor:  

 

Normalmente, as ciências novas se desenvolvem como uma 
especialização de outras já existentes. [...] Desde este ponto de vista, 
a ciência do texto resulta indubitavelmente integradora, em especial 
no que se refere aos objetos e problemas comparáveis, isto é, à 
estrutura e ao uso do texto em diferentes contextos comunicativos8 
(VAN DIJK, 1992, p. 14).   

 

Mesmo recebendo contribuições de teorias e tendências formalistas, a 

Linguística de Texto busca romper com esses estudos formalistas e “representa um 

momento em que se procura a superação do tratamento linguístico em termos de 

unidades menores – palavra, frase ou período – no entendimento de que as relações 

textuais são muito mais do que um somatório de itens ou sintagmas”, conforme 

salienta Oliveira (2009, p. 193). 

 A Linguística de Texto toma como unidade de análise o texto, considerado 

como objeto primeiro de estudo, uma vez que todo ato de comunicação ocorre por 

meio de textos e não de frases e/ou orações isoladas, descontextualizadas e/ou 

desvinculadas de suas reais situações de interação. Esse entendimento opõe-se às 

teorias que privilegiam o estudo da estrutura linguística sem considerar qualquer 

relação com seus contextos de uso. 

O texto passa, portanto, a ser a unidade elementar de investigação e nele e 

por ele podemos entender e nos fazer entender a partir de um jogo interativo de 

atuação verbal com nossos interlocutores, considerando as práticas linguageiras 

presentes em nosso cotidiano. 

                                                 
6
 “planteamientos de tipo generativo, de carácter cognitivo e de interacción pragmática”.  

7
 “se desarrolla a partir de la lingüística estructural y de la gramática generativa”.   

8
 “Por regla general, las ciencias nuevas se desarrollan como una especialización de otras ya 

existentes. […] Desde este punto de vista, la ciencia del texto resulta indudablemente integradora, en 
especial en cuanto se refiere a los objetos y problemas comparables, es decir, a la estructura y el uso 
del texto en diferentes contextos comunicativos”.  
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 A partir desse redimensionamento do objeto de análise linguística, os estudos 

do texto vêm ganhando expressividade e apresentando cada dia mais notável 

interesse por parte de pesquisadores de distintos âmbitos de estudo.  

 Em 1977, Conte divide a Linguística de Texto em três momentos tipológicos, 

mas não necessariamente cronológicos, a saber: 1) o da análise transfrástica; 2) o 

do surgimento das gramáticas textuais; 3) o do surgimento das teorias de texto. 

No primeiro momento, a análise dos estudiosos centrou-se em estudar o texto 

a partir dos mesmos critérios usados para analisar a frase. Portanto, permanecia um 

estudo quantitativo e não, ainda, qualitativo de análise do texto. Nossa assertiva se 

confirma ao observarmos o entendimento de Harweg (1968 apud FÁVERO; KOCH, 

2005, p. 14), para quem o texto se constituía de uma sequência pronominal 

ininterrupta, ou seja, “o texto é uma sucessão coerente de orações”9 (CIAPUSCIO, 

1994, p. 28). Dessa forma, a Linguística de Texto, ainda  

 

centrada no sistema linguístico, tem como objetivo encontrar os 
princípios gerais de organização textual e descrevê-los 
sistematicamente. Por isso, continua recorrendo tanto no aspecto 
teórico como no metodológico aos resultados da linguística oracional, 
seja de cunho estruturalista ou gerativo-transformacional10 
(CIAPUSCIO, 1994, p. 28).  

 

Com o avanço das pesquisas sobre o texto, os estudiosos logo foram 

percebendo que a diferença entre frase e texto não era apenas de ordem 

quantitativa, mas qualitativa. É aí que surge o segundo momento. 

O segundo momento é marcado pelo aparecimento das gramáticas textuais e 

“surgiu com a finalidade de refletir sobre fenômenos inexplicáveis por meio de uma 

gramática do enunciado” (FÁVERO; KOCH, 2005, p. 14). Abandonou-se, “assim, o 

método ascendente – da frase para o texto” (KOCH, 2004, p. 6) – e “passou-se a 

postular a existência de uma competência textual à semelhança da competência 

linguística chomskyana (KOCH, 2004, p. 6)”. Para essa autora, 

 

as tarefas básicas de uma gramática do texto seriam as seguintes: a) 
verificar o que faz com que um texto seja um texto, ou seja, 

                                                 
9
 “el texto es una sucesión coherente de oraciones”.  

10
 “centrada en el sistema, se propone encontrar los principios generales de organización textual y 

describirlos sistemáticamente. Por ello sigue recurriendo tanto el aspecto teórico como en el 
metodológico a los resultados de la lingüística oracional, sea de proveniencia estructuralista o 
generativo-transformacional”.  



 20 

determinar seus princípios de constituição, os fatores responsáveis 
pela sua coerência, as condições em que se manifesta a 
textualidade; b) levantar critérios para a delimitação de textos, já que 
a completude é uma de suas características essenciais; c) diferenciar 
as várias espécies de texto (KOCH, 2004, p. 5). 

 

Nesse momento, ganham relevância os modelos de Van Dijk (1972) e Petöfi 

(1973), os quais apresentamos a seguir. Embora não estejamos tratando das 

propriedades da Linguística de Texto, posto que nosso objetivo é traçar um 

panorama dessa vertente, achamos por bem comentar tais modelos para podermos 

entender melhor como foram se constituindo as investigações no âmbito da 

Linguística Textual. Assim, no primeiro modelo, o de Van Dijk, temos um modelo de 

gramática textual com as seguintes características, conforme aponta Koch (2004, p. 

9): 

 

1- insere-se no quadro teórico do gerativismo;  

2- utiliza o instrumental teórico e metodológico da lógica formal;  

3- procura integrar a gramática do enunciado na gramática do texto, sustentando 

que não basta estender a gramática da frase e que uma gramática no âmbito 

do texto apresenta como tarefa principal especificar as estruturas profundas 

chamadas de macroestruturas textuais. 

  

Já o modelo de Petöfi, tomado aqui de Fávero e Koch (2005, p. 15), propõe 

ser possível, a partir de suas análises, a análise, a síntese e a comparação de 

textos. 

Parece-nos igualmente importante salientar o modelo de Charolles (1978), 

também inserido nesse segundo momento da Linguística de Texto. Para o autor, é a 

coerência o fator responsável para que um conjunto de frases se torne um texto. 

Nesse sentido, Charolles (1978, p. 6) enuncia e discute quatro metarregras de 

coerência elencadas a seguir: 1- metarregra de repetição; 2- metarregra de 

progressão; 3- metarregra de não contradição; 4- metarregra de relação.   

 No que se refere ao terceiro momento da Linguística de Texto, surgem as 

chamadas teorias do texto, que buscam, dentre outros elementos, estudar as 

questões de produção, recepção e interpretação de textos a partir do contexto de 

uso em que ocorrem essas práticas de linguagem. Esse termo, teoria do texto, é 

compreendido sob a ótica dos postulados que consideram a linguística orientada 
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para a comunicação, tendo como “tarefa de pesquisa [...] a investigação dos meios e 

das regras implicadas na produção e recepção de textos-em-função” a partir do 

entendimento da língua como um processo de atuação verbal (SCHMIDT, 1978, p. 

8-9).  

 Nesse sentido, Schmidt (1978) aponta como pressupostos da teoria do texto: 

 

1- o entendimento de que a língua ocorre em uma sociedade efetiva, ou seja, a 

“língua-em-função” e nunca um amontoado de signos abstratos da análise 

tradicional;  

2- o entendimento de que o texto é o que constitui o “sinal linguístico primário”. 

 

Acrescentando-se aos pressupostos, Schmidt (1978) destaca como 

motivações da teoria do texto: 

 

1- a orientação da linguística para a comunicação, para a interação e para a 

atuação; 

2- o entendimento da importância do papel semântico exercido pelo contexto e 

pela situação de comunicação e de que sua ausência pode deixar o texto com 

uma sensação de incompletude; 

3- o entendimento de que diversas questões linguísticas não podem ser 

resolvidas exclusivamente no âmbito da frase. 

 

O contexto pragmático ocupa lugar de destaque e o foco da investigação 

passa do texto ao contexto, esse último entendido como “a reconstrução de uma 

série de traços da situação comunicativa [...] que fazem com que os enunciados 

sejam entendidos como atos de fala”11 (VAN DIJK, 1992, p. 93), ou seja, trata-se de 

um conjunto de condições externas da produção, recepção e interpretação dos 

textos (BENTES, 2006, p. 251). Em outras palavras, não se pode compreender o 

texto sem o seu contexto de produção. 

                                                 
11

 “la reconstrucción de una serie de rasgos de una situación comunicativa […] que hacen que los 
enunciados, den resultados como actos de habla”.  
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Beaugrande e Dressler (1997, p. 11) afirmam que, “desde o ponto de vista da 

linguística de texto, é lugar comum afirmar que o que faz com que um texto seja um 

texto não é sua gramaticalidade, mas sua textualidade”12.  

Entendido como um “conjunto de características que fazem com que um texto 

seja um texto e não apenas uma sequência de frases” (COSTA VAL, 1999, p. 5,) ou 

“como um 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), o fenômeno da textualidade é objeto de 

investigação de muitos autores, que passam a propor seus modelos de textualidade.  

 Segundo Halliday e Hasan (1976), o que dá textura ao texto é a coesão, ou 

seja, através da coesão, estabelecem-se relações de sentido que definem o texto 

como um texto, isto é, por meio das relações coesivas é possível diferenciar um 

texto de um não texto. A coesão, fator responsável pela textualidade, na concepção 

dos autores, é entendida a partir de um critério semântico que ocorre quando a 

interpretação de algum elemento no discurso é dependente da interpretação de 

outro.  

 Para Halliday e Hasan (1976), a coesão é uma condição necessária, ainda 

que não suficiente para a criação do texto. É através dela que se cria a textura (ou 

tessitura) de um texto e, conforme já assinalamos, é possível distinguir um texto de 

um não texto. É importante salientar que Halliday e Hasan são funcionalistas e seu 

entendimento do texto acontece a partir de uma concepção em que a estrutura 

gramatical é condicionada pelas pressões do uso da língua. Assim, para esses 

autores, o texto é uma unidade semântica ao mesmo tempo que é uma unidade de 

língua em uso.  

Beaugrande e Dressler (1997) apresentam um modelo de textualidade. Os 

autores consideram que “um texto é um acontecimento comunicativo que cumpre 

sete normas de textualidade”13 (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 35), a saber: 

coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade 

e intertextualidade. Afirmam que as duas primeiras normas, a coesão e a coerência, 

são centradas no texto, enquanto as demais são centradas no usuário. Para eles: 

 

                                                 
12

 “Desde el punto de vista de la lingüística del texto, es un lugar común afirmar que lo que hace que 
un texto sea un texto no es su gramaticalidad, sino su textualidad”.  
13

 “Un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de textualidad”.  



 23 

Essas normas funcionam como os PRINCÍPIOS CONSTITUTIVOS 
(no sentido em que o termo é empregado por Searle, 1969:33 y SS) 
da comunicação textual: estas sete normas criam e definem a forma 
de comportamento identificável como “comunicação textual”. Não se 
pode quebrar esse conjunto de normas sem atentar contra o 
processo comunicativo textual. Existem também PRINCÍPIOS 
REGULATÓRIOS (novamente seguindo Searle) que, além de definir, 
controlam a comunicação textual. Em nosso modelo prevemos a 
existência de pelo menos três princípios regulatórios. A EFICÁCIA de 
um texto depende de que os participantes empreguem ou não um 
mínimo de esforço em sua utilização comunicativa. A EFETIVIDADE 
de um texto depende de se gera ou não uma forte impressão no 
receptor e se cria ou não as condições mais favoráveis para que o 
produtor possa alcançar a meta comunicativa proposta. A 
ADEQUAÇÃO de um texto depende de se se estabelece ou não um 
equilíbrio entre o uso que se faz de um texto em uma situação 
determinada e o modo em que se respeitam as normas de 
textualidade14 (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 46).  

 

 No Brasil, a Linguística Textual teve seu advento na década de 80, também 

do século XX. Apresenta uma forte influência alemã, mas, de forma geral, já não se 

propõe a ser uma teoria da gramática de texto. 

 O primeiro texto sobre Linguística Textual no Brasil é publicado por Neis 

(1981). Esse aparecimento tardio pode ser explicado pelo contexto educacional 

brasileiro, posto que somente na década de 70 do século XX é que o Ministério da 

Educação institui a Linguística como disciplina nos cursos de Letras. Acrescente-se 

a isso o fato de faltar professores qualificados para ministrar tal disciplina, bem como 

a tônica das discussões sobre a linguagem ainda ser os estudos estruturalistas e 

gerativistas. Somente na década de 80 do mesmo século os estudos centrados no 

texto e no discurso ganham espaço no contexto brasileiro e começam a aparecer as 

publicações na área. Seguido ao texto de Neis (1981), temos o texto de Marcuschi 

(1983), durante muito tempo mimeografado e reeditado em 2009 pelo Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco para 

homenagear o autor através de uma publicação intitulada Coleção Luiz Antônio 

                                                 
14

 “Estas normas funcionan como los PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS (en el sentido en que emplea 
este término Searle, 1969: 33 y ss.) de la comunicación textual: estas siete normas crean y definen la 
forma de comportamiento identificable como ‘comunicación textual’. No puede quebrantarse ese 
conjunto de normas sin atentar contra el proceso comunicativo mismo. Existen también PRINCIPIOS 
REGULATIVOS (de nuevo siguiendo a Searle) que, más que definirla, controlan la comunicación 
textual. En nuestro modelo prevemos la existencia de al menos tres principios regulativos. La 
EFICACIA de un texto depende de si genera o no una fuerte impresión en el receptor y si crea o no 
las condiciones más favorables para que el productor pueda alcanzar la meta comunicativa que se 
había propuesto. La ADECUACIÓN de un texto depende de si se establece o no un equilibrio entre el 
uso que se hace de un texto en una situación determinada y el modo en que se respetan las normas 
de textualidad”. 
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Marcuschi, da qual a obra Linguística de texto: o que é e como se faz? faz parte. 

 Em Marcuschi (1983), o autor chama a atenção para o fato de que a 

Linguística de Texto é a linha de pesquisa mais promissora da linguística atual, mas 

que ainda carece sistematizar muitas questões que a envolvem. Assim, salienta o 

linguista brasileiro que sua obra será dedicada aos seguintes tópicos: “I) análise de 

algumas definições de texto; II) definição provisória da LT e seus focos de atenção; 

III) análise de alguns aspectos teóricos em função de sua aplicabilidade” 

(MARCUSCHI, 2012, p. 19).   

    Seguido desses dois textos iniciais, observamos um notável número de 

publicações na área, dentre as quais destacamos Fávero e Koch (1983), Koch 

(1999, 2004) e Bentes e Leite (2010). 

  Em Bentes e Leite (2010, p. 41-45), encontramos a seguinte cronologia dos 

estudos da Linguística Textual no Brasil: 

 

1- as pesquisas em Linguística Textual no Brasil se iniciam com os estudos 

sobre coesão e coerência desenvolvidos, principalmente, por Marcuschi, 

Koch e Fávero; 

2- em seguida, “a preocupação com as formas de representação dos 

conhecimentos na memória, os processos inferenciais, o processamento 

cognitivo de textos escritos e orais etc. passam a fazer parte do programa da 

LT no Brasil” (BENTES; LEITE, 2010, p. 41). Foi a chamada virada cognitiva; 

3- a etapa seguinte se caracteriza pela chamada “virada sociocognitiva” (KOCH, 

2007 apud BENTES; LEITE, 2010, p. 41) e a tônica recai no entendimento de 

que “a cognição é um fenômeno situado” (BENTES; LEITE, 2010, p. 42), ou 

seja, é preciso incorporar os “aspectos sociais, culturais e interacionais à 

compreensão do processamento cognitivo” (BENTES; LEITE, 2010, p. 42). 

Nessa etapa, a noção de contexto e a concepção interacional e dialógica da 

linguagem recebem especial atenção, bem como muitas “questões 

pertinentes para a “agenda de estudos da LT”, dentre as quais se destacam a 

referenciação, as diversas formas de progressão textual [...], a dêixis textual, 

o processamento cognitivo do texto, os gêneros [...], questões ligadas ao 

hipertexto, à intertextualidade” (BENTES; LEITE, 2010, p. 42-43), entre 

outras. 
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4- no momento atual, “o campo alargou-se ainda mais com os 

estudos de Marcuschi sobre os gêneros orais, [...] o que veio permitir um 

diálogo bastante frutífero com a literatura sociológica, antropológica, a 

psicologia social e outras disciplinas na interação do homem em sociedade” 

(BENTES; LEITE, 2010, p. 43). 

Dessa forma,  

 

Passaram a assumir importância particular [...] questões de ordem 
sociocognitiva, que englobam temas como referenciação, 
inferenciação, acessamento ao conhecimento prévio etc.; e, a par 
destas, o tratamento da oralidade e da relação oralidade/escrita, bem 
como o estudo dos gêneros textuais, que volta a ocupar lugar de 
especial destaque nas pesquisas sobre o texto, revelando-se um 
terreno extremamente promissor, inclusive no campo da didática de 
línguas. [...] Passa-se a estudar os gêneros da mídia falada, [...] da 
música popular, [...] além dos gêneros da internet, que como 
sabemos fica no meio-termo entre a fala e a escrita. [...] Em 
decorrência, ainda, dessa mudança de rumo, vêm se ampliando, 
cada vez mais, os estudos sobre cortesia verbal, polidez, 
preservação e ameaça às faces [...] além de outros, situados na 
região fronteiriça com a sociologia, a Psicologia Social (BENTES; 
LEITE, 2010, p. 43-44). 

 

 Em 2008, aparece no Brasil a tradução da obra de Jean-Michel Adam 

intitulada A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos, na qual o 

autor propõe uma relação entre a linguística textual e a análise do discurso que 

permite pensar o texto e o discurso de forma articulada. 

 Para Adam (2011, p. 25),  

 

A linguística textual tem como ambição fornecer instrumentos de 
leitura das produções discursivas humanas. A linguística não (ou não 
é mais) a “ciência-piloto” das ciências do homem e da sociedade, 
mas tem ainda muito a dizer sobre os textos, e seu poder 
hermenêutico permanece inteiro, sobretudo se ela consentir em abrir-
se às disciplinas que, da Antiguidade até nossos dias, têm o texto 
como objeto (retórica e poética, estilística, filologia e hermenêutica, 
teoria da tradução e genética textual, análise de dados textuais ou 
análise de textos em computador, sem esquecer a história do livro e 
as diversas semióticas). 

   

É no âmbito desse novo quadro teórico que nossa pesquisa se insere, o que 

nos leva a comentá-lo na seção seguinte.  
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2.2 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

 

Para explicar por que insisto em inscrever meus trabalhos 
na LT e em desenvolver uma ATD, direi que os 
pesquisadores das ciências humanas e sociais não levam 
suficientemente a sério o “materialmente observável”, isto é, 
os detalhes semiolinguísticos das formas-sentido 
mediadoras dos discursos. Somos inclusive vários a falar 
em déficit filológico das disciplinas do discurso (ADAM, 
2010b, p. 9). 

 

 

 A Análise Textual dos Discursos é uma abordagem teórica, metodológica e 

descritiva de estudo do texto proposta por Jean-Michel Adam no âmbito da 

Linguística Textual e se propõe a estudar a produção co(n)textual de sentido 

fundamentada na análise de textos concretos (ADAM, 2011, p. 23). 

 Adam (2011) pauta-se no conceito de linguística de texto como linguística de 

sentido proposta de Coseriu (2007, p. 157), para quem 

 

o objeto fundamental de uma linguística de texto como linguística do 
sentido é constituído por procedimentos de criação e compreensão 
do sentido. [...] é evidente que o sentido não pode conceber-se como 
uma dimensão intrínseca dos signos linguísticos: os signos per se 
não possuem sentido. [...] No entanto, eles permitem construir 
sentido no texto15.  

 

 Assim, Adam (2011) propõe a compreensão do texto em sua materialidade 

discursiva a partir do estudo de determinados níveis ou planos de análise. Nessa 

perspectiva, o autor refere-se a uma análise textual dos discursos que aproxima a 

linguística textual da análise do discurso, posto que, para ele, 

 

a análise de discurso precisa da linguística textual porque as 
unidades da linguística clássica, mesmo aquelas da linguística da 
enunciação, não podem ser simplesmente aplicadas para além da 
frase [...]. No contexto de uma teoria da produção cotextual de 
sentido, ela deve favorecer à análise de discurso uma teoria do texto 
que ultrapasse os limites lógico-gramaticais das gramáticas de texto 
(ADAM, 2010a, p. 16). 

 

                                                 
15

 “El objeto fundamental de una lingüística del texto como lingüística del sentido lo constituyen los 
procedimientos de creación y comprensión del sentido. […] el sentido no se puede concebirse como 
una dimensión intrínseca de los signos lingüísticos: los signos lingüísticos per se no poseen sentido. 
Ahora bien, precisamente ellos permiten construir el sentido en el texto”.  
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 Dessa forma, Adam (2011) postula um posicionamento teórico e metodológico 

que objetiva pensar o texto e o discurso em novas categorias a partir de uma 

separação e de uma complementaridade das tarefas e dos objetos da Linguística 

Textual e da Análise de Discurso em uma reflexão epistemológica e uma teoria de 

conjunto que entende o texto como “um objeto empírico tão complexo que sua 

descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias” (ADAM, 2011, p. 25). Por 

essa razão, “é de uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais 

vasto do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos empréstimos 

eventuais de conceitos das diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma 

indispensável coerência” (ADAM, 2011, p. 25). 

Sendo assim, a ATD visa a  

 

“teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares 
no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto. 
[...] concerne tanto à descrição e à definição das diferentes unidades 
como às operações, em todos os níveis de complexidade, que são 
realizadas sobre os enunciados” (ADAM, 2011, p. 63-64). 

 

 É preciso ressaltar que, para Adam (2008, 2010a, 2010b, 2011), o que une a 

Análise Textual dos Discursos ao domínio da Linguística Textual e ao da Análise do 

Discurso são as “práticas discursivas institucionalizadas” (ADAM, 2011, p. 60), ou 

seja, os “gêneros de discurso, cuja determinação pela história deve ser considerada 

pelo viés da interdiscursividade” (ADAM, 2011, p. 60). Em outras palavras é “a 

articulação entre texto, discurso e gênero, redefinindo os campos da Linguística 

Textual e da Análise do Discurso” (PASSEGGI et al., 2010, p. 263), isto é, toda 

atividade de textualização é, necessariamente, uma prática discursiva materializada 

pelos gêneros discursivos. 

Para situar melhor sua proposta, Adam (2012, p. 191) apresenta três 

observações que devem ser consideradas previamente para o entendimento da 

ATD: 

 

- Observação 1- a linguística textual é uma das disciplinas da análise 
de discurso. Definida como um campo interdisciplinar, a AD 
necessita de uma teoria da língua em uso (Saussure fala de <língua 
discursiva>) que não pode desconsiderar a questão do texto como 
unidade de interação humana. A linguística textual é um dos 
subdomínios da AD; 
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- Observação 2- o texto é o objeto de análise da ATD. Ele é o traço 
linguístico de uma interação social, a materialização semiótica de 
uma ação sócio-histórica da fala; 
- Observação 3- Desde que há texto, isto é, reconhecimento do fato 
de que uma série de enunciados forma um todo comunicativo, há 
efeito de genericidade, isto é, inscrição de uma sucessão de 
enunciados em uma classe de discurso. Em outras palavras, não há 
textos sem gênero(s) e é neste sistema de gêneros de uma formação 
sócio-histórica determinada que a textualidade encontra a 
discursividade e que a linguística textual encontra a análise de 
discurso16.  

 

 

 Pelo exposto, podemos observar a aproximação da Linguística Textual e da 

Análise de Discurso, tendo como elemento de intersecção os gêneros discursivos. É 

importante ressaltar que Adam, quando fala de Análise de Discurso, não está se 

referindo à Análise do Discurso de linha francesa ou americana, mas de toda e 

qualquer análise que se faça a partir dos discursos que ocorrem materializados 

pelos gêneros. Daí a utilização da preposição DE e da contração DOS (Análise de 

Discurso/Análise dos Discursos) e não da contração DO utilizada nas vertentes de 

linha francesa e/ou americana (Análise do Discurso). Merece igualmente destaque a 

importância que o texto recebe na Análise Textual dos Discursos. Não se pensa 

mais o texto de maneira descontextualizada e dissociada do discurso, mas, ao 

contrário, o texto passa a ser entendido de forma articulada com o discurso a partir 

do estabelecimento de novas categorias, tendo como elemento de intersecção os 

gêneros, conforme salientado anteriormente. Também merece que destaquemos o 

conceito de genericidade usado pelo autor. Trata-se de um conceito mais amplo que 

“permite pensar a participação de um texto em vários gêneros” (ADAM; HEIDMANN, 

2011, p. 20) “a partir de um diálogo contínuo, sempre conflituoso, entre as instâncias 

enunciativa, editorial e leitora (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 20). Para os autores: 

 

                                                 
16

 “- Remarque 1: la linguistique textuelle est une des disciplines de l´analyse de discours. Définie 
comme un champ interdiciplinaire, l´AD a besoin d´une théorie de la langue en emploi (Saussure 
parlait de <langue discursive>) que ne peut éluder la question du text comme unité d´interaction 
humaine. La linguistique textuelle est donc un sous-domaine de l´AD; 
- Remarque 2: le texte est l´objet d´analyse de l´ATD. Il est la trace langagière d´une interaction 
sociale, la matérialisation sémiotique d´une action socio-historique de parole; 
 - Remarque 3: Dès qu´il y a texte, c´est-à-dire reconnaissance du fait qu´une suite d´énoncés forme 
un tout de communication, il y a effet de généricité, c´est-à-dire inscription de cette suite d´énoncés 
dans une classe de discours. En d´autres termes, il n´y a pas de textes sans genre(s) et c´est par le 
système de genre d´une formation socio-historique donnée que la textualité rejoint la discursivité et 
que la linguistique textuelle retrouve l´analyse de discours”. 
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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). Considerar essa heterogeneidade 
genérica é [...] o único meio de aproximar a complexidade de 
procedimento que liga um texto ao interdiscurso de uma formação 
social dada (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 21). 

 
 

Com esse entendimento, afirma Monte (2014, p. 8), Adam e Heidmann 

consideram que os seguintes elementos da textualidade são afetados pelo conceito 

de genericidade: a) as configurações semânticas; b) o regime de interpretação dos 

enunciados; c) os modos de responsabilidade enunciativa; d) objetos comunicativos; 

e) estilo e composição. 

 Aliado a tais observações, é preciso considerar o esquema apresentado em 

Adam (2011, p. 61), que oferece elementos para o entendimento do texto como uma 

prática discursiva analisada à luz de determinados planos ou níveis de análise 

linguística, conforme nos mostra o esquema a seguir: 

 

Esquema 1: Níveis da análise de discurso e níveis da análise textual 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61). 
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Assim, propõe Adam que todo discurso apresenta um objetivo, uma ação, 

uma intencionalidade (N1), que se desenvolve numa interação (N2) situada em 

determinada formação discursiva (N3) no uso específico da língua.  

O texto, por sua vez, possui uma linearidade, um encadeamento a partir das 

proposições enunciadas (N4) que formarão as sequências ou planos de texto no 

nível composicional (N5), que podem ser analisadas: 

a) no nível semântico (N6) – apoiado “na noção de representação discursiva e 

em noções conexas (anáforas, correferências, isotopias, colocações), que 

remetem ao conteúdo referencial do texto” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152); 

b) no nível enunciativo (N7) – baseado “na noção de responsabilidade 

enunciativa, que corresponde às ‘vozes’ do texto, à sua polifonia” 

(RODRIGUES et al., 2010, p. 152);  

c) no nível argumentativo (N8) – que considera que os objetivos se manifestam 

como atos de discurso corroborando para a orientação argumentativa do 

texto. 

 

 Pelo esquema 1, podemos perceber que a proposta de Adam (2011) busca 

uma análise fina e detalhada dos dados empíricos, ou seja, devemos analisar 

apenas o que se encontra evidente na “realidade material” (ADAM, 2010b, p. 10) do 

texto. Nesse sentido, o gênero, como uma prática discursiva materializada, 

encontra-se intermediando o texto na intersecção entre texto e discurso. O gênero é, 

pois, uma categoria de análise que se encontra no mesmo nível das demais 

propostas por Adam, conforme salienta o próprio autor: 

 

É esta direção que meus trabalhos têm explorado desde o final da 
década de 1990, tanto na descrição de diferentes gêneros de 
discurso e da teorização da genericidade de todo texto, quanto da 
integração da linguística textual na análise de discurso que decorre 
da ideia de gênero como um primeiro nível integrador17 (ADAM, 
2014, p. 303). 

 

 É importante destacar que a proposta de Adam (2011) articula sintaxe, 

semântica e pragmática ao estudar a linearidade ou organização sintagmática do 

                                                 
17

 “C'est cette direction que mes travaux ont explorée depuis la fin des années 1990, tant du côté de la 
description de différents genres de discours et de la théorisation de la généricité de tout text que de 
l'intégration de la linguistique textuelle dans l'analyse de discours qui découle de cette idée du genre 
comme premier niveau intégrateur”. 
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texto no (N5) a partir da dimensão semântica (N6) e enunciativa (N7). Destacamos, 

outrossim, que se trata de uma abordagem diferente da visão tradicional, uma vez 

que aqui a materialidade do texto é entendida como “detalhes semiolinguísticos das 

formas-sentido mediadoras dos discursos” (ADAM, 2010b, p. 9), ou seja, não diz 

respeito a analisar os signos linguísticos apenas do ponto de vista formal, 

dissociados dos seus contextos de uso, mas sim de estudar tais elementos a partir 

de seu entendimento textual e discursivo. 

Essa proposta de Adam (2011) de estudar o texto a partir de determinados 

níveis de análise é considerada por ele mesmo como uma particularidade de seu 

modelo teórico e também é explicada pelo próprio autor (2012) ao postular as razões 

teóricas, metodológicas e didáticas que o levaram a propor tal procedimento de 

análise. Vejamos o que nos diz Adam (2012, p. 192-193): 

 

- Das razões teóricas: existem teorias parciais pertinentes nos 
diferentes níveis. Assim, a teoria dos atos de fala ou atos ilocutórios 
(Austin, Searle, etc.) é uma teoria parcial do nível N8; a teoria dos 
gêneros é uma teoria do nível N3; a teoria das sequências textuais 
que eu desenvolvo é uma teoria parcial do nível N5; a linguística da 
enunciação (Benveniste) e a teoria do ponto de vista (Rabatel, Nølke) 
são as teorias do nível N7; a teoria da argumentação na língua 
(Ducrot) é uma teoria dos níveis N8 e N6. O nível N1 é perfeitamente 
teorizado por pesquisadores que se posicionam no interacionismo 
(Bronckart) e é o objeto principal das teorias interacionistas e 
conversacionais, enquanto o nível N2 é o objeto clássico da análise 
do discurso francesa (Pêcheux), bem conhecida no Brasil. 
- Das razões metodológicas e didáticas: a complexidade do objeto 
de estudo é tal, que é metodologicamente necessário dividir e 
distinguir o momento da análise do momento da teorização. Cada 
nível é a meu ver um momento de análise, uma unidade de pesquisa 
e de ensino (esse é um aspecto didático que eu considero como 
mais importante) ligado aos outros, mas suficientemente distintos 
para formar um todo. Na verdade, um texto pode ser descrito usando 
apenas um nível de análise, usando a teoria pertinente de cada nível. 
A questão é ver que nós estamos, então, diante de um objeto parcial 
de alta complexidade, que requer uma descrição de uma teoria mais 
vasta18. 

                                                 
18

 “- Des raison théoriques: il existe des théories partielles pertinentes de ces différents niveaux. 
Ainsi la théorie des actes de discours ou actes ilocutoires (Austin, Searle, etc) est une théorie partielle 
du niveau N8; la théorie des genres est une théorie du niveau N3; la théorie des séquence textuelles 
que j´ai développée est une théorie partielle du niveau N5; la linguistique de l´enonciation 
(Benveniste) et les théories du point de vue (Rabatel, Nølke) sont des théories du niveau N7; la 
théorie de l´argumentation dasn la langue (Ducrot) est une théorie des niveaux N8 et N6. Le niveau 
N1 est parfaitment théorisé par les chercheurs qui se positionnent dans l´interactionnisme (Bronckart) 
et c´est l´objet principal des théories interactionnistes et conversationnelles, tandis que le niveau N2 
est l´objet classique de l´analyse de discours française (Pêcheux), bien connue au Brésil. 
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Ainda para dar coerência e sustentabilidade teórico-metodológica a sua 

proposta, Adam (2011) propõe uma unidade textual elementar, isto é, uma unidade 

mínima de sentido chamada proposição-enunciado. Para isso, o autor discorre sobre 

as noções de frase e de período e afirma que “a noção de frase dificilmente pode ser 

mantida como uma unidade de análise textual. Ela é, certamente, uma unidade de 

segmentação (tipo)gráfica pertinente, mas sua estrutura sintática não apresenta uma 

estabilidade suficiente” (ADAM, 2011, p. 104). Para ele, a noção de frase é pouco 

precisa, enquanto a noção de proposição-enunciado permite dar conta de uma 

porção de texto mais definida. Podemos verificar isso quando Adam destaca a 

necessidade de 

 

[...] uma terminologia metalinguística que permita descrever uma 
complexidade de unidades mínimas das quais a gramática não 
permite, por si só, dar conta. Temos necessidade, 
metalinguisticamente, de uma unidade textual mínima que marque a 
natureza do produto de uma enunciação (enunciado) e de 
acrescentar a isso a designação de uma microunidade sintático-
semântica (a que o conceito de proposição atende, finalmente, 
bastante bem). Ao escolher falar de proposição-enunciado, não 
definimos uma unidade tão virtual como a proposição dos lógicos ou 
a dos gramáticos, mas uma unidade textual de base, efetivamente 
realizada e produzida por um ato e enunciação, portanto, como um 
enunciado mínimo (ADAM, 2011, p. 106). 

 

        

 Nesse sentido, continua Adam (2012, p. 194-195): 

 

Chamo de “proposição” – sem especificar a cada microproposição – 
para reforçar o fato de que se trata de uma microunidade sintática e 
de uma microunidade de sentido. Conservo da proposição clássica a 
ligação entre um objeto de discurso (“sujeito” ou “tema”) e o que é 
dito a respeito por intermédio (enunciação verbal) ou não 
(enunciado nominal) de um predicado verbal. Toda proposição-
enunciado implica três dimensões complementares às quais se 
acrescenta o fato de que não existe enunciado isolado: mesmo 

                                                                                                                                                         
- Des raisons méthodologiques et didactiques: la complexité de l´objet d´étude est telle, qu´il est 
méthologiquement nécessaire de le diviser et de distinguer des moments d´analyse et même de 
théorisation. Chaque niveau constitue à mes yeux un moment d´analyse, une unité e recherche et 
d´enseignement (c´est un aspect didactique que je considère comme très important) liée aux autres 
mais assez distincte des autres pour former un tout. En fait, on peut décrire un texte en se contentant 
d´un niveau d´analyse et en s´appuyant sur une théorie consistante de ce niveau. Le tout est de bien 
voir qu´on n´opère alors qu´une description partielle d´un objet de très haute complexité qui demande 
une théorie plus vaste”.  
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aparecendo isolado, um enunciado elementar liga-se a um ou a 
vários outros e/ou evoca um ou vários outros em resposta ou como 
simples continuação. Essa condição de ligação (N4 e N5) é, em 
grande parte, determinada pela orientação argumentativa do 
enunciado. As três dimensões complementares de toda proposição 
enunciada são: uma dimensão enunciativa [B-N7] que se encarrega 
da representação construída verbalmente de um conteúdo 
referencial [A-N6] e lhe dá uma certa potencialidade argumentativa 
que lhe confere uma força ou valor ilocucionário mais ou menos 
identificável [C-N8]19.     

