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RESUMO 
 

 
As atividades da esfera jurídico-trabalhista são permeadas pelo uso de diversos 

gêneros textuais, os quais são instrumentos indispensáveis à consumação das 

ações que circundam o campo jurisdicional. Dentre os gêneros que circulam no 

domínio em foco, elegemos o gênero ata de audiência como objeto de estudo desta 

investigação, por se tratar de um documento comprobatório das ações, 

procedimentos e deliberações acordadas, em audiência, por membros envolvidos 

em litígio do trabalho. Assim sendo, objetivamos nesta pesquisa descrever os 

elementos que constituem o referido gênero no que compete às dimensões 

pragmática, organizacional e linguística. Para tanto, utilizamos como aportes 

teóricos as postulações do Interacionismo Sociodiscursivo, por meio dos escritos de 

Bronckart (2006; 2007; 2012), subsidiadas pelos estudos de Marcuschi (2008; 2010; 

2011), Koch e Fávero (1987), Koch e Elias (2011; 2012) e Zanotto (2012).  Em 

termos metodológicos, configura-se como pesquisa de abordagem qualitativa 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994; CHIZZOTTI, 2000; MOREIRA; CALEFFE, 2006), com 

características de trabalho etnográfico (ANDRÉ, 1995; CANÇADO, 1994). A 

discussão proposta se insere no âmbito da Linguística Aplicada por focalizar 

―questões sociais e criar inteligibilidades sobre as práticas sociais em que a 

linguagem desempenha papel central‖ (MOITA LOPES, 2006, p. 14). O corpus da 

investigação é constituído por trinta atas de audiências de primeira instância, assim 

como por textos gerados em entrevistas e questionários aplicados. As análises 

empreendidas indicam que, no tocante à dimensão pragmática, o gênero em foco 

constitui artefato capaz de possibilitar o registro das ações, deliberações, 

depoimentos, testemunhos, procedimentos e ocorrências estabelecidas no decorrer 

das audiências, tendo como interlocutores os magistrados, litigantes e seus 

representantes legais. No que compete à dimensão organizacional, apesar do 

gênero em escopo apresentar proposta de escrita padronizada, seus exemplares 

contemplam variações e flexibilidade sobretudo no que diz respeito ao 

desenvolvimento e ao desfecho do texto. Quanto aos aspectos linguísticos, é visível 

a presença de escolhas lexicais inerentes à linguagem utilizada pela comunidade 

discursiva jurídico-trabalhista. Por fim, ressaltamos que a relevância da investigação 

situa-se no fato de abordar, sob a perspectiva da Linguística Aplicada, uma escrita 

da área forense e, consequentemente, oferecer contribuições para a compreensão 

do gênero em discussão. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Esfera jurídico-trabalhista. Gênero Ata de audiência. 
Linguística Aplicada. Pesquisa Qualitativa.  
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
 
 

The activities in labor judicial sphere are permeated by the use of diverse text 
genres, which are indispensable instruments to the accomplishment of actions that 
involve the jurisdictional realm. Among the genres that circulate in this domain, we 
selected the genre minutes of hearing as the object of study of this research, 
because it is a document supporting the actions, procedures and deliberations 
agreed, in hearings, by members involved in work-related litigation. In this study we 
aim to describe the elements that constitute the referred genre in what concerns its 
pragmatic, organizational and linguistic dimensions. Therefore, we use the 
postulations of Sociodiscursive Interactionism as theoretical framework, through the 
writings of Bronckart (2006; 2007; 2012), supported by Marcuschi studies (2008; 
2010; 2011), Koch and Favero (1987), Elias Koch (2011; 2012) and Zanotto (2012). 
In methodological terms, it is characterized as a qualitative approach research 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994; CHIZZOTTI, 2000; MOREIRA; CALEFFE, 2006) with 
aspects of an ethnographic work (ANDRÉ, 1995; CANÇADO, 1994). The discussion 
proposed inserts into the field of Applied Linguistics for it focalizes ―social issues and 
creates intelligibility about the social practices in which language plays the main role‖ 
(MOITA LOPES, 2006, p.14). The analyses indicate – regarding the pragmatic 
dimension – that the genre in focus constitutes artefact that enables the register of 
actions, deliberations, testimonials, procedures and occurrences established during 
the hearings and has as its interlocutors judges, litigants and their legal 
representatives. Concerning the organizational dimension, despite the genre in 
scope present a proposal of standardized writing, their examples contemplate 
variations and flexibility especially with regard to the development and outcome of 
the text. As for linguistic aspects, it is noticeable the presence of lexical choices 
inherent in the language used by labor law discourse community. Lastly, stand out 
the relevance of the research lies in the fact that it approaches, from the perspective 
of the Applied Linguistics, the forensic writing and, consequently, offers contributions 
to the understanding of such genre. 
 