 

 Assim, a proposição-enunciado de Adam (2011) constitui-se de uma unidade 

enunciativa e textual, produto de um ato de enunciação e enunciada por um 

enunciador inseparável de seu coenunciador, como aponta o próprio autor. 

 É importante salientar que em nossa investigação assumimos como unidade 

mínima de análise a proposição-enunciado de Adam, a qual consideramos como 

todo enunciado realizado por um ato de enunciação e marcado pela predicação, por 

um elemento peritextual e/ou por um elemento morfossintático. Nesse sentido, 

entendemos que a identificação da proposição-enunciado ocorre a partir de três 

critérios, a saber: 

 

1- um critério do sentido – cada ato de enunciação deverá expressar um 

enunciado único com sentido completo, muito embora esse sentido completo 

somente se configure em constante diálogo com os demais atos enunciativos 

que formam o todo textual; 

2- um critério sintático – marcado pela predicação verbal; 

3- um critério gráfico e/ou morfossintático – marcado pela presença de um 

elemento de pontuação e/ou de um conector. 

 

                                                 
19

 Je parle de <proposition> - sans préciser chaque fois micro-proposition - afin de souligner le fait 
qu´il s´agit à la fois d´une micro-unité syntaxique et d´une micro-unité de sens. Je retiens de la 
proposition classique le lien entre un objet du discours (<sujet> or <thème> et ce qui en est dit à l´aide 
(énincé verbal) ou non (énoncé nominal) d´un prédicat verbal. Toute proposition-énoncé comporte 
trois dimensions complémentaires auxquelles s´ajoute le fait qu´il n´existe pas d´énoncé isolé: même 
apparsaissant seul, un énoncé élémentaire répond à un ou plusieurs autress et / ou en appelle un ou 
plusieurs autres en réponse ou simple continuation. Cette condition de liage (niveaux N4 et N5) est en 
grande partie déterminée par l´orientation argumentative de l´énoncé. Les trois dimensions 
complémentaires de toute proposition énoncée sont: une dimension énonciative [B-N7] qui prend en 
charge la représentation construite verbalement d´un contenu référentiel [A-N6] et lui donne une 
certaine potentialité argumentative qui lui confére une force ou valuer illocutoire plus ou moins 
identifiable [C-N8]. 
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  Dessa forma, assumimos com Adam (2011) que o texto é um todo formado 

por uma ou mais proposição-enunciado e submetido a duas operações de 

textualização, operação de segmentação e operação de ligação, destacadas no 

esquema a seguir de Adam (2011), que aponta tanto a construção das unidades 

semânticas como os processos de continuidade pelos quais se reconhece um 

segmento textual: 

Esquema 2: Operações de textualização 

 
Fonte: Adam (2011, p. 64). 

 

 Apresentados alguns dos pressupostos fundamentais da ATD, é importante 

salientar que, em nossa investigação, focalizamos o nível enunciativo baseado na 

noção de responsabilidade enunciativa, que será discutida no capítulo 4. 
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3 O DISCURSO JURÍDICO 

 

 

3.1 AS CARACTERÍSTICAS DO DISCURSO JURÍDICO 

 

 

O discurso jurídico pertence, pois, ao uso da língua. [...] Ele 
é um emprego da língua

20
 (CORNU, 2005, p. 207).  

 

 

 

 As discussões mais recentes que envolvem os fenômenos da linguagem a 

consideram não apenas como elemento de comunicação, mas, sobretudo, como 

prática interativa e social que permeia todos os setores de nossas vidas. Essas 

discussões, aliadas ao crescente interesse que o discurso jurídico, doravante DJ, 

tem despertado no âmbito dos estudos linguísticos, abrem espaços para o debate no 

campo interdisciplinar Linguagem vs Discurso Jurídico com variadas possibilidades 

de estudo, buscando romper o divórcio entre essas duas áreas do saber que 

apresentam uma série de intersecções.   

 Nesse panorama, surge, de início, uma questão central que, a nosso ver, os 

estudiosos da relação Linguagem vs Discurso Jurídico deveriam pensar juntos, qual 

seja: o que é o DJ e quais são suas características?     

O discurso jurídico caracteriza-se pela enunciação de atos de discurso que 

ocorriam inicialmente de forma oral. Vejamos o que nos diz Petri (1994, p. 94): 

 

O discurso judiciário, realizado originalmente na oralidade, referia-se 
àqueles discursos levados a efeito por um acusador e por um 
defensor, diante de um juiz que, avaliando os fatos passados, 
deveria se manifestar quanto ao justo ou o injusto. Tratava-se, pois, 
de discursos realizados nos tribunais. 

 

Tradicionalmente, o DJ tem sido considerado um discurso especializado e já 

em Saussure (2008, p. 30) podemos encontrar uma alusão a esse entendimento 

quando o autor afirma que “um grau avançado de civilização favorece o 

                                                 
20

 “Le discourse juridique appartient donc à l’usage de la langue. [...] Il est un emploi de la langue”.  
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desenvolvimento de certas línguas especiais (língua jurídica, terminologia científica, 

etc.)”.  

Calvi (2013, p. 15) diz: 

 

As línguas de especialidade (LE), chamadas também linguagens 
para (ou com) fins específicos, entre outras denominações, são 
variedades funcionais da língua que se desenvolveram 
historicamente como instrumentos de comunicação em um 
determinado âmbito científico ou profissional. Estas linguagens se 
baseiam nas estruturas fonéticas, gramaticais e léxicas de uma 
língua natural e se caracterizam pela formação de uma terminologia 
própria, assim como pela preferência por certas formas gramaticais e 
discursivas. Em outras palavras, cada esfera da atividade humana 
seleciona os meios linguísticos mais adequados para expressar seus 
próprios conceitos da forma mais clara possível e para favorecer a 
comunicação entre os especialistas, ou entre estes e o público21.  

   

Nesse sentido, Beltrán, Lobato e Gargallo (2012, p. 22) afirmam que “estas 

línguas de especialidade se desenvolvem em relação com os avanços das ciências 

e da tecnologia ou com as atividades profissionais com objeto de transmitir 

conhecimentos especializados”22 e chamam a atenção para o fato de que há um 

grande número de classificação para esses discursos especializados, como, por 

exemplo, Langue spécialisée, Langue de specialité, Français  instrumental, Français 

sur objectifs spécifiques, em Francês; Special Language, Languages for Specific 

Purposes, English for Specific Purposes, em Inglês; Arbeitssprache, Technolekt, 

Fachsprache y Sprache im Fach, em Alemão; Languaggi settoriali, Microlingue, em 

Italiano; Lenguas especiales, Lenguaje científico, Discurso científico-técnico, 

Lenguajes especializados/lengua especializada, Lengua de especialidad, Lengua 

para propósitos o fines específicos, Lenguas académicas y profesionales, em 

Espanhol. 

Destacamos que os termos língua/linguagem são usados indistintamente 

nesse contexto e que 

                                                 
21

 “Las lenguas de especialidad (LE), llamadas también lenguajes para (o con) fines específicos, entre 
otras denominaciones, son variedades funcionales de la lengua que se han desarrollado 
históricamente como instrumentos de comunicación en un determinado ámbito científico o 
profesional. Estos lenguajes se basan en las estructuras fonéticas, gramaticales y léxicas de una 
lengua natural y se caracterizan por la formación de una terminología propia, así como por la 
preferencia por ciertas formas gramaticales y discursivas. En otras palabras, cada esfera de la 
actividad humana selecciona los medios lingüísticos más adecuados para expresar sus propios 
conceptos de la forma más clara posible y para favorecer la comunicación entre los expertos, o entre 
éstos y el público”. 
22

 “Estas lenguas de especialidad se desarrollan en relación con los avances de las ciencias y la 
tecnología o con las actividades profesionales con objeto de transmitir conocimientos especializados”.  



 37 

 

os dois vocábulos se alternam frequentemente nos estudos do setor, 
ainda que certos autores declarem sua preferência por um dos 
termos. Lerat (1997), por exemplo, observa que o inglês language 
tem a seu favor o duplo sentido de “atividade linguística” e “língua”; 
mas na língua francesa, que herdou a distinção saussuriana entre 
língua (entendida como sistema) e fala (a realização do falante), é 
melhor falar em língua (matização conceitual que se pode aplicar ao 
espanhol e ao italiano)23 (CALVI, 2013, p. 20).  

 

Em meio a essa confusão terminológica, surge outra questão: existe uma 

língua/linguagem especializada diferente da língua comum? Trazendo essa questão 

para nosso âmbito de estudo, indagamos: existe uma língua/linguagem jurídica? 

 Beltrán, Lobato e Gargallo (2012, p. 22) afirmam que existem duas posições 

distintas sobre o entendimento de se há ou não diferenças entre língua/linguagem 

especializada e língua geral. A primeira defende que as línguas especializadas são 

códigos completamente distintos da língua geral. A segunda, por sua vez, considera 

que as línguas especializadas são parte da língua geral, embora possuam um léxico 

próprio.  

Parece-nos que as duas posições apresentam um entendimento dicotômico 

do fenômeno, pois, mesmo afirmando que as “línguas especializadas” são parte da 

“língua geral”, os autores de ambas as posições estão diferenciando-as. 

Entendemos que usar o termo “línguas especializadas” é como se estivéssemos 

falando de uma “sublíngua”, e não de uma manifestação da língua em contextos 

específicos.  

Nesse sentido, preferimos adotar o termo discurso especializado, por 

entendermos que se trata de uma língua geral que se atualiza em determinadas 

situações comunicativas, ou seja, os interlocutores do discurso especializado 

interagem na língua de seu país e os discursos especializados de uma comunidade 

ocorrem na língua dessa comunidade. 

Assim, tampouco usaremos os termos língua/linguagem jurídica, mas sim 

discurso jurídico, visto que, em nosso entendimento, o discurso jurídico é uma 

manifestação da língua geral em contextos específicos, sem deixar, pois, de estar 

                                                 
23

 “los dos vocablos se alternan frecuentemente en los estudios del sector, aunque ciertos autores 
declaran su preferencia por alguno de ellos. Lerat (1997), por ejemplo, observa que el inglés 
language tiene a su favor el doble sentido de ‘actividad lingüística’ y ‘lengua’; pero en la lengua 
francesa, que ha heredado la distinción saussuriana entre langue (entendida como sistema) y parole 
(la realización del hablante), es mejor hablar de langue (matización conceptual que se puede aplicar 
también al español y al italiano). 
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imerso completamente nessa língua geral. Compartilhamos, dessa forma, da 

concepção de Calvi (2013, p. 20), para quem “utilizar a palavra discurso, 

definitivamente, significa colocar a atenção nos fatores comunicativos e pragmáticos, 

considerando a variedade das situações nas quais se produzem a comunicação 

especializada e suas distintas funções”24. “O discurso jurídico pertence, pois, ao uso 

da língua. [...] Ele é um emprego da língua”25 (CORNU, 2005, p. 207).    

Frente ao exposto, concordamos com Prieto (2013, p. 29), ao afirmar: 

 

O jurídico não constitui uma linguagem em si, com individualidade 
autônoma, capaz de canalizar a expressão oral ou escrita 
exclusivamente através de sua via. “Toda linguagem especial – 
afirma PRIETO DE PEDRO – depende estreitamente da língua, de 
cuja variedade é uma manifestação e, por princípio, seus elementos 
específicos têm menos peso que os comuns. Esta regra também se 
utiliza com a linguagem legal no que se refere ao seu léxico que, em 
sua maior parte, pertence ao léxico comum da língua”26. 

 

Na mesma linha de entendimento do discurso jurídico como “textos de 

especialidade” encontra-se Montolío (2011). Para ela, “está fora de dúvidas que os 

textos jurídicos são textos de especialidade e, em consequência, como qualquer 

documento de um âmbito específico de conhecimento, implicam um conteúdo 

complexo, que, neste caso, requer do receptor certo conhecimento das leis e de seu 

funcionamento”27 (MONTOLÍO, 2011, p. 70).  

Assim, faz-se necessário que conheçamos as principais características do DJ 

para que possamos melhor compreendê-lo, uma vez que o referido discurso “é 

escuro para a maior parte dos cidadãos que não sabem interpretar muitas das 

                                                 
24

 “Utilizar la palabra discurso, en definitiva, significa poner el acento en los factores comunicativos y 
pragmáticos, teniendo en cuenta la variedad de las situaciones en las que se produce la 
comunicación especializada y sus distintas funciones”. 
25

 “Le discourse juridique appartient donc à l’usage de la langue. [...] Il est un emploi de la langue”. 
26

 “el jurídico no constituye un lenguaje en sí, con sustantividad autónoma, capaz de canalizar la 
expresión oral o escrita a través de su cauce exclusivamente. ‘Todo lenguaje especial – afirma 
PIETRO DE PEDRO – depende estrechamente de la lengua, de cuya variedad es una manifestación 
y, por principio, sus elementos específicos tienen menos peso que los comunes. Esta regla se cumple 
con el lenguaje legal en lo relativo a su léxico que, en si mayor parte, pertenece al léxico común de la 
lengua’”. 
27

 “está fuera de duda que los textos de especialidad y, en consecuencia, como cualquier documento 
de un ámbito específico de conocimiento, implican un contenido complejo, que, en esto caso, requiere 
del receptor cierto conocimiento de las leyes y de su funcionamiento”. 
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normas jurídicas, que, ademais, afetam diretamente em suas vidas de cidadãos 

livres em uma sociedade democrática”28 (VIVANCOS, 2012, p. 203). 

 Para Bittar (2010, p. 199), “não é qualquer discurso sobre questões jurídicas 

que pode ser chamado de discurso jurídico”. Dessa forma, “nem tudo o que é acerca 

de acontecimentos jurídico-judiciários, acerca de realidades jurídicas, acerca de 

sistemas e problemas jurídicos, pode ser colocado sob o título de discurso jurídico, 

num sentido próprio e estrito do termo”. Conforme o autor, o discurso jurídico 

apresenta as seguintes características: 

 

1) é uma linguagem técnica29, 2) constrói-se a partir de experiências 
da vida ordinária, 3) ocorre intraculturalmente, 4) possui ideologia, 5) 
exerce poder, 6) seu caráter é, normalmente, performativo, e sua 
apresentação se faz, fundamentalmente, por meio de pressupostos 
lógico-deônticos (BITTAR, 2010, p. 199). 

 

Pensamento divergente do de Bittar (2010) é o de Cornu (2005, p. 15), ao 

afirmar que “todo enunciado do direito é um discurso jurídico”30. Para Cornu (2005), 

o DJ se caracteriza por apresentar: 

 

1- uma linguagem plural; 

2- uma linguagem de especialidade; 

3- uma linguagem de grupo; 

4- uma linguagem profissional; 

5- uma linguagem cultural, tradicional e histórica; 

6- uma linguagem pública, social e cívica; 

7- uma linguagem técnica; 

8- uma linguagem plurifuncional; 

9- uma linguagem pluridimensional. 

 

Na mesma linha de raciocínio de Cornu (2005), Varó e Hughes (2009) já 

haviam considerado que todos os enunciados do âmbito do direito são discurso 

                                                 
28

 “resulta oscuro para la mayor parte de los ciudadanos que no saben interpretar muchas de las 
normas jurídicas, que, además, les afectan directamente en su vida de ciudadanos libres en una 
sociedad democrática”. 
29

 Reproduzimos a nomenclatura do autor, no entanto, continuamos optando por usar o termo 
discurso jurídico ao invés de linguagem jurídica, conforme explicitamos anteriormente. 
30

 “tout énoncé de droit est un discours juridique”. 
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jurídico. Nesse sentido, Varó e Hughes (2009) propõem que o discurso jurídico se 

caracteriza por apresentar um vocabulário que pode ser dividido em cinco grupos: 

 

1- vocabulário técnico: grupo de palavras, a priori, exclusivas do âmbito jurídico, 

mas que também podem ser usadas em outros contextos comunicativos; 

2- vocabulário semitécnico ou subtécnico: grupo de palavras da língua comum 

que adquirem um significado no âmbito jurídico; 

3- vocabulário geral de uso frequente no Direito: grupo de palavras da língua 

comum que, sem perder seu significado próprio, entram, esporadicamente, no 

discurso jurídico; 

4- outros registros linguísticos: grupo de palavras encontradas no âmbito jurídico 

como, por exemplo, expressões coloquiais de testemunhas, expressões dos 

peritos, expressões marginais etc.; 

5- grupo de termos técnicos não jurídicos: grupo de palavras técnicas de áreas 

como, por exemplo, medicina, mercado financeiro, tecnologias, engenharias, 

informática, dentre outras milhares de especialidades do mundo moderno. 

 

Na mesma direção de Varó e Hughes (2009), Zabalza (2013, p. 147-148) 

considera que o discurso jurídico  

 

é o resultado de uma progressiva evolução na qual se aprecia, por 
um lado, a base conceitual e terminológica do Direito romano 
difundido na época do Império Romano [...] por outro, os códigos 
napoleônicos, que constituem o reflexo das novas realidades 
políticas e sociais, como o ideário da Revolução Francesa31. 

 

Para Zabalza (2013, p. 148), “a partir da Segunda Guerra Mundial, a 

influência dos Estados Unidos na nova situação econômica e política se reflete 

também na organização conceitual do direito e, como consequência, em seu 

                                                 
31

 “es el resultado de una progresiva evolución en la que se aprecia, por un lado, la base conceptual y 
terminológica del Derecho romano difundido en la época del Imperio Romano […] por otro, los 
códigos napoleónicos, que constituyen el reflejo de las nuevas realidades políticas y sociales, como el 
ideario de la Revolución Francesa”. 



 41 

correlato linguístico”32. Por isso, “podemos destacar a entrada de um grande número 

de anglicismos em forma de empréstimos”33 (ZABALZA, 2013, p. 148). 

Partilhando ainda do mesmo raciocínio de Varó e Hughes (2009), Zabalza 

(2013) considera que o discurso jurídico é marcado pelo predomínio da escrita. 

Evidencia-se, portanto, uma mudança na materialização do discurso jurídico, que, de 

acordo com Petri (1994), realizava-se, originalmente, na oralidade. Na perspectiva 

dos que caracterizam o discurso jurídico escrito, Zabalza (2013) aponta as seguintes 

características: 

 

1- um vocabulário muito específico e caracterizado pela presença de 

tecnicismos, arcaísmos e latinismos; 

2- no âmbito morfológico, destacam-se as construções impessoais e passivas, 

as locuções, os gerúndios e os particípios; 

3- frequente recurso à nominalização, o que confere ao discurso um caráter 

impessoal e abstrato; 

4- no âmbito sintático, destacam-se os períodos de grande complexidade, com 

numerosas inclusões e orações que interrompem o período subordinado; 

5- elaboração de gêneros textuais próprios e inconfundíveis como, por exemplo, 

a lei, a sentença, a querela, entre outros. 

 

Também na busca de caracterizar o discurso jurídico, Beltrán (2012, p. 65) 

afirma que “a língua jurídica34 é uma das línguas de especialidade mais complexa e 

fixa, com um conservadorismo manifesto, constatado nas frases de caráter 

formulário ou ritual e uma marcada preferência pelos termos de origem latina”35.  

 Para Beltrán (2012), as características gerais do discurso jurídico são: 

 

1- no âmbito geral, busca de neutralidade e de objetividade, através da 

impessoalização e do uso de construções retóricas e cultas; alto grau de 

                                                 
32

 “a partir de la Segunda Guerra Mundial la influencia de los Estados Unidos en la nueva situación 
económica y política se refleja también en la organización conceptual del derecho y, como 
consecuencia, en su correlato lingüístico”. 
33

 “podemos destacar la entrada de un gran número de anglicismos en forma de préstamo”. 
34

 Reproduzimos a nomenclatura da autora, no entanto, continuamos optando por usar o termo 
discurso jurídico, em vez de língua(gem) jurídica, conforme explicitamos anteriormente. 
35

 “La lengua jurídica es una de las lenguas de especialidad más compleja y fija, con un 
conservadurismo manifiesto, constatado en las frases de carácter formulario o ritual, y una marcada 
preferencia por los términos de origen latino”.  
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especialização; terminologia própria; intertextualidade; conservadorismo; 

rigidez formulativa; arcaísmos e cultismos; 

2- no âmbito morfossintático, primazia do uso da primeira pessoa do plural; 

acúmulo de substantivos; presença excessiva de adjetivos sem elementos 

conectores; uso frequente de nominalizações e de construções com gerúndio; 

predomínio da voz passiva;  

3- no âmbito léxico, uso de palavras da língua comum que adquirem significado 

específico, mas também terminologia própria; uso de prefixos cultos; 

frequência de palavras compostas; frequência de cultismos, locuções latinas, 

eufemismos, siglas e abreviações; fraseologia arcaica.    

 

 Álvarez (2002, p. 50) também considera os escritos jurídicos como “línguas 

especiais ou setoriais” estabelecidas e validadas pela tradição herdada do Direito 

Romano. A autora distingue os textos jurídicos em dois tipos, a saber: 

 

1- Textos que indicam a manifestação concreta das leis – textos jurídicos 

emitidos pelos legisladores; 

2- Textos que indicam a aplicação das leis – textos jurídicos responsáveis pela 

aplicação das leis da legislação por profissionais do direito. 

 

A autora ainda ressalta que os textos jurídicos apresentam uma organização 

preestabelecida, convencional e conservadora que, na busca de precisão e de rigor, 

costumam cair na reiteração exagerada. Nesse sentido, Álvarez (2002, p. 53-55) 

destaca algumas características que os textos jurídicos possuem: 

 

a) características morfossintáticas: 

- tendência generalizada a utilizar substantivos, mais especificamente 

substantivos abstratos, dado o caráter “universal” inerente a toda lei; 

- usa e abusa das construções com gerúndio; 

- junto ao emprego do gerúndio, não se pode esquecer a presença de 

numerosos infinitivos e particípios; 

- reiterada repetição de locuções prepositivas e adverbiais que 

proporcionam um particular caráter ao texto jurídico, pois contribuem 

para retardar a informação, modulando com lentidão o ritmo da prosa 
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jurídica. Junto a essas locuções, utilizam-se com muita frequência 

também as locuções “nominais” e “preposicionais”; 

- utilização de sequências oracionais muito extensas. Às vezes, há 

escassez de conectores, dado o elevado número de formas nominais 

que aparecem nos textos. Esse fato repercute diretamente na 

interpretação, pois obriga o receptor a manter-se em constante “alerta”, 

para lograr o matiz semântico adequado a cada caso e, assim, 

interpretar corretamente o escrito. 

 

b) características lexicais: 

- uso frequente de latinismos; 

- uso de palavras de uso cotidiano com significado muito especializado; 

- apresenta vocábulos de frequente uso, porém de difícil delimitação de 

seus significados, dada a polissemia existente neles.    

 

Frente ao exposto, Prieto (2013, p. 28) afirma: 

 

O especialista em nosso caso, o jurista, toma posse de sua 
singularidade expressiva e tende a acentuá-la como manifestação de 
sua situação profissional distinta e inalcançável para os que não são 
de seu âmbito profissional. Acreditam, assim, certos juristas que a 
maneira mais eficaz de manter e acrescentar sua linguagem 
especializada é diferenciá-la das demais, da comum, através da 
escuridão ininteligível; tal escuridão – comenta Bonifácio DE LA 
CUADRA – inscreve-se em uma concepção assistemática e 
obscurantista do Direito, de modo que as resoluções jurídicas e as 
decisões judiciais ficam somente em poder dos especialistas 
teóricos, dos especialistas aplicadores e dos especialistas críticos, 
envolvidos em um jargão inacessível aos cidadãos afetados36.    

 

A partir das diferentes perspectivas apresentadas, bem como com base nas 

leituras e análises que fizemos sobre o tema, elaboramos o seguinte quadro com as 

características que são as mais recorrentes no discurso jurídico. 

                                                 
36

 “El especialista en nuestro caso, el jurista, toma posesión de su singularidad expresiva y tiende a 
acentuarla como manifestación de su situación profesional distinta e inalcanzable  para los que no 
son de su cuerda profesional. Creen así ciertos juristas que la manera más eficaz de mantener y 
acrecentar su lenguaje especializado es diferenciarlo de los demás, del común, a través de la 
oscuridad inentendible; tal oscuridad – comenta Bonifacio DE LA CUADRA – se inscribe en una 
concepción asistemática y oscurantista del Derecho, de modo que las claves jurídicas y las 
decisiones judiciales quedan sólo en poder de los expertos teóricos, los expertos aplicadores y los 
expertos críticos, envueltos en una jerga inaccesible a los ciudadanos afectados”.  
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Quadro 1: Síntese das características do Discurso Jurídico 

NÍVEIS CARACTERÍSTICAS 

PRAGMÁTICO E 
ENUNCIATIVO 

- é um discurso especializado; 
- é possuidor de um grande poder sócio, histórico, 
linguístico, político e cultural; 
- é fortemente ideológico; 
- é conservador;  
- é essencialmente argumentativo; 
- é complexo e marcado pela opacidade; 
- exerce poder; 
- busca a neutralidade e a objetividade; 
- raramente se adequa aos aspectos socioculturais 
dos cidadãos com os quais interage, o que acarreta 
erros por inadequação ao registro da língua; 

MORFOSSINTÁTICO 

- parágrafos e períodos longos, de grande 
complexidade e com abundância de orações 
intercaladas; 
- alteração na ordem habitual da oração; 
- uso abusivo de subordinação; 
- uso abusivo de pronomes relativos, de particípios e 
de gerúndios; 
- uso frequente de nominalização, de adjetivação e de 
adverbialização; 
- uso frequente de construções impessoais e de 
estruturas passivas; 
- forte presença de locuções; 
- uso de fórmulas e estruturas prontas; 
- uso de estruturas repetitivas; 
- uso de estruturas estereotipadas; 
- sintaxe arcaica; 

LÉXICO-SEMÂNTICO 

- presença forte de tecnicismos, arcaísmos e 
latinismos; 
- forte atividade neológica; 
- frequência no uso de siglas e de abreviações; 
- uso abusivo e, às vezes, equivocado de maiúsculas; 
- é um discurso denso e escuro; 
- é prioritariamente formal, embora determinados 
gêneros do âmbito jurídico apresentem uma mescla de 
registros. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Destacamos que a separação do quadro 1 nos três níveis elencados ocorre 

por/para fins/efeitos didático-metodológicos, uma vez que, em nosso entendimento, 

os referidos níveis dialogam constantemente nos usos específicos da língua. Sendo 

assim, embora concordemos que elementos da língua também podem ser 

estudados/considerados no nível pragmático, optamos por destacar mais os 

aspectos discursivos, deixando as marcas de língua mais salientes no nível 
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morfossintático. Já no nível léxico-semântico, buscamos observar determinados 

vocábulos usados no âmbito do discurso jurídico e as relações de sentido 

estabelecidas por eles. Assim, considerando que nosso trabalho se insere no polo 

funcionalista da linguagem, entendemos que os âmbitos léxico-semântico e 

morfossintático somente podem ser estudados no quadro mais amplo da pragmática 

e da enunciação, ligados aos contextos comunicativos e às regularidades de uso. 

Finalmente, ressaltamos que entendemos o DJ como um discurso 

especializado, que afeta diretamente a todos os cidadãos da vida social, embora se 

materialize em textos de um domínio discursivo específico, marcado quase sempre 

pela opacidade e possuidor de um grande poder sócio, histórico, linguístico, político, 

cultural e ideológico. 

Ressaltamos, outrossim, que o DJ é um discurso que se produz nas práticas 

sociais, considerando o uso e o funcionamento da linguagem em contextos reais e 

diversificados. Nesse entendimento, é oportuna uma discussão acerca de 

características de gêneros discursivos do âmbito jurídico, uma vez que é através 

deles que o discurso se materializa.   

 

3.2 GÊNEROS DISCURSIVOS DO ÂMBITO JURÍDICO 

 

Podemos afirmar, definitivamente, que existem uns 
modelos rígidos e repetitivos impostos pela cultura jurídica 
herdada, pelos hábitos profissionais, pelos costumes 
sociais e, inclusive, pela formação acadêmica. Tudo isso 
forma uma seleção de conteúdos, uma maneira de expor os 
fatos, uma retórica e uma percepção de mundo que 
aparecem moldados de forma inequívoca em cada 
realização textual do âmbito jurídico. Se a esta realização 
textual concreta nós somarmos um objetivo comunicativo 
claro ou uma função jurídica específica, o resultado é o 
conceito de “gênero jurídico”

37
 (ALBI, 2007, p. 144). 

 

Tradicionalmente, temos considerado que a classificação dos gêneros 

discursivos remonta a Aristóteles, que, em sua Arte Retórica, apresenta a seguinte 

taxonomia: “gênero deliberativo, gênero judiciário e gênero demonstrativo (ou 

epidíctico)” (ARISTÓTELES, 1966).  

                                                 
37

 “Podemos afirmar, en definitiva, que existen unos modelos rígidos y repetitivos que impone la 
cultura jurídica heredada, los hábitos profesionales, las costumbres sociales e incluso la formación 
académica. Todo ello conforma una selección de contenidos, una manera de exponer los hechos, una 
retórica y una percepción del mundo que aparecen plasmados de forma inequívoca en cada 
realización textual del ámbito jurídico. Si a esta realización textual concreta le sumamos un objetivo 
comunicativo claro o una función jurídica específica, el resultado es el concepto de ‘género jurídico’”.  
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Barthes (1975, p. 201) resumiu no quadro, a seguir, as características que 

cada gênero apresentava sob a ótica de Aristóteles. 

 

Quadro 2: Gêneros e sua classificação em Aristóteles 

GÊNEROS 

 1- DELIBERATIVO 2- JUDICIÁRIO 3- EPÍDICO 

Auditório membros de uma 
assembleia 

juízes 
espectadores 

públicos 

Finalidade 
aconselhar / 

desaconselhar 

acusar / 

defender 
louvar / censurar 

Objeto útil / prejudicial justo / injusto belo / feio 

Tempos Futuro passado presente 

Raciocínio 
Exempla entimemas 

comparação 
amplificante 

Lugares-comuns possível / impossível real / não real mais / menos 

Fonte: Adaptado de Barthes (1975, p. 201). 

 

A classificação aristotélica, com o passar do tempo, recategoriza-se nos 

estudos da teoria da literatura, e os gêneros passam a ser classificados também de 

forma tripartida, como lírico ou poético, épico ou narrativo e dramático ou teatral. 

No âmbito linguístico, é Bakhtin que insere o conceito de gêneros discursivos 

como sendo “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262) 

elaborados pelas diferentes esferas do uso da língua. A partir de então, surgem 

muitas produções sobre o tema, dadas a riqueza e a multiplicidade de gêneros 

discursivos existentes. 

Dessa forma, Adam (2011, p. 196) postula que os gêneros discursivos são 

“práticas discursivas institucionalizadas”, ou seja, eventos comunicativos 

estruturados e convencionados. Nessa direção, entendemos que “os conhecedores 

dessas convenções as usam com um maior grau de soltura e criatividade que os 

alheios a elas” (CERVERO, 2006, p. 173).  

Pensamento semelhante é o de García Izquierdo (2007, p. 122), para quem: 

 

O gênero se concebe como um constructo (Monzó, 2002), uma 
abstração que representa uma interface entre o texto e o contexto 
(tanto de partida como de chegada) (V. Montalt, 2003); uma 
categoria que, longe de ser estática, pode mudar em função de 
diferentes parâmetros culturais e socioprofissionais. E este caráter de 
mudança permite, por uma parte, explicar a dificuldade de 
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classificação de alguns gêneros (aqueles que estão menos 
convencionalizados) e, por outra, permite-nos validar classificações 
abertas por âmbitos socioprofissionais com finalidade investigadora, 
que poderão (e deverão) ir atualizando-se de acordo com a 
dinamicidade própria de cada âmbito38.  

 

Daí a importância de estudarmos tais práticas discursivas ou gêneros 

discursivos, uma vez que o bom ou mau desenvolvimento dessas práticas exerce 

influências que podem ser positivas e/ou negativas nos processos de interação 

social. No âmbito jurídico, o bom ou mau desenvolvimento dos gêneros também 

exerce influência nos processos jurídicos, inclusive nas sentenças prolatadas, posto 

que o gênero sentença encerra o processo jurídico e se trata do “gênero jurídico 

mais ambicioso, complexo e interessante, já que em seu seio inclui grande 

variedade de tipos de discurso e numerosos fragmentos pertencentes a outros 

gêneros jurídicos”39 (MONTOLÍO, 2011, p. 75.)  

Seguindo esse mesmo raciocínio, Bhatia (1997 apud ALBI, 2007, p. 148) 

ressalta que aplicar a teoria dos gêneros ao discurso jurídico “desperta no aprendiz 

um desejo explícito de participar conscientemente na comunidade profissional e um 

sentimento de ‘titularidade compartilhada’ de seus recursos comunicativos em lugar 

de aprender de forma mecânica estruturas e termos”40.   

 Albi (2007), por sua vez, afirma que essa aplicação potencializa, ainda, o 

ensino do discurso jurídico como língua estrangeira e a formação de juristas ou 

tradutores que desejem adquirir um maior domínio de um discurso tão complexo 

como o jurídico.   

 Não podemos esquecer que, para o cidadão comum, os textos do âmbito 

jurídico conquistaram “a hegemonia de ‘dizer’ o valor dos atos sociais de forma 

legitimada e praticamente inquestionável” (MOZDZENSKI, 2008, p. 40) e que a 

compreensão desses textos garante o exercício da cidadania, daí mais uma vez a 

                                                 
38

 “El género se concibe como un constructo (Monzó, 2002), una abstracción que representa una 
interfaz entre el texto y el contexto (tanto de partida como de llegada) (V. Montalt, 2003); una 
categoría que, lejos de ser estática, puede cambiar en función de diferentes parámetros culturales y 
socioprofesionales. Y este carácter cambiante permite, por una parte, explicar la dificultad de 
clasificación de algunos géneros (aquellos que están menos convencionalizados) y, por otra, nos 
permite validar clasificaciones abiertas por ámbitos socioprofesionales con finalidad investigadora, 
que podrán (y deberán) ir actualizándose de acuerdo con la dinamicidad propria de cada ámbito”. 
39

 “género jurídico más ambicioso, complejo e interesante, ya que en su seno incluye gran variedad 
de tipos de discurso y numerosos fragmentos pertenecientes a otros géneros jurídicos”. 
40

 “despierta en el aprendiz un deseo explícito de participar conscientemente en la comunidad 
profesional y un sentimiento de ‘titularidad compartida’ de sus recursos comunicativos en lugar de 
aprender de forma mecánica estructuras y términos”. 
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importância da aplicação da teoria dos gêneros discursivos aos estudos do discurso 

jurídico. 

 Na tentativa de classificar os gêneros jurídicos, Albi (2007, p. 141) afirma que 

eles são “gerados na criação, aplicação, difusão e investigação do Direito”41 e que 

são modelos rígidos e repetitivos impostos pela cultura jurídica com um objetivo 

comunicativo claro ou com uma função jurídica específica, conforme observamos na 

passagem a seguir: 

 

Podemos afirmar, definitivamente, que existem uns modelos rígidos e 
repetitivos impostos pela cultura jurídica herdada, pelos hábitos 
profissionais, pelos costumes sociais e, inclusive, pela formação 
acadêmica. Tudo isso forma uma seleção de conteúdos, uma 
maneira de expor os fatos, uma retórica e uma percepção de mundo 
que aparecem moldados de forma inequívoca em cada realização 
textual do âmbito jurídico. Se a esta realização textual concreta nós 
somarmos um objetivo comunicativo claro ou uma função jurídica 
específica, o resultado é o conceito de “gênero jurídico”42 (ALBI, 
2007, p. 144). 