 
KEYWORDS: Labor judicial sphere. Genre Minutes of hearing. Applied Linguistics. 
Qualitative research.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÕES ADOTADAS 

 
Adaptado do NURC/SP n. 338 EF e 331 D². 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIZAÇÃO ADOTADA 

 

Dissertação normatizada de acordo com os padrões da ABNT, explicitadas 

no livro Estrutura do trabalho científico: padronização e abordagem crítica, de 

Medeiros et. al (2009). 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS E GRÁFICOS 

 

Figura 01 – Prédio do TRT- Natal/RN........................................................................33 

Figura 02 – Organograma..........................................................................................34 

Figura 03 – Instâncias que constituem a Justiça do Trabalho...................................35 

Figura 04 – Continuum de gêneros em diferentes âmbitos e níveis. Adaptado de 

Parodi (2008)  .......................................................................................................... 72 

Figura 05 – Fluxograma. Adaptado de Pantaleão (2014)  ........................................ 85 

Gráfico 01 – Dimensão organizacional - ocorrências...............................................114 

Gráfico 02 – Ocorrências das conjunções nas atas de audiências..........................124 

Gráfico 03 – Incidência das modalizações nas atas de audiências.........................137 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01- Os três gêneros do discurso segundo Aristóteles..................................45 

Quadro 02 - Coordenadas gerais dos mundos..........................................................67 

Quadro 03 - Ata de audiência 03 do dia XX/XX de 2013...........................................95 

Quadro 04 - Ata de audiência 03 do dia XX/XX de 2013...........................................96 

Quadro 05 - Ata de audiência 20 do dia XX/XX de 2013...........................................97 

Quadro 06 - Ata de audiência 08 do dia XX/XX de 2013...........................................98 

Quadro 07 - Ata de audiência 17 do dia XX/XX de 2013...........................................98 

Quadro 08 - Ata de audiência 27 do dia XX/XX de 2013...........................................99 

Quadro 09 - Ata de audiência 15 do dia XX/XX de 2013.........................................101 

Quadro 10 - Ata de audiência 06 do dia XX/XX de 2013.........................................103 

Quadro 11 - Ata de audiência 05 do dia XX/XX de 2013.........................................105 

Quadro 12 - Ata de audiência 03 do dia XX/XX de 2013.........................................107 

Quadro 13 - Ata de audiência 07 do dia XX/XX de 2013.........................................110 

Quadro 14 - Ata de audiência 17 do dia XX/XX de 2013.........................................112 

Quadro 15 - Ata de audiência 29 do dia XX/XX de 2013.........................................116 

Quadro 16 - Ata de audiência 05 do dia XX/XX de 2013.........................................119 

Quadro 17 - Ata de audiência 09 do dia XX/XX de 2013.........................................119 

Quadro 18 - Ata de audiência 13 do dia XX/XX de 2013.........................................129 

Quadro 19 - Ata de audiência 14 do dia XX/XX de 2013.........................................131 

Quadro 20 - Ata de audiência 20 do dia XX/XX de 2013.........................................132 

Quadro 21 - Possibilidades de retextualização........................................................141 

Quadro 22 - Aspectos envolvidos no processo de retextualização.........................142 

Quadro 23 - Ata de audiência 02 do dia XX/XX de 2013.........................................142 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

CF – Constituição Federal 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

CPC – Código de Processo Civil 

CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social  

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  

InPLA – Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada. 