 

 O autor chama a atenção para a crescente expansão de pesquisas no âmbito 

jurídico e apresenta um quadro no qual podemos ver algumas publicações sobre 

gêneros jurídicos particulares: 

 

Quadro 3: Síntese de publicações sobre Gêneros Jurídicos 

GÊNERO, MACROGÊNERO OU 
SISTEMA DE GÊNEROS 

AUTOR E DATA DO TRABALHO43 

Gêneros de direito privado: acordos de 
vontades (contratos, convênios 
reguladores...) 

Anderson e Keevey-Othari (2004); Borja 
(1998); Cao (1997); Mariotto (2006); 
Férran (2000); Heyden (2004); Jezkova 
(2000); Monzó (2002); Orts (2006).  

Gêneros de direito privado: declarações 
unipessoais de vontade (testamento) 

Bach (1992); Borja (2005); Danet 
(1984); Finegan (1982); Godayol (2005). 

Gêneros judiciais Ortega Arjonilla (2002); Tomás (2005). 

Gêneros jurídico-administrativos de 
propriedade industrial: marcas, patentes. 

Acuyó (2003); Terral (2003); Bazerman 
(1992); Matthew (1991). 

                                                 
41

 “generados en la creación, aplicación, difusión e investigación del Derecho”.  
42

 “Podemos afirmar, en definitiva, que existen unos modelos rígidos y repetitivos que impone la 
cultura jurídica heredada, los hábitos profesionales, las costumbres sociales e incluso la formación 
académica. Todo ello conforma una selección de contenidos, una manera de exponer los hechos, una 
retórica y una percepción del mundo que aparecen plasmados de forma inequívoca en cada 
realización textual del ámbito jurídico. Si a esta realización textual concreta le sumamos un objetivo 
comunicativo claro o una función jurídica específica, el resultado es el concepto de ‘género jurídico’”.  
43

 “As referências completas das obras mencionadas podem ser encontradas em 
[http://www.gitrad.uji.es], fora da bibliografia” (Nota do autor).  
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Gêneros jurídico-administrativos: 
certificados acadêmicos  

Férran (2003); Mayoral (1991); Monzó 
(2003a); Way (2003). 

Gêneros jurídico-econômicos: meios de 
pagamento internacionais 

Acuyó (2002). 

Gêneros divulgativos: jurisprudência, 
comentários de jurisprudência na 
imprensa (Newspapers Law Reports) 

Badger (2003). 

Gêneros legais orais (sistema de 
gêneros) 

Aguessim El Ghazouani (2002); 
Atkinson e Drew (1979); Berk Seligson 
(1990); Goodrich (1987); GRETEL – 
Grupo de Estudios sobre Técnica 
Legislativa (1995); Harris (1988); Lane 
(1990); O’barr (1982). 

Gêneros normativos Aránguez Sánchez e Alarcón Navio 
(2000); Bathia (1983, 1987); De Miguel 
(2000); Kunz (1995); Trosborg (1997); 
Hiltunen (1990); Maley (1987); Sarcevic 
(1988). 

Gêneros notariais Bernà (2006); Casas (2000). 

Sistema de gêneros de direito de família:  
expedientes de crises matrimoniais. 

Calvo Encinas (1999); Soriano (2002). 

Fonte: Albi (2007, p. 145-146). 

   

  Outro autor que busca uma classificação dos gêneros jurídicos é Pardillos 

(2007). Com um enfoque diferente do de Albi (2007), Pardillos (2007) considera que 

os gêneros jurídicos podem ser classificados em “soft” e “hard”. Os gêneros “hard” 

seriam os pertencentes ao que ele chama de núcleo duro como as sentenças, as 

leis, as petições iniciais, dentre outros. Os gêneros “soft”, por sua vez, correspondem 

aos que não são considerados pela tradição como sendo do âmbito jurídico, mas 

que, por algum fator como presença de vocabulário e fraseologia jurídicos, aliados a 

um conteúdo jurídico, poderiam ser considerados como gêneros jurídicos. Vejamos 

alguns exemplos considerados por Pardillos (2007, p. 164) como gêneros jurídicos 

“soft”: 

 

a) para o autor, se o discurso jurídico for delimitado pela “situação de fala”, não 

resta dúvida de que as instruções dadas pelo juiz às testemunhas antes do 

interrogatório seriam consideradas como gêneros “soft”. Também se 

considerariam assim os interrogatórios às testemunhas, as conversas 

informais entre os advogados antes do juízo ou nos corredores, as aulas das 

faculdades de direito ou das escolas de práticas jurídicas, isso sem falar das 
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possibilidades que se abririam se uma delegacia fosse considerada como 

“entorno jurídico” (aspas do autor). 

b) se o discurso jurídico for definido pelo campo ou pelo tema discursivo, 

deveriam ser incluídos em “textos jurídicos” (aspas do autor) os manuais de 

direito (que, segundo Pardillos, aparecem em todas as classificações “hard”), 

como também livros divulgativos sobre direito, artigos jornalísticos sobre 

tribunais ou qualquer outro tema jurídico, os filmes ou séries de advogados, 

as páginas web sobre temas jurídicos dirigidas a não especialistas e, 

sobretudo, os “romances de advogados” (aspas do autor). 

c) se o discurso jurídico se define por seus usuários, ou seja, os “profissionais 

do direito” (aspas do autor), deveriam ser incluídos os interrogatórios e os 

escritos de qualificação (que, conforme o autor, seriam os chamados gêneros 

“hard”), mas também as conversações privadas dos advogados com seus 

clientes e as já citadas conversas entre advogados.  

  

 Também na busca de classificar os gêneros jurídicos, Bittar (2010) postula 

que a textualidade jurídica é entendida a partir do conceito de juridicidade, esta 

sendo o “conjunto de práticas jurídicas textuais” (BITTAR, 2010, p. 111) do discurso 

do direito. Nesse sentido, a juridicidade engloba a materialização do discurso 

jurídico, seu funcionamento, sua dinâmica operacional e sua textualidade a partir do 

que ele chama de “modalidades do discurso jurídico”. Essas modalidades do 

discurso jurídico são divididas em quatro subdiscursos intitulados discurso jurídico 

normativo, discurso jurídico burocrático, discurso jurídico decisório e discurso jurídico 

científico, cada um constituindo-se como um elemento particular da textura jurídica, 

nos quais se pode “distinguir e identificar os discursos em particular” ou gêneros 

jurídicos. Assim, destaca Bittar como exemplo de gêneros jurídicos: 

 

a) no discurso normativo: as leis, as portarias, os decretos, dentre outros; 

b) no discurso burocrático: decisões de expediente e andamento burocrático-

procedimental, dentre outros; 

c) no discurso decisório: subdivido em: 1) esfera administrativa: decisões de 

oportunidade, de mérito, de legalidade, de aplicação de multa, de isenção 

fiscal, dentre outras; 2) esfera judiciária: sentenças, acórdãos, decisões 

interlocutórias, dentre outras; 
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d) no discurso científico: lições doutrinárias, ensinamentos teóricos, resenhas, 

críticas, comentários, formulações e reformulações exegéticas, dentre outras. 

 

 Outra proposta de classificação dos gêneros jurídicos é a de Zabalza (2013). 

Em sua classificação, Zabalza (2013) apresenta alguns pontos de interseção com a 

proposta de Bittar (2010) e propõe que os gêneros jurídicos se manifestam em 

quatro grupos de textos, a saber: 

 

- textos normativos (ou legais), que têm a finalidade de regular as 
relações humanas dentro de um sistema de direito; o emissor é o 
poder legislativo (textos legais: Constituição, Estatutos de Autonomia, 
lei orgânica, lei ordinária, decreto-lei, etc.), mas também a 
administração pode emitir textos normativos como os regulamentos; 
- textos judiciais, que compreendem todo tipo de comunicação entre 
o poder judicial e os cidadãos; o emissor pode ser tanto o cidadão 
(denúncia, demanda, querela, etc.) como o órgão de justiça: tribunal, 
juizado, etc. (sentença, resolução, notificações, etc.); 
- textos administrativos, que compreendem todo tipo de comunicação 
entre a Administração pública e os cidadãos (ata, certificado, 
instância, etc.); 
- textos notariais, documentos outorgados por notários em sua 
qualidade de feudatários públicos (poderes, escrituras de compra e 
venda, de formalização de letras hipotecárias, etc.) (ZABALZA, 2013, 
p. 158)44   

  

 

Ainda sobre os gêneros jurídicos, Catunda (2009, p. 183) ressalta que eles 

“refletem a formalização que circula a comunidade discursiva jurídica” e possuem 

uma estrutura retórica preestabelecida pelos códigos que os regulamentam, sem 

que quase haja espaço para o estilo do autor. 

 Concordamos em parte com Catunda (2009), pois também entendemos que 

os gêneros jurídicos possuem, via de regra, uma estrutura retórica preestabelecida, 

no entanto acreditamos que a língua sempre oferece recursos para que o usuário 

                                                 
44

 “- textos normativos (o legales), que tienen la finalidad de regular las relaciones humanas dentro de 
un sistema de derecho; el emisor es el poder legislativo (textos legales: Constitución, Estatutos de 
Autonomía, ley orgánica, ley ordinaria, decreto-ley, etc.), pero también la administración puede emitir 
textos normativos como los reglamentos; 
- textos judiciales, que comprenden todo tipo de comunicación entre el poder judicial y los 
ciudadanos; el emisor puede ser tanto el ciudadano (denuncia, demanda, querella, etc.) como el 
órgano de justicia: tribunal, juzgado, etc. (sentencia, resolución, notificaciones, etc.); 
- textos administrativos, que comprenden todo tipo de comunicación entre la Administración pública y 
los ciudadanos (acta, certificado, instancia, etc.); 
- textos notariales, documentos otorgados por notarios en su calidad de fedatarios públicos (poderes, 
escrituras de compraventa, de formalización de préstamos hipotecarios, etc.)”. 
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possa aparecer no texto. O discurso jurídico, nesse sentido, “não é homogêneo nem 

unívoco” e se manifesta “em diferentes tipos de textos produzidos por múltiplos 

autores e dirigidos a uma grande variedade de destinatários” (COLARES, 2010, p. 

13). 

Daí a importância de se estudar os gêneros que fazem parte desse domínio 

discursivo, pois entendemos que esses textos não são tão objetivos como propõem 

os estudos sobre tais produções. Assim, considerando a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa por parte do produtor do texto como um desses 

recursos que a língua oferece para a construção do projeto argumentativo do 

enunciador, escolhemos o gênero sentença judicial condenatória como foco de 

investigação de nosso trabalho doutoral. Nessa direção, impõe-se que elenquemos 

algumas observações sobre o gênero discursivo em foco. Passemos, pois, à 

próxima seção. 

 

3.3 O GÊNERO SENTENÇA 

 

 
A sentença é o documento mais relevante do processo 
judicial

45
 (MONTOLÍO, 2011, p. 75). 

 

 

No que se refere, especificamente, ao gênero sentença, objeto direto de 

nossa investigação, Álvarez (2002, p. 56) afirma que se trata de uma “resolução final 

que põe um ponto final ao pleito entre as partes”46, ou seja,  

 

a sentença é um ato jurisdicional que emana de um juiz e que põe 
fim a um processo, resolvendo sobre as questões de uma causa; tem 
como objetivo reconhecer, modificar ou extinguir uma situação 
jurídica assim como formular ordens e proibições. É o gênero por 
excelência do poder judicial47 (ZABALZA, 2013, p. 161). 

  

 Nessa mesma direção, Bittar (2010, p. 323) diz que a sentença constitui, 

desconstitui, declara, condena e “corresponde a uma prática que se sustenta 

                                                 
45

 “la sentencia es el documento más relevante del proceso judicial”.        
46

 “decisión judicial que pone punto final al pleito entre las partes”. 
47

 “La sentencia es un acto jurisdiccional que emana de un juez y que pone fin a un proceso, 
resolviendo sobre el fondo de una causa; tiene como objetivo reconocer, modificar o extinguir una 
situación jurídica así como formular órdenes y prohibiciones. Es el género por excelencia del poder 
judicial”. 
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institucionalmente”. Dessa forma, destaca o autor que “toda sentença é um ato 

performativo da linguagem” e “deve ser escrita para que se apresente em sua 

concretude”. Além disso, “deve ser emitida por um órgão investido de poder de 

julgar, dotado de autoridade, assim como competente” (BITTAR, 2010, p. 324). Deve 

ser “dotada de publicidade” e 

 

apresentar-se linguística e juridicamente como aceitável [...] 
encontrar-se inserida no contexto de um processo e de um conflito 
material existente na esfera jurisdicional [...] obedecer aos trâmites 
processuais, a um procedimento prefixado em lei, segundo o qual 
existe um momento preciso para a enunciação desse ato [...] ter 
como resultado a formação de uma norma individual [...] ter como 
teleologia a apresentação da opinião conclusiva do juiz acerca de 
todos os elementos formadores do processo, com o qual se conclui 
uma fase do procedimento jurisdicional, apresentando um julgamento 
com ou sem a resolução do conflito material (BITTAR, 2010, p. 324). 

 

 Vista por esse prisma, a sentença, enquanto “ato de linguagem decisório” 

(BITTAR, 2010, p. 324), tem como “primordial função a de produzir efeitos não 

discursivos, ou seja, de produzir efeitos extra-autos, modificando coisas do mundo e 

estados do mundo. Trata-se de um discurso que se impõe, por derivar de uma 

estrutura de poder, sobre a qual se assenta, e a qual faz funcionar” (BITTAR, 2010, 

p. 325). 

 No Código do Processo Civil Brasileiro (CPC), em seu artigo 162, §1°, 

encontramos o conceito de sentença como “o ato pelo qual o juiz põe termo ao 

processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Já no Código do Processo Penal 

(CPP), a sentença é entendida como a decisão definitiva do processo, acolhendo ou 

rejeitando a ação da acusação. Parece-nos importante destacar que essas 

definições da sentença como uma ação que encerra o processo devem ser 

afirmadas com uma certa cautela, uma vez que as sentenças proferidas pelo juiz de 

primeira instância são passiveis de ser contestadas. 

Ainda no CPP, em seu artigo 381, são ressaltadas as partes essenciais da 

sentença, a saber: 

 

I- Os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações 
necessárias para identificá-las;  
II- A exposição sucinta da acusação e da defesa;  
III- A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundam a 
decisão;  
IV- Indicação dos artigos de lei aplicados;  
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V- O dispositivo;  
VI- A data e a assinatura do Juiz.  

 

No entanto, a doutrina majoritária divide a sentença apenas em: I - relatório; 

II - fundamentos; III - dispositivo. 

Nessa perspectiva, destaca Soto (2001), a sentença constitui-se de um 

silogismo, ou seja, “expostos os fatos (relatório), examinada a lei que a eles se 

aplica (motivação ou fundamentação), o juiz ‘diz a lei’, isto é, determina que, para 

aquele caso, a decisão é tal (dispositivo)” (SOTO, 2001, p. 53). 

 Além desses três requisitos citados, podemos encontrar outros elementos não 

obrigatórios, conforme salienta Soto (2001, p. 52). São eles: 

 

1- o preâmbulo: “mesmo não sendo essencial, é nele que estão contidos os 

dados de individualização da decisão, tais como a denominação do órgão, 

serventia no processo etc.”; 

2- a ementa: “significa apontamentos, lembretes, coisas a lembrar. É 

formada por duas partes: a verbetação e o dispositivo. A primeira é a 

sequência de palavras-chave, ou de expressões que indicam o assunto 

discutido no texto. O dispositivo é a regra resultante do julgamento do 

caso concreto, transcrito de forma concisa, afirmativa, objetiva, precisa, 

unívoca, coerente e correta”. 

 

 Dessa forma, e com base no conceito de plano de texto de Adam (2011), 

apresentamos dois quadros, um com o plano de texto do gênero sentença, 

destacando a função e as características de cada parte da sentença, e outro com 

exemplo de uma sentença retirado do nosso corpus de análise. Para Adam (2011, p. 

258): 

 

Os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, disponíveis no 
sistema de conhecimentos dos grupos sociais. Eles permitem 
construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escola) a 
organização global de um texto, prescrita por um gênero.   

 

 Nesse sentido, entendemos que a apresentação, tanto do plano do texto 

quanto do gênero em si, seria de grande importância para nosso trabalho de 

investigação, uma vez que “o reconhecimento do texto como um todo passa pela 
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percepção de um plano de texto” (ADAM, 2011, p. 256). Assim, essa apresentação 

nos oferece uma visão global do gênero em foco.  

  

Quadro 4: Plano de texto da sentença 

PLANO DE 
TEXTO DO 
GÊNERO 

SENTENÇA 

FUNÇÃO  CARACTERÍSTICAS 

PREÂMBULO Informa a natureza da 
ação e dá indicações 
individuais da sentença. 

- contém os dados individuais do 
processo; 
- não é obrigatório. 

EMENTA Apresenta de forma geral 
o conteúdo da sentença. 
Subdivide-se em 
Verbetação (palavras-
chave ou expressões 
gerais que indicam o 
conteúdo do relatório e 
dos fundamentos) e 
Dispositivo (resultado da 
sentença de forma 
sucinta). 

- apresenta um resumo do 
processo; 
- caracteriza-se pelo uso de 
palavras-chave e de 
nominalizações; 
- não é obrigatória. 

RELATÓRIO Apresenta o histórico e/ou 
exposição das principais 
ocorrências do processo.  

- expõe os fatos do processo; 
- é exigido por lei e sua ausência 
anula a sentença; 
- é considerado uma prova de que 
o juiz tem conhecimento do 
processo e que está apto a proferir 
a decisão do processo; 
- deve registrar e descrever as 
principais ocorrências do processo 
como, por exemplo, a solicitação 
com suas especificações, razões e 
motivações, a defesa apresentada, 
os eventuais incidentes e suas 
soluções, bem como possíveis 
pontos controversos; 
- é dividido em parágrafos, onde 
cada parágrafo se refere a uma 
ação distinta do processo advinda 
dos outros gêneros que o 
compõem; 
- deve apresentar um texto claro e 
conciso; 
- deve ser um texto neutro e 
imparcial baseado unicamente no 
processo; 
- há predominância das 
sequências narrativa e descritiva; 
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- deve responder as seguintes 
perguntas: O quê? Quem? Como? 
Quando? Por quê?  

FUNDAMENTOS Apresenta os aspectos 
legais que motivaram a 
decisão do magistrado. 

- é a parte referente à 
fundamentação lógica da decisão 
e diz respeito às questões de fato 
e de direito, ou seja, são os 
aspectos legais que 
fundamentaram a sentença; 
- é uma parte exigida por lei e sua 
ausência anula a sentença; 
- constitui-se como uma garantia 
constitucional e serve como 
controle de possíveis 
arbitrariedades na sentença; 
- possibilita a fiscalização tanto da 
atuação como do julgamento do 
juiz; 
- há predominância das 
sequências argumentativa e 
expositiva. 

DISPOSITIVO Apresenta a decisão, a 
conclusão, o tópico final 
do processo. 

- é a decisão, a conclusão, o 
tópico final do processo; 
- deve ser claro e abrangente, 
incluindo todos os pedidos do 
processo; 
- é exigido por lei e sua ausência 
anula a sentença; 
- deve ser claro e objetivo; 
- há predomínio da sequência 
argumentativa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em Adam (2011, p. 258), encontramos o plano de texto como “principal fator 

unificador da estrutura composicional”. Para o autor, os planos de texto podem ser 

convencionais ou ocasionais. Os primeiros, os convencionais, são fixados “pelo 

estado histórico de um gênero ou subgênero de discurso” (ADAM, 2011, p. 258). Os 

planos ocasionais, por sua vez, são “inesperados, deslocados em relação a um 

gênero ou subgênero do discurso”. Em outras palavras, os planos convencionais são 

estruturas mais fixas, clássicas, canônicas e com uma estrutura prototípica 

respaldada pela tradição, enquanto os planos ocasionais são mais livres.      

 Assim, podemos considerar que a sentença apresenta um plano de texto 

convencional, conforme podemos observar no quadro 4, o qual mostra os elementos 
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do plano de texto, além de destacar as funções e as características de cada 

elemento do plano de texto do gênero sentença.  

 Apresentado o plano de texto do gênero sentença, mostraremos, a seguir, um 

quadro com um modelo do gênero em foco.  

 

Quadro 5: Modelo de sentença 

SENTENÇA ELEMENTOS DO 
PLANO DO TEXTO 

(Brasão do Estado) 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURRAIS NOVOS 

 
Ação Penal nº XXXXXXXXXXXXX 
Réu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PREÂMBULO 

EMENTA: Penal – Tráfico de crack. Autoria e materialidade. 
Confissão espontânea.  Condenação. 

EMENTA 

                    O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 
em desfavor de XXXXXXXXXXXXXXXX, qualificado nos 
autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 
11.343/06. 
                    Relatou na acusatória que no dia 18 de fevereiro 
de 2009, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante na 
posse de uma pedra de crack que pesava aproximadamente 
60g (sessenta gramas), destinada à venda (fls. 02/03). 
                  A denúncia foi instituída com o inquérito policial 
que se encontra inserto às fls. 22/40. 
                  Termo de exibição e apreensão e auto de 
constatação, às fls. 30 e 31, respectivamente.  
                  Defesa prévia corroborando os fatos suscitados na 
denúncia às fls. 46/47. 
                  Laudo de exame químico toxicológico às fls. 49. 
                  Recebimento da denúncia em 15 de março de 
2010 (fls. 52v). 
                    Instrução realizada com oitiva de duas 
testemunhas (fls. 57/58) e interrogatório do réu (fls. 71/72). 
                  Alegações finais defensivas pelo Ministério Público 
requerendo a procedência da denúncia às fls. 70. 
                Últimas alegações defensivas reconhecendo o pleito 
acusatório e apelando ao reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea às fls. 83/85. 
               É o necessário relatório. DECIDO 

RELATÓRIO 

               Ao analisar os autos, observo que com a instrução 
processual os fatos restaram perfeitamente esclarecidos, pois 
a materialidade e autoria encontram-se, à saciedade, 
demonstradas. 
               A materialidade delitiva restou comprovada pelo 
documento de fls. 49 (laudo de exame químico toxicológico). 

FUNDAMENTOS 
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              Restou também comprovada a autoria delitiva diante 
da prova testemunhal em conjunto com as declarações do 
próprio acusado, que confessou a prática do delito, afirmando 
que “pretendia fracionar a pedra em diversas outras pequenas 
para revendê-las” (fls. 71/72). 
              Diante do exposto, considero que efetivamente o 
acuso, no dia 18 de fevereiro de 2008, cometeu o direito 
previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 
             

DISPOSITIVO 
                       De acordo com as razões acima expostas, 
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo 
Ministério Público e CONDENO o acusado nas sanções do art. 
33 da Lei nº 11.343/06. 
                      Passo, então, à dosimetria da pena, nos termos 
do art. 5º, XLVI, da Constituição da República e artigos 59 e 
68, ambos do Código Penal. 
                   Considerando a culpabilidade, haja vista que o 
comportamento do réu reclama normal grau de reprovação; 
                   Considerando que não consta nos autos mais 
antecedentes imputados ao réu; 
                     Considerando a inexistência, nos autos, de 
elementos que desabonem o comportamento do acusado no 
ambiente social em que vive; 
                   Considerando a inexistência de elementos que 
possibilitem examinar sua personalidade; 
                     Considerando que os autos não espelham maior 
convicção acerca dos motivos que guiaram o acusado no 
momento da ação delituosa; 
                     Considerando as circunstâncias em que se 
desenvolveu a cena criminosa, ou seja, em condições 
inerentes ao tipo penal; 
                      Considerando as consequências da ação 
delituosa, inerentes ao tipo penal, visto que não foi narrada e 
provada nenhuma consequência além da normal para esse 
tipo de crime; 
                   Considerando que a vítima é a sociedade e que 
esta em nada contribui para o crime; 
                      Fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 
multa de 500 (quinhentos) dias-multa, por entendê-las 
necessárias e suficientes para prevenir e repelir o delito, as 
quais torno concretas e definitivas, pela ausência de 
circunstâncias modificadoras capazes de alterá-las. 
                     A pena privativa de liberdade deverá ser 
cumprida inicialmente no regime semiaberto, em atenção à 
regra plasmada no art. 33, § 2º, alínea “b” c/c art. 33, § 3º, 
ambos do Código Penal Brasileiro, no Centro de Detenção 
Provisória desta cidade. 
                   A pena pecuniária, cujo dia-multo fixo em 1/30 (um 
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, deverá 

DISPOSITIVO 
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ser paga no prazo de dez dias, a contar do trânsito em julgado 
desta, sob pena de regular inscrição na dívida ativa e 
consequente execução. 
                   Por ser a pena privativa de liberdade superior a 04 
(quatro) anos, incabível a substituição da reprimenda corporal 
por restritivas de direito (art. 44), ou mesmo a suspensão da 
execução da pena (art. 77). 
                    Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
                    Após o trânsito em julgado, determino: 

a) lance-se o nome do réu no livro do rol dos 
culpados; 

b) remetam-se os boletins estatísticos aos órgãos 
competentes; 

c) comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para 
o fim de suspensão dos direitos políticos; 

d) extraiam-se as peças necessárias e providencie-se 
a confecção da Guia de Execução Penal, 
encaminhando-as ao Juízo com competência para 
Execuções Penais de acordo com a pena a ser 
cumprida; 

e) em seguida, devidamente certificado e cumprido, 
arquivem-se. 

                      Cidade, _(dia)_ de _______(mês)_______ de 
_____(ano)_____ 
                      Nome e assinatura do juiz.                       
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 No quadro 5, apresentamos exemplo de uma sentença retirada do nosso 

corpus de análise. Conforme podemos observar, trata-se de uma sentença que 

apresenta tanto os elementos obrigatórios quanto os elementos facultativos 

previstos em seu plano de texto. Além disso, podemos encontrar, no exemplo 

apresentado, várias características de cada um dos elementos do plano de texto do 

gênero discursivo sentença judicial, como a apresentação dos dados individuais do 

processo no preâmbulo, a apresentação de um resumo do processo na ementa, a 

exposição de fatos no relatório, a fundamentação lógica da decisão do juiz nos 

fundamentos e a decisão da sentença no dispositivo, para citar apenas algumas 

características.  

No que se refere à classificação das sentenças, o Código do Processo Penal 

postula que elas podem ser:  

 

a) CONDENATÓRIAS: quando a pretensão punitiva é julgada procedente, 

total ou parcialmente; 
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b) ABSOLUTÓRIAS: quando a pretensão punitiva não é acolhida, não 

impondo, portanto, nenhuma sanção ao acusado; 

c) TERMINATIVAS DE MÉRITO: quando o mérito é julgado, mas não há 

condenação nem absolvição do acusado. Um exemplo das terminativas de 

mérito são as sentenças de declaração da extinção de punibilidade, em que 

não há a possibilidade de punir o autor de um crime. 

 

A sentença judicial condenatória, foco de nosso estudo, é conceituada por 

Soto (2001, p. 26-27) como: 

 

Todas aquelas que impõem o cumprimento de uma prestação, sendo 
este cumprimento tanto em sentido positivo como negativo (fazer ou 
não fazer). [...] Requisito necessário para existência da sentença 
condenatória é um dano a ser reparado que, não sendo constatado, 
não há o que indenizar e, consequentemente, não haverá um 
conteúdo que caracterize a sentença como condenatória ou até 
mesmo que justifique a sua existência.  

 

 Dessa forma, a sentença condenatória constitui-se de um ato performativo, de 

um discurso de poder dotado de autoridade que pode modificar a realidade dos 

sujeitos envolvidos no conflito.     

 Continua Soto (2001, p. 42): 

 

Tem-se que a causa da sentença é a demanda fundamentada na 
pretensão que, por sua vez, busca seu motivo no interesse. Este 
deve estar respaldado no binômio utilidade e necessidade, pois o 
interesse processual é condição genérica de ação. Surge, assim, o 
principal efeito da sentença: a satisfação de interesses. A sentença 
tem como objetivo a imposição da norma ao concreto, substituindo, 
desta forma, tanto a vontade das partes nas ações de conhecimento, 
quanto a sua própria atividade nas ações executivas. [...] O efeito da 
sentença é, como dito, atuar na realidade, na relação material, 
impondo a ordem jurídica de forma concreta na garantia dos bens 
econômicos e morais. 

 

 Consciente desses elementos que caracterizam o gênero discursivo 

sentença, López Samaniego (2006, p. 62) considera:  

 

É necessário reconhecer que a organização das sentenças judiciais 
é muito complexa, já que manipulam uma grande quantidade de 
informação e conteúdos diversos. Como culminação do processo 
judicial, a sentença deve (i) referir-se a etapas anteriores do pleito; 
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(ii) incluir um grande número de vozes, como a dos implicados, dos 
juristas, dos especialistas, dos legisladores, etc.; (iii) desenvolver as 
ponderações que permitem alcançar uma decisão; e (iv) fundamentar 
seus argumentos com citações de autoridade, procedentes de textos 
legais ou jurídicos48.  

 

 Na mesma linha de raciocínio de López Samaniego, Montolío (2011, p. 75) 

observa:  

 

Em primeiro lugar, desde o ponto de vista social, a sentença é o 
documento mais relevante do processo judicial, dado que reveste 
uma transcendência inegável tanto para o cidadão (sobre cuja vida e 
patrimônio resolve) como para a própria jurisprudência. Em segundo 
lugar, desde a perspectiva textual, a sentença é, sem dúvida, o 
gênero jurídico mais ambicioso, complexo e interessante, já que em 
seu seio inclui grande variedade de tipos de discurso e numerosos 
fragmentos pertencentes a outros gêneros jurídicos (autos, 
demandas, leis, etc.). [...] Por último, desde o ponto de vista 
linguístico, a sentença é o maior e mais complexo dos gêneros do 
âmbito jurídico, o que faz com que as patologias da escrita apareçam 
nela de modo mais representativo. De fato, nas sentenças emergem 
de maneira recorrente todas as inexatidões de expressão 
identificadas como características dos textos deste âmbito; mas, 
além disso, ocorrem nela fenômenos textuais próprios. Assim, por 
exemplo, apesar de que outros textos jurídicos utilizem de modo 
característico fragmentos descritivos, narrativos ou argumentativos, 
somente na sentença coabitam simultaneamente e se imbricam entre 
si esses tipos de sequências textuais49. 

 
 Dessa forma, em Montolío e López Samaniego (2008) a sentença é 

considerada um gênero discursivo que se caracteriza por sintetizar os aspectos mais 

importantes de um processo, possuindo a capacidade de modificar a realidade dos 

                                                 
48

 “es necesario reconocer que la organización de las sentencias judiciales es muy compleja, ya que 
manejan una gran cantidad de información y contenidos diversos. Como culminación del proceso 
judicial, la sentencia debe (i) referirse a etapas anteriores del pleito; (ii) incluir un gran número de 
voces, como las de los implicados, los juristas, los expertos, los legisladores, etc.; (iii) desarrollar los 
razonamientos que permiten alcanzar una decisión; y (iv) fundamentar sus argumentos con citas de 
autoridad, procedentes de textos legales o judiciales”. 
49

 “En primer lugar, desde el punto de vista social, la sentencia es el documento más relevante del 
proceso judicial, dado que reviste una transcendencia innegable tanto para el ciudadano (sobre cuya 
vida y patrimonio resuelve) como para la propia jurisprudencia. En segundo lugar, desde la 
perspectiva textual, la sentencia es, sin duda, el género jurídico más ambicioso, complejo e 
interesante, ya que en su seno incluye gran variedad de tipos de discurso y numerosos fragmentos 
pertenecientes a otros géneros jurídicos (autos, demandas, leyes, etc.). […] Por último, desde el 
punto de vista lingüístico, la sentencia es el más largo y complejo de los géneros del ámbito jurídico, 
por lo que las patologías de escritura aparecen en ella de modo más representativo. En efecto, en las 
sentencias emergen de manera recurrente todas las inexactitudes de expresión identificadas como 
características de los textos de este ámbito; pero, además, se dan en ella fenómenos textuales que le 
son privativos. Así, por ejemplo, a pesar de que otros textos jurídicos utilizan de modo característico 
fragmentos descriptivos, narrativos o argumentativos, solo en la sentencia cohabitan 
simultáneamente y se imbrican entre si esos tipos de secuencias textuales”.        
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indivíduos, uma vez que suas decisões afetam diretamente a vida dos cidadãos 

envolvidos no processo. Ressaltam, ainda, o caráter intertextual que esse gênero 

possui, o que acarreta uma “heterogeneidade de vozes”, dificultando tanto a redação 

quanto a interpretação da sentença. No que se refere à organização global do texto 

(plano de texto da sentença), para Montolío (2011), a sentença é respaldada pela 

tradição, fato que, para muitos analistas, afirma a autora, é a causa principal da 

complexidade sintática desse gênero discursivo.  

 Nessa perspectiva, nossa investigação ganha sentido, uma vez que estudar 

os PDV presentes nesse discurso e seus efeitos de sentido pode oferecer 

orientações mais precisas e mais claras para que o cidadão entenda melhor os 

textos que “afetam diretamente a sua vida e seu patrimônio”50 (MONTOLÍO, 2011, p. 

89). 

 Frente ao exposto, e na tentativa de sintetizar as características apontadas 

anteriormente, elaboramos o seguinte quadro com as características mais 

sobressalientes do gênero sentença. 

    

Quadro 6: Características pragmático-enunciativas do gênero sentença 

 GÊNERO SENTENÇA  

CARACTERÍSTICAS 

- é um ato jurisdicional proferido pelo juiz; 
- é um ato performativo; 
- é um discurso de poder e se sustenta institucionalmente; 
- é considerado o documento mais relevante do processo por 
se tratar da resolução final que põe fim ao pleito entre as 
partes interessadas; 
- é o gênero mais complexo e ambicioso do processo por 
sintetizar os aspectos mais importantes; 
- é respaldado pela tradição; 
- é um gênero encapsulador51.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nas características apresentadas no quadro 6, salientamos que 

entendemos o gênero sentença como um gênero encapsulador, caracterizado por 

ser um ato jurisdicional e performativo e sustentado institucionalmente como um 

discurso de poder com caráter decisório. 

                                                 
50

 “afectan diretactamente a su vida y a su patromonio”. 
51

 O termo gênero encapsulador é de nossa autoria e surgiu por analogia ao conceito de anáforas 
encapsuladoras que encapsulam as informações-suporte contidas em segmentos precedentes do 
texto (Ver KOCH, 2002, p. 93-94). Nesse sentido, a sentença como gênero encapsulador também 
retoma informações-suporte de outros gêneros precedentes no processo jurídico. 
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Apresentado um panorama sobre o discurso jurídico e sobre os gêneros 

discursivos do âmbito jurídico, com ênfase no gênero sentença judicial, passemos, 

pois, ao capítulo 4, em que versaremos acerca do fenômeno da responsabilidade 

enunciativa, a outra abordagem teórica que embasa nossa investigação.  
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4 O FENÔMENO LINGUÍSTICO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 

 

 

A intenção argumentativa se sustenta em grande medida 
nas palavras distantes (nas vozes de distintos 
enunciadores, seja para negá-las, como argumento 
antiorientado, ou para apoiar nelas o próprio ponto de vista, 
como argumento coorientado), com o que se consegue 
legitimar o próprio critério e dirigir a opinião do receptor 
para determinadas conclusões que se mostram, desta 
maneira, como válidas e verdadeiras (ESCRIBANO, 2009, 
p. 47-48). 

 

 

Adam (2011), ao postular a ATD, propõe que o texto seja analisado a partir 

de determinados planos ou níveis de análise linguística. Em nossa investigação, 

detemo-nos no nível enunciativo (N7), que objetiva analisar se os enunciados são ou 

não assumidos pelo locutor-narrador (cf. ADAM, 2011, p. 115) e quais as 

implicações dessa (não) assunção da responsabilidade enunciativa na construção 

argumentativa do discurso e de seus propósitos comunicativos. Faz-se necessário, 

então, que comentemos o fenômeno da responsabilidade enunciativa e de algumas 

noções correlatas, a saber, dialogismo, polifonia, ponto de vista, locutor, enunciador 

e quadro mediativo. 

Ressaltamos, no entanto, com Rodrigues et al. (2010, p. 153), que essa 

noção de responsabilidade enunciativa não é consensual entre os estudiosos que se 

dedicam ao tema. Assim, faremos um percurso teórico sobre o assunto, apontando a 

concepção de algumas das diferentes abordagens da Linguística Enunciativa que se 

têm dedicado ao estudo da (não) assunção dos PDV em um texto.   

 Outrossim, destacamos que a separação dos níveis anteriormente elencados 

e, consequentemente, a análise focada no nível da responsabilidade enunciativa 

ocorrem somente para fins/efeitos didáticos de estudo, uma vez que “cada 

enunciado elementar do texto expressa, simultaneamente, um conteúdo semântico, 

um ponto de vista e um valor ilocucionário / argumentativo”, conforme ressaltam 

Passeggi et al. (2010, p. 268). Nesse sentido, compartilhamos da visão que 

considera que tais níveis não podem ser pensados de forma estanque, sob pena de 

não termos uma compreensão global do texto. Daí, necessariamente, termos de 

dialogar constantemente com os demais níveis de análise propostos por Adam 

(2011). 
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 Antes de adentrarmos no estudo da responsabilidade enunciativa, parece-nos 

importante focalizar alguns pressupostos que levaram ao entendimento do 

fenômeno em discussão. 

 Ducrot (1987) afirma que a chamada “Linguística Moderna” pregava a 

unicidade do sujeito falante, teoria aceita até Bakhtin elaborar seu conceito de 

polifonia baseado no entendimento de que os enunciados se caracterizam pela 

existência de várias vozes que falam simultaneamente.  

Nesse sentido, Ducrot (1987) aplica a teoria bakhtiniana aos estudos 

linguísticos procurando rechaçar a ideia da teoria unicitária do sujeito e buscando, 

ao contrário, mostrar como os enunciados evidenciam, em sua enunciação, uma 

superposição de várias vozes.  

 Ducrot (1987) diferencia, assim, os conceitos de locutor e enunciador. O 

primeiro é o responsável pela enunciação, enquanto o segundo é o responsável pelo 

ponto de vista do enunciado. O locutor, por sua vez, pode ser classificado em: a) 

Locutor enquanto tal, marcado por ( L ), é o responsável pela enunciação; b) Locutor 

como ser do mundo, marcado por ( ƛ ), é a origem do enunciado. 

 As teorias de Bakhtin e de Ducrot abrem espaço para o debate sobre a 

questão das vozes no texto e se configuram como pressupostos importantes para o 

entendimento da responsabilidade enunciativa. 

Segundo Coltier, Dendale e Brabanter (2009), “Antoine Culiolli (1971) foi um 

dos primeiros linguistas a utilizar a locução responsabilidade enunciativa” (prise en 

charge, em Francês) “e a dar-lhe o status de termo pela designação de um conceito 

explicitamente definido52”. Na Língua Inglesa, os autores que se dedicam ao tema 

usam o termo Commitment, mas Brabanter e Dendale (2008) chamam a atenção 

para o fato de que, embora Commitment seja o correlato de Prise en charge, o 

vocábulo inglês não abrange o significado exato do termo em francês. 

 Coltier, Dendale e Brabanter (2009) afirmam que a expressão 

responsabilidade enunciativa e sua extensão negativa (não assunção da 

responsabilidade enunciativa) são frequentemente utilizadas no âmbito linguístico 

com, pelo menos, duas acepções: a) uma primeira acepção de uso comum, não 

técnico; b) e uma segunda acepção de uso técnico, mais “enunciativa”, ou seja, mais 

                                                 
52

 “Antoine Culiolli (1971) a été parmi les premiers linguistes à utiliser la locution prise en charge, à lui 
donner le statut de terme pour la désignation d'une notion explicitement définie”. 
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voltada para uma terminologia ligada a determinados usos enunciativos da 

linguagem.    

Nessa segunda acepção, os sentidos comuns do termo foram estendidos no 

âmbito da linguística enunciativa e ele passou a ser usado em diferentes quadros 

teóricos, a exemplo da teoria da polifonia, da teoria dos atos de fala, da teoria das 

operações enunciativas, para citar apenas alguns, conforme destacam Dendale e 

Coltier (2011). Nesse sentido, Culioli (1999, p. 131) afirma que “toda enunciação 

supõe a responsabilidade enunciativa por parte de um enunciador53”. Essa 

afirmação de Culioli se configura como um dos pontos de desencontro entre muitos 

autores que estudam a responsabilidade enunciativa. Assim, autores como o próprio 

Culioli (1999) e como Guentchéva (1994, 2011) entendem que o simples fato de 

falar configura a existência de um enunciador, enquanto, por outro lado, há autores, 

a exemplo de Ducrot (1987), Rabatel (2003) e Nølke (2006), que entendem que o 

enunciador é aquele que assume responsabilidade pelo dito, ou seja, é preciso estar 

na fonte do conteúdo proposicional e assumir esse conteúdo para ser enunciador.   

É importante ressaltar que os estudos relacionados à responsabilidade 

enunciativa ainda demandam investigações e mais contribuições. O primeiro 

colóquio específico sobre o conceito de RE foi realizado somente em 2007, na 

Bélgica, na Universidade de Anvers, conforme destacam Dendale e Coltier (2011), e 

as publicações que se dedicam unicamente ao tema são, sobretudo, três, a saber: 1) 

em 2008, aparece o número 22 do Belgian Journal of Linguistics intitulado 

Commitment; 2) em 2009, aparece o número 162 da revista Langue Française 

intitulada La notion de “prise en charge” en linguistique; 3) em 2011, aparece um 

volume da coleção Champs linguistiques intitulado La prise en charge énonciative: 

études théoriques et empiriques. Com essa afirmação, não queremos dizer que não 

haja outras publicações sobre o tema, muito menos que não existam outros autores 

que se dediquem ao estudo do fenômeno, mas sim que, de acordo com o estado da 

arte realizado para esta investigação, encontramos apenas três publicações que 

tivessem como único objeto de estudo a noção de responsabilidade enunciativa.  

 Nessa última publicação, Dendale e Coltier (2011, p. 8) chamam a atenção do 

leitor para o fato de que, ao estudar a RE, devemos atentar para as seguintes 

questões: 

                                                 
53

 “Toute énonciation suppose la prise en charge par un énonciateur”. 
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1) Quem assume a responsabilidade: um agente real ou um ser do discurso 

(enunciador, locutor)? 

2) O que é que se assume: um enunciado, um conteúdo proposicional, um ato 

ilocutório, uma orientação argumentativa? 

3) A responsabilidade enunciativa é constitutiva de todo enunciado, como 

entendem os linguistas que seguem a linha de Culioli e de J. -P. Desclés, ou 

ela é ocasional, necessitando, por exemplo, da presença de marcadores 

particulares? 

4) A responsabilidade enunciativa é absoluta ou existem diferentes graus de 

responsabilidade enunciativa? 

 

 Ainda nessa publicação, Constantin de Chanay (2011, p. 20) propõe a 

responsabilidade enunciativa como “uma relação de associação entre uma unidade 

discursiva e uma instância (ou um grupo de instâncias)”54. 

 Para Constantin de Chanay (2011, p. 20-21): 

 

Essa definição requer alguns comentários. Ao falar de unidade 
discursiva ao invés de unidade linguística, situamo-nos 
deliberadamente no âmbito do discurso e ancoramos as operações 
de responsabilidade enunciativa nos enunciados efetivos [...] a 
generalização da expressão unidade discursiva neutraliza igualmente 
as diferenças relativas à natureza da unidade em questão que pode 
ser um enunciado, um ponto de vista, uma simples propriedade (ser 
verdade), etc. O termo “de instância” neutraliza a diferença entre 
locutor e enunciador e designa toda entidade suscetível de se poder 
atribuir um papel em uma operação contribuindo para a gênese do 
enunciado (sem se limitar à fala real). O termo de associação 
designa, enfim, uma relação mais particular do que o que a 
ScaPoline chama de “elos enunciativos” (2004: 43), que engloba 
tanto os elos de responsabilidade quanto os elos de não 
responsabilidade55. 

                                                 
54

 “une relations d’association entre une unité discursive et une instance (ou un groupe d’instances)”.  
55

 “Cette définition appelle quelques commentaires. En parlant d’unité discursive plutôt que 
linguistique, on se situe délibérément en discours et on les opérations de prise en charge dans des 
énonciations effectives [...] la généralité de l’expression unité discursive neutralise également les 
différences relatives à la nature de l’unité en question, qui peut être un énoncé, un point de vue, une 
simple propriété (être vrai), etc. Le terme d’instance neutralise quant à lui la différence entre locuteurs 
et énonciateurs et désigne toute entité susceptible de se voir attribuer un rôle dans une opération 
contribuant à la genèse de l’énoncé (sans se limiter à la profération réelle). Le terme d’association 
désigne enfin une relation plus particulière que ce que la ScaPoline appelle « lien énonciatif » (2004: 

43), qui recouvre aussi bien les liens de responsabilité que de non-responsabilité”.   
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 De Constantin de Chanay, tomamos seu conceito de instância, o qual 

ampliamos para instância enunciativa, entendido como um termo geral que engloba 

toda e qualquer entidade a que se possa atribuir um papel em uma operação 

enunciativa. 

Ditas essas palavras iniciais, passemos a apresentar o que nos dizem alguns 

dos teóricos que se têm debruçado sobre o estudo dos fenômenos em discussão, 

com ênfase naqueles autores que serão utilizados como fundamentação teórica de 

nosso trabalho.  

 

4.1 JEAN-MICHEL ADAM 

  

 Para Adam (2011), a responsabilidade enunciativa é o fenômeno que permite 

aferir o grau de engajamento do locutor-narrador em um ato de enunciação. Desse 

modo, é possível observar se o locutor-narrador assume a responsabilidade sobre o 

que foi dito ou opta por manter um distanciamento enunciativo e atribui o enunciado 

a outras instâncias enunciativas. O autor coloca a responsabilidade enunciativa 

como uma das dimensões que compõem a proposição-enunciado. Para ele, é o 

nível [B] (confira esquema 3, a seguir) o responsável pela validade dos enunciados e 

se encontra em posição mediana entre os níveis [A] e [C], conforme nos mostra o 

esquema abaixo retirado de Adam (2011, p. 111): 
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Esquema 3: Elementos constitutivos da proposição-enunciado 

 
Fonte: Adam (2011, p. 111). 

  

  

A representação feita pelo triângulo não hierarquiza os três componentes, 

mas, ao contrário, “situa [A] e [C] na mesma linha [...] e põe a enunciação [B] em 

posição mediana, entre [A] e [C]” (ADAM, 2011, p. 111-112). Isso quer dizer que a 

responsabilidade enunciativa possui uma conexão com o que foi dito anteriormente 

e com o que vai ser dito mais na frente. É, portanto, um vértice que se refere ao 

passado e ao futuro. 

Para Adam (2011), a responsabilidade enunciativa não se separa de um 

ponto de vista (PDV) e os dois se situam no âmbito da polifonia, dando conta do 

desdobramento polifônico dos enunciados. Isso quer dizer que todo enunciado 

possui um ou mais PDV, entendidos por Adam como as vozes presentes no quadro 

enunciativo. Os PDV podem ser assumidos ou não pelo locutor-narrador, marcando, 

assim, a (não) responsabilidade enunciativa dos enunciados, pensamento que Adam 

já apresentava em outros trabalhos seus. Em 1990, ele escreve:  

 

Uma proposição nunca é “diretamente” afirmada por um locutor. 
Como sugere a teoria polifônica da enunciação (Asncombre e Ducrot, 
1983), o locutor (L) pode assumir ou não, tornando-se responsável 
ou não pela proposição enunciada. Essa possibilidade de não 
assunção é a origem do fato de que um enunciador (E) é sempre a 
fonte da proposição, mas o locutor pode apresentar esta última como 
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válida (E = L) ou não (E ≠ L) em seu espaço de “realidade”, 
assumindo ou marcando sua distância56 (ADAM, 1990, p. 38-39). 

 

Nesse sentido, merece destaque na proposta de Adam para o estudo da 

responsabilidade enunciativa seu entendimento de locutor e enunciador. Seguindo 

os postulados de Benveniste (1974), Adam (2011) considera o locutor como a 

pessoa que fala, como a pessoa física responsável pela enunciação. Já quando o 

enunciador assume a responsabilidade pelo enunciado, o conceito de locutor se 

confunde com o de enunciador e quando o enunciador se distancia do PDV, temos 

um locutor diferente do enunciador. Nesse caso, podemos ter, inclusive, mais de um 

enunciador, ou seja, podem aparecer distintos PDV atribuídos a diversas instâncias 

enunciativas, às quais o enunciado se vincula para dar conta do desdobramento 

polifônico. Assim, tentamos sistematizar o que preconiza Adam no esquema a 

seguir: 

 

Quadro 7: Desdobramento polifônico em Adam 

ASSUNÇÃO DO PDV: E = L NÃO ASSUNÇÃO DO PDV: E ≠ L 

 
LOCUTOR-NARRADOR = 
LOCUTOR-ENUNCIADOR:  

 
pessoa física que fala e que 
assume a responsabilidade 

enunciativa. 

 
LOCUTOR-NARRADOR = 

PESSOA FÍSICA QUE 
FALA 

 
ENUNCIADOR 1 e 
ENUNCIADOR 2:   

 
o enunciador 2 [E2] é a 
pessoa física que fala, 

mas não assume a 
responsabilidade e 
imputa o PDV a um 
enunciador anterior 

chamado de 
enunciador 1 [E1]. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Adam (2011, p. 117) afirma que o grau de responsabilidade enunciativa dos 

enunciados pode ser marcado por várias unidades linguísticas. A seguir, 

apresentamos um quadro de Passeggi et al. (2010, p. 300-301) que mostra, 

                                                 
56

 Une proposition n’est jamais “directament” asserté par un locuteur. Comme le suggère la théorie 
polyphonique de l’énonciation (Asncombre et Ducrot 1983), le locuteur (L) peut s’engager ou se 
dégager en prenant ou non en charge la proposition énoncée. Cette possibilité de dégagement est à 
l’origine du fait qu’un énonciateur (E) est toujours à la source de la proposition, mais que le locuteur 
peut présenter cette dernière comme valide (E = L) ou non (E ≠ L) dans son espace de « réalité » en 
l’assumant ou en marquant ses distances. 
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resumidamente, as categorias propostas por Adam (2011) para aferir o grau de 

responsabilidade enunciativa dos enunciados. 

 

Quadro 8: 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 o presente e o par 
pretérito imperfeito e pretérito perfeito 

04 Modalidades Modalidades sintático-semânticas 
maiores: 
Téticas (asserção e negação) 
Hipotéticas (real) 
Ficcional 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 um 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.  

07 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 
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dizendo, não encontro a palavra) 
Não coincidência das palavras com 
elas mesmas (no sentido etimológico, 
nos dois sentidos do termo) 
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). 

 

 É importante salientar que essas categorias de análise da responsabilidade 

enunciativa se pautam em uma ampliação da descrição do que Benveniste (1974, p. 

79-88) chama de aparelho formal da enunciação. 

 

4.2 ALAIN RABATEL  

  

 Rabatel e Chauvin-Vileno (2006, p. 18) afirmam que a “noção de prise en 

charge (e de non-prise en charge) é complexa, a julgar pela relação para-sinonímica 

mais ou menos frágil com as noções afins de dito, acordo (desacordo), 

responsabilidade (não responsabilidade), engajamento (desengajamento), 

distanciamento, etc.”  

Rabatel (2009) usa o termo Prise en charge énonciative (PEC) para falar de 

responsabilidade enunciativa e segue, no início dos seus trabalhos sobre o tema, os 

pressupostos ducrotianos que entendem que o locutor é aquele que está na fonte do 

enunciado, é o ser empírico responsável pelo material linguístico, e que o 

enunciador é aquele que assume a responsabilidade pelo enunciado, isto é, os 

enunciadores são  

 

esses seres que são considerados como se expressando através da 
enunciação, sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; 
se eles “falam” é somente no sentido em que a enunciação é vista 
como expressando seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas 
não, no sentido material do termo, suas palavras (DUCROT, 1987, p. 
192). 

 

 Nessa mesma linha de pensamento, afirma Rabatel (2003): 
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O locutor (L) é a instância que profere um enunciado, segundo um 
encontro dêitico ou anafórico. O enunciador (E), próximo do sujeito 
modal de Bally, assume o enunciado. Em um enunciado monológico, 
o locutor também é enunciador; esse locutor e este enunciador 
primários serão marcados por uma maiúscula seguida do número 1 e 
a junção de L1 e E1 marcaremos com uma barra oblíqua. Em um 
enunciado dialógico que combina dois PDV, o segundo não é 
necessariamente expresso por um l2 citado, mas por um e2: assim, 
“discursos” narrativizados, “discursos” indiretos livres, ecos 
mencionados, ou os PDV representados ou embrionários em 
contexto heterodiegético, todas as formas que se referem a um ou a 
outro apagamento enunciativo57.  

 

 Por enunciador primeiro, Rabatel (2008, p. 59) entende como “aquele que 

assume a responsabilidade dos PDV58 aos quais ele adere, aquele a quem se atribui 

um grande número de PDV, redutíveis a um PDV geral e a uma posição 

argumentativa global que supõe corresponder a sua posição sobre a questão”59. Já 

por enunciador segundo, o autor considera aqueles “internos ao enunciado que 

correspondem, no caso da narração, aos personagens, e que são verdadeiros 

centros de perspectiva que agregam certo número de conteúdos proposicionais que 

indicam o PDV do enunciador intradiscursivo sobre tal acontecimento, tal estado, tal 

noção, etc.”60(RABATEL, 2008, p. 59). 

 Em trabalhos posteriores, Rabatel se distancia da linha de Ducrot por criar a 

concepção de “quase-PEC”61 (RABATEL, 2009, p. 71) ou “quase-RE”, na tradução 

                                                 
57

 “Le locuteur (L) est l’instance qui profère un énoncé, selon un repérage déictique ou anaphorique. 
L’énonciateur (E), proche du sujet modal de Bally, assume l’énoncé. Dans un énoncé monologique, 
le locuteur est aussi énonciateur ; on notera par une majuscule, suivie du chiffre 1, ce locuteur 
primaire et cet énonciateur primaire, et par une barre oblique le syncrétisme de L1 et de E1. Dans un 
énoncé dialogique combinant deux PDV, le deuxième n’est pas nécessairement exprimé par un l2 
cité, mais par un e2 : ainsi des « discours » narrativisés, des « discours » indirect libre à la troisième 
personne, des mentions écho ironiques, ou des PDV représentés ou embryonnaires en contexte 
hétérodiégétique, toutes formes qui relèvent à un titre ou à un autre d’un certain effacement 
énonciatif”. 
58

 Até aqui, utilizamos a sigla PdV, com o “d” minúsculo, para nos referirmos à expressão Ponto de 
Vista. Nessa seção dedicada à apresentação da proposta de Rabatel, utilizaremos a sigla toda em 
letra maiúscula, PDV, por apresentar da forma como usa o autor. Ressaltamos que manteremos, nos 
demais usos da sigla, a versão com o “d” minúsculo, salvos os casos que se trata de citação direta de 
algum autor que ponha a sigla toda em letras maiúsculas.   
59

 “celui qui prend en charge les PDV auxquels il adhère, celui à qui on attribue un grand nombre de 
PDV, réductibles à un PDV général et à une position argumentative globale censée correspondre à sa 
position sur la question”.  
60

 “internes à l’énoncé qui correspondent, dans le cas du récit, à des personnages, et qui sont de 
véritables centres de perspective en ce qu’ils agrègent autour d’eux un certain nombre de contenus 
propositionnels qui indiquent le PDV de l’énonciateur intradiscursif sur tel événement, tel état, telle 
notion, etc.” 
61

 “quase-PEC”. 
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de Rodrigues et al. (2010, p. 153). O termo se refere aos chamados enunciadores 

segundos de Rabatel, aos quais se pode imputar um PDV, embora eles não tenham 

expressado nada naquele momento, mas em um momento anterior. A criação da 

expressão quase-RE foi motivada por casos em que um enunciador é a fonte do 

PDV e autor da fala. Nesses casos, fica difícil falar de PEC, devido ao conceito 

rabateliano de que assumir a responsabilidade enunciativa é falar, é dizer, daí a 

criação da expressão quase-RE.  

 Em nossa investigação, tomamos emprestado o termo quase-RE de Rabatel, 

o qual entendemos como os casos em que o locutor assume a responsabilidade, 

mas deixa claro que não é a fonte do PDV, a exemplo de construções do tipo 

assumimos/concordamos com, nosso pensamento é semelhante a etc., bem como 

casos de modalidades em que o locutor se engaja, mas não é a fonte primeira do 

PDV.  

Dessa forma, responsabilidade enunciativa é o termo que Rabatel usa para 

referir-se aos conteúdos proposicionais que o locutor-enunciador primeiro (L1/E1) 

assume como seus, enquanto imputação é o termo usado por ele para referir-se aos 

conteúdos proposicionais que L1/E1 atribui a um enunciador segundo (e2), conforme 

nos fala o autor na citação seguinte: 

 

Nossa reflexão sobre as diferentes variedades de responsabilidade 
enunciativa (RE) em função das instâncias incita-nos a distinguir, por 
um lado, a RE, para os conteúdos proposicionais que o 
locutor/enunciador primeiro (L1/E1) assume por sua própria conta, 
porque ele os julga verdadeiros, por outro lado, a imputação, para os 
conteúdos proposicionais que L1/E1 atribui a um enunciador 
segundo (e2). No segundo caso apresentado, se o enunciador está 
na fonte de um ponto de vista (PDV), no sentido definido por Ducrot 
(1984), sem ser o autor de falas, é difícil falar em RE, com relação à 
concepção segundo a qual assumir a responsabilidade, é falar, dizer. 
É por essa razão que fazemos, na primeira parte, a hipótese de uma 
“quase-RE”, as aspas marcando que essa RE não é 
verdadeiramente uma, mas que ela é, entretanto, necessária para 
que L1/E1 possa, em seguida, determinar-se com relação a esse 
PDV: nisso, distanciamo-nos sensivelmente das teses de Ducrot62 
(RABATEL, 2008, p. 60). 

                                                 
62

 “Notre réflexion sur les différentes variétés de prise en charge énonciative (PEC), en fonction des 
instances, nous incite à distinguer d’une part la PEC, pour les contenus propositionnels que le 
locuteur/énonciateur premier (L1/E1) assume pour son propre compte, parce qu’il les juge vrais, 
d’autre part l’imputation, pour les contenus propositionnels que L1/E1 attribue à un énonciateur 
second (e2). Dans ce deuxième cas de figure, si l’énonciateur est à la source d’un point de vue (PDV), 
au sens où Ducrot 1984 le définit, sans être l’auteur de paroles, il est difficile de parler de PEC, par 
rapport à la conception selon laquelle prendre en charge, c’est parler, dire. C’est pourquoi nous 
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Assim, “todo PDV é assumido diretamente por um locutor/enunciador primeiro 

e indiretamente por uma locutor/enunciador segundo (intratextual), ou então por um 

enunciador segundo não locutor63” (RABATEL, 2008, p. 56), ou seja, os PDV de 

outros. Se o locutor pensa o que diz, ele é também enunciador de seus próprios 

enunciados. Ele é “o sujeito responsável pela referenciação do objeto” e “exprime 

seu PdV tanto diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, pela 

referenciação, ou seja, através da seleção, combinação, atualização do material 

linguístico” (RABATEL, 2008 apud RODRIGUES et al., 2010, p. 153). 

No que se refere ao conceito de PDV, Rabatel (2003, p. 3) afirma que se trata 

de “tudo o que, na referenciação dos objetos (do discurso), revele, de um ponto de 

vista cognitivo, uma fonte enunciativa singular e denote, direta ou indiretamente, 

seus julgamentos sobre os referentes”64. 

Assim,  

 

o PDV se apresenta como um dado objetivo anterior a todo 
julgamento, antes mesmo das pressuposições e das premissas. 
Nesse sentido, com o PDV, a natureza, sempre sujeita à discussão 
do que é posto, é mascarada pelo fato de que o posto é apresentado 
sobre o modo da evidência perpétua, ou seja, como não contestável. 
A lógica natural é, assim, feita para que se aceite facilmente o que 
resulta de uma observação a priori desprovida de apostas 
interpretativas, já que o que “se vê com os olhos” parece 
corresponder à emergência pura dos fenômenos, 
independentemente de toda intencionalidade humana65 (RABATEL, 
2004, p. 43).  

 

Rabatel (2003, p. 12) afirma que para Ducrot (1984) 

 

                                                                                                                                                         
faisons dans une première partie l’hypothèse d’une « quasi-PEC », les guillemets soulignant que cette 
PEC n’en est pas vraiment une, mais qu’elle est toutefois nécessaire pour que L1/E1 puisse ensuite 
se déterminer par rapport à ce PDV : en cela, nous nous écartons sensiblement des thèses de 
Ducrot”. 
63

 “Tout PDV est prise en chage soit directement par un locuteur / énonciateur premier, soit 
indirectement par un locuteur / énonciateur second (intratextuel), soit encore par un énonciateur 
second non-locuteur”. 
64

 “On nommera PDV tout ce qui, dans la référenciation des objets (du discours) révéle, d’un point de 
vue cognitif, une source énonciative particulière et dénote, directamente ou indirectament, ses 
jugements sur les référents”.  
65

 “Le PDV se présente comme un donné objectif antérieur à tout jugement, en aval des données ou 
des prémisses. Ainsi, avec le PDV, la nature toujours sujette à discussion du posé est masquée par le 
fait que le posé est présenté sur le mode de l’évidence perceptuelle, et donc est présentée, à ce titre, 
comme non constestable. La logique naturelle est ainsi faite qu’on accepte facilement ce qui résulte 
d’une observation a priori dénuée d’enjeux interprétatifs, puisque ce qu’« on voit de ses yeux » 
semble correspondre à l’émergence pure des phénomènes, indépendamment de toute intentionnalité 
humaine”. 
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o PDV é abordado no nível da enunciação: todo enunciado dialógico 
comporta PDV distintos referentes a enunciadores distintos e o 
locutor é responsavel pela cena enunciativa e indica o PDV ao qual 
ele adere. Assim, “este muro não é branco” hierarquiza dois PDV 
incompatíveis, um afirmando que “este muro é branco” e o outro 
afirmando que o PDV precedente é falso, onde o locutor assume o 
segundo PDV. 

 

É importante salientar que Rabatel apresenta o PDV como um elemento 

vinculado diretamente à discussão sobre dialogismo. Para ele, o PDV é entendido 

juntamente com o discurso reportado como 

 

subconjuntos da problemática geral do dialogismo. Em uma 
perspectiva de produção, há um interesse em mostrar aos 
estudantes que, no plano sintático, o PDV pode utilizar-se do 
discurso direto, indireto, indireto livre, direto livre ou de uma estrutura 
paratática que, por ser interpretada corretamente, necessita 
considerar as relações semânticas entre os enunciados66 (RABATEL, 
2005, p. 64).  

 

Rabatel (2008, p. 356) ainda destaca: 

 

Fala-se de dialogismo de forma geral, englobando sob essa 
denominação um dialogismo externo (ou heterodialogismo), 
alimentado pelo diálogo com os outros, e um dialogismo interno (ou 
autodialogismo, alimentado pelo diálogo que o eu interage com ele 
mesmo, ou seja, consigo mesmo). Evidentemente, os dois domínios 
são complementares. Quando tratamos do PDV, o fenômeno 
dialógico é, a princípio, heterodialógico, posto que o narrador remete 
ao PDV de outro (um personagem, uma coletividade, a doxa); mas o 
PDV é, ao analisar o PDV de e2 em seu fluxo – abstração feita, se se 
pode dizer, da voz dos outros – autodialógica: é notavelmente o que 
se ocorre com a passagem de uma forma de PDV a outra, de uma 
percepção a um pensamento ou a uma fala, quando se trata aí de 
traços de ajustamentos do sentido67. 

 

                                                 
66

 “Sous-ensembles de la problématique générale du dialogisme. Dans une perspective de production, 
il y a intérêt à montrer aux apprenants que, sur le plan syntaxique, le PDV peut emprunter la rapport 
direct, indirect, indirect libre, ou une structure paratactique qui, pour être interprétée correctement, 
necessite la prise en compte de relations sémantiques entre lês énoncés”.   
67

 “on parle de dialogisme en général, englobant sous cette dénomination un dialogisme externe (ou 
hétérodialogisme), nourri du dialogue avec les autres, et un dialogisme interne (ou autodialogisme, 
nourri du dialogue que le moi entretient avec lui-même, autrement dit avec le soi). Bien évidemment, 
les deux domaines sont complémentaires. Lorsque nous traitons du PDV, le phénomène dialogique 
est d’abord hétérodialogique, puisque le narrateur fait écho au PDV d’un autre (un personnage, une 
collectivité, la doxa) ; mais le PDV est aussi, à analyser le PDV de e2 dans son flux − abstraction faite, 
si l’on peut dire, de la voix des autres − autodialogique : c’est notamment ce qui se passe avec le 
passage de telle forme de PDV à telle autre, de telle perception à telle pensée ou à telle parole, en 
tant qu’il s’agit là de traces d’ajustements du sens”. 
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Nesse sentido, podemos dizer que para Rabatel o dialogismo não é apenas o 

diálogo com discursos anteriores, mas também o fato de haver em um discurso 

pontos de vista diversos.  

Além da problemática do dialogismo, Rabatel (2003, p. 14) afirma que “o 

paradigma enunciativo de análise do PDV atravessa três outros quadros teóricos 

com os quais possui pontos em comum, a empatia, a teoria da evidencialidade e o 

discurso relatado”. 

Em Rabatel (1997, 2001, 2008), o PDV é estudado no âmbito dos estudos 

narratológicos e em Rabatel (2001, 2004, p. 26), o autor fala de três tipos de PDV: a) 

PDV representados; b) PDV contados; c) PDV afirmados. Vejamos o que nos diz o 

autor: 

 

Nossa abordagem enunciativa do PDV, de fato, nos levou a articular 
pontos de vista narrativo e argumentativo, e, assim, identificar, ao 
lado da modalidade do ponto de vista representado, duas 
modalidades complementares do ponto de vista, os PDV contados e 
afirmados. Eles se referem a conteúdos semânticos diferentes e 
exprimem debreagens enunciativas variáveis: enquanto o PDV 
representado incide sobre as percepções (e em pensamentos que 
lhes são associados), com uma debreagem enunciativa mínima, em 
“frases sem palavras”, o PDV contado se concentra na apreensão de 
acontecimentos, e se limita a um relato empatizante com o autor do 
enunciado da debreagem enunciativa, e o PDV afirmado exprime os 
julgamentos ou os pensamentos, com debreagem enunciativa68 
(RABATEL, 2001, p. 151-152). 

 

Assim, o PDV representado ocorre a partir das relações sintático-semânticas 

entre um objeto perceptível, um processo de percepção e um objeto percebido, 

embora a presença desses elementos não seja sempre necessária, nem suficiente 

para a existência de um PDV.  

O PDV contado ocorre em textos escritos a partir da perspectiva de um 

personagem que relata acontecimentos, ou seja, o PDV é imputado a um dos atores 

do enunciado, mas esse ator do enunciado não tem um espaço enunciativo 

                                                 
68

 “Notre approche énonciative du PDV nous a en effet amené à articuler points de vue narratif et 
argumentatif, et donc à dégager, à côté de la modalité du point d vue représenté, deux modalités 
complémentaires du point de vue, les PDV raconté et asserté. Ceux-ci renvoient à des contenus 
sémantiques différentes, et expriment des débrayages énonciatifs variables: alors que le PDV 
représenté porte sur des perceptions (et des pensées qui leurs sont associées), avec un débrayage 
énonciative minimal, dans des "phases sans parole", le PDV raconté porte sur l'appréhencion des 
événements, et se borne à un récit  empathisant sur un acteur de l'énoncé dans débrayage énonciatif, 
tandis que le PDV asserté exprime des jugaments ou des pensés, avec débrayage énonciatif”. 
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particular. O PDV contado “corresponde aos casos ou aos fragmentos de texto em 

que há uma empatia entre os atores do enunciado, e contados os acontecimentos 

desde sua perspectiva”69 (RABATEL, 2001, p. 156). 

O PDV afirmado marca uma opinião assumida de forma explícita, ou seja, 

“corresponde à expressão das falas, pensamentos, opiniões e julgamentos. É o 

ponto de vista dominante nos textos argumentativos”70 (RABATEL, 2001, p. 157). 

Para Rabatel (2001, p. 157), o PDV afirmado postula que o enunciador e o locutor 

de um PDV são os mesmos, diferentemente dos outros tipos de PDV, os quais 

apresentam locutor-narrador como sendo diferente do enunciador personagem.  

Apresentados os principais pontos da teoria de Rabatel, passemos agora ao 

entendimento do fenômeno da responsabilidade enunciativa na perspectiva de 

Nølke. 

 

4.3 HENNING NØLKE E A SCAPOLINE 

 

 Henning Nølke é um dos idealizadores da ScaPoLine ou Teoria Escandinava 

da Polifonia Linguística. Nølke (2009, p. 11) afirma que seus estudos se iniciam a 

partir dos conceitos de polifonia de Ducrot e Bakhtin e considera que nenhum 

discurso se produz no vazio, mas, ao contrário, todo discurso mantém uma relação 

com outros discursos que podem ser anteriores, futuros ou até mesmo 

imaginados/imagináveis. Em outras palavras, “todo texto apresenta uma pluralidade 

de vozes e o locutor se posiciona a partir dos discursos de outros locutores reais ou 

imagináveis que ele faz falar através do seu texto” (NØLKE, 2009, p. 12).  

Para Nølke (2013)71, a originalidade da teoria ducrotiana é que a polifonia 

aparece no nível da enunciação e é expressa pelas formas linguísticas, ou seja, 

coloca em relevo a língua (a polifonia surge de traços no nível da língua) e como 

ponto essencial a divisão do sujeito falante em locutor (aquele que fala) e 

enunciador (responsável pelos pontos de vista). 

                                                 
69

 “correspond aux cas où un fragment de texte empathise sur un des acteurs de l’énoncé, et raconte 
les événements d’après sa perspective”. 
70

 “correspond à l’expression des paroles, pensées, opinions et jugements. C’est le point de vue 
dominant dans les textes argumentatifs”. 
71

 Sempre que nos referirmos a Nølke (2013), trata-se de uma referência ao material cedido pelo 
autor em um minicurso ministrado por ocasião do XXI Instituto da Associação Brasileira de 
Linguística, no período de 28 a 30 de janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 
Natal, intitulado LA SCAPOLINE (LA THÉORIE SCANDINAVE DE LA POLYPHONIE 
LINGUISTIQUE). 
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Nesse sentido, Nølke (2009, p. 12) questiona: “Mas como essas vozes se 

manifestam? Como podemos entendê-las? Quais são suas inter-relações? E quais 

são suas relações com a voz do locutor?” Essas são questões que uma teoria da 

polifonia deve responder, pondera Nølke. 