ISD – Interacionismo Sociodiscursivo 

LA – Linguística Aplicada  

LSF – Linguística Sistêmico-Funcional  

M – Magistrado 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa  

PJe-JT – Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho  

RN – Rio Grande do Norte 

SAP – Sistema de Acompanhamento Processual  

STF – Supremo Tribunal de Justiça 

TRT – Tribunal Regional do Trabalho  

TST – Tribunal Superior do Trabalho 

UNIGE – Universidade de Genebra 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 20 

1 METODOLOGIA DA PESQUISA .......................................................................... 28 

1.1 SOB AS LENTES DA LINGUÍSTICA APLICADA  .............................................. 28 

1.2 ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA ................................................... 30 

1.3 OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVOS DA PESQUISA  ..................................... 31 

1.4 O CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO ..................................................................... 32 

1.5 OS COLABORADORES  ................................................................................... 35 

1.6 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DOS DADOS ..................36 

1.6.1 A observação................................................................................................. 37 

1.6.2 As entrevistas .................................................................................................37 

1.6.3 Os questionários ........................................................................................... 38 

1.6.4 Os registros de pesquisa ..............................................................................39 

1.7 PERCURSOS DA GERAÇÃO DE DADOS  ....................................................... 39 

1.8 O CORPUS SELECIONADO  ............................................................................ 41 

1.9 CATEGORIAS DE ANÁLISE  ............................................................................. 42 

2 GÊNEROS TEXTUAIS: PERSPECTIVA HISTÓRICA ..........................................44 

2.1 ORIGENS DO CONCEITO DE GÊNEROS .........................................................44 

2.1.1 Na retórica .......................................................................................................44 

2.1.2 Na linguística .............................................................................................. ....48 

2.3 ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS DO ESTUDO DOS GÊNEROS ............51 

3 GÊNEROS, TEORIAS E CONTEXTOS..................................................................60 

3.1 O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO ......................................................60 

3.1.1 Epistemologia .................................................................................................60 

3.1.2 Atividade e ação de linguagem .....................................................................63 

3.1.3 Gêneros de textos e tipos de discursos ......................................................65 

3.1.4 Desvelar dos textos no ISD ...........................................................................68 

3.2 GÊNEROS JURÍDICOS NO CONTEXTO ACADÊMICO E PROFISSIONAL .....70 

3.2.1 Noções de direito no âmbito do trabalho .....................................................78 

3.2.2 A esfera jurídico-trabalhista ..........................................................................79 

3.2.2.1 Gêneros em uso no processo jurídico-trabalhista de 1ª instância ................81 

 



4 GÊNERO ATA DE AUDIÊNCIA: DIMENSÕES PRAGMÁTICAS, 

ORGANIZACIONAIS E LINGUÍSTICAS .................................................................. 86 

4.1 DIMENSÕES PRAGMÁTICAS  .......................................................................... 87 

4.2 DIMENSÕES ORGANIZACIONAIS ................................................................... 94 

4.3 DIMENSÕES LINGUÍSTICAS ...........................................................................121 

4.3.1 A conexão .....................................................................................................122 

4.3.2 A coesão nominal .........................................................................................125 

4.3.3 A coesão verbal ............................................................................................130 

4.3.4 As modalizações nas atas de audiências ..................................................136 

4.3.5 Processos de retextualização presentes no gênero ata de audiência ....140 

5 O GÊNERO ATA DE AUDIÊNCIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 

GERAÇÃO DE SENTENÇAS NA ÁREA JURÍDICO-TRABALHISTA...................144 

CONCLUSÃO.........................................................................................................148 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................153 

APÊNDICES ............................................................................................................164 

APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GERAÇÃO DE DADOS 1 .....165 

APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO .............................................................................166 

APÊNDICE C: SOLICITAÇÃO ................................................................................167 

ANEXOS .................................................................................................................169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos trinta anos, pesquisadores que atuam em diversas disciplinas e 

em diversos contextos revolucionaram a maneira como pensamos os gêneros, 

contestando a ideia de que estes seriam simplesmente categorizações de tipos 

textuais, oferecendo, em vez disso, uma compreensão que liga variedades de textos 

a variedades de ação social (BAWARSHI E REIFF, 2013). Dessa forma, pensar nos 

gêneros textuais na contemporaneidade representa refletir sobre o caráter cada vez 

mais interdisciplinar que os envolve, uma vez que o crescimento das pesquisas que 

analisam esse construto tem se voltado para a análise em contextos acadêmicos e 

não acadêmicos.  