 Assim, a ScaPoLine surge com o objetivo de criar uma teoria formal que seja 

capaz de prever e especificar as restrições propriamente linguísticas que governam 

a interpretação polifônica (NØLKE, 2009, p. 15-16). Para ele, essa âncora na 

abordagem formal pode fazer da ScaPoLine um aparelho heurístico que possibilite 

as análises operatórias não apenas em enunciados individuais, mas também em 

textos com vários enunciados. 

  Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 28) propõem a teoria polifônica como uma 

“teoria enunciativa, semântica, discursiva, estruturalista e instrucional72” e, 

objetivando especificar os níveis de análise da polifonia, Nølke (2009, p. 18) 

diferencia “a estrutura polifônica (denominada estrutura-p) da configuração 

polifônica (denominada configuração)”73 e diz que a “estrutura-p se compõe das 

instruções que marcam os elementos da configuação”74 (NØLKE, 2001, p. 2, grifos 

do autor).  

 Nølke (2001, p. 16) considera que a teoria polifônica é marcada por diferentes 

morfemas e por diferentes estruturas sintáticas que introduzem de maneira 

sistemática as distintas e bem determinadas estruturas polifônicas.  

Parra Nølke (2009, p. 18-19), a “estrutura-p fornece as instruções relativas à 

interpretação polifônica, ou mais precisamente, às interpretações possíveis da 

enunciação. O resultado desse procedimento é a criação da configuração polifônica 

[...] que se compõe de quatro elementos fundamentais”75: 

 

O locutor enquanto construtor (LOC) assume a responsabilidade 
da enunciação.  
Os pontos de vista (pdv) são entidades semânticas portadoras de 
uma fonte da qual se diz ter o pdv. As fontes são variáveis. Elas 
correspondem aos enunciadores de Anscombre e Ducrot. 

                                                 
72

 “Théorie énonciative, sémantique, discursive, structuraliste et instructionnelle”. 
73

 “structure polyphonique (abrégée structure-p) de la configuration polyphonique (abrégée 
configuration)”. 
74

 “La structure-p se compose des instructions qui marquent des éléments de la configuration”. 
75

 “la structure-p fournit des instructions relatives à l’interprétation polyphonique, ou plus précisément 
aux interpretations possible de l’énoncé. Le résultat de ce procédé est la configuration polyphonique 
qui […] se compose de quatre éléments fondamentaux”. 
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Os seres discursivos (s-d) são entidades semânticas suscetíveis de 
saturar as fontes. 
Os elos enunciativos (elos) unem os s-d aos pdv76 (NØLKE, 2009, 
p. 19, grifos do autor). 

 

O LOC é quem assume a responsabilidade da enunciação e constrói os 

elementos nos quais se compõe a configuração polifônica. Ele  

 

está sempre presente na configuração, na medida em que ele é o 
construtor do sentido. Ele pode ser marcado por diferentes formas 
linguísticas como os pronomes de primeira pessoa, certas 
expressões modais, etc. O locutor é possuidor de um certo número 
de propriedades: ele tem uma história, um conhecimento 
enciclopédico, etc., que pode ser usado em seu trabalho de 
construtor do sentido.  Sua propriedade essencial e constitutiva é, no 
entanto, ser o autor da enunciação, vista como um evento histórico, 
associada a uma situação enunciativa com tudo que isso implica77 
(NØLKE, 2001, p. 3). 

  

 A noção de PdV é um dos conceitos principais da ScaPoLine e é entendida 

como uma “entidade semântica composta de uma fonte, de um julgamento e de um 

conteúdo”78 (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 31). A fórmula geral do PdV é 

encontrada em Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 31) como [ X ] (JULGA (p) ), onde X 

simboliza a fonte, JULGA o julgamento e p o conteúdo.  

 A fonte, elemento que possui o PdV, “é uma variável suscetível de ser 

saturada por um ser discursivo” (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 32). Já o 

julgamento  

 

pode ser expresso em formas como advérbios modais [...] ou 
proposições parentéticas. Em cada caso, a interpretação pela falta 
do julgamento é uma modalidade “é verdade que”. Note-se que a 
fonte e o julgamento do PdV são dois componentes frequentemente 
não marcados (implícitos). A distinção entre o julgamento e o 

                                                 
76

 “Le locuteur-en tant que constructeur (LOC) assume la responsabilité de l’énonciation.  
Les points de vue (pdv) sont des entités sémantiques porteuses d’une source qui est dite avoir le 
pdv. Les sources sont des variables. Elles correspondent aux énonciateurs d’Anscombre et Ducrot. 
Les êtres discursifs (ê-d) sont des entités sémantiques susceptibles de saturer les souces. 
Les liens énonciatifs (liens) relient les ê-d aux pdv”. 
77

 “Le locuteur est toujours présent dans la configuration dans la mesure où c'est lui qui est 
constructeur du sens. Il peut être marqué par différents moyens linguistiques comme les pronoms de 
la première personne, certaines expressions modales, etc. Le locuteur est pourvu d'un certain nombre 
de propriétés: il peut avoir une histoire, des connaissances encyclopédique, etc. dont il peut se servir 
dans son travail constructeur. Sa propriété essentielle et constitutive est cependant celle d'être auteur 
de l'énonciation, vue comme un événement historique associé à une situation énonciative avec tout ce 
que cela implique”. 
78

 “Entités sémantiques composées d’une source, d’un jugement et d’un contenu”. 
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conteúdo composicional do PdV corresponde à que existe entre 

modus et dictum79 (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 32). 

 

O autor divide os PdV em PdV simples e PdV complexos. Os PdV simples 

são independentes de outros PdV e constituem os elementos centrais da construção 

polifônica (cf. NØLKE, 2001, p. 3). Todo enunciado possui pelo menos um PdV 

simples, que é composto por um conteúdo semântico e por um julgamento sobre 

esse conteúdo. O autor exemplifica o PdV simples com o seguinte enunciado:  

 

Exemplo 1: 

Ele é bom 

PdV: [ X ] ( VERDADE (Ele é bom) ) 

 

 Os PdV complexos, por sua vez,  

 

envolvem vários PdV, na medida em que expressam a relação entre 
os diversos PdV para identificar a sua semântica [...]. Eles tomam a 
forma de instruções, em que ao menos um dos termos é saturado 
por outro PdV. Ao contrário dos PdV simples, os PdV complexos não 
assumem a forma de uma proposição que prevê algo sobre o estado 

das coisas: seu caráter referencial não é saturado (NØLKE; 
FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 34). 

  

Além disso, subdividem-se em dois tipos: PdV hierárquicos e PdV relacionais.  

 “Os PdV hierárquicos se compõem de pontos de vista simples ou complexos 

organizados segundo uma estruturação hierárquica. Os PdV hierárquicos permitem 

fazer julgamentos (exteriores) a partir de outros julgamentos”80 (NØLKE, 2001, p. 3). 

Em Nølke (2013), há o seguinte exemplo de PdV hierárquico: 

 

Exemplo 2: 

Talvez Pierre venha amanhã. 

PdV¹: [ X ] ( VERDADE (‘Talvez Pierre venha amanhã’) ) 

                                                 
79

 “peut être exprimé par des formes telles que les adverbes modaux [...] ou les propositions 
parenthétiques. Le cas échéant, l'interprétation par défaut du jugement est une modalité 'il est vrai 
que'. Notons que la source et le jugement du pdv sont deux composants qui sont très souvent non 
marqués (sous-entendus). La distinction entre le jugement et le contepositionnel du pdv correspond à 
celle entre modus et dictum”. 
80

 “Les pdv hiérarchiques se composent de points de vue simples ou complexes organisés selon une 
structuration hiérarchique. Les pdv hiérarchiques permettent de faire porter des jugements (extérieurs) 
sur d'autres jugements”. 
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PdV²: [ X ] ( TALVEZ (PdV¹) ) 

 

 “Os PdV relacionais unem PdV simples ou complexos entre eles. 

Encontraremos notadamente nos PdV relacionais frases contendo conectores”81 

(NØLKE, 2001, p. 3). Em Nølke (2013), há o seguinte exemplo de PdV relacional:  

 

Exemplo 3: 

Ele é bom, mas eu tenho um monte de trabalho. 

 

 Quanto aos seres discursivos (s-d), Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 37) 

comentam: 

 

O LOC guarda um estatuto particular. Enquanto ele é um ser 
discursivo no sentido de que ele só existe no discurso, ele nunca 
entra em cena como fonte de PdV específico. Esta função é 
reservada aos outros seres discursivos que são os “debatedores”. 
Formalmente, construídos pelo LOC, são as entidades que podem 
ser suscetíveis de saturar a variável “ser a fonte de um PdV”, que é 
sua propriedade constitutiva82. 

 

Assim, os seres discursivos são as imagens construídas pelo locutor dos 

distintos referentes discursivos, ou seja, são as entidades do universo discursivo que 

podem estabelecer laços de referência linguística. Eles podem ser designados como 

enunciadores do PdV, apresentando-se, portanto, como a fonte do PdV. 

  Nølke (2001, p. 5) distingue duas classes de s-d: a) os locutores-virtuais (LV); 

b) os não locutores (NL). Já Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 23) repensam essa 

distinção e propõem que os s-d se agrupem em três classes de acordo com os 

referentes discursivos que são as imagens: a) as imagens de primeira pessoa; b) as 

imagens de segunda pessoa; c) as imagens de terceira pessoa. 

 Nølke, Fløttum e Norén (2004) e Nølke (2013) apresentam as imagens dos 

diferentes papéis do locutor referentes às imagens de primeira pessoa: 

 

                                                 
81

 “Les pdv relationnels relient des pdv simples ou complexes entre eux. On aura notamment des 
pdv relationnels dans les phrases renfermant des connecteurs”. 
82

 “LOC garde un statut particulier. S'il est vrai que c'est un être discursif dans le sens où il n'existe 
que dans le discours, il n'entre jamais en scéne comme source d'un pdv spécfique. Cette fonction est 
réservée aux autres êtres discursifs qui sont les ‘débatteurs’. Formellement, construits par LOC ce 
sont des entités d'être susceptibles de saturer la variable ‘être la source d'un pdv’, ce qui est leur 
propriété constitutive”. 
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 LOC: constrói os seres discursivos como as imagens de diferentes pessoas 

linguísticas presentes no discurso e é o autor da enunciação, percebida como 

um evento histórico associado a uma situação enunciativa com tudo o que 

isso implica; 

 O locutor da enunciação (lᴏ): a única função do locutor da enunciação é ser 

a fonte da enunciação no momento exato da enunciação; 

 O locutor tᵗ: lᵗ (l indicado por t (sendo diferente de ᴏ) refere-se à enunciação 

em questão): a única função de lᵗ é ser autor de uma atividade enunciativa 

anterior ou posterior (lᵗ é um lᴏ do passado ou do futuro); 

 O locutor textual L: é apresentado como possuidor de todos os aspectos de 

uma pessoa completa. LOC pode construir uma imagem geral de si mesmo 

ou uma imagem de si em um outro momento da história.  

 

 Quanto às imagens de segunda pessoa, Nølke, Fløttum e Norén (2004) e 

Nølke (2013) afirmam que são: 

 

 O alocutário textual A: é a fonte de um PdV que o alocutário tinha antes de 

sua enunciação e que ele sempre tem. A é apresentado como possuidor de 

todos os aspectos de uma pessoa completa. LOC pode construir uma 

imagem geral do alocutário ou uma imagem dele próprio em um outro 

momento da história.  

 O alocutário da enunciação aᵗ: é a fonte de um PdV que o alocutário tinha 

no momento t (≠ ᴏ) onde ele construiu a enunciação Eᵗ. 

 

 No que concerne às imagens de terceira pessoa, Nølke, Fløttum e Norén 

(2004) e Nølke (2013) as dividem em: 

 

1- As terceiras pessoas individuais:  

a) terceiras textuais (T);  

b) terceiras de enunciação (τᵗ, t ≠ ᴏ). 

 

2- As terceiras pessoas coletivas:  

a) terceiras heterogêneas (ON, ...); 
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b) terceiras homogêneas (LEI, doxa, ideias recebidas, ...). 

 

 As terceiras pessoas se distribuem em uma escala que vai desde as coletivas 

heterogêneas até as coletivas homogêneas. Em alguns casos, as terceiras coletivas 

não se explicam nas instruções. A LEI, por exemplo, pode ser dada como fonte de 

uma ideia geral veiculada por um PdV, cujo conteúdo semântico é pressuposto. 

Tudo depende da situação particular de enunciação e da interpretação. 

 As terceiras coletivas heterogêneas, caracterizadas pela impessoalidade 

(ON), podem aparecer como: 

 

ON + L, + A     

ON + L, - A 

ON – L, + A 

ON – L, - A (??) (interrogação do autor) 

 

 No último caso, o autor coloca uma interrogação, porque, segundo ele, não se 

sabe se pode ocorrer. Nølke (2013) exemplifica com os seguintes enunciados: 

 

Exemplo 4: 

É um fato bem conhecido que a Europa está se fazendo (ON + L) 

 

Exemplo 5: 

Diz-se que a Europa está se fazendo, mas acho que isso nunca vai acontecer 

(ON – L) 

 

 No que se refere aos elos enunciativos, doravante elos, Nølke (2001) e Nølke, 

Fløttum e Norén (2004) afirmam que eles têm por função primeira ligar os e-d aos 

PdV e podem ser divididos em dois tipos: a) elos de responsabilidade; b) elos de não 

responsabilidade. 

 Para Nølke, Fløttum e Norén (2004, p. 44), os elos de responsabilidade são 

os mais importantes para uma análise polifônica, na medida em que para cada PdV 

devemos perguntar quem é responsável? Para os autores, “a determinação dos elos 
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faz parte dos princípios gerais que regem as regras de interpretação”83 (NØLKE; 

FLØTTUM; NORÉN, 2004,  p. 44), quais sejam:  

 

a) um s-d é responsável pelo PdV se e somente se esse s-d for a 
fonte do PdV; 
b) para cada PdV, onde lo não é responsável, o interpretador tende a 
estabelecer um elo de não responsabilidade específico entre lo e o 
PdV da ocorrência;  
c) o elo de responsabilidade é ao mesmo tempo indivisível e 
primordial; o elo de não responsabilidade se realiza em diferentes 

nuances semânticas (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 44-

45). 
 

 

 Em suma, Nølke, Fløttum e Norén (2004) e Nølke (2013) afirmam que “ser a 

fonte de” ou “ser responsável por” é ser responsável pelas decisões presentes no 

PdV. Assim, para esses autores, dizer que “X assume a responsabilidade de um 

PdV (X é a fonte de um PdV) significa que o conteúdo proposicional do PdV é 

verdadeiro para X; que X tem a ideia de adiantar o PdV; e que X leva em 

consideração todos os pontos de vista, bem como os sistemas de valores que 

emanam do PdV, incluindo sua argumentatividade”.  

 Já no tocante aos elos de não responsabilidade, Nølke (2009, p. 25-26) 

chama a atenção para o fato de que todo s-d é suscetível de ser ligado a um PdV, 

cuja fonte não é ele, por um elo de não responsabilidade. Em Nølke, Fløttum e 

Norén (2004, p. 48), os autores dividem os elos de não responsabilidade em dois 

tipos: a) elos não refutáveis; b) elos refutáveis.   

 Para finalizar, sintetizamos os elementos da configuração polifônica proposta 

pela ScaPoLine no quadro a seguir: 

 
 

Quadro 9: Elementos da configuração polifônica na ScaPoLine 

L – A (o locutor) O Locutor Axiomático 

LOC O locutor enquanto construtor 

Os pontos  
de vista,  
PdV 

PdV simples 

PdV complexo PdV hierárquico 

PdV relacional 

 
 
 

Primeira pessoa O locutor da 
enunciação 

lᴏ 

Locutores do lᵗ (t ≠ o) 

                                                 
83

 La déterminations des liens fait partie des príncipes généraux qui dirigent le processus 
d’interprétation”. 
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Seres 
discursivos, 
 s-d 

enunciado 

Locutores 
textuais 

L 

Segunda pessoa Alocutário da 
enunciação 

aᵗ (t ≠ o) 

Alocutário textual A 

Terceira pessoa Elos individuais Elos de 
enunciação 

τᵗ (t ≠ o) 

Elos 
textuais 

T 

Elos coletivos Heterogêneas (ON) ↔  
Homogêneas (LEI) 

Elos enunciativos Elos de responsabilidade 

Elos de não responsabilidade Elos de não refutação 

Elos de refutação 

Fonte: Nølke (2009, p. 27). 

 

Assim, entendemos com Coltier, Dendale e Brabanter (2009) que, na teoria 

escandinava da polifonia linguística (ScaPoLine), a responsabilidade é entendida 

como uma “‘ligação enunciativa’ que liga um ‘ser do discurso’ (s-d) a um ‘ponto de 

vista’ (PdV) e que especifica a posição deste s-d em relação com o PdV”84 

(COLTIER; DENDALE; BRABANTER, 2009, p. 21), conforme o esquema a seguir. 

 

Esquema 4: A responsabilidade enunciativa na ScaPoLine 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                 
84

 “‘un lien énonciatif’, qui relie um ‘être de discours’ (ê-d) à um ‘point de vue’ (pdv) et qui précise la 
position de cet ê-d par rapport au pdv”. 
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Nesse sentido, o locutor, ao produzir um determinado enunciado, manifesta a 

posição dos seres do discurso em relação ao PdV a partir de elos de 

responsabilidade ou de não responsabilidade. Essa relação ocorre através de uma 

ligação enunciativa representada no esquema 4 pela linha horizontal entre o PdV e 

os s-d.   

Vale destacar que a ScaPoLine se autodenomina uma abordagem modular 

(cf. NØLKE, 1999), ou seja, um modelo teórico com um certo número de 

subsistemas autônomos denominados módulos, em que cada módulo trata de um 

problema restrito. Cada módulo, afirma Nølke (1999), constitui uma teoria parcial, 

comportando um sistema de regras locais com um domínio de aplicação específico, 

e esses diferentes módulos são ligados a um sistema de regras globais chamadas 

metarregras do sistema. 

Somente faz parte do sistema o módulo que estiver ligado, através das 

metarregras, a pelo menos um outro módulo, uma vez que a ideia central da 

abordagem modular é que jamais devemos perder de vista a concepção global do 

que estamos analisando, embora analisemos de forma independente. Nølke (1999) 

destaca que a abordagem modular possui a vantagem de que cada tipo de 

fenômeno pode ser definido e analisado em absoluta independência dos outros, o 

que dota a análise de um valor explicativo e de uma maior precisão na descrição dos 

fenômenos analisados. 

Apresentados os principais pontos da ScaPoLine, passemos agora a 

comentar um fenômeno que caminha de forma correlata com o entendimento do 

fenômeno da responsabilidade enunciativa. Trata-se do que Zlatka Guentchéva 

(1994) chama de quadro mediativo ou categoria do mediativo. Passemos, pois, à 

seção seguinte. 

 

4.4  ZLATKA GUENTCHÉVA  

 

O foco de nossa exposição até o momento tem sido a referência às situações 

enunciativas as quais possuem uma fonte responsável pelo dizer, isto é, uma fonte 

que assume a responsabilidade do que foi dito. No entanto, o enunciador nem 

sempre assume a responsabilidade pelo dizer. Muitas vezes, ele se distancia e 
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imputa esse dizer a uma outra instância enunciativa, apontando para o leitor que ele 

não é a fonte primeira desse discurso, mas que este já fora dito por outras vozes.  

Estamos, portanto, diante do que Guentchéva (1994) e Guentchéva et al. 

(1994) chamam de quadro mediativo ou categoria gramatical do mediativo. Vejamos 

o que diz a autora: 

 

Numerosas línguas tipologicamente diferentes possuem 
procedimentos gramaticais mais ou menos específicos (formas 
construídas a partir do perfeito nas línguas indo-europeias e altaicas, 
sufixos e mais raramente prefixos nas línguas ameríndias, partículas 
em certas línguas como as línguas tibeto-birmanas) que permitem ao 
enunciador significar os diferentes graus de distância que ele toma 
com respeito às situações descritas já que ele as distinguiu de 
maneira mediata85. Em outros termos, o enunciador indica de forma 
explícita que ele não é a fonte primeira da informação porque os 
fatos: a) constituem conhecimentos geralmente admitidos ou 
transmitidos pela tradição; b) foram levados ao seu conhecimento por 
uma terceira pessoa ou por ouvir dizer; c) foram inferidos a partir de 
índices observados; d) são o resultado de um raciocínio. Nas línguas 
em que um tal sistema gramatical específico existe, o enunciador é 
então obrigado a marcar formalmente, no seu próprio ato de 
enunciação, se ele se envolve ou se ele não se envolve nos fatos 
enunciados. Resulta daí um jogo sutil de valores que se estruturam 
de maneira diferente conforme as línguas em uma categoria 
gramatical que nós propomos chamar de mediativo (GUENTCHÉVA, 
1994, p. 8). 

 

 Assim, para Guentchéva et al. (1994, p. 139), “o termo mediativo designa uma 

categoria gramatical que, em línguas tipologicamente distantes, tem por função 

marcar a atitude de distanciamento ou de não engajamento que o enunciador 

manifesta em relação aos fatos que ele apresenta”86.  

Guentchéva (1994) afirma que o termo mediativo foi empregado inicialmente 

por Lazard (1956) e parece ser o termo “mais adequado para cobrir o conjunto dos 

valores constitutivos da categoria gramatical: fatos relatados, fatos inferidos, fatos de 

surpresa. Além disso, ele tem a vantagem de não se centrar em apenas um dos 

valores possíveis da categoria como fazem outros termos frequentemente utilizados 

                                                 
85

 2. Lembremos a formulação de G. Lazard (1956, p. 148) sobre um número restrito de formas 
oriundas do perfeito em tadjique: elas permitem apresentar os fatos “de alguma maneira, 
mediatamente, através da percepção que o sujeito teve deles, e em relação à qual ele toma uma 
certa distância”. 
86

 “Le terme de médiatif désigne la catégorie grammaticale qui, dans dês langues typologiquement 
distinctes, a pour fonction de marquer l'attitude de distanciation et de non-engagement que manifeste 
l’énonciateur à l'égard des faits qu 'il présente”. 
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na literatura especializada”87 (GUENTCHÉVA, 1994, p. 8), a exemplo de não 

testemunhal, usado na língua búlgara, não visto, usado no georgiano, admirativo, 

usado na tradição gramatical do albanês e evidencial, que começou a ser usado em 

francês, mas que se constitui de um contrassenso, pois o mediativo introduz 

exatamente o contrário do que expressa o evidencial. 

Em Guentchéva (2011, p. 137) a enunciação mediatizada é entendida como 

um ato enunciativo complexo subjacente a toda enunciação que pode se manifestar 

pelas marcas explícitas integradas no sistema gramatical da língua. 

 Guentchéva (1994, 1996) e Guentchéva et al. (1994) consideram que a 

categoria do mediativo se organiza a partir de três valores fundamentais: 1) fatos 

relatados; 2) fatos inferidos; 3) fatos de surpresa. Esses três valores podem, a priori, 

parecer distantes e até opostos, salienta Guentchéva (1994), que, em seguida, 

apresenta argumentos para agrupá-los na constituição da referida categoria, quais 

sejam: a) em algumas línguas, esses valores são expressos pelo mesmo marcador 

gramatical; b) em outras línguas, um único marcador pode reagrupar dois valores 

mediativos sem que a combinação desses dois valores seja sempre previsível; c) a 

classificação de certos empregos dessas formas não permite fazer, 

necessariamente, distinções rigorosas entre os referidos valores; a falta de 

explicação para que línguas tipologicamente distintas tenham podido gramaticalizar 

valores semânticos, senão idênticos, pelo menos muito similares (GUENTCHÉVA, 

1994, p. 9). Nesse sentido, salienta a autora que dispomos de  

 

relativamente poucas descrições para podermos definir claramente o 
fenômeno e delimitar com precisão a estruturação da categoria. 
Podemos considerar, pelo menos na etapa atual, que a articulação 
dos valores semânticos produzidos baseia-se no grau de não 
envolvimento do enunciador nas situações descritas, o que o conduz 
a estabelecer um continuum de distanciamento em relação aos fatos 
apresentados sem para tanto se pronunciar sobre o verdadeiro ou o 
falso do conteúdo proposicional do enunciado88 (GUENTCHÉVA, 
1994, p. 10). 

                                                 
87

 “plus adéquat pour couvrir l’emsemble dês valeurs constitutives de la catégorie grammaticale: faits 
rapportés, faits infers, faits de surprise. Il a de plus l’avantage de ne pas centre l’attention sur une des 
valeurs possible de la catégorie comme le front d’autres termes couramment utilizes dans la literature 
spécialisée”. 
88

 “Relativement peu de descriptions pour pouvoir definir clairement le phénomène et cerner avec 
précision la structuration de la categoria. On peut considerer, au moins à l’étape actuelle, que 
l’articulation des valeurs sémantiques dégagées repose sur le degree de non engagement de 
l’énonciateur à l’égard des situations décrites, ce qui le conduit à établir un continuum de distanciation 
par rapport aux faits presents sans pour autant se pronuncer sur le vrai ou le faux du contenu 
propositionnel de l’énoncé”. 
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Os fatos relatados são, segundo Guentchéva, “situações: a) geralmente 

conhecidas ou aceitas por todos; b) baseadas nas falas de outros ou em nuances de 

dúvida, desconfiança, ironia, indignação ou rejeição. Em ambos os casos, o 

enunciador mostra formalmente que ele não é a fonte primeira do conteúdo 

proposicional do enunciado e que, por essa razão, ele não assume a 

responsabilidade enunciativa do que diz, estabelecendo uma certa distância”89 

(GUENTCHÉVA et al., 1994, p. 140). 

Quanto aos fatos inferidos, Guentchéva (1994) chama a atenção para a 

questão de que muitas línguas oferecem uma gramaticalização da noção de 

inferência opondo-a à noção de fato/enunciação mediado/a, enquanto outras podem 

exprimi-la por uma mesma marca formal. No entanto, afirma Guentchéva, tanto 

inferência como fato/enunciação relatado/a pertencem a uma mesma categoria 

gramatical. Nesse sentido, aponta a autora: 

 

Quando a gente examina de perto os fatos nas línguas, a gente 
constata que, no âmbito da categoria do MED, trata-se de uma 
inferência por abdução no sentido dado a este termo por Peirce 
(1965) [...] A abdução conduz a uma inferência da maneira seguinte: 
“se ‘p implica q’ é verdadeiro e se a gente constata q, então p é 
(talvez) verdadeiro” [...] A inferência por abdução encontra uma 
expressão linguística em numerosas línguas, como o búlgaro, por 
exemplo, em que a forma do perfeito conduziu à criação de um 
sistema de formas perfeitoides que se especializaram na expressão 
desse valor. [...] O procedimento de inferência por abdução conduz à 
reconstrução de uma situação de enunciação plausível SitM 

produzida em TM: o evento mediado é reconstruído tendo como base 
pistas observadas em T0; ele pertence então a um referencial que 
não se confunde com o referencial enunciativo. Em contrapartida, o 
locutor SM é identificado ao enunciador S0. Em outros termos, a gente 
verbaliza o estado resultante de um evento reconstruído e não o 
estado constatado. Essa verbalização se efetua em três etapas: 
Etapa 1:  constatação de um estado, dito estado constatado, situado 
no certo realizado e concomitante ao ato de enunciação: “o zelador 
está com os olhos vermelhos” ou “a mala de Francisco não está mais 
em seu quarto”; Etapa II: procedimento de reconstrução por abdução 
consistindo em buscar uma hipótese possível que dê conta do estado 
constatado [...] O procedimento por abdução necessita da construção 
de um referencial mediado enunciativo distinto do referencial 
propriamente enunciativo; Etapa III: projeção do processo 

                                                 
89

 “Situations: (a) soit generalement connues ou admises par tout le monde, (b) soit fondees sur les 
paroles autrui d'ou des nuances de doute, de mefiance, d'ironie, d'indignation ou de rejet. Dans les 
deux cas, l'enonciateur signifie formellement qu'il n'est pas la source pre miere du contenu 
propositionnel de l'enonce et que, de ce fait, il ne le prend pas en charge et etablit une certaine 
distance”. 
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reconstruído possível com o seu estado resultante no referencial 
enunciativo. Assim, o processo e seu estado resultante reconstruídos 
todos dois por inferência estão na realização do enunciador90 
(GUENTCHÉVA, 1994, p. 17-20). 

 

 Já no tocante aos fatos de surpresa, Guentchéva (1994, p. 20) afirma que  

 

“o valor de surpresa pode ser definido da seguinte maneira: o estado 
do sujeito da relação predicativa é considerado pelo enunciador como 
uma descoberta inesperada em relação a um estado esperado e o 
estado constatado acha-se em relação de concomitância com o ato de 
enunciação. Ainda uma vez o procedimento por abdução permite 
reconstruir uma Siti plausível produzida em TM: esta situação é 
reconstruída tendo como base pistas observadas em T0 que são 
opostas às que são esperadas pelo enunciador S0”. 

  

Assim, o enunciador reconstrói um estado com base em uma constatação 

opositiva ao estado esperado. 

 Na língua portuguesa, não há a categoria gramatical do mediativo e o não 

comprometimento com o dizer ocorre a partir do que Adam (2011, p. 187) chama de 

“marcadores de quadros mediadores ou de fontes do saber”. Trata-se de 

marcadores que “indicam que uma porção de texto não é assumida (sua verdade 

assegurada) por aquele que fala, mas mediada por uma voz ou PdV” (ADAM, 2011, 

p. 187).  

Neves (2006, p. 1455) fala de estratégias de distanciamento ou de 

desresponsabilização e propõe alguns recursos que o falante de língua portuguesa 

pode valer-se para indicar que o enunciador não assume a “relação predicativa, 
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 “Lourqui’on examine de près les faits dans les langues, on constate que, dans le cadre de la 
catégorie du MÉD, il s’agit d’une inference por abduction au sens donné à ce terme par Peirce (1965) 
[...] L’abduction conduit à une inférence de la façon suivante: « si « p implique q » estvrasi et si l’on 
constate q, alors p est (peut-être ) vrai" [...] L’inférence par abtuction trouve une expression 
linguistique dans de nombreuses langues comme le bulgare, par exemple, où la forme du parfait a 
conduit à la création d’un système de formes perfectoïdes qui se sont spécialisées dans l’expresion 
de cette valeur. [...] La procédure d’inférence par abduction conduit à la reconstruction d’une situation 
d’énonciation plausible SitM produite en TM: l’événement médiatisé est reconstruit sur la base de traces 
référentiel énonciatif. En revanche, le locuteur SM est identifié à l’énonciateur S0. En d’autres termes, 
on verbalise l’état résultant d’un événement reconstruit et non pas l’état constaté. Cette verbalisation 
s’effectue en trois étapes: Étape I: constat d’un état, dit état constaté, situé dans le certain réalisé et 
concomitant à l’acte d’énonciation: "le concierge a les yeux rouges" ou "la valise de François n’est 
plus dans sa chambre"; Étape II: procédure de reconstruction par abduction consistant à rechercher 
una hypothèse possible qui rende compte de l’état constaté [...] La procédure par abduction nécessite 
la construction d’un référentiel médiatisé énonciatif distinct du référecntiel proprement énonciatif ; 
Étape III: projection du processus reconstruit possible avec son état résultant dans le référentiel 
énonciatif. Ainsi, le processus et son état résultant reconstruits tous deux par inférence sont dans le 
réalisé de l’énonciateur”.  
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transferindo a validação para outra instância enunciativa”, quais sejam:  

 

a) apresentação de fatos inferidos;  

b) impessoalização;  

c) interrogação;  

d) verbo de opinião;  

e) construção de plano fictício;  

f) questão retórica;  

g) atribuição direta a outra fonte enunciativa. 

 

 Destacamos, ainda, o entendimento de Guentchéva (2011, p. 119), para 

quem “a operação de responsabilidade enunciativa não pode se resumir a uma 

oposição entre responsabilidade enunciativa / não responsabilidade enunciativa de 

um conteúdo proposicional”. Por esse entendimento, a autora propõe que a 

responsabilidade enunciativa seja entendida mais em termos de um contínuo, no 

qual possamos identificar diferentes graus de assunção e de (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa, do que em termos de polarização, em que o fenômeno 

em foco seja entendido apenas como assunção ou não assunção do conteúdo 

proposicional por uma instância enunciativa.   

Por fim, sinalizamos nosso entendimento de que o gênero discursivo 

sentença condenatória é um lócus privilegiado para a ocorrência de construções 

mediatizadas, uma vez que o juiz, para fazer valer sua autoridade, usa vários PDV 

em seu discurso.  

Na seção seguinte, apresentaremos, a partir do diálogo com os autores, os 

conceitos que adotamos. 

 

4.5 AS TEORIAS EM CONTATO: NOSSOS POSICIONAMENTOS FRENTE AO 
QUE DIZEM OS TEÓRICOS DESTACADOS 

  

 

 Nosso ponto de partida teórico baseia-se no quadro mais amplo da Análise 

Textual dos Discursos de Adam (2011). No entanto, pautando-nos em sugestões do 

próprio Adam, no decorrer do seu texto, dialogamos com outros autores que tratam 

das questões da (não) assunção da responsabilidade enunciativa, a exemplo de 
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Nølke e a ScaPoLine, Rabatel e Guentchéva, como mostramos anteriormente. 

Nesse sentido, pretendemos, neste tópico, evidenciar o que estamos usando de 

cada autor e suas propostas teóricas.  

De Adam (2011), além de nos situarmos no âmbito de sua ATD, adotamos 

algumas marcas assinaladas (destas, algumas sofreram pequenas modificações) no 

seu quadro geral de elementos linguísticos que podem marcar a (não) assunção da 

RE. Além disso, não diferenciamos PDV das vozes presentes no texto, seguindo o 

entendimento de Adam (2011). Assim, temos um locutor que pode ser apenas 

narrador, apenas enunciador, mas também pode ser narrador e enunciador ao 

mesmo tempo. No primeiro caso, ele é o sujeito físico que fala, mas não assume a 

responsabilidade nem assume ser a fonte do enunciado. No segundo caso, ele é o 

sujeito que fala, que assume a responsabilidade pelo enunciado, mas deixa claro 

que não é a fonte do enunciado. No terceiro caso, ele é o sujeito que fala, que 

assume a responsabilidade pelo dizer e ainda assume ser a fonte do enunciado. 

A partir desse quadro, adotamos de Rabatel a denominação de quase-RE, 

entendendo que há quase-RE nos casos em que o locutor assume a RE, mas deixa 

claro que não é a fonte do PDV.    

De Nølke, adotamos sua concepção de polifonia compreendida a partir do 

material linguístico, sua abordagem modular e seu entendimento de 

responsabilidade enunciativa, com uma pequena modificação. 

Já de Guentchéva, utilizamos sua concepção de quadro mediativo e sua 

compreensão de que a responsabilidade enunciativa não pode ser entendida como 

um fenômeno polarizado em termos de assunção ou não assunção da 

responsabilidade enunciativa de um conteúdo proposicional. 

Nesse sentido, a partir do que propõem a ATD e a ScaPoLine, entendemos a 

responsabilidade enunciativa como um fenômeno enunciativo que liga uma instância 

do discurso a um ponto de vista e que especifica a posição dessa instância 

enunciativa em relação com o PDV. Assim, através do fenômeno da 

responsabilidade enunciativa é possível marcar o grau de engajamento das 

instâncias enunciativas nas unidades discursivas. 

Ressaltamos que entendemos o PDV a partir de uma escala manifesta em 

quatro graus de responsabilidade enunciativa, a saber: 
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1- PDV mediatizado ou grau zero de engajamento enunciativo: o locutor não assume o 

PDV e o imputa a outra instância enunciativa; 

2- PDV impessoal: o locutor não explicita a fonte nem se compromete com o 

enunciado, deixando-o sem um referente expresso; 

3- PDV parcial ou quase-RE: o locutor assume o PDV, mas atribui a fonte a outra 

instância enunciativa; 

4- PDV total ou assunção da responsabilidade enunciativa: o locutor assume o PDV e 

se coloca na fonte do enunciado.  

 

A descrição, análise, discussão e interpretação da configuração da (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa constituem um importante elemento de 

entendimento da orientação argumentativa do gênero discursivo em estudo, 

contribuindo para o avanço dos estudos do texto e do discurso, impactando no que 

diz respeito às pesquisas que se consagram ao tema. É com essa visão que 

passamos à análise dos nossos dados. Antes, impõe-se que comentemos os 

aspectos metodológicos de nossa investigação. Passemos, pois, ao quinto capítulo 

deste trabalho. 
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5 ENQUADRE METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

[...] o objetivo da ciência tem sido, não “descobrir”, mas 
construir o conhecimento humano com base na 
sistematização, na organização dos fatos que se 
entrelaçam e se relacionam. Captar essas relações é tarefa 
do cientista que, inserido num determinado contexto 
histórico-social, partilha com outros cientistas a crença num 
paradigma, em normas prescritivas que lhe possibilitem 
“ver” desta ou daquela maneira os fatos, os seres, os 
fenômenos naturais (CORACINI, 2007, p. 27). 

 

 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

A partir do exposto na epígrafe deste capítulo, em que a autora destaca o 

objetivo da ciência como a construção do conhecimento humano amparada na 

sistematização, na organização e na relação dos fatos, podemos entender a 

Linguística moderna como uma ciência autônoma, uma vez que se enquadra em 

todos esses “pressupostos”. Assim, a Linguística sistematiza, organiza e relaciona 

seus objetos de investigação com base em um aparato metodológico coerente e 

eficiente para dar as respostas necessárias que suas investigações propõem.  

Dessa forma, cada corrente linguística segue uma metodologia própria, o que 

igualmente ocorre com a Linguística Textual, âmbito maior no qual nosso trabalho se 

insere, e com a Linguística Enunciativa, suporte teórico para muitas das questões 

discutidas nesta investigação. Nosso entendimento se baseia em alguns estudiosos 

do âmbito linguístico, a exemplo de Flores et al. (2011, p. 39-40), que preconizam: 

 

O método de análise pertence a cada teoria em particular. Cada 
teoria enunciativa constrói recursos metodológicos próprios sem que 
isso implique algum tipo de generalizações para o campo. Em outras 
palavras, o que um teórico define como método da análise 
linguístico-enunciativa não tem validade para além dos limites da 
teoria em questão. Com isso, queremos dizer que não há, em 
Linguística da Enunciação, um método, um objeto ou mesmo um 
conceito qualquer que seja universalmente válido para todas as 
teorias da enunciação. Cada teoria forja o seu instrumento 
metodológico. 

   

Sob essa perspectiva, compreendemos que esta pesquisa pauta-se pelos 

vieses interpretativista e qualitativo. Segundo Moita Lopes (1994, p. 31), a 
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investigação interpretativista, que também é de natureza qualitativa, prevê o acesso 

ao fato de pesquisa “através da interpretação de vários significados que o 

constituem”. Quanto ao aspecto qualitativo, buscamos partir “de um corpus 

construído para compreender um problema a partir da interpretação da realidade 

social” (BAUER; GASKELL, 2008, p. 23). 

Optamos por desenvolver um trabalho de natureza predominantemente 

qualitativa para não nos determos em uma mera constatação estatística dos dados, 

mas analisá-los e interpretá-los, buscando estabelecer uma relação de causa e 

efeito, ou seja, mostrando os resultados, atrelando-os às possíveis explicações que 

materializam esses resultados. Com isso, acreditamos contribuir com o refinamento 

das discussões teórico-metodológicas sobre o tema em questão.  

 

5.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 que PDV são frequentes no gênero discursivo sentença judicial condenatória? 

 que marcas linguísticas nos levam a identificar esses PDV?  

 

5.3 OBJETIVOS 

 

Para responder a essas questões, estabelecemos como objetivos identificar, 

descrever, analisar e interpretar pontos de vista (PDV) frequentes no gênero 

discursivo sentença judicial condenatória e marcas linguísticas que revelam esses 

PDV. 

 

5.4 INSTRUMENTO DE GERAÇÃO, COLETA E SELEÇÃO DOS DADOS 

 

Nosso corpus foi coletado no Fórum da Comarca de Currais Novos-RN, a 

partir de um total de 51 sentenças colhidas. Para a coleta, procuramos a secretaria 

do Fórum, identificamo-nos como discente do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

solicitamos as sentenças prolatadas pelo juiz no ano de 2012. Até aquele momento, 

não havíamos decidido ainda qual a modalidade de sentença que iríamos trabalhar. 
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Foram-nos, então, passadas 51 sentenças de várias modalidades e somente no 

contato com elas optamos por estudar as sentenças judiciais condenatórias por 

percebermos um grande número de ocorrências dos fenômenos que estávamos nos 

propondo analisar.  

Assim, selecionamos nosso corpus, considerando os seguintes aspectos: 

 

1) sentenças provenientes de processos criminais oriundos da comarca de 

Currais Novos-RN, cidade onde residimos;  

2) sentenças resultantes de processos concluídos no ano de 2012, ano 

imediatamente anterior a nossa coleta; 

3) sentenças condenatórias.  

 

Dessa forma, do universo de 51 sentenças coletadas, selecionamos 13, 

descritas no quadro 10. 

 

Quadro 10: Síntese do corpus 

NÚMERO 
DE ORDEM 

SENTENÇAS 
CONDENATÓRIAS 

RAZÃO DA 
ACUSAÇÃO 

ANO DA  
AÇÃO 

DATA DA 
SENTENÇA 

01 + Roubo 2009 23.01.2012 

02 + Furto 2011 23.02.2012 

03 + Estelionato 2008 23.03.2012 

04 + Tráfico de drogas 2009 23.03.2012 

05 + Tráfico de drogas 2008 27.03.2012 

06 + Tráfico de drogas 2009 27.03.2012 

07 + Furto 2010 11.05.2012 

08 + Tráfico de drogas 2011 11.05.2012 

09 + Furto 2011 02.07.2012 

10 + Ameaça 2010 08.08.2012 

11 + Ameaça 2010 20.08.2012 

12 + Violência 
doméstica 

2012 10.09.2012 

13 + Vias de fato91 2012 16.10.2012 

                                                 
91

 De acordo com a professora Ana Cláudia Lucas, professora de Direito Penal, Criminologia e Prática 
Processual Penal da Universidade Federal de Pelotas, “a contravenção penal chamada 'vias de fato' 
está prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3’688, de 1941, e trata-se de infração penal que ataca a 
incolumidade física, consubstanciada em atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não 
caracterizem lesões corporais. A doutrina manifesta que vias de fato são todos os atos de provocação 
exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Por isso, servem como exemplos 
empurrar pessoas, sacudi-las, rasgar-lhes as roupas, puxar cabelo, dar-lhes socos ou pontapés, 
arremessar-lhes objetos, arrancar-lhes parte do vestuário, enfim, toda a prática de ato agressivo, 
dirigido a alguém” (Disponível em: <http://profeanaclaudialucas.blogspot.com.br/2010/07/vias-de-fato-
e-lesao-corporal.html>. Acesso em: 24 jul. 2014). 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 Os critérios usados para a numeração das sentenças foram os seguintes: 

 

1- a data da sentença – ou seja, seguimos a ordem cronológica e temporal 

presente no final de cada sentença. Por exemplo, a sentença 01 foi prolatada 

no dia 23 de janeiro de 2012, a sentença 02, no dia 25 de janeiro de 2012 e, 

assim, sucessivamente; 

2- o ano da ação penal – como havia sentenças prolatadas em uma mesma 

data, por exemplo, as sentenças 04 e 05, prolatadas no dia 23 de março de 

2012, usamos como critério para manter a numeração a ordem cronológica e 

temporal do ano em que foi interposta a ação penal. Assim, a sentença 04 foi 

prolatada no dia 23 de março de 2012, mas a ação respectiva foi interposta 

no ano de 2008, enquanto a sentença 05, prolatada na mesma data, teve sua 

ação interposta em 2009. 

Nesse sentido, a data em que a sentença foi prolatada e o ano em que a ação 

penal foi interposta constituíram os critérios de seleção. 

 Atribuímos a cada sentença um código composto de dois dígitos, em que o 

primeiro dígito é a letra S, que indica sentença, e o segundo dígito, um número, 

contado a partir do numeral 1 e mantendo a sequência de acordo com a ordem de 

coleta das sentenças exposta anteriormente. Lembramos que, na análise, além do 

código da sentença, usamos outros códigos, a saber: 

 

 PEn – Proposição-Enunciado. O n indica um número, contado a partir do 

numeral 1 e mantendo a sequência de acordo com a quantidade de 

proposições analisadas;  

 R – seção da sentença intitulada Relatório; 

 F – seção da sentença intitulada Fundamentos; 

 D – seção da sentença intitulada Dispositivo. 

 

Lembramos, outrossim, que, nos anexos, os originais das sentenças se 

encontram sem os nomes dos envolvidos e com o código anteriormente 

mencionado, para preservação das faces dos envolvidos e para cumprir as normas 
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éticas do trabalho científico. Ressaltamos que todas as sentenças foram prolatadas 

por um único juiz, o então juiz da comarca de Currais Novos-RN. 

 

5.5 MÉTODO DE ABORDAGEM E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A Linguística Textual considera a língua como produto de uma atividade 

humana e com um caráter teleológico ou finalista, e a análise nesse âmbito de 

estudo parte dos dados para fazer generalizações. É, portanto, um procedimento 

indutivo de análise, conforme o entendimento de indução de Lakatos e Marconi 

(1986), Popper (2003) e Rudio (1988).  

Nessa direção, entendemos que a indução  

 

é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade 
geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o 
objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo 
conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se 
basearam (LAKATOS; MARCONI, 1986, p. 48). 

 

Assim, em nossa investigação, utilizamos como método de abordagem o 

indutivo e consideramos as seguintes categorias de análise apresentadas no 

quadro 11: 

 
 

Quadro 11: Classificação do PDV e das marcas de (não) responsabilidade enunciativa 

GRUPO CLASSIFICAÇÃO 
DO PDV 

MARCAS LINGUÍSTICAS DE 
RESPONSABILIDADE E DE NÃO 

RESPONSABILIDADE  

GRUPO A 1- PDV mediatizado ou 
grau zero de 
responsabilidade 
enunciativa 

2-   
 

- diferentes tipos de representação da fala 
(discurso direto, direto livre, indireto, indireto 
livre e narrativizado); 
- fenômenos de modalização autonímica; 
- marcadores de discurso reportado, a 
exemplo de segundo, de acordo com, para 
etc.; 
- marcas de asserção, quando referidas a 
terceira pessoa;  
- índices de pessoas; 
- dêiticos espaciais e temporais; 
- tempos verbais – com destaque especial 
para o futuro do pretérito, o condicional e o 
imperfeito; 
- verbos de atribuição da fala como afirmam, 
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dizem, consideram etc.; 
- reformulações do tipo de fato, na verdade, 
em todo caso etc.; 
- oposição do tipo alguns pensam (ou dizem) 
que X, nós pensamos (dizemos) que Y etc.; 
- indicações de um suporte de percepções e 
de pensamentos relatados, desde que não 
acompanhados por índices de primeira 
pessoa; 
- conectores (especialmente os adversativos); 
- elementos gráficos e ortográficos, a exemplo 
de uso das aspas, uso de itálico, negrito etc. 

GRUPO B PDV impessoal - enunciados impessoais; 
- construções com gerúndio. 

GRUPO C PDV parcial ou 
quase-RE 
 

do tipo assumimos / concordamos com, nosso 
pensamento é semelhante a etc.;  
- modalidades. 

GRUPO D PDV total ou 
assunção da 
responsabilidade 
enunciativa 

- marcas de asserção, quando referidas a 
primeira pessoa; 
- índices de pessoas; 
- dêiticos espaciais e temporais; 
- tempos verbais com destaque para o 
presente; 
- indicações de um suporte de percepções e 
de pensamentos relatados, quando 
acompanhados por índices de primeira 
pessoa; 
- exclamações 
- atos de fala. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Destacamos que algumas marcas linguísticas, por se tratarem de um nome 

geral, podem ser utilizadas em mais de um grupo, a exemplo dos índices de 

pessoas, que podem marcar um maior ou menor engajamento do locutor, 

dependendo da pessoa destacada. Assim, o termo índices de pessoas pode se 

referir a marcas de primeira, de segunda ou de terceira pessoa, e a indicação do 

grau de engajamento do locutor ocorre a partir da pessoa marcada. 

 Ressaltamos que a escolha dessas categorias de análise deu-se em função 

de nosso contato com as teorias sobre o tema, bem como em função de nosso 

contato inicial com o corpus e da percepção de que essas categorias ocorrem com 

maior frequência nos textos analisados. Isso não quer dizer que não existam outros 

critérios de análise da (não) assunção da responsabilidade enunciativa que não 
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aparecem na tabela apresentada anteriormente e/ou que estes prescindam de 

estudo nos textos analisados. 

Apresentado, portanto, o enquadre metodológico de nossa investigação, 

passemos ao estudo do fenômeno da responsabilidade enunciativa na sentença 

judicial condenatória, o que faremos no capítulo seguinte. 
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6 A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NO TEXTO JURÍDICO: UMA ANÁLISE 

DO GÊNERO DISCURSIVO SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA 

 

 

 Ao apresentarmos, no capítulo 3, o plano de texto do gênero sentença 

judicial, apontamos, com base nos autores estudados, que o referido gênero é 

composto de elementos obrigatórios (relatório, fundamentos e dispositivo) e 

elementos outros que podem ocorrer de acordo com o desejo do produtor do texto, 

como, por exemplo, o preâmbulo e a ementa. 

 Nesse sentido, do universo de 100% das sentenças analisadas, verificamos 

que, além dos elementos obrigatórios, um total de 69,2% apresenta, ainda, a ementa 

como parte do plano do texto. 

 Trata-se de um dado que merece ser destacado, uma vez que, pela lei, a 

ementa não é obrigatória, mas aparece em um grande número de sentenças 

analisadas. Pensamos que o produtor do texto opta por incluir esse elemento 

objetivando dar uma visão panorâmica da sentença, sem que seja necessária a 

leitura do texto completo para saber do que se trata e qual é sua posição sobre o 

caso.  

Nessa perspectiva, a ementa assume um valor crucial para o entendimento 

da sentença, tendo em vista que, muitas vezes, por se tratar de um texto muito 

rebuscado e até mesmo opaco, o cidadão comum, interessado maior no 

conhecimento do gênero e de seu resultado, não consegue entendê-lo. A ementa, 

por se tratar de um resumo do processo, apresenta os dados do referido processo 

de forma clara, concisa e objetiva.  

 Também merece que comentemos a questão de que o preâmbulo constitui-se 

como elemento não obrigatório. Entendemos que essa parte do gênero sentença 

tem recebido uma interpretação errônea quando se diz que depende do produtor do 

texto incluí-lo ou não. Em todas as sentenças analisadas, encontramos o preâmbulo, 

elemento que se reveste de grande importância por dar informações do processo 

que individualizam a sentença.  

 Os dados evidenciam, portanto, que o gênero sentença merece uma revisão, 

posto que elementos considerados como facultativos deveriam aparecer, em nosso 

entendimento, como parte obrigatória da sentença. Nosso posicionamento se 

fortifica quando lemos em Montolío (2011, p. 67) que “o formato e a língua utilizados 
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nos gêneros evoluem de maneira natural; isso deve acontecer, uma vez que, se não 

acontece, se se mantêm cristalizados em um formato solidificado, perdem a vida, 

morrem como ferramenta de comunicação”92. Pensamento semelhante ao de 

Montolío (2011) é o de Adam e Heidmann (2011, p. 25), ao afirmarem que “os 

gêneros são – como as línguas – convenções consideradas entre dois fatores mais 

complementares que contraditórios: o de repetição e o de variação”.  

Dito isso, passemos, pois, à análise dos dados. Ressaltamos que buscamos 

analisar cada sentença individualmente, no entanto, em determinadas partes, isso 

ocorreu de forma geral, quando se tratava de uma estrutura recorrente. 

 Em quase todas as sentenças analisadas, o primeiro parágrafo se caracteriza 

pelo uso do discurso indireto, marcando, dessa maneira, um PDV mediatizado. 

Somente o primeiro parágrafo da sentença S9 não apresenta discurso indireto, mas 

discurso narrativizado, o que também se configura como PDV mediatizado. Vejamos 

o exemplo a seguir: 

 

Exemplo 6 Descrição 
da 

sentença 

Elo de (não) 
responsabilidade 

1- O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN ofereceu 
denúncia em desfavor de 
(XXXXXXXXXXXXXXXXX), qualificado nos  
autos como incurso nas sanções do art. 157, 
caput e 163, parágrafo único, inciso III, ambos 
do Código Penal Brasileiro. 

S1R Discurso Indireto 

 

 Como podemos perceber, a primeira proposição-enunciado do Ex. 6 

apresenta um sujeito explícito de terceira pessoa do singular configurando o 

discurso indireto e marcando que o juiz não é a fonte do PDV. Trata-se de um 

momento em que o juiz imputa o PDV a outra fonte seguindo a tradição jurídica de 

respaldar sua decisão a partir de outros PDV, conforme propõem Montolío e López 

Samaniego (2008), ao ressaltarem a heterogeneidade de vozes presentes na 

sentença. 

 O uso da terceira pessoa do singular não se restringe ao primeiro enunciado 

do texto. Todos os verbos presentes nos relatórios das 13 sentenças analisadas 

                                                 
92

 “El formato y la lengua utilizados en los géneros evolucionan de manera natural; han de hacerlo, 
porque, de lo contrario, si se mantienen cristalizados en un formato solidificado, pierden vida, mueren 
como herramienta de comunicación”. 
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aparecem na terceira pessoa do singular, ora com sujeito explícito, ora com sujeito 

elíptico. O juiz deixa claro que não se trata de seu PDV nesse primeiro momento e 

fica subentendido que sua futura decisão não se pautará por um fazer subjetivo, mas 

que será amparada nas constatações do que foi apurado pelas instâncias jurídicas 

competentes que possuem respaldo sociocultural para apresentar a denúncia. 

Assim, essas instâncias jurídicas aparecem como enunciadores segundos, nos 

dizeres de Rabatel (2008), e seus PDV são usados como recurso de autoridade para 

validar o resultado da sentença. O juiz busca, assim, marcar um distanciamento do 

texto e preservar sua face, posto que retira de si toda a responsabilidade do que foi 

dito e atribui a outra PDV. 

 Os parágrafos seguintes do Relatório da S1 também se apresentam 

configurados pelo discurso indireto.  

 No parágrafo 2, destacamos o uso do conector bem como com valor aditivo.  

 

Exemplo 7 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

2- Narra o Órgão Ministerial que no dia 09 de 
maio de 2009, nesta cidade de Currais 
Novos/RN, o acusado subtraiu, mediante grave 
ameaça, da vítima XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
uma motocicleta Honda Fan, de cor azul, 
placa XXXXXXX, bem como deteriorou 
patrimônio do Estado do Rio Grande do Norte, 
causando-lhe dano a saber, fez um buraco na 
cela 02 da Delegacia de Polícia de Currais 
Novos/RN. 

S1R Conector  

 

O uso do conector aditivo, além de acrescentar informação, trata-se de um 

mecanismo argumentativo utilizado pelo produtor do texto para validar seu PDV, 

uma vez que o conector aditivo marca um argumento mais forte que o anterior, ou 

seja, ele reforça seu posicionamento através do desenvolvimento de outros 

argumentos que marcam “a culpa” do réu.  

O parágrafo 3 apresenta um texto bastante confuso e com alguns elementos 

que merecem destaque. 

 

Exemplo 8 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 
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3. A denúncia (fls. 02/03) fora aditada em 22 
de fevereiro de 2010 (fls. 41) para inclusão do 
bem da vida subtraído, esta por sua vez, fora 
apresentada com inquérito policial (fls. 19/42), 
com apresentação da defesa prévia às fls. 
48/49. 

S1R Não se aplica 

 

 Ao ler o fragmento, ficamos com uma sensação de incompletude no que se 

refere ao seu entendimento e temos de fazer um enorme esforço cognitivo na busca 

do sentido. Destacamos pelo menos três incongruências que contribuem para esse 

sentimento: 

 

1- o uso da voz passiva com o agente da passiva muito distante: o agente da 

passiva é encontrado no parágrafo 1 da sentença (O Ministério Público do 

RN) e o leitor necessita usar o princípio de cooperação (cf. GRICE, 1991) 

para dar coerência ao texto; 

2- o uso do pretérito mais-que-perfeito do indicativo de maneira equivocada: 

diante do dêitico temporal “durante a instrução”, o tempo verbal adequado 

aqui seria o pretérito perfeito e não o pretérito-mais-que-perfeito. Esse último 

tempo verbal marca uma ação passada anterior a uma outra ação também 

passada, o que não se aplica a este caso; 

3- o uso do pronome demonstrativo esta com um referente ambíguo: não há 

como saber por certo se o pronome esta se refere ao vocábulo vida ou ao 

vocábulo denúncia. 

   

Nesse sentido, as discussões sobre modernização e clarificação do discurso 

jurídico ganham destaque, uma vez que um dos problemas apresentados pelos 

autores que defendem a modernização e a clarificação do discurso jurídico, a 

exemplo de Montolío (2011), são as más construções textuais. Veja o que nos diz a 

autora: 

 

[...] um dos motivos fundamentais da opacidade da linguagem 
jurídica [...] é o frequente uso – e, em alguns casos, claramente 
abuso – de uma sintaxe que foi qualificada como “intrincada, pesada 
e inteligível” [...]. De fato, a complicação sintática deste tipo de texto 
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é tal que frequentemente acabam em um fracasso comunicativo 
(MONTOLÍO, 2011, p. 70)93.  

 

 Pensamento semelhante é o de Bayo Delgado (1996, p. 56), quando afirma: 

 

Não apenas para o cidadão médio, mas também para os demais 
profissionais jurídicos, os textos jurídicos, e muito destacadamente 
as sentenças e resoluções judiciais, são de difícil intelecção, não 
pelos tecnicismos, mas pela ausência de claridade e correção 
gramatical94.  

  

O quarto parágrafo, por sua vez, inicia com um dêitico temporal que distancia 

o locutor do PDV. 

  

Exemplo 9 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

4. Durante a instrução fora colhido o 
depoimento da vítima XXXXXXXXXXXXXXX 
(fls. 59), o depoimento das testemunhas 
XXXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 58) e 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 74), assim 
como o interrogatório do acusado como consta 
em CD-ROM anexado ao processo criminal. 

S1R Dêitico temporal e o 
tempo verbal no 

passado 

 

 Ao referir-se ao momento da instrução, o locutor se distancia do PDV e o 

imputa a uma outra fonte, qual seja, o Ministério Público do RN. O distanciamento se 

intensifica com o uso do tempo verbal no passado, embora de forma equivocada, 

pois, nessa construção, a forma adequada, de acordo com a norma culta, seria o 

pretérito perfeito e não o pretérito mais-que-perfeito, uma vez que não há duas 

ações passadas, mas apenas uma. 

 Merece destaque, ainda, o parágrafo 6 que se inicia com um conector 

adversativo. 

 

Exemplo 10 Descrição Marca de (não) 

                                                 
93

 “[…] uno de los motivos fundamentales de la opacidad del lenguaje jurídico […] es el uso – y, en 
algunos casos, claramente abuso – de una sintaxis que ha sido calificada como ‘intrincada, pesada e 
ininteligible’ […]. De hecho, la complicación sintáctica de este tipo de texto es tal que a menudo 
desembocan en un fracaso comunicativo”.  
94

 “No ya para el ciudadano medio, sino para los demás profesionales jurídicos, los textos jurídicos, y 
muy destacadamente las sentencias y resoluciones judiciales, son de difícil intelección, no por los 
tecnicismos, sino por la ausencia de claridad y corrección gramatical”. 
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da 
sentença 

responsabilidade 

6. Por sua vez, a Defesa pugnou pelo 
reconhecimento ex oficio da nulidade absoluta 
ventilada, ante a ausência de comunicação do 
defensor constituído para a realização do 
interrogatório; desclassificação da imputação de 
roubo para o delito de furto e pelo 
reconhecimento da figura do furto de uso e sua 
correspondente atipicidade: reconhecimento da 
atipicidade na conduta do dano (fls. 115/126). 

S1R Conector 
adversativo 

  

Os conectores adversativos por si só já possuem o poder de modificar a 

orientação argumentativa do enunciado. Nesse sentido, o uso de por sua vez 

assinala a mudança do PDV, pois contrapõe as ideias da acusação e da defesa, 

logo, contrapõe PDV distintos. A defesa, portanto, não assume o PDV do Ministério 

Público e essa não assunção é marcada pelo produtor do texto, sobretudo, pela 

introdução do conector por sua vez. Na perspectiva do Ministério Público, o 

argumento é orientado para a condenação, enquanto na perspectiva da Defesa a 

orientação é para a absolvição, tendo em vista os fatores apresentados. 

 No que se refere à estrutura do Relatório, as sentenças analisadas, 

normalmente, apresentam o seguinte modelo:  

 

1- o primeiro parágrafo aparece como o momento em que se apresentam o 

denunciante e o denunciado, bem como os artigos do CPP, os quais 

demonstram em que sanções são qualificados os delitos cometidos; 

2- o segundo parágrafo apresenta o delito; 

3- os parágrafos seguintes apontam como o inquérito policial foi instruído.  

  

O juiz considera, portanto, o que trata o artigo 381, incisos I e II do CPP, que 

afirmam ser imprescindível a identificação das partes, seguida de um breve relato da 

acusação e da defesa. Trata-se de uma estrutura recorrente, o que corrobora o 

pensamento de Montolío (2011), quando afirma que a sentença é um gênero 

discursivo respaldado pela tradição.   

 O Relatório das sentenças é fortemente marcado, ainda, pela inversão da 

ordem canônica da frase em língua portuguesa, qual seja: SUJEITO + VERBO + 

COMPLEMENTOS. No caso do Relatório, ocorre, com bastante frequência, a 
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seguinte estrutura: VERBO + SUJEITO + COMPLEMENTOS, conforme podemos 

ver no quadro a seguir: 

 

Quadro 12: Ordem da estrutura frasal do relatório 

ORDEM DA ESTRUTURA 
FRASAL 

DESCRIÇÃO DA 
SENTENÇA 

MARCA DE (NÃO) 
RESPONSABILIDADE 

2. Narra o Órgão Ministerial...                 S1R / S7R / S8R / 
S11 

Não se aplica 

 “Narram os presentes autos...” S9R  Não se aplica 

 “Narram os autos...” S10R / S12R Não se aplica 

8. [...] entendeu o Ministério 
Público... 
 
9. [...] pugnou a defesa... 

S2R Não se aplica 

05. Durante a instrução foram 
colhidos os depoimentos da 
vítima [...] 

S7R Não se aplica 

 [...] foi a denúncia recebida... S9R Não se aplica 

Apresentada a defesa 
preliminar e recebida a 
denúncia... 

S10R Não se aplica 
 

 [...] foi recebida a denúncia... S11R Não se aplica 

Apresentada defesa preliminar, 
foi a denúncia recebida... 

S12R / S13R Não se aplica 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Se pensarmos com Adam (2011) que o tema é o ponto de partida do 

enunciado e o rema é o elemento mais informativo da estrutura proposicional, 

podemos entender que o produtor do texto busca nesses enunciados destacar as 

ações realizadas pelos agentes dessas proposições, em primeiro lugar, e em 

segundo lugar os próprios agentes aos quais lhes é imputado o PDV. Vejamos o que 

nos diz Adam (2011, p. 93) sobre essa questão: 

 

O grupo mais à esquerda, o tema, é, do ponto de vista do 
enunciador, o ponto de partida do enunciado. Esse grupo é menos 
informativo em razão de sua inscrição no cotexto de uma retomada 
(um elemento já citado é tematizado – fenômeno de anáfora) ou em 
razão de sua inscrição no contexto de uma localização dêitica ligada 
à situação de enunciação. O elemento tematizado está, nesse último 
caso, ausente do discurso, mas ligado ao contexto de interlocução, 
presente na situação de interação ou supostamente presente na 
memória do enunciador e do coenunciador. Ponto de apoio dos 
enunciados, a parte temática é, portanto, co(n)textualmente 
deduzível. O grupo mais à direita, o rema, corresponde ao que é dito 
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do tema; é o elemento frasal posto como o mais informativo, o que 
faz avançar a comunicação.  
 
  

 Trata-se de verbos que possuem uma carga semântica e argumentativa muito 

forte na construção dos pontos de vista assumidos e/ou imputados pelo magistrado, 

de forma que ele busca pôr em relevo mais as ações realizadas por esses verbos do 

que os indivíduos ou as instituições que aparecem como agentes realizadores 

dessas ações. Assim, temos “um elemento tematizado que não é o sujeito sintático”, 

ao mesmo tempo que encontramos um “meio de tematizar ou de rematizar 

diferentes grupos semântico-sintáticos, modificando o foco e hierarquizando a 

importância dos actantes (agente, paciente, ação)” (ADAM, 2011, p. 94).   

Destaque, ainda, para a recorrência de nominalizações como elemento de 

introdução da maioria dos parágrafos, após ser dada a informação de que a 

denúncia foi instruída. A partir dessa informação, contida normalmente no terceiro 

parágrafo, percebemos que os parágrafos seguintes se evidenciam por iniciar com 

nominalizações, conforme mostram os enunciados seguintes: 

 

Exemplo 11 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

4. Termo de Exibição e Apreensão... 
5. Defesa prévia dando conta de 
informações... 
6. Recebimento da denúncia... 

S2R Não se aplica 

Ofício do INSS informando... 
Declaração ofertada pelo INSS... 
Recebimento da denúncia... 

S3R Não se aplica 

Auto de constatação... 
Defesa prévia... 
Recebimento da denúncia... 

S4R Não se aplica 

 

 

 O uso das nominalizações não ajuda a compreender o enunciado, ao 

contrário, dificulta a compreensão. Assim, em todos os casos, o leitor é obrigado a 

fazer um esforço cognitivo e interpretativo para entender que esses elementos 

nominalizados que aparecem são elementos que fazem parte dos autos do processo 

e se encontram inseridos no inquérito policial. Nesse sentido, através desse esforço 

cognitivo o leitor consegue entender que o que foi dito é que “o ofício do INSS”, por 

exemplo, encontra-se nas folhas 05/27 do inquérito referente à sentença 03.  
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Dessa forma, a presença de sintagmas nominais que remetem a outros textos 

situados no processo como um todo dificulta a compreensão do relatório da 

sentença por um pesquisador ou interlocutor sem formação jurídica, visto que 

compromete a textualidade, pela ausência de um elemento dêitico que retome o 

local onde se encontram inseridos esses elementos. Ora, se assumimos com Adam 

(2011) que a categoria dos dêiticos pode ser usada como marca linguística de (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa, podemos afirmar que também essa parte 

do relatório do gênero sentença judicial se caracteriza pela não assunção da 

responsabilidade enunciativa, por necessitar desse elemento para gerar enunciados 

mais claros e precisos. 

Pelo exposto, podemos destacar que o Relatório das sentenças é uma parte 

que se caracteriza pela não assunção da responsabilidade enunciativa, logo, pela 

presença do PDV mediatizado. Entendemos que isso ocorre pelo fato de o Relatório 

se caracterizar, dentre outros elementos, por apresentar o histórico e/ou exposição 

das principais ocorrências do processo, recorrendo, assim, aos demais gêneros que 

compõem o referido processo. Desse modo, parece normal que essa parte da 

sentença apresente essa pluralidade de PDV e que o juiz não assuma a 

responsabilidade pelo dizer, mas que a impute a outras fontes como forma, por 

exemplo, de legitimar o dito por uma fonte de legitimação reconhecida. Isso não quer 

dizer, obviamente, que o juiz não possa se comprometer em alguns momentos e 

assumir a responsabilidade pelo enunciado, embora não assuma ser a fonte desse 

enunciado. Vejamos o exemplo, a seguir: 

 

Exemplo 12 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

5. Defesa prévia dando conta de informações 
incongruentes e duvidosas no Inquérito 
Policial, as quais são, por sua vez, 
insuficientes para formar um convencimento 
acerca dos fatos apurados (fls. 61/62). 

S2R Modalizador 

 

Pelo exemplo 12, podemos perceber que a fonte do enunciado é a “Defesa”, 

no entanto, o juiz se coloca no texto ao introduzir os modalizadores incongruentes, 

duvidosos e insuficientes.  

No caso da última palavra, o matiz semântico que dota o vocábulo 

insuficientes como marca de assunção da responsabilidade enunciativa é reforçado 
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pelo uso do conector adversativo por sua vez que já insere a mudança de PDV. 

Assim, percebida a virada enunciativa através do conector adversativo, corroborada 

pelo uso do modalizador, não restam dúvidas de que o juiz se engaja no enunciado 

e assume a responsabilidade pelo dizer, embora deixe claro que não é a fonte desse 

dizer. Entendemos que, nesse caso, o juiz assume o PDV da defesa e busca 

desqualificar a versão do Inquérito Policial. 

Chamou-nos a atenção, ainda, o parágrafo 2 da sentença 05: 

 

Exemplo 13 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

2. Relatou na peça acusatória que no dia 09 
de fevereiro de 2008, nesta cidade, o 
denunciado foi preso em flagrante por ter em 
seu poder nove pedras de crack, “destinadas 
ao comércio” e por manter em casa uma 
munição de revólver calibre 38 (fls. 02/03). 

S5R - discurso indireto 
livre 

- verbo de atribuição 
de fala 

- uso de elementos 
gráficos e 

ortográficos 

 

O exemplo 13, contendo o parágrafo 2 da sentença 05, traz uma dupla fonte 

para seu enunciado. A primeira fonte é imputada ao Ministério Público Estadual e 

identificada cotextualmente pelo uso do verbo relatar na terceira pessoa do singular 

marcado desinencialmente, nesse enunciado, e formalmente no primeiro parágrafo.   

A mudança da fonte enunciativa é marcada pelo juiz por meio de duas marcas 

que aparecem de forma concomitante: o uso das aspas e o uso do itálico no 

enunciado “destinadas ao comércio”. Com isso, ele insere a fala do réu no relato do 

Ministério Público fortalecendo o PDV de que o indivíduo é culpado por ser réu 

confesso. Por esse mecanismo, podemos observar como o juiz se engaja no 

enunciado e assume o PDV que considera o indivíduo como culpado e, de certa 

forma, já profere, antecipadamente, sua sentença. Vejamos outro exemplo: 

 

Exemplo 14 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

2. Narra o Órgão Ministerial que durante os dias 
14/01/2009, 24/12/2009 e 01/01/2010, o 
acusado, em continuidade delitiva, subtraiu 
para si indeterminada quantidade de scheelita 
da Mineração Acauã em Currais Novos – RN, 
porém, é sabido, conforme Auto de Exibição e 

S5R - discurso indireto 
- verbo de 

atribuição de fala 
- conector 
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Apreensão (fls. 16) que o acusado detinha em 
sua posse, na sua residência, a quantia de 
115kg (cento e quinze quilos) de material 
pertencente à vítima. 