Na academia, os estudos dos gêneros textuais se apresentam de modo 

amplo e atendem a variadas linhas de pesquisa, tendo em vista o novo olhar dado 

ao trabalho com o texto na sala de aula e em contextos profissionais.  Não basta 

apenas levar um texto para a aula; é preciso, dentre outros aspectos, ter 

conhecimento da função social que determinado gênero exerce dentro e fora do 

contexto escolar.  

No que se refere à estrutura organizacional, cada gênero difere um do outro, 

por apresentar formatos diversificados. No tocante aos aspectos pragmáticos, se 

diferenciam quanto à instância social em que são produzidos, quem os escreve, a 

quem são direcionados, os propósitos comunicativos e o tempo de elaboração e 

circulação. Quanto aos aspectos linguísticos, também se tornam distintos em virtude 

da presença de escolhas lexicais inerentes a cada espécie de texto.  

Ademais, ressaltamos que os gêneros acompanham as mudanças que 

acontecem social e historicamente, como, por exemplo, o gênero e-mail, que é 

atualmente a transmutação dos gêneros carta e bilhete. Somando-se a isso, há 

também a extinção e o surgimento de gêneros face às necessidades comunicativas 

de grupos sociais. 

Nessa perspectiva, Bronckart (2006) assevera que os gêneros mudam 

necessariamente com o tempo ou com a história das formações sociais de 

linguagem. Desse modo, a exemplo de outras obras humanas, eles podem se 

separar das motivações que lhes deram origem, para se tornarem autônomos e 

ficarem disponíveis para a expressão de outras finalidades. 
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Assim, quando dominamos um gênero textual em seus aspectos 

pragmáticos, organizacionais e linguísticos, não dominamos um modelo linguístico, 

mas uma maneira de realizar, por meio da linguagem, objetivos específicos de uso 

dos gêneros. 

Essas considerações permitem-nos uma compreensão de que os gêneros 

ultrapassam os aspectos meramente textuais, relacionando-se diretamente com a 

prática social em que estão envolvidos. Nesse sentido, os gêneros possibilitam 

apresentar o próprio modo como a sociedade se organiza e como ela organiza suas 

práticas, respectivamente. 

Dessa forma, pensar sobre a vida social contemporânea exige que 

desenvolvamos habilidades que proporcionem a interação e inserção ativa no 

mundo, sendo a linguagem presentificada em gêneros, um dos recursos que 

oportunizam essa ação, tendo em vista que dependemos da linguagem, seja ela oral 

ou escrita, para realizar nossas atividades, mesmo as mais basilares. 

Especificamente na relação entre a linguagem e o trabalho, é perceptível a 

necessidade do uso constante dos mais diversos gêneros, uma vez que desde a 

simples tarefa de ir ao banco, aos correios, à sala de aula, ao cartório, ao fórum ou a 

realização de uma prova escrita em um processo seletivo, é preciso lidar com 

gêneros para a efetuação dessas atividades. Diante disso, observamos a 

importância da compreensão dos gêneros dentro de suas circunstâncias de 

produção e configuração, viabilizando o entendimento das suas condições de uso. 

Em virtude desse caráter múltiplo dos gêneros não apenas no âmbito 

acadêmico, mas também em contextos profissionais e institucionais, foi-nos aguçado 

o interesse em pesquisar uma área de estudo diferente da que lidamos 

cotidianamente e, dessa forma, podermos apresentar ao campo dos Estudos da 

Linguagem e do Direito uma investigação de cunho interdisciplinar, possibilitando o 

descortinar de uma linguagem especializada em uso, circunscrita ao âmbito 

institucional.  