 

Também, no exemplo 14, podemos perceber o engajamento do juiz no 

enunciado. O uso do conector adversativo porém redimensiona a fonte do enunciado 

e retira do Ministério Público a responsabilidade pela fonte. Espera-se, portanto, que 

o magistrado impute essa fonte a outra instância enunciativa, mas o juiz usa uma 

proposição impessoal,  não deixando claro quem assume a responsabilidade por 

essa fonte. Assim, podemos entender que a atitude do magistrado evidencia um 

engajamento com o PDV, não se preocupando por validar o responsável pela fonte 

ou não querendo especificar esse responsável. 

Já em termos composicionais, o Relatório das sentenças sempre finaliza com 

duas proposições-enunciadas:  

 

Exemplo 15 Descrição da sentença Marca de (não) 
responsabilidade 

7. É o necessário 
relatório95. 

PE1 - S1R Não se aplica 

Exemplo 16 Descrição da sentença Marca de (não) 
responsabilidade 

7. [...] DECIDO. PE2 – S1R Índice de pessoa / Asserção / 
Tempo verbal no presente 

 

A PE2 sinaliza uma mudança no quadro enunciativo. A presença da primeira 

pessoa desinencial no verbo decidir em uma frase assertiva no presente do 

indicativo instaura uma nova orientação enunciativa e o locutor assume a 

responsabilidade do enunciado. O juiz se insere enquanto fonte do enunciado e 

deixa claro que a decisão será sua, ainda que respaldada em outros PDV. 

Estamos agora na segunda seção do gênero sentença judicial, denominada 

Fundamentos ou Fundamentação. Essa parte da sentença se caracteriza por ser a 

que apresenta os aspectos legais que fundamentam a decisão do juiz.  

As fundamentações das sentenças 01, 02, 03, 04, 06, 07 e 08 iniciam-se com 

um dêitico temporal, seguidas do verbo observar na primeira pessoa do singular, 

marcando a presença do juiz no texto.  

                                                 
95

 Também podem aparecer outras formas, como, por exemplo: É O BREVE RELATÓRIO; É O 
SUSCINTO RELATÓRIO, É O RELATÓRIO BREVE; É O RELATÓRIO; etc. 
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Exemplo 17 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

                 Ao analisar os autos, observo que 
com a instrução processual os fatos restaram 
perfeitamente esclarecidos, pois a 
materialidade e autoria encontram-se, à 
saciedade, demonstrados.  

S1F / S2F / 
S6F / S7F / 

S8F 

- Dêitico temporal 
- Índice de primeira 

pessoa 
- tempo verbal 

presente 
- modalizador 
- expressão 

adverbial 
modalizada 

Exemplo 18 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Ao analisar os autos, observo que com a 
instrução processual os fatos restaram 
perfeitamente esclarecidos, encontrando-se 
demonstradas a materialidade e a autoria 
delitiva. 
 

 S3F - Dêitico temporal 
- Índice de primeira 

pessoa 
- tempo verbal 

presente 
- modalizador 

Exemplo 19 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Ao analisar os autos, observo que com a 
instrução processual os fatos restaram 
perfeitamente esclarecidos, encontrando-se 
demonstradas a materialidade e a autoria 
delitiva dos acusados, porém não exatamente 
nos termos da denúncia. 

S4F - Dêitico temporal 
- Índice de primeira 

pessoa 
- tempo verbal 

presente 
- modalizador 

 

Nos exemplos 17, 18 e 19, fica evidente que o juiz demonstra assunção pelo 

dito, embora deixe claro que não se trata da fonte do enunciado, imputando-a ao 

produtor da instrução processual presente nos autos do processo.  

São, portanto, exemplos de quase-RE ou PDV parcial, pois o locutor não assume 

a fonte, mas se engaja a partir das seguintes marcas de responsabilidade:  

a) o uso do dêitico temporal “ao analisar os autos”: por esta marca o locutor 

indica um distanciamento com a fonte do enunciado, mostrando, portanto, 

que, embora se engaje pelo dizer, ele não é a fonte do PDV; 

b) o uso do verbo observar na primeira pessoa do singular do presente do 

indicativo em uma assertiva: aqui, nós temos três marcas que poderiam ser 

identificadas como marca de assunção da responsabilidade enunciativa, a 

saber, o índice de pessoa, o presente do indicativo e a asserção. No entanto, 

o matiz semântico do verbo observar não permite que tratemos esse caso 
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como uma assunção total, uma vez que “ao observar”, automaticamente, o 

locutor se remete a um PDV distinto do seu; 

c) o uso do modalizador “perfeitamente” e da expressão adverbial modalizada “à 

saciedade”: mesmo com o matiz semântico do verbo observar que remete o 

enunciado a um PDV distinto do PDV do locutor, podemos perceber o 

engajamento do juiz quando ele usa o modalizador “perfeitamente” no 

sintagma “perfeitamente esclarecidos” e a expressão adverbial “à saciedade” 

de forma apositiva. Não se trata, portanto, de os fatos estarem esclarecidos, 

mas sim de eles estarem PERFEITAMENTE esclarecidos. Da mesma forma, 

a materialidade não está apenas demonstrada, mas está demonstrada À 

SACIEDADE. 

 

Merece destaque o exemplo 19, quando o juiz usa o conector adversativo 

porém. Conforme mostramos anteriormente, apesar de se engajar no enunciado, o 

juiz deixa claro que ele não é a fonte do PDV e a imputa ao(s) autor(es) da instrução 

processual. No entanto, o uso de porém muda a fonte da enunciação, uma vez que 

retira a origem do PDV do(s) autor(es) da instrução processual e a imputa a um PDV 

anônimo, quando ele afirma que a materialidade e a autoria delitiva dos acusados 

ficaram demonstradas, mas não exatamente nos termos da denúncia (grifo nosso). 

Assim, fica subentendido que existe(m) outro(s) PDV que é/são a(s) “verdadeira(s)” 

fonte(s) enunciativa(s) responsável(is) pela demonstração da autoria delitiva dos 

acusados.   

Ainda na sentença 04, o restante da seção dos fundamentos se caracteriza 

por uma alternância de PDV. No parágrafo 05 da segunda página da sentença 04 

(cf. anexo 04), o juiz justifica a comprovação da autoria delitiva do réu X96, a partir do 

depoimento do próprio acusado.  

 

Exemplo 20 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Restou também comprovada a autoria delitiva 
do mencionado delito, porém apenas em 
relação a XXXXXXXX. Tal foi obtida por meio 

S4F - verbo de atribuição 
de fala 

- uso de elementos 

                                                 
96

 Como na sentença 04 são julgados dois réus, usaremos a letra X para nos referirmos ao primeiro 
réu e a letra Y para nos referirmos ao segundo réu. Buscamos, com esse procedimento, manter a 
privacidade dos envolvidos. 
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da prova testemunhal e do depoimento do 
próprio acusado, que revelou a intenção 
dolosa ao afirmar que “pegou dois pacotes de 
maconha para vender e com o lucro pagar 
seus débitos” (fls. 132/133). 

gráficos e 
ortográficos 

 

O uso do verbo de atribuição de fala afirmar e o emprego dos elementos 

gráficos (itálico e sublinhado) e ortográficos (aspas) configuram um PDV mediatizado 

ou grau zero da responsabilidade enunciativa. O juiz outorga o PDV a uma outra 

fonte que não é ele, tampouco o autor da instrução processual, mas o próprio 

acusado. Com esse procedimento, o juiz não deixa dúvidas de que o resultado de 

sua sentença se ampara em dados totalmente empíricos sem nenhuma 

possibilidade de subjetividade ou de parcialidade que, por ventura, pudesse ocorrer 

no processo. 

Atitude semelhante é usada pelo juiz no parágrafo 08 dos fundamentos da 

mesma sentença. 

 

 Exemplo 21 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Doutro bordo, atendo o pleito defensivo quanto 
à desclassificação do crime de tráfico para o 
uso em relação ao delito praticado por 
XXXXXXXXXXXX uma vez que em juiz admitiu 
a propriedade das três “trouxinhas” de 
maconha, afirmando que seriam utilizadas para 
o consumo próprio (fls. 134/135) 

S4F - Discurso indireto 
livre 

- conector 
- verbo de 

atribuição de fala 
- uso de elementos 

ortográficos 

 

Nesse caso, a junção do uso do discurso indireto livre, do conector 

adversativo uma vez que, do verbo de atribuição de fala afirmar e das aspas imputa 

a fonte do PDV ao acusado Y97, fato usado para conceder sua absolvição. Mais uma 

vez, a decisão do juiz é marcada pela transparência, pela objetividade e pela 

neutralidade a partir do emprego dos mecanismos de não assunção da 

responsabilidade enunciativa.  

Ainda na sentença 01, no restante de sua fundamentação, o locutor imputa o 

PDV a diversas fontes, conforme verificamos nos enunciados a seguir: 

 

                                                 
97

 Ver nota anterior. 
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 Exemplo 22 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

11. A vítima, em seu depoimento (fls. 59) 
afirma que “foi surpreendida pelo anúncio do 
assalto”, “na ocasião o acusado encostou algo 
duro, como se fosse uma arma nas suas 
costas; que mesmo muito nervoso, entregou a 
moto e o capacete”. 

S1F - verbo de atribuição 
de fala 

- uso de elementos 
ortográficos 

 

Chamamos a atenção para duas questões no exemplo 22. Primeiramente, 

para o uso de dois elementos que funcionam como indicação de quadro mediativo: o 

verbo de atribuição de fala afirmar (ADAM, 2011, p. 119) e o uso das aspas, que 

funcionam claramente como marcador do discurso de outrem. No entanto, mesmo 

com o uso das aspas, que a priori indicam a fala literal da fonte do PDV, podemos 

perceber uma dupla enunciação introduzida pelo pronome relativo que usado duas 

vezes no parágrafo, muito embora o locutor não assuma ser a fonte do dizer. A 

marcação total do responsável pelo PDV poderia ocorrer com o uso de dois pontos 

depois do verbo afirmar, o que resultaria numa citação literal, no entanto o juiz optou 

por usar o pronome relativo, que permite essa dupla enunciação, ou seja, é o juiz 

quem fala, embora não assuma o PDV, imputando a fonte à vítima. Isso se torna 

mais claro ainda quando observamos a pessoa verbal e os pronomes utilizados na 

citação. Trata-se da terceira pessoa do singular ou “não pessoa”, no dizer de 

Benveniste (1995). Nesse sentido, ao ler o parágrafo 11, o leitor a priori infere que 

as aspas marcam uma citação literal da vítima; mas, observando algumas pistas 

cotextuais, percebemos que, na verdade, trata-se de uma citação indireta e não de 

uma citação literal. Inicialmente, atentamos para as marcas morfológicas de 

marcação do gênero. Na primeira proposição marcada por aspas, temos o particípio 

“surpreendida” da locução “foi surpreendida”, que induz o leitor a pensar que diz 

respeito a uma pessoa do sexo feminino, no entanto, na segunda proposição 

marcada por aspas, temos o adjetivo “nervoso”, que indica que se trata de uma 

pessoa do sexo masculino. Recorrendo ao cotexto para desfazer a dúvida, podemos 

observar no início da sentença que realmente é uma vítima do sexo masculino e que 

a palavra “surpreendida” é uma concordância com a palavra vítima, e não com o 

gênero da pessoa em questão. Também nos indica que não se trata de uma citação 

literal a marcação das formas verbais “foi” e “entregou”, que se encontram na 

terceira pessoa, o que aponta que não se refere a uma citação direta do discurso da 
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vítima, mas de um caso de representação da fala do outro por meio do discurso 

indireto.  

 Casos semelhantes são encontrados em várias sentenças: 

 

Exemplo 23 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Alega, porém, a defesa, a inexistência nos autos 
de provas suficientes de que a ré “locupletara-se 
dos valores consignados na inicial de fls. 02/04”. 

S3F - uso de elementos 
ortográficos 

Exemplo 24 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Restou comprovada a autoria delitiva do 
mencionado delito, porém apenas em relação a 
XXXXXXXXXXXXXX. Tal foi obtida por meio da 
prova testemunhal e do depoimento do próprio 
acusado, que revelou a intenção dolosa ao 
afirmar que “pegou dois pacotes de maconha 
para vender e com o lucro pagar seus débitos” 
(fls. 132/133). 

S4F - uso de elementos 
ortográficos 

Exemplo 25 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Com relação à autoria delitiva, importante a 
análise dos depoimentos testemunhais ao 
informarem que a droga apreendida foi 
encontrada com o réu, fato este não negado por 
ele, já que confessou que comprou cinquenta 
pedras de crack, das quais consumiu quarenta e 
“vendeu uma por oito reais a um desconhecido; 
... que o dinheiro apreendido em seu poder era o 
lucro obtido pela venda da citada pedra” (fls. 
74/75).  

S5F - uso de elementos 
ortográficos 

Exemplo 26 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Restou também comprovada a autoria delitiva 
diante da prova testemunhal em conjunto com as 
declarações do próprio acusado, que confessou 
a prática do delito, afirmando que “pretendia 
fracionar a pedra em diversas outras pequenas 
para revendê-las” (fls. 71/72). 

S6F - uso de elementos 
ortográficos 

Exemplo 27 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

12. Com relação à autoria delitiva, esta ficou 
caracterizada pela própria confissão do acusado 

S7F - uso de elementos 
ortográficos 
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em seu interrogatório judicial (fls. 109/110), o 
qual subtraiu a res furtiva da esfera de 
disponibilidade da vítima, aproveitando-se do fato 
de ser ex-funcionário e de possuir cópia da 
chave da porta que dava acesso ao setor em que 
o material era guardado. Ainda no que tange à 
autoria do ilícito penal, insta asseverar a 
importância do depoimento de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX o qual afirmou que 
“viu apenas um dos acusados furtando a 
scheelita” (fls. 105). O esclarecimento acerca da 
identidade desta pessoa mencionada por este 
depoente se encontra no depoimento de 
XXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 107), o qual é 
categórico ao afirmar que “a vítima instalou uma 
câmera filmadora no escritório”, por meio da qual 
o acusado “foi flagrado pelas imagens subtraindo 
sozinho minério”. Ora, diante da própria 
confissão do acusado e dos depoimentos das 
citadas testemunhas, resta mais do que 
comprovada a imputação da autoria delitiva ao 
acusado, fato esse que dá sentido ao pedido 
formulado pela defesa em suas alegações finais, 
de improcedência da denúncia e absolvição do 
acusado (fls. 144). 
13. No que pertine à discussão acerca da 
comprovabilidade de que o furto é majorado pelo 
parágrafo 1º do CPB, no caso concreto, é notório 
que o acusado realmente praticou os furtos em 
continuidade delitiva durante o período noturno, 
uma vez que este se aproveitava de uma cópia 
da chave para adentrar ao setor em que o 
minério era mantido. Outro fator que enseja o 
enquadramento do acuso nesse referido 
parágrafo é o depoimento prestado por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 107), já 
mencionado anteriormente, o qual descreve que 
“o minério extraído no último turno do dia, que se 
encerrava as 21:00 horas e o do primeiro turno, 
que se encerrava as 05:00 horas da manhã, era 
guardado no escritório da mineração para ser 
processado por volta das 07:00h” e que “certo 
dia notou redução do volume desse minério”. 
Assim, dúvidas não pairam sobre o fato de que 
efetivamente o acusado aproveitava-se desse 
determinado período da noite/madrugada para 
subtração da scheelita, bem como, embora não 
conste nos autos especificação mais 
pormenorizada acerca do horário exato do 
cometimento dos crimes, torna-se evidente que 
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mediante as informações trazidas acima, 
realmente se tratava de um período considerado 
de repouso noturno, já que envolvia parte da 
noite e da madrugada. 
14. A vítima XXXXXXXXXXXXX (fls. 104), em 
seu depoimento, afirmou que “o réu era seu ex-
funcionário”, bem como “na época do fato 
começou a notar redução do volume do minério 
no escritório, razão pela qual instalou o sistema 
de vigilância por câmera filmadora, pelo qual a 
vítima visualizou perfeitamente o réu 
XXXXXXXXXXXXX retirando sozinho, mas por 
três ou quatro vezes, na mesma noite, parte do 
minério”. Além do mais, a vítima afirmou que 
“recuperou essa quantidade de minério no 
mesmo estado”. Por fim, a vítima afirmou que “o 
preço da scheelita é variável em função do 
mercado, porém acha que R$10,00 pelo kg é 
valor muito baixo; que R$ 24,00 era o preço 
praticado no mercado referente ao kg da 
scheelita já beneficiada e era o valor alcançado 
na venda do minério pelo depoente; que na 
época do fato a citada mineração faturava por 
mês R$200.000,00”. 

Exemplo 28 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

A vítima e a testemunha revelaram: 
 
XXXXXXXXXXXXXX “que no dia e hora do fato, 
quando estava sentada na calçada da sua casa, 
percebeu a aproximação do acusado, seu filho, 
até uma certa distância; que de lá ele pediu uma 
camisa, não tendo a depoente atendido; que 
então ele se aproximou mais ainda, chegando 
até a calçada da casa; que em seguida o mesmo 
disse que ia entrar e quebrar tudo; que para 
impedi-lo, deu-lhe um empurrão; que por isso ele 
proferiu diversos palavrões à depoente, dizendo 
que ia matá-la; que quando a polícia chegou, o 
acusado ficou batendo a cabeça na parede até 
sangrar, não sabendo por qual motivo, mas 
certamente para dizer que tinha sido agredido 
pela depoente ou pelos policiais; que o acusado 
sempre deu trabalho desde pequeno; que 
mesmo ele preso, a depoente não tem sossego, 
pois recentemente recebeu ameaça de morte, ao 
saber que o acusado tinha dito que quando fosse 
posto em liberdade, ia tirar a vida da depoente; 
que o acusado é contumaz ladrão; que ele 

S10F - uso de elementos 
ortográficos 
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consegue saltar a parede alta do quarto da 
depoente para furtar objetos de valor; que o 
mesmo nunca cumpriu as medidas protetivas 
deferidas por este juízo em favor da depoente” 
(fls. 35). 
 
XXXXXXXXXXXXXXX “que por meio de ligação 
telefônica, soube que o acusado estava 
perturbando o sossego da vítima, pois esta tinha 
sofrido ameaça de morte por parte do acusado; 
que a vítima salientou que o acusado dirigiu-lhe 
palavrões como de costume; que empreendeu 
diligências para prender o acusado, o que só 
ocorreu nas proximidades da loja matriz A Maré 
Mansa; (...) que a irmã do acusado contou que 
este tinha dito que ia matar a mãe e quebrar os 
objetos da casa” (fls. 15). 

  

Conforme podemos observar, nos exemplos de 23 a 28, o uso das aspas não 

marca um discurso direto, como poderíamos esperar a priori. Trata-se de um caso 

excepcional no qual o locutor busca marcar que não se refere a uma interpretação 

dos enunciados primeiros, procedimento típico do discurso indireto, usando técnicas 

do discurso direto, tampouco diz respeito ao discurso direto pelo fato de que os 

elementos dêiticos e os tempos verbais todos se encontram referidos a pessoas 

gramaticais próprias do discurso indireto.  

 Pensamos que esse procedimento utilizado pelo juiz seja uma forma de 

distanciamento total do enunciado, baseado na premissa de que o discurso ao qual 

ele está se referindo não se trata de um discurso “presenciado” por ele, mas sim um 

discurso que já lhe fora repassado pelo(s) produtor(es) do processo, ou seja, ele não 

quer assumir um PDV que já se configura uma interpretação por parte de outro PDV. 

Talvez esse seja o motivo pelo qual ele opte pelo uso das aspas, para representar 

que não se trata da fonte primeira do enunciado, mas uma interpretação do(s) 

produtor(es) do processo, ou seja, é o discurso citado por essa fonte, a qual 

chamaremos de intermediária, como representada no esquema a seguir: 
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Esquema 5: Representação do distanciamento do juiz em relação ao conteúdo proposicional 
do enunciado 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Dessa forma, o juiz se distancia totalmente do PDV e usa as aspas para 

marcar que o enunciado já se trata de uma interpretação do(s) produtor(es) do 

processo, posto que no discurso indireto, no caso o discurso do(s) produtor(es) do 

processo, “o locutor [...] tem toda a responsabilidade, tanto da retransmissão como 

da interpretação”98 (REYES, 2002, p. 45). Assim, ele se refere à fonte primeira, por 

meio da fonte intermediária, mas preserva sua face, ao imputar o PDV à fonte 

intermediária. Nesse sentido, Adam (2010, p. 141) destaca que “o sujeito da 

enunciação passa o entendimento de que aquilo que é dito é verdadeiro, fora da 

subjetividade do sujeito falante”. 

Ainda merece atenção o uso do modalizador avaliativo no seguinte 

enunciado: 

 

 Exemplo 29 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

12. Em se tratando do crime de dano ao 
Patrimônio Público do Estado do RN, insta 
asseverar que no caso em fomento não é 
possível enquadrar o acusado nas sanções 
previstas na redação do art. 163 da Legislação 
Repressora, já que é perceptível na situação 
em destaque que o acusado não apresentou 
em sua conduta o animus nocendi... 

S1F Modalizador 

 

O uso do modalizador subjetivo perceptível permite-nos inferir que o juiz aqui 

se insere no texto através de uma apreciação e assume a responsabilidade pelo 

dizer, uma vez que emite um juízo de valor sobre os fatos, embora deixando claro 

                                                 
98

 “el locutor […] tiene toda la responsabilidad, tanto de la retransmisión como de la interpretación”. 
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que não se trata da fonte do PDV. Encontramos vários casos como esse em outras 

sentenças analisadas. 

 

Exemplo 30 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

14. Os depoimentos das vítimas reforçam ainda 
mais (grifo nosso) a culpabilidade do acusado no 
cometimento da conduta típica.  

S2F Modalizador 

Exemplo 31 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

16. De fato, a conduta perpetrada pelo agente 
não pode ser considerada irrelevante para o 
direito penal, já que o valor da “res furtiva”, no 
caso dos autos, está longe (grifo nosso) de ser 
considerada juridicamente inexpressiva, já que 
para as vítimas, tais objetos representavam 
muito.  

S2F Modalizador 

Exemplo 32 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

De fato, observo que o Ministério Público não fez 
prova nos autos de que a ré tenha obtido para si 
os valores consignados nos benefícios 
previdenciários das vítimas, porém, entendo que 
o crime restou perfeitamente (grifo nosso) 
configurado em razão do recebimento das 
comissões obtidas por meio da realização dos 
tais empréstimos, os quais se deram por 
intermédio da conduta astuciosa (grifo nosso) da 
ré, que induziu as vítimas à contratação dos 
mesmos, após ludibriá-las com artifícios que as 
fizeram entregar-lhes os documentos pessoais. 

S3F Modalizador 

Exemplo 33 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Com relação à autoria delitiva, esta ficou 
caracterizada pela própria confissão do acusado 
em seu interrogatório judicial (fls. 109/110), o 
qual subtraiu a res furtiva da esfera de 
disponibilidade da vítima, aproveitando-se do fato 
de ser ex-funcionário e de possuir cópia da 
chave da porta que dava acesso ao setor em que 
o material era guardado. Ainda no que tange à 
autoria do ilícito penal, insta asseverar a 
importância do depoimento de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX o qual afirmou que 

S7F Modalizador 
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“viu apenas um dos acusados furtando a 
scheelita” (fls. 105). O esclarecimento acerca da 
identidade desta pessoa mencionada por este 
depoente se encontra no depoimento de 
XXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 107), o qual é 
categórico ao afirmar que “a vítima instalou uma 
câmera filmadora no escritório”, por meio da qual 
o acusado “foi flagrado pelas imagens subtraindo 
sozinho minério”. Ora, diante da própria 
confissão do acusado e dos depoimentos das 
citadas testemunhas, resta mais do que 
comprovada (grifo nosso) a imputação da 
autoria delitiva ao acusado, fato esse que dá 
sentido ao pedido formulado pela defesa em 
suas alegações finais, de improcedência da 
denúncia e absolvição do acusado (fls. 144). 

 
Exemplo 34 

Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

13. No que pertine à discussão acerca da 
comprovabilidade de que o furto é majorado pelo 
parágrafo 1º do CPB, no caso concreto, é 
notório (grifo nosso) que o acusado realmente 
praticou os furtos em continuidade delitiva 
durante o período noturno, uma vez que este se 
aproveitava de uma cópia da chave para 
adentrar ao setor em que o minério era mantido. 
Outro fator que enseja o enquadramento do 
acuso nesse referido parágrafo é o depoimento 
prestado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 
107), já mencionado anteriormente, o qual 
descreve que “o minério extraído no último turno 
do dia, que se encerrava as 21:00 horas e o do 
primeiro turno, que se encerrava as 05:00 horas 
da manhã, era guardado no escritório da 
mineração para ser processado por volta das 
07:00h” e que “certo dia notou redução do 
volume desse minério”. Assim, dúvidas não 
pairam (grifo nosso) sobre o fato de que 
efetivamente (grifo nosso) o acusado 
aproveitava-se desse determinado período da 
noite/madrugada para subtração da scheelita, 
bem como, embora não conste nos autos 
especificação mais pormenorizada acerca do 
horário exato do cometimento dos crimes, torna-
se evidente (grifo nosso) que mediante as 
informações trazidas acima, realmente (grifo 
nosso) se tratava de um período considerado de 
repouso noturno, já que envolvia parte da noite e 
da madrugada.  

S7F Modalizador 
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Exemplo 35 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Aferir ao acusado a autoria do crime é ato que 
despreza o mínimo esforço (grifo nosso), visto 
serem tão denunciantes (grifo nosso) os atos 
executórios dos quais se valeu para a 
consumação do delito. 

S9F Modalizador 

Exemplo 36 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Acresce-se reprovabilidade à conduta do 
acusado o fato incomum de o mesmo ter sido 
denunciado pela figura materna – que 
geralmente prefere calar-se a denunciar o filho, 
seja por causa do vínculo afetivo existente entre 
eles, seja pela força imperiosa do laço maternal 
que lhe embaraça a razão ou por causa de 
valores cristãos religiosamente cultivados. 

S10F Modalizador 

Exemplo 37 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

A autoria também se encontra provada, uma vez 
que os depoimentos da vítima e da testemunha 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX são bastante 
(grifos nossos) coesos e coerentes, os quais não 
demonstram qualquer (grifo nosso) dúvida 
quando da atribuição da prática à pessoa do 
acusado. 

S12F Modalizador 

 

Em todos os exemplos do quadro anterior, temos um locutor que não é a 

fonte do PDV, mas que se engaja totalmente com o dizer, a partir do que chamamos 

de quase-RE ou PDV parcial, baseados no conceito de quase-PEC de Rabatel 

(2009). As expressões de modalidade, enquanto “marcas textuais que denotam a 

tomada de posição do produtor do texto frente aos conteúdos por ele enunciados” 

(MARQUESI; CABRAL, 2008, p. 159), são reveladoras de que o juiz emite seu 

parecer, dando seu juízo de valor e se engajando a partir de tais marcas de 

assunção da responsabilidade. Essa estratégia do juiz assume uma grande 

importância na construção de sua orientação argumentativa e já sinaliza o resultado 

que será prolatado por ele. 

Ainda em referência aos casos de PDV parcial, destacamos o seguinte 

exemplo: 
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Exemplo 38 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

18. No que pertine à conduta 
criminosa tipificada no art. 243 da 
Lei nº 8.069.90, é possível, tendo 
em vista o caso concreto, expurgá-
lo da denúncia, conforme 
entendimento ministerial de fls. 
53/54 do qual comungo. 

S8F Marcadores do tipo 
assumimos/concordamos com, 

nosso pensamento é 
semelhante a etc. 

 

Ao usar a expressão “do qual comungo” no exemplo 38, o juiz assume a 

responsabilidade por um enunciado, mas deixa claro que não é a fonte. Trata-se, 

portanto, de um caso claro de PDV parcial ou quase-RE. 

Também encontramos na seção Fundamentos alguns casos de PDV 

mediatizado, ou seja, casos em que o locutor não assume o PDV e imputa a fonte a 

um outro enunciador. Vejamos alguns exemplos: 

 

Exemplo 39 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

13. Com relação à autoria delitiva importante é 
a análise do interrogatório do acusado (fls. 
73/74), que confessou o fato, afirmando que 
“subtraiu um aparelho de DVD e o levou para 
a casa de um colega; que no dia 19 de janeiro 
do fluente ano, após se embriagar, furtou, 
sozinho e à noite, um balde, uma mangueira 
e um galo de três vítimas; que quando tentava 
vender o galo, foi conduzido à delegacia de 
polícia pelos policiais, tendo o sargento Souza 
transferido o depoente para o CDP desta cidade 
de Currais Novos, onde permaneceu preso por 
vinte e oito dias; que tudo o que subtraiu foi 
devolvido aos respectivos donos; que pagou a 
XXXXXXXXXXXXXXX o conserto do DVD. 

S2F - Verbo de 
atribuição da fala 

- Uso de 
elementos 
gráficos e 

ortográficos 

Exemplo 40 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Segundo XXXXXXXXXXXXXXX, uma das 
vítimas, “...a acusada procurou a depoente se 
oferecendo para intermediar um empréstimo 
junto a uma instituição financeira desta cidade, 
tendo a depoente dito que não queria, pois já 
tinha feito um e não precisava de outro; que a 
pedido da ré, sob o argumento de que 

S3F - Marcadores do 
discurso 

reportado, a 
exemplo de 
segundo, de 

acordo com, para 
etc.;  
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futuramente serviria para fazer um novo 
empréstimo, caso quisesse, forneceu a ela os 
seus documentos pessoais; que dias depois foi 
surpreendida com a notícia de que a ré tinha 
feito em nome da depoente um outro 
empréstimo, sem seu consentimento no valor 
de R$ 2.258,00” (fls. 69). 

- Uso de 
elementos 

ortográficos 

Exemplo 41 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Segundo seu depoimento, a ré recebia uma 
comissão de 5% (cinco por cento) referente a 
cada empréstimo realizado. [...] Nesse sentido, 
o entendimento de Guilherme de Souza Nucci: 
 
“[...] neste caso basta que o agente obtenha 
vantagem, isto é, qualquer benefício, ganho ou 
lucro, de modo indevido...” (In: Código penal 
comentado – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 
785).                                                           

S3F - Discurso direto 
- Discurso indireto 

Exemplo 42 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

[...] Nesse sentido, o entendimento 
jurisprudencial: 
 
“O paciente foi condenado, não por haver 
vendido entorpecentes, mas sim, porque, antes 
disso, portava a droga para o tráfico, o que 
justificou a diligência realizada pelos policiais. 
(...)” (STF – HC 77.484-4 – Rel. Sydney 
Sanches – JULG 18.08.1998 – DJU 
26.03.1999). 

S5F - Discurso direto 

Exemplo 43 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Restou também comprovada a autoria delitiva 
diante da prova testemunhal em conjunto com 
as declarações do próprio acusado, que 
confessou a prática do delito, afirmando que 
“pretendia fracionar a pedra em diversas outras 
pequenas para revendê-las” (fls. 71/72).  

S6F - Discurso indireto 
- Verbo de 

atribuição da fala 
 

Exemplo 44 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

A droga encontrada, de fato, pertencia ao réu, 
conclusão que se chega pelo depoimento do 
policial militar XXXXXXXXXXXXXXXX (fls. 68), 
o qual afirmou que “de posse de um mandato 

S8F - Discurso indireto 
- Verbo de 

atribuição da fala 
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de busca e apreensão expedido por este Juízo 
esteve na casa do réu e lá encontrou 
aproximadamente 10g de crack escondidas 
sobre as palhas de um coqueiro”. Ainda em 
relação à droga, o mesmo depoente afirmou 
que “acredita que com 10g de crack é possível 
fazer 100 pedrinhas”. 

Exemplo 45 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Assevera o dispositivo 147 do Código Penal: 
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, 
ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe 
mal injusto e grave: Pena – detenção, de 01 
(um) a 06 (seis) meses, ou multa”.                

S11F - Discurso indireto 
- Verbo de 

atribuição da fala 
 

Exemplo 46 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

O art. 5º da Lei nº 11. 340/06 estabeleceu as 
diretrizes para se determinar as condutas que 
configurariam violência doméstica: 
 
“Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura 
violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 
I – no âmbito da unidade doméstica, 
compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas; 
II – no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou 
se considerem aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido com 
a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais 
enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual”. 

S11F - Discurso indireto 
 

Exemplo 47 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

“Art. 21 – Praticar vias de fato contra alguém: 
Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 
(três) meses, ou multa, se o fato não constitui 
crime”. 

S13F - Discurso indireto 
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Nos exemplos 39 a 47, temos claramente a voz de outras instâncias 

enunciativas como responsáveis pela fonte do dizer, em face das seguintes marcas 

de não responsabilidade: discurso direto, discurso indireto, verbo de atribuição da 

fala, marcadores do discurso reportado e uso de elementos gráficos e ortográficos.  

Fica claro que os referidos casos se caracterizam pela imputação do PDV a 

uma outra fonte, mediante a menção da fonte enunciativa, o que oferece subsídios 

para que o resultado da sentença prolatado pelo juiz seja dotado do maior nível de 

imparcialidade e objetividade a partir de dados empíricos. O juiz fala por outras 

vozes “geralmente conhecidas ou aceitas por todos” (GUENTCHÉVA et al., 1994, p. 

140) e, desse modo, “mostra formalmente que ele não é a fonte primeira do 

conteúdo proposicional do enunciado e que, por essa razão, ele não assume a 

responsabilidade enunciativa do que diz, estabelecendo uma certa distância” 

(GUENTCHÉVA et al., 1994, p. 140). 

Já no parágrafo 12 desta sentença 01, percebemos um engajamento muito 

maior por parte do juiz: 

 

Exemplo 48 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

12. Em se tratando do crime de dano ao 
Patrimônio Público do Estado do RN, insta 
asseverar que no caso em fomento não é 
possível enquadrar o acusado nas sanções 
previstas na redação do art. 163 da 
Legislação Repressora, já que é perceptível 
na situação em destaque que o acusado não 
apresentou em sua conduta o animus 
nocendi, uma vez que resta comprovada que 
a finalidade do acusado em escavar parte da 
cela fora de se evadir do estabelecimento 
prisional e não, portanto, de danificar, 
deteriorar ou inutilizar o bem. Tendo em 
vista toda essa situação, não há que falar 
em ocorrência do crime de dano na situação 
analisada. 

S1F - Asserção 
- Indicação de um 

suporte de percepção e 
de pensamentos 

relatados 
 

 

O juiz, nesse exemplo, engaja-se no enunciado e mostra que é a fonte do 

enunciado através, sobretudo, da asserção e da indicação de um suporte de 



 129 

pensamento. No primeiro caso, podemos perceber a assunção da responsabilidade 

enunciativa nos enunciados retirados do exemplo 33:  

 

a) “não é possível enquadrar o acusado”;  

b) “o acusado não apresentou em sua conduta o animus nocendi”;  

c) “resta comprovada que a finalidade do acusado em escavar parte da cela fora 

de se evadir do estabelecimento prisional e não, portanto, de danificar, 

deteriorar ou inutilizar o bem”;  

d) “tendo em vista toda essa situação, não há que falar em ocorrência do crime 

de dano na situação analisada”.  

 

O segundo caso é exemplificado, sobretudo, pelo uso do vocábulo 

“perceptível” no enunciado “já que é perceptível na situação em destaque que o 

acusado não apresentou em sua conduta o animus nocendi”. 

Trata-se, portanto, de um caso de assunção total do PDV, posto que o juiz 

tanto assume o PDV como assume ser a fonte do enunciado, conforme mostramos a 

partir das marcas de responsabilidade apresentadas. 