Nessa direção, observamos que os gêneros que permeiam a área jurídica se 

presentificam por meio da linguagem, sendo, em muitos casos, retextualizados 

através da transposição do oral para o escrito. No Direito, seja na esfera civil, 

comercial, internacional, tributária, penal, agrária, do trabalho, dentre outras áreas, 

há usos diversificados de gêneros, os quais contribuem para o atendimento dos 

direitos dos cidadãos que recorrem à justiça.  
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Em termos históricos, os gêneros da esfera jurídica são observados desde A 

Retórica, com Aristóteles, cuja contribuição consiste no surgimento de uma teoria 

sistemática sobre os gêneros e sua natureza discursiva. Nessa perspectiva, o 

referido autor traz uma categorização dessa arte em três gêneros: o deliberativo, o 

demonstrativo e o judiciário. 

Posteriormente, esse fenômeno ganha uma nova abordagem com as 

postulações da nova retórica, com Chaim Perelman, inserindo-se cada vez mais nos 

estudos que tratam sobre as produções textuais do campo do Direito. Desse modo, 

a concepção de gênero atinge progressivamente um caráter interdisciplinar, 

tornando-se uma temática que contempla diferenciados olhares, com atenção 

especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades sociais e 

culturais. 

Os gêneros jurídicos estão presentes em diversos textos, os quais, além de 

serem utilizados com diferentes propósitos de comunicação, adotam uma 

determinada comunidade discursiva, na perspectiva de atender às diversas 

demandas comunicativas da área. Nesse sentido, as pesquisas que discutem a 

linguagem jurídica contribuem para descrever o funcionamento linguístico-discursivo 

da justiça brasileira e, assim, ampliar as possibilidades de aplicação das teorias 

linguísticas na produção dos gêneros.  

É por meio dos gêneros que os fatos jurídicos se configuram, tramitam e se 

encerram, instituindo, dessa maneira, todo o andamento de quaisquer processos na 

instância em que transita. As produções dessa área devem responder às exigências 

da sociedade, uma vez que são detentoras de responsabilidades civis, penais, 

administrativas, trabalhistas, dentre outras.   

Em face da diversidade de especialidades que constituem a esfera jurídica, 

optamos por desenvolver nosso estudo na área trabalhista de primeira instância, 

tendo em vista ser esse campo um universo bastante fecundo para a realização de 

investigações sobre as produções escritas que nele se configuram e na 

disponibilidade dos profissionais que atuam na área em discutir seus conhecimentos 

sobre essas produções por meio da participação em atividades da pesquisa.  
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Desse modo, dentre os diversos gêneros que circulam nessa esfera, 

podemos evidenciar: petições iniciais1, notificações2, termos de conciliação3, 

defesas4, atas de audiências, despachos5, certidões6, recursos7, declarações8, 

termos de adiamento9, cartas precatórias10, laudos periciais11, cartas de 

preposição12, editais13 e sentenças14, os quais possibilitam o desenvolvimento e, 

                                                             
1
 A petição inicial ou reclamação trabalhista, para esta instância, conforme o Art. 840, da CLT, poderá 

ser escrita ou verbal. Sendo escrita, deverá conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz 
de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos 
fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu 
representante. Caso seja verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias datadas e 
assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no parágrafo anterior. 
2
 A notificação é um gênero utilizado na instância com o intuito de comunicar às partes processuais 

as datas das audiências e as tramitações do processo, sendo, portanto, imprescindível para a área, 
tendo em vista que possibilita a comunicação de forma escrita por via postal. 
3 O termo de conciliação é o gênero que lavra o acordo realizado entre as partes envolvidas no 

processo da audiência de conciliação. É determinado no Art. 846 da CLT, e que, iniciada a audiência, 
o juiz proporá a conciliação, sendo esta a primeira tentativa de acordo para o dissídio. 
4 Nos domínios do processo do trabalho a defesa do reclamado será apresentada em audiência. Não 
havendo acordo entre as partes, a CLT estabelece, no art. 847, um tempo de vinte minutos para o 
reclamado fazer sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada entre as 
partes. 
5
 O despacho é o ato da autoridade administrativa competente sobre determinado assunto levado a 

seu conhecimento por meio de petição, requerimento parecer, informação, etc. Há quatro tipos de 
despacho: decisório (resolve a questão, ou defere ou indefere o pedido), ordinatório (dá andamento 
ao documento), interlocutório (não dá a solução definitiva; apenas transfere a matéria a uma 
autoridade superior ou à unidade competente do órgão) e saneador (corrige eventuais vícios e 
nulidades) (BRASIL, 2012, p. 133). 
6
 A certidão é o documento mediante o qual a administração declara a veracidade de fato ou de 

situação que possa ser confirmada em registros públicos de dados. Diferencia-se do atestado por se 
referir à circunstância permanente e a informações constantes de documentos em poder da 
administração (BRASIL, 2012, p. 133). 
7
 O termo recurso vem do latim recursus que, em sentido estrito, é a possibilidade de provocar o 

reexame de determinada decisão, pela autoridade hierarquicamente superior, visando à obtenção de 
sua reforma ou modificação. Sobre o recurso, a CLT, no Art. 893, pontua que das decisões são 
admissíveis os seguintes recursos: embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo. 
8 De acordo com Brasil (2012), a declaração é o documento emitido por um servidor (declaração 
pessoal) ou pelo diretor-geral (declaração administrativa), através do qual se afirma a existência de 
um direito ou de um fato. 
9 O termo de adiamento é o gênero utilizado na instância trabalhista com o intuito de apresentar 

informações e esclarecimentos sobre o adiamento de determinada ação anteriormente marcada. 
10 A carta precatória pode ser concebida como um gênero utilizado como um instrumento de 

comunicação processual, quando a parte tiver de ser citada ou intimada pessoalmente e não residir 
no território abrangido pela competência da Vara do Trabalho. 
11 Os laudos periciais são gêneros produzidos quando, a partir do conhecimento da reclamação 

trabalhista, o juiz necessitar de maiores esclarecimentos e comprovações sobre as condições de 
trabalho do reclamante. 
12 A carta de preposição é um documento que credencia legalmente o cidadão que vai operar no lugar 

do empregador nas audiências trabalhistas, prestando declarações e praticando atos perante a 
Justiça do Trabalho. É um direito do empregador, sendo estabelecido na CLT, uma vez que não 
possa apresentar-se em audiência. 
13 Segundo Brasil (2012), o edital é um instrumento público utilizado pela administração para levar ao 

conhecimento dos interessados ordem, convocação, comunicação, intimação, notificação, realização 
de concurso público, etc. 
14 O conceito de sentença constituído no Art. 162 do CPC declara que se trata do ato pelo qual o juiz 

põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. É compreendida pela área como 
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consequentemente, encerramento do processo na instância. Diante dessa 

abundância de gêneros presentificada na área trabalhista, elegemos a ata de 

audiência como objeto de estudo dessa investigação, sendo esse gênero uma 

produção imprescindível para o universo forense.  

A ata de audiência consiste, conforme Acquaviva (2013, p. 75), em um 

―registro escrito das deliberações e ocorrências havidas em reuniões promovidas por 

sociedades civis ou comerciais‖. Sendo assim, observamos que em audiências 

trabalhistas de primeira instância as atas seguem, em termos organizacionais, uma 

estrutura padronizada, mas com flexibilidade, uma vez que sua elaboração ocorre 

conforme o andamento da audiência. Dessa forma, é composta em linhas gerais, 

com dados de natureza processual no início do texto, identificando o número do 

processo, nome dos membros envolvidos na reclamação trabalhista, informações 

sobre a data e horário da audiência. Subsequentemente, são textualizados no 

gênero os depoimentos dos litigantes e, havendo necessidade de maiores 

esclarecimentos, também são acrescentados os depoimentos das testemunhas. 

Ademais, na ata contém informações sobre quem presidiu a audiência, as 

providências tomadas na necessidade de anexar ao processo laudos periciais e 

outros documentos indispensáveis à resolução do litígio, as razões finais, além da 

data em que a sentença será proferida. Como ocorre com outros gêneros da esfera, 

a ata assume características organizacionais próprias da área forense, mas sua 

textualização diferencia-se conforme o desdobramento do litígio analisado em 

audiência. 