Pelo exposto, podemos afirmar que a seção Fundamentos se caracteriza por 

uma heterogeneidade de vozes, o que já era de se esperar, uma vez que é por ela 

que o juiz fundamenta legalmente sua decisão. No entanto, chamou-nos bastante a 

atenção o fato de que o juiz, em determinadas sentenças, tenha se engajado com o 

dito através de determinadas marcas de responsabilidade enunciativa como, por 

exemplo, uso de elementos modalizados, os quais caracterizaram em muitos 

momentos um juízo de valor por parte do magistrado, conforme destacamos em 

exemplos anteriores. Dito isso, passemos à análise da próxima seção denominada 

Dispositivo. 

No que se refere ao Dispositivo das sentenças, observamos que é a seção na 

qual mais aparece a voz do locutor, o qual assume, pois, a função de locutor-

enunciador em grande parte dos casos. Há um engajamento maior do locutor pelo 

seu dizer, frente às outras seções da sentença judicial. 

 Inicialmente, isso se justifica pelo fato de o dispositivo ser o momento em que 

o juiz oferece seu parecer e emite seu julgamento sobre o processo. Nesse sentido, 

encontramos a recorrência de atos ilocutórios performativos, instaurados pela 
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ocorrência das formas verbais “julgo” e “condeno” na primeira pessoa do singular, 

como podemos ver nos enunciados a seguir: 

 

Exemplo 49 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

17. De acordo com as razões acima expostas, 
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
deduzida pelo Ministério Público e CONDENO o 
acusado XXXXXXXXXXXXX já qualificado, nas 
sanções previstas no artigo 155, § 4º, II (furto do 
DVD) e 155, § 1º (demais furtos), do Código 
Penal, estes em continuidade delitiva, nos 
moldes do dispositivo 71 da mesma Legislação. 

S2D - Índices de 
pessoas 

- Tempo verbal no 
presente 

- Marcadores de 
quase-RE 

 

 No exemplo 49, fica claro que o juiz assume o PDV quando usa os verbos 

julgar e condenar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo (JULGO 

[...] CONDENO), duas marcas de assunção do PDV. No entanto, como não 

podemos fazer uma análise focada em partes isoladas do texto, mas devemos 

sempre pensar que o texto é um todo significativo, temos de considerar o elemento 

cotextual que vem antes do verbo julgar, qual seja: “De acordo com as razões acima 

expostas”. O referido enunciado marca que o juiz assume o ponto de vista pela 

decisão da sentença (o ato performativo), contudo essa decisão se pauta em outros 

elementos, em outros PDV, ou seja, a fonte do dizer não é sua, mas de outras 

instâncias enunciativas. Assim, temos mais um caso de PDV parcial ou quase-RE, 

pois o locutor assume o PDV, embora deixe claro que não é a fonte desse PDV.  

Dessa forma, o juiz não assume sozinho o dizer, mas se utiliza de discursos 

outros para validar sua decisão. O recurso de autoridade é usado para fundamentar 

sua decisão com o intuito de não querer assumir sozinho o ônus que lhe é dado de 

condenar o réu. Nesse sentido, a condenação é feita pelo juiz, mas fundamentada 

no dizer de outras fontes, ou seja, ele assume seu papel de juiz de direito, no 

entanto se distancia enunciativamente dessa função como se preservasse sua face, 

pois sua decisão apenas reflete a denúncia feita por outra instância enunciativa. 

Parece-nos que aqui se trata do que Rodrigues et al. (2010) chamam de um 

“pseudodistanciamento” enunciativo, uma vez que o juiz usa as palavras de outrem, 

mas as assume como recurso de autoridade para validar sua decisão.  
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  Do ponto de vista enunciativo, trata-se de uma dupla estratégia, uma vez que, 

ao mesmo tempo que ele demonstra imparcialidade e objetividade em sua decisão, 

seu dizer se legitima pela credibilidade e pelo compromisso com o cidadão que 

espera lisura no processo decisório, ao validar seu discurso a partir de vozes que 

também possuem um respaldo sociocultural. 

Passado o primeiro parágrafo do Dispositivo, este que o juiz dá o seu parecer 

sobre a condenação do réu, temos o momento em que o magistrado passa à 

dosimetria da pena. Esse momento apresenta um engajamento total por parte do 

locutor dos enunciados. Essa parte da Sentença sempre se inicia com o verbo 

passar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, indicando que o 

locutor é também enunciador e tanto assume o PDV quanto a fonte do enunciado. 

Vejamos: 

  

Exemplo 50 Descrição da sentença Marca de (não) 
responsabilidade 

Passo, então, à 
dosimetria da pena... 

S1D / S2D / S3D / S4D / S5D / 
S6D / S7D / S8D / S10D / 

S11D/   

Não se aplica 

Exemplo 51 Descrição da sentença Marca de (não) 
responsabilidade 

Passo a Decidir S9D / S12D Não se aplica 

Exemplo 52 Descrição da sentença Marca de (não) 
responsabilidade 

Por conseguinte, passo à 
aplicação da pena... 

S13D Não se aplica 

 

Ao analisarmos todas as sentenças, verificamos que, nessa parte referente à 

dosimetria ou aplicação da pena, que ocorre no Dispositivo, é onde os verbos 

aparecem com maior frequência na primeira pessoa do singular do presente do 

indicativo e sempre assumidos pelo juiz. Vejamos o exemplo a seguir: 

 

Exemplo 53 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

PASSO (grifo nosso), então, à dosimetria da 
pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da 
Constituição da República e artigos 59 e 68, 
ambos do Código Penal. 
 [...] 
14. Perscrutadas as circunstâncias judiciais, 
VERIFICO (grifo nosso) que são parcialmente 

S1D - Asserção 
- Índices de primeira 

pessoa  
- Tempo verbal no 

presente 
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favoráveis ao acusado, motivo pelo qual FIXO 
(grifo nosso) a pena base em 06 (seis) anos e 
06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias 
de multa, da qual REDUZO (grifo nosso) 06 
(seis) meses, tendo em vista a atenuante da 
confissão espontânea prevista no art. 65, inciso 
III, “d” do Código Penal, para, em seguida, 
RECRUDESCÊ-LA (grifo nosso) de 06 (seis) 
meses, em razão de reincidência, agravante 
prevista no art. 61, I. da mesma Legislação, 
tornando-a concreta e definitiva em 06 (SEIS) 
ANOS E 06 (MESES) DE RECLUSÃO E 30 
(TRINTA) DIAS MULTA. 
15. A pena privativa de liberdade deverá ser 
cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, 
na Penitenciária Estadual do Seridó, em 
Caicó/RN, local onde já se encontra cumprindo 
uma outra condenação. A pena pecuniária, cujo 
dia multa FIXO (grifo nosso) em 1/30 (um 
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do 
fato, deverá ser paga no prazo de dez dias, a 
contar do trânsito em julgado desta, sob pena 
de regular inscrição na dívida ativa e 
consequente execução. 
16. NEGO-LHE (grifo nosso) o direito de 
recorrer em liberdade, em face da pena e 
regime prisional estabelecidos. 

 

Conforme observamos no exemplo 53, o juiz assume a responsabilidade pelo 

dizer ao usar os verbos na primeira pessoa do singular do presente do indicativo e 

faz valer o poder que lhe é conferido cultural e institucionalmente. 

Quanto ao distanciamento do locutor no Dispositivo da sentença, apontamos 

dois fenômenos linguísticos como os principais responsáveis por esse 

distanciamento do locutor sobre o PDV. São eles o uso do gerúndio e o uso do 

imperativo pronominal empregado de forma impessoal. 

Vejamos alguns enunciados com o uso do gerúndio: 

 

Exemplo 54 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Considerando a culpabilidade, esta é 
desfavorável, uma vez que consciente da 
ilicitude de seu aro prosseguiu com 
autodeterminação na realização do intento; 
Considerando que os antecedentes criminais 
do acusado são péssimos, tendo em vista que 

S1D Construções com 
gerúndio 
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o mesmo possui outros registros criminais a 
serem considerados; 
Considerando que a conduta social é 
desfavorável, pois o réu, na contumaz prática 
criminosa, tem contribuído constantemente 
para a perturbação da paz e da tranquilidade 
alheia; 
Considerando que a personalidade do 
acusado é altamente desfavorável, voltada 
para a prática do crime de roubo, inclusive à 
mão armada, o que o torna de alta 
periculosidade; 
Considerando que os motivos são aqueles 
inerentes ao próprio tipo penal; 
Considerando que as circunstâncias são 
comuns à espécie; 
Considerando que as consequências são 
favoráveis, uma vez que a res furtiva fora 
restituída à vítima; 
Considerando que o comportamento da 
vítima em nada contribui para a consumação 
do delito, razão pela qual considero 
desfavorável ao réu esta circunstância. 

 

O uso do gerúndio deixa os enunciados sem um referente claro, uma vez que 

não define as pessoas do discurso. É o juiz o sujeito locutor do enunciado, mas o 

uso do gerúndio não permite que se possa identificar a fonte do PDV, pelo que 

chamamos de PDV impessoais, ou seja, o locutor não assume a fonte nem se 

compromete com o enunciado, deixando-o sem um referente. 

Assim, no exemplo 54, o gerúndio é usado como um marcador do discurso 

que aporta a ideia de progressão textual, embora se trate de uma progressão textual 

indefinida. O gerúndio possui uma grande força de enlace, o que possibilita a criação 

de parágrafos longos, por isso se usa muito. O problema é que as relações 

expressas pelo gerúndio não são claras e, muitas vezes, implicam falta de referentes 

e/ou ambiguidades.  

Para Briz (2011, p. 56), o uso do gerúndio, “além de complicar a sintaxe, 

posto que obriga a realizar alterações na ordem e a introduzir complementos, deixa 

o discurso forçado e artificial, pouco espontâneo”99. Isso acontece pelo fato de o 

gerúndio ser econômico desde o ponto de vista gramatical, uma vez que suprime 

                                                 
99

 “Además de complicar la sintaxis, puesto que obliga a realizar alteraciones en el orden y a 
introducir complementos, hace el discurso forzado y artificial, poco espontáneo”. 
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elementos que seriam necessários para a ligação do texto, ao mesmo tempo que 

pode ser um elemento que impede a fácil compreensão do texto. 

Apesar desse distanciamento do juiz causado pelos enunciados impessoais 

com gerúndio, podemos perceber, em alguns casos, que o juiz se engaja no texto 

por meio de adjetivação e do uso de modalizadores avaliativos, como podemos ver 

nos exemplos seguintes: 

 

Exemplo 55 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

Considerando a culpabilidade, esta é 
desfavorável, uma vez que consciente da 
ilicitude de seu ato prosseguiu com 
autodeterminação na realização do intento; 
Considerando que os antecedentes criminais 
do acusado são PÉSSIMOS (grifo nosso), 
tendo em vista que o mesmo possui outros 
registros criminais a serem considerados; 
Considerando que a conduta social é 
desfavorável, pois o réu, na CONTUMAZ (grifo 
nosso) prática criminosa, tem contribuído 
CONSTANTEMENTE (grifo nosso) para a 
perturbação da paz e da tranquilidade alheia; 
Considerando que a personalidade do 
acusado é ALTAMENTE (grifo nosso) 
desfavorável, volta para a prática do crime de 
roubo, INCLUSIVE (grifo nosso) à mão 
armada, o que o torna de alta periculosidade;  
Considerando que os motivos são aqueles 
inerentes ao próprio tipo penal; 
Considerando que as circunstâncias são 
comuns à espécie; 
Considerando que as consequências são 
desfavoráveis, uma vez que a res furtiva fora 
restituída à vítima; 
Considerando que o comportamento da vítima 
em nada contribui para a consumação do 
delito, razão pela qual considero desfavorável 
ao réu esta circunstância.  

S1D - Modalizador 
- Adjetivação 
- Conectores 

 

As unidades lexicais péssimos, contumaz, constantemente, altamente e 

inclusive marcam o engajamento do juiz e, consequentemente, a assunção do PDV 

dos enunciados, uma vez que o juiz emite valorações sobre os enunciados. Isso fica 

bastante claro quando o magistrado afirma que a “personalidade do acusado é 
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ALTAMENTE (grifo nosso) desfavorável”. Trata-se de uma manifestação explícita de 

suas impressões sobre a personalidade do acusado. Nosso pensamento se apoia 

em Adam (2011, p. 217), ao afirmar que 

 

do caráter indissociável de um conteúdo descritivo e de uma posição 
enunciativa que orienta, argumentativamente, todo enunciado, 
decorre o fato de que um procedimento descritivo é inseparável da 
expressão de um ponto de vista, de uma visada do discurso. 

 

 

No caso do vocábulo aditivo inclusive, vejamos o que nos diz Montolío (2011, 

p. 161-162): 

 

Como marcador, inclusive assinala que o segmento discursivo que 
lhe segue é mais forte argumentativamente que o que lhe precede; 
portanto, [...] o conector inclusive situa seu argumento em uma 
posição mais alta em uma escala argumentativa. De fato, a partícula 
inclusive desperta grande interesse entre os linguistas, precisamente 
porque aporta grande quantidade de informação pragmática: 
inclusive assinala a presença de um elemento que em princípio não 
era esperado, que supõe o grau máximo de não expectativa100.  

 

Assim, podemos perceber que há um engajamento muito forte por parte do 

juiz ao usar o vocábulo inclusive, que aporta um caráter chamativo e argumentativo 

pelo fato de acrescentar uma informação que a princípio não era esperada na 

situação comunicativa. 

Quanto ao uso do imperativo, vale considerar algumas questões. Primeiro, o 

uso do verbo no imperativo que estabelece um dever a ser cumprido. Considerando 

com Boehm (2002, p. 217) que o “tempo verbal funciona como importante recurso 

argumentativo no discurso jurídico”, percebemos que o produtor do texto, ao usar o 

verbo no modo imperativo, deixa claro “que é obrigatório [...] que é imposto pela lei” 

(MOZDZENSKI, 2008, p. 149). Para Mozdzenski (2008, p. 149-150), trata-se de uma 

“voz autoritária” que “não dá margem à contestação discursiva” e que “acentua a 

diferença do poder discursivo entre os interlocutores”. O juiz, portanto, assume seu 

                                                 
100

 “Como marcador, incluso señala que el segmento discursivo que le sigue es más fuerte 
argumentativamente que el que le precede; por lo tanto, […] el conector incluso sitúa su argumento 
en una posición más alta en una escala argumentativa. De hecho, la partícula incluso despierta gran 
interés entre los lingüistas, precisamente porque aporta grande cantidad de información pragmática: 
incluso señala la presencia de un elemento que en principio no resultaba esperable, que supone el 
grado máximo de no-expectación”. 
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poder de “modificar a realidade dos indivíduos” (MONTOLÍO; LÓPEZ SAMANIEGO, 

2008) e dá as ordens necessárias para o bom cumprimento da sentença. No 

entanto, o que nos chama a atenção é o uso da terceira pessoa pronominal usada 

como recurso de impessoalidade. Seria, portanto, o que Nølke (2013) denomina de 

imagem de “terceira pessoa coletiva heterogênea”, marcada exatamente pela 

impessoalidade, e que nós chamamos de PDV impessoal. Ora, conforme propõe 

Benveniste (1995, p. 282),  

 

a “terceira pessoa” representa de fato o membro não marcado da 
correlação de pessoa. É por isso que não há truísmo em afirmar que 
a não pessoa é o único modo de enunciação possível para as 
instâncias de discurso que não devam remeter a elas mesmas, mas 
que predicam o processo de não importa quem ou não importa o 
que, exceto a própria instância, podendo sempre esse não importa 
quem ou não importa o que ser munido de uma referência objetiva.  

 

 

Nessa perspectiva, o juiz imputa o PDV a uma terceira pessoa e se distancia 

da responsabilidade pelo fazer requerida pelo imperativo, como podemos observar 

nos enunciados seguintes: 

 

Exemplo 56 Descrição 
da sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

18. Após o trânsito em julgado, determino o 
seguinte:  
a) Lance-se o nome do réu no Livro de 
Culpados;  
b) Expeça-se Guia de Execução, remetendo-
a à autoridade competente;  
c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 
para que sejam suspensos os direitos 
políticos do Réu, na forma como estatui o art. 
15. III. da Constituição Federal;  
d) Remeta-se ao ITEP, o boletim individual 
relativo ao réu devidamente preenchido, para 
as anotações de estilo; d) Oficie-se ao 
Distribuidor e à Delegacia de origem; f) 
Recolha-se multa. 

S1D - enunciados 
impessoais 

 

 Também merece que comentemos o uso de sequências narrativas na 

construção argumentativa do gênero sentença judicial. 
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A sequência narrativa já fora observada por Rodrigues et al. (2010) como 

possuidora de complexos mecanismos de agenciamento narrativo que podem 

favorecer a construção da argumentatividade no discurso. O uso de uma asserção 

narrativa pode ser empregado com o objetivo de mostrar “uma construção discursiva 

articulada pelo texto do locutor, que pretende promover a mudança do ponto de vista 

de seu auditório” (RODRIGUES et al., 2010, p. 171). Pensamento semelhante é o de 

Montolío (2011, p. 163), ao afirmar que “não resta dúvida, pois, acerca da 

importância que se revestem as sequências narrativas nas sentenças para apoiar a 

solidez da argumentação sustentava pelo juiz”101.  É o que percebemos no seguinte 

exemplo: 

 

Exemplo 57 Descrição 
da 

sentença 

Marca de (não) 
responsabilidade 

13. Com relação à autoria delitiva importante é 
a análise do interrogatório do acusado (fls. 
73/74), que confessou o fato, afirmando que 
“subtraiu um aparelho de DVD e o levou para 
a casa de um colega; que no dia 19 de janeiro 
do fluente ano, após de embriagar, furtou, 
sozinho e à noite, um balde, uma mangueira 
e um galo de três vítimas; que quando tentava 
vender o galo, foi conduzido à delegacia de 
polícia pelos policiais, tendo o sargento Souza 
transferido o depoente para o CDP desta cidade 
de Currais Novos, onde permaneceu preso por 
vinte e oito dias; que tudo o que subtraiu foi 
devolvido aos respectivos donos; que pagou a 
XXXXXXXXXXXXXXX o conserto do DVD; 

S2F Não se aplica 

 

 A seção Fundamentos da sentença é a que apresenta os aspectos legais que 

motivaram a decisão do magistrado e se caracteriza pela predominância da 

sequência expositiva. Nesse sentido, o uso da sequência narrativa, quando na 

verdade era esperado o uso da sequência expositiva, assume esse papel 

argumentativo destacado por Rodrigues (2010) e Montolío (2011). Trata-se de 

transmitir um relato de um fato real e legitimado para argumentar objetivamente o 

resultado que será dado no Dispositivo da sentença. 

                                                 
101

 “No cabe duda, pues, acerca de la importancia que revisten las secuencias narrativas en las 
sentencias para apuntalar la solidez de la argumentación sostenida por el juez”. 



 138 

 A partir do que nos dizem os dados, podemos considerar que há uma 

heterogeneidade muito grande de PDV no gênero do discurso sentença judicial 

condenatória. Assim, encontramos como PDV frequentes na sentença o PDV do 

juiz, mas também PDV de várias outras instâncias enunciativas, a exemplo do PDV 

do Ministério Público, do PDV da defesa dos acusados, o PDV dos acusados, o PDV 

das testemunhas, o PDV de fontes epistêmicas, entre outras.  

 Entendemos que isso ocorre, principalmente, pelos seguintes motivos: 

 

1- por se tratar de um gênero encapsulador, ou seja, que retoma vários outros 

gêneros presentes no processo, a sentença, constitutivamente, é um gênero 

que se caracteriza por apresentar essa multiplicidade de PDV; 

2- para demonstrar objetividade em sua decisão, o juiz se ampara nessa 

multiplicidade de PDV; 

3- para não assumir sozinho o ônus que lhe é dado pela sentença como 

instrumento de poder que modifica a vida dos envolvidos e, assim, preservar 

sua face. 

 

 Esses PDV podem ser identificados linguisticamente por muitas marcas 

materializadas no texto. Nos exemplos analisados, encontramos 80 ocorrências de 

marcas de (não) responsabilidade enunciativa. Ressaltamos que em determinados 

exemplos identificamos mais de uma marca. Apresentamos o seguinte gráfico com o 

percentual com que cada marca apareceu em nossa análise. 
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Gráfico 1: Marcas de (não) responsabilidade encontradas na análise 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  Pelo exposto no gráfico 1, podemos perceber que, em uma escala de maior 

para menor ocorrência, temos a seguinte classificação de ocorrência das marcas de 

(não) responsabilidade: 

 

1- Modalizadores – 15 ocorrências; 

2- Diferentes tipos de representação da fala e Elementos gráficos e ortográficos 

– com 12 ocorrências cada um; 
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3- Verbos de atribuição da fala – 9 ocorrências; 

4- Tempos verbais – 7 ocorrências; 

5- Índices de pessoas – 6 ocorrências; 

6- Conectores – 5 ocorrências; 

7- Dêiticos espaciais e temporais – 4 ocorrências; 

8- Marcas de asserção – 3 ocorrências; 

9- Marcadores do discurso reportado / Marcadores do tipo assumimos com... / 

Indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados / 

Construções com gerúndio / Adjetivação e Enunciados impessoais – com 1 

ocorrência cada.  

 

 Assim, podemos perceber que as marcas linguísticas que desempenham um 

papel particularmente relevante na sinalização da orientação argumentativa do 

enunciador são os modalizadores, bem como aquelas usadas para marcar o 

discurso de outra fonte enunciativa, a exemplo dos diferentes tipos de representação 

da fala, dos elementos gráficos e ortográficos e dos verbos de atribuição da fala. 

 No que se refere aos PDV mais recorrentes em cada parte da sentença, 

sinalizamos as seguintes: 

  

 no Relatório: os PDV mais presentes são os PDV advindos dos outros 

gêneros discursivos que compõem o processo, a exemplo do PDV da 

acusação e do PDV da defesa; 

 nos Fundamentos: os PDV mais presentes são os PDV da vítima, das 

testemunhas e do saber epistêmico; 

 no Dispositivo: o PDV mais presente é o do juiz. 

 

 Frente a todo o exposto, podemos observar a veracidade do que diz López 

Samaniego (2006, p. 62), para quem 

 

é necessário reconhecer que a organização das sentenças judiciais é 
muito complexa, já que manipulam uma grande quantidade de 
informação e conteúdos diversos. Como culminação do processo 
judicial, a sentença deve (i) referir-se a etapas anteriores do pleito; 
(ii) incluir um grande número de vozes, como a dos implicados, dos 
juristas, dos especialistas, dos legisladores, etc.; (iii) desenvolver as 
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ponderações que permitem alcançar uma decisão; e (iv) fundamentar 
seus argumentos com citações de autoridade, procedentes de textos 
legais ou jurídicos102.  

 

Como se pode ver, o juiz usa diversos PDV na construção argumentativa do 

gênero discursivo sentença judicial. Seu discurso e, logo, sua argumentação se 

baseiam no princípio de que “não se argumenta através de argumentos para 

convencer o outro, nem por conectores tendo valores fixos de uma vez por todas, 

argumenta-se por provas que acompanham seu discurso” (RABATEL, 2010, p. 16). 

O juiz, muitas vezes, usa as palavras de outrem para expressar seu ponto de 

vista e, consequentemente, criar as representações discursivas que almeja, uma vez 

que “toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista [PdV]” 

(ADAM, 2011, p. 113). 

Assim, reafirmamos nosso entendimento de que a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa se configura como mecanismo argumentativo 

fortemente marcado pelo produtor do texto com vistas a seus propósitos 

comunicativos, seguindo a orientação de Escribano (2009, p. 47-48), que afirma que 

no discurso 

 

a intenção argumentativa se sustenta em grande medida nas 
palavras distantes (nas vozes de distintos enunciadores, seja para 
negá-las, como argumento antiorientado, ou para apoiar nelas o 
próprio ponto de vista, como argumento coorientado), com o que se 
consegue legitimar o próprio critério e dirigir a opinião do receptor 
para determinadas conclusões que se mostram, desta maneira, 
como válidas e verdadeiras103. 

  

Discutir esses mecanismos de (não) assunção de responsabilidade 

enunciativa em variados gêneros discursivos, sobretudo em gêneros que fazem 

parte da esfera jurídica, que por si só são argumentativos, é oferecer ferramentas 

para que o cidadão leia textos identificando as diversas PDV presentes e seus 

                                                 
102

 “es necesario reconocer que la organización de las sentencias judiciales es muy compleja, ya que 
manejan una gran cantidad de información y contenidos diversos. Como culminación del proceso 
judicial, la sentencia debe (i) referirse a etapas anteriores del pleito; (ii) incluir un gran número de 
voces, como las de los implicados, los juristas, los expertos, los legisladores, etc.; (iii) desarrollar los 
razonamientos que permiten alcanzar una decisión; y (iv) fundamentar sus argumentos con citas de 
autoridad, procedentes de textos legales o judiciales”. 
103

 “La intención argumentativa se sustenta en gran medida en las palabras ajenas (en las voces de 
distintos enunciadores, ya sea para negarlas, como argumento antiorientado, o para apoyar en ellas 
el propio puntos de vista, como argumento coorientado), con lo que se consigue legitimar el propio 
criterio y dirigir la opinión del receptor hacia determinadas conclusiones que se muestran, de esta 
manera, como válidas y verdaderas”. 
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efeitos de sentido, o que, seguramente, contribuirá para um melhor entendimento do 

processo de produção e compreensão de textos, logo, para uma melhor formação 

do indivíduo com base na autonomia e na criticidade.   
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7 CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve por escopo estudar o fenômeno da responsabilidade 

enunciativa na sentença judicial condenatória. A partir da análise dos dados, 

apresentamos os resultados de nossa pesquisa. Para tanto, retomamos as questões 

orientadoras da investigação, conforme transcrevemos a seguir: 

 

 que PDV são frequentes no gênero discursivo sentença judicial condenatória? 

 que marcas linguísticas nos levam a identificar esses PDV?  

 

Os resultados da pesquisa nos permitiram concluir que: 

 

a) O gênero discursivo sentença judicial condenatória apresenta uma 

heterogeneidade de PDV; 

b) Como PDV frequentes na sentença, encontramos o PDV do juiz, mas também de 

várias outras instâncias enunciativas, como, por exemplo, o PDV do Ministério 

Público, da acusação, da defesa, dos acusados, das vítimas, das testemunhas, 

do saber epistêmico, entre outras; 

c) Os PDV encontrados são marcados no nível linguístico por diferentes tipos de 

representação da fala, modalizadores, elementos gráficos e ortográficos, verbos 

de atribuição da fala, tempos verbais e índices de pessoas, conectores, dêiticos 

espaciais e temporais, marcas de asserção e marcadores do discurso reportado, 

entre outros; 

d) As marcas linguísticas que desempenham um papel particularmente relevante na 

sinalização da orientação argumentativa do enunciador são os modalizadores, 

bem como aquelas usadas para marcar o discurso de outra fonte enunciativa, a 

exemplo dos diferentes tipos de representação da fala, dos elementos gráficos e 

ortográficos e dos verbos de atribuição da fala; 

e) No que se refere aos PDV mais recorrentes em cada parte da sentença, 

sinalizamos que, no Relatório, são mais presentes os PDV advindos dos outros 

gêneros discursivos presentes no processo, a exemplo do PDV da acusação e 

do PDV da defesa; nos Fundamentos, os PDV mais presentes são os PDV da 

vítima, das testemunhas e do saber epistêmico e, no Dispositivo, o PDV mais 

presente é o do juiz. 
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Dessa forma, podemos afirmar que os resultados obtidos respondem às 

nossas questões de pesquisa: há uma heterogeneidade de PDV no gênero 

discursivo sentença judicial condenatória, e estes são materializados 

linguisticamente por várias marcas. As marcas linguísticas que desempenham um 

papel particularmente relevante na sinalização da orientação argumentativa do 

enunciador são os modalizadores, bem como aquelas usadas para marcar o 

discurso de outrem. 

Ao buscarmos identificar que PDV são frequentes no gênero discursivo 

sentença judicial condenatória, constatamos que há uma grande heterogeneidade 

de PDV no gênero em foco. Assim, encontramos como PDV frequentes na sentença 

o PDV do juiz, mas também os PDV de várias outras instâncias enunciativas, a 

exemplo do PDV do Ministério Público, da acusação, da defesa, dos acusados, das 

vítimas, das testemunhas, do saber epistêmico, entre outras. Certamente, isso 

ocorre, principalmente, pelos seguintes motivos:  

 

a) primeiramente, por se tratar de um gênero encapsulador, ou seja, um gênero que 

retoma vários outros gêneros presentes no processo, a sentença, constitutivamente, 

caracteriza-se por apresentar essa multiplicidade de PDV;  

b) em segundo lugar, destacamos o fato de o juiz se amparar nessa multiplicidade 

de PDV para demonstrar objetividade em sua decisão e também para não assumir 

sozinho o ônus que lhe é dado pela sentença como instrumento de poder que 

modifica a vida dos envolvidos. Com esse procedimento, o juiz demonstra 

objetividade, mas, sobretudo, preserva sua face.  

 

O seu dizer, portanto, é, na maioria dos casos, mediatizado por diversos PDV, 

ora assumidos, ora remetidos a diversas outras instâncias enunciativas, 

responsáveis por esses PDV. 

 No que se refere à identificação das marcas que podem desempenhar um 

papel particularmente relevante na sinalização da orientação argumentativa do 

enunciador, destacamos: 

a) aquelas usadas para marcar o discurso de outra fonte enunciativa, quando o juiz 

quer se distanciar do dizer; 

b) os modalizadores e os índices de pessoas, quando o juiz se engaja e assume a 

responsabilidade pelo dizer.  
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 Ressaltamos que em cada parte da sentença há PDV que são mais 

recorrentes, a saber: no Relatório, são os PDV advindos dos outros gêneros 

discursivos presentes no processo, a exemplo do PDV da acusação e do PDV da 

defesa; nos Fundamentos, são os PDV da vítima, das testemunhas e do saber 

epistêmico; já no Dispositivo, é o PDV do juiz. 

Assim, a primeira seção do plano do texto (ADAM, 2011) é caracterizada pela 

não assunção da responsabilidade enunciativa. O juiz imputa o PDV a outra fonte e 

deixa claro que não se trata de seu PDV nesse primeiro momento. Nesse sentido, 

parece-nos que ele pretende deixar subentendido que sua futura decisão não diz 

respeito a um fazer subjetivo, mas se ampara nas constatações do que foi apurado 

pelas instâncias jurídicas competentes que possuem respaldo sociocultural para 

apresentar a denúncia. Com isso, o juiz marca um distanciamento do texto e 

preserva sua face, posto que retira de si toda a responsabilidade do que foi dito e 

atribui a outro PDV. 

A segunda seção, por sua vez, é caracterizada por mesclar procedimentos de 

(não) assunção dos enunciados. Na maioria dos casos, o juiz imputa o PDV a outras 

instâncias, embora em alguns momentos ele se coloque como fonte do enunciado. 

Ao se colocar no texto, o juiz o faz principalmente por meio de modalizadores 

avaliativos, o que nos permite perceber que o produtor do texto assume a fonte do 

dizer. 

Já no que concerne ao dispositivo das sentenças, observamos que é a seção 

na qual mais aparece o PDV do locutor, o qual assume, portanto, a função de 

locutor-enunciador em grande parte dos casos. Há um engajamento maior do 

enunciador pelo seu dizer, frente às outras seções da sentença judicial. Entendemos 

que isso se justifica pelo fato de o dispositivo ser o momento em que o juiz oferece 

seu parecer e emite seu julgamento sobre o processo. Nesse sentido, o 

engajamento do locutor-enunciador ocorre, dentre outros elementos, pela 

recorrência de verbos na primeira pessoa do singular e pelo uso abundante de 

modalizadores avaliativos, a exemplo de desfavorável, péssimos, favoráveis, alta 

periculosidade, altamente desfavorável, dentre outros, em que o produtor do texto 

emite um juízo de valor, o que faz com que ele se comprometa com o dizer. 
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Quanto ao distanciamento do locutor nessa seção, apontamos dois 

fenômenos como os principais responsáveis por ele, a saber: o uso do gerúndio e o 

uso do imperativo pronominal empregado de forma impessoal. 

 Nas sentenças analisadas verificamos, também, que, além dos elementos 

obrigatórios, um total de 69,2% apresenta, ainda, ementa, corroborando o que 

apontamos na fundamentação teórica de que a ementa não é um requisito 

necessário para a sentença, mas que pode aparecer, conforme mostra o gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 2: Percentual de sentenças que apresentam ou não ementa em sua composição 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Trata-se de um dado que, a nosso ver, merece ser destacado, uma vez que, 

pela lei, a ementa não é obrigatória, mas aparece em um grande número de 

sentenças analisadas. Acreditamos que o produtor do texto opta por incluir esse 

elemento objetivando dar uma visão panorâmica da sentença, sem que seja 

necessária a leitura do texto completo para saber do que se trata e qual é sua 

posição sobre o caso.  

Nesse sentido, a ementa assume um valor crucial para o entendimento da 

sentença, haja vista que, muitas vezes, por se tratar de um texto bastante rebuscado 

e até mesmo opaco, o cidadão comum, interessado maior no conhecimento do 

gênero e de seu resultado, não consegue entender o texto. A ementa, por se tratar 

69% 

31% 

Sentenças que apresentam
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Sentenças que não
apresentam ementa
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de um resumo do processo, apresenta os dados do referido processo de forma 

clara, concisa e objetiva.  

 Também merece que comentemos a questão de que o preâmbulo constitui-se 

como elemento não obrigatório. Entendemos que essa parte do gênero sentença 

tem recebido uma interpretação errônea quando se diz que depende do produtor do 

texto incluí-lo ou não. Em todas as sentenças analisadas, encontramos o preâmbulo, 

elemento que se reveste de grande importância por dar informações do processo 

que individualizam a sentença.  

 Frente ao exposto, o plano de texto da sentença certamente mereceria uma 

revisão, posto que elementos considerados como facultativos deveriam aparecer 

como parte obrigatória da sentença, porém temos clareza de que nossa investigação 

não possui propósito normativo, tampouco aderência institucional às instâncias 

normativas do Poder Judiciário. 

 Os resultados decorrentes de nosso estudo revelam como o juiz, a partir de 

várias instâncias enunciativas, constrói a sentença judicial, o que nos permite 

compreender a configuração da (não) assunção da responsabilidade enunciativa no 

gênero discursivo em estudo. Assim, percebemos que as unidades discursivas são 

perspectivadas ora a partir da assunção, ora da não assunção dos PdV pelas 

instâncias enunciativas, o que orienta a organização argumentativa do produtor do 

texto e seus propósitos comunicativos. Com isso, o juiz cria e/ou modifica valores e 

crenças, induz e/ou orienta seu interlocutor, podendo demonstrar objetividade e/ou 

preservar sua face através de construções mediatizadas ou podendo engajar-se 

pelo dito através da assunção da responsabilidade enunciativa do conteúdo 

proposicional do enunciado.   

Pelo exposto, reafirmamos nosso entendimento de que a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa se configura como mecanismo argumentativo 

fortemente marcado pelo produtor do texto com vistas a seus propósitos 

comunicativos, ou seja, o texto se constrói nesse jogo de assunção e/ou não 

assunção dos enunciados de acordo com a orientação argumentativa e com os 

objetivos do produtor do texto.  

Nesse sentido, entendemos que esta tese cumpriu os objetivos a que se 

propôs: identificar, descrever, analisar e interpretar pontos de vista (PDV) frequentes 

no gênero discursivo sentença judicial condenatória e marcas linguísticas que 

revelam esses PDV. 
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Por fim, expressamos que é nosso intento que esta tese contribua para o 

avanço dos estudos da análise textual dos discursos, de modo singular, no que diz 

respeito às pesquisas que se consagram ao tema do discurso jurídico. 
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