Com a finalidade de abordar o objeto de estudo proposto, estabelecemos 

como questões de pesquisa: 

 

(1) Como se configura o gênero ata de audiência em suas dimensões 

pragmática, organizacional e linguística? 

(2) Qual a contribuição do gênero ata de audiência para a geração de 

sentenças na área jurídico-trabalhista? 

 

A escolha do gênero ata de audiência como objeto de estudo se justifica por 

entendermos a sua importância para a esfera jurídico-trabalhista, tendo em vista que 

                                                                                                                                                                                              
imprecisa em função de não finalizar necessariamente o processo, devido à possibilidade de 
interposição de recurso proveniente das partes envolvidas na reclamação. 
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ela sedimenta todo o ocorrido na sessão, servindo inclusive como um documento 

comprobatório, além de contemplar as diligências a serem agilizadas pelos próprios 

litigantes, advogados e técnicos do judiciário. 

Outro aspecto que justifica a escolha desse objeto consiste no fato da 

inexistência de trabalhos que focalizem o gênero no âmbito da Linguística Aplicada, 

o que confere originalidade ao estudo proposto, bem como por trazer para o domínio 

das discussões científicas um gênero com características singulares, face à 

flexibilidade de sua configuração, o que certamente enriquecerá os estudos 

relacionados à Teoria dos gêneros. 

Ao buscar estudar o funcionamento da linguagem no campo do Direito 

trabalhista, este trabalho contribui para os estudos acadêmicos por apresentar uma 

escrita específica e de relevância para a seara em que se situa, tendo em vista que, 

ao descrever um gênero sob o prisma da Linguística Aplicada, podemos oferecer 

considerações relevantes sobre a compreensão e desdobramentos do gênero em 

foco. 

No que concerne à relevância dessa pesquisa, mencionamos a natureza 

interdisciplinar que assumem as discussões em torno do objeto de estudo, visto que 

focaliza os campos da Linguagem e do Direito, ciências compreendidas como não 

definitivas nem acabadas, mas em constante evolução. 

Outra contribuição dessa investigação diz respeito à relevância social 

assumida pelo gênero, haja vista que trata de eventos em que a garantia dos direitos 

do trabalhador são requeridos. Outrossim, evidenciamos ainda que, por meio desse 

estudo, são enfocados os dizeres dos produtores do gênero, suas compreensões 

acerca da natureza e estrutura, bem como suas reflexões sobre a importância do 

documento. 

Corroborando isso, podemos destacar a ocorrência de três pesquisas 

relativas ao gênero ata. A primeira é de autoria de Luanda Sito, denominada 

Apropriando-se do uso de atas: práticas de letramento em contexto quilombola 

(2011), na qual a autora apresenta considerações sobre o uso social da escrita em 

uma comunidade afrodescendente, mais precisamente em reuniões de associações. 

A segunda, escrita por Erivaldo Pereira do Nascimento, intitula-se A polifonia de 

locutores no gênero ata: estratégia semântico-argumentativa (2012), que discute o 

fenômeno da polifonia em produções realizadas por locutores que atuam como 

secretários em eventos da instância empresarial. E, por fim, a publicação, também 
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escrita por Erivaldo Pereira do Nascimento, nomeada Gêneros do universo 

oficial/empresarial: para além dos manuais de redação (2010), em que o autor 

descreve os gêneros formulaicos ata e memorando no universo empresarial/oficial. 

Quanto às investigações sobre a audiência jurídico-trabalhista, destacamos 

a tese de Tatiana Piccardi (2005), na qual é focalizada a representatividade da voz 

do trabalhador no discurso jurídico-trabalhista por meio das petições iniciais e das 

audiências. Ademais, há a tese de Maria da Glória Corrêa Di Fanti (2004), que 

analisa a operacionalização dos gêneros do discurso/da atividade como meio de 

entendimento de processos de produção de sentido da atividade jurídica na 

resolução do conflito trabalhador/patrão em audiências trabalhistas. 

É importante ressaltar que há na literatura os termos gêneros textuais e 

gêneros do discurso15. Em nossa pesquisa decidimos assumir a nomenclatura 

gêneros textuais, sob a orientação teórica do Interacionismo Sociodiscursivo, por 

meio das postulações de Bronckart (2006; 2007; 2012), uma vez que essa teoria 

atende às nossas expectativas de análise de gêneros, pois investiga a forma das 

ações linguísticas em diferentes situações sociais. Também teremos como subsídio 

os estudos de Marcuschi (2008; 2010; 2011), Koch e Fávero (1987), Koch e Elias 

(2011; 2012) e Zanotto (2012), no que diz respeito às dimensões de natureza 

pragmática, organizacional e linguística. 

Objetivando dar conta dos escopos a que nos propomos, o presente trabalho 

encontra-se organizado em seis partes. Primeiramente, temos esta introdução, na 

qual evidenciamos o objeto de estudo, as questões de pesquisa, a justificativa, a 

relevância da investigação para os Estudos da Linguagem e para o campo do 

Direito, as pesquisas sobre o gênero ata e a abordagem teórica adotada. 

No primeiro capítulo, temos a metodologia da pesquisa, na qual expomos a 

relação da Linguística Aplicada com a nossa proposta de estudo, a abordagem e 

natureza da pesquisa, os objetivos, o cenário de investigação, os colaboradores, os 

instrumentais, os procedimentos de geração dos dados, o corpus e a análise dos 

dados.  

                                                             
15

 A pesquisadora Roxane Rojo em um capítulo intitulado ―Gêneros do discurso e gêneros textuais: 
questões teóricas e aplicadas‖ publicado no livro Gêneros, teorias, métodos, debates organizado por 
Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005), discute que essas duas vertentes encontram-se enraizadas em 
diferentes releituras da herança bakhtiniana, sendo que a primeira – teoria dos gêneros do discurso – 
centra-se, sobretudo, no estudo das situações de produção dos enunciados ou textos em seus 
aspectos sócio-históricos e a segunda – teoria dos gêneros de textos – na descrição da materialidade 
textual (ROJO, p. 185).  



27 
 

 

No segundo capítulo, apresentamos os pressupostos teóricos, os quais 

consistem na apreciação histórica sobre a origem do estudo dos gêneros textuais 

desde a Retórica, na Linguística e até os dias atuais, de modo a trazer à baila uma 

revisão teórica sobre os gêneros e seus desdobramentos ao longo das décadas. 

No terceiro capítulo, destacamos os postulados do Interacionismo 

Sociodiscursivo, ancoragem teórica que norteia nossa investigação, visto que 

consegue atender às nossas expectativas no que diz respeito à análise de gêneros 

textuais, por se tratar de uma abordagem que vai muito além de escolhas textuais, 

ao se preocupar com a interação na construção do texto, como também expomos 

considerações sobre os gêneros em contextos profissionais e acadêmicos. Nessa 

ocasião, apreciamos as pesquisas que se voltam para o estudo dos gêneros nesses 

campos, buscando-se explorar como o conhecimento de gêneros se transfere da 

universidade para o contexto do trabalho. 

No quarto capítulo, nos dedicamos à análise do gênero textual ata de 

audiência. Nesse momento, enfatizamos a importância do gênero para a área em 

que é produzido e veiculado, desvelamos suas dimensões pragmática, 

organizacional e linguística, assim como apresentamos os dizeres dos 

colaboradores a respeito do gênero em estudo.  

Por fim, encerramos a dissertação apresentando nossas considerações 

finais sobre a pesquisa. Nesta fase, nos voltamos para as questões que 

enveredaram a pesquisa e discorremos sobre o gênero e suas contribuições para a 

área em que é produzido, no âmbito acadêmico-científico, e para os cidadãos que 

recorrem à instância jurídico-trabalhista. Além disso, evidenciamos algumas 

propostas de estudos futuros sobre o gênero e a esfera em que a presente 

investigação se insere.  
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1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente capítulo objetiva contextualizar a pesquisa no âmbito da 

Linguística Aplicada, apresentando a perspectiva metodológica a que se filia o 

estudo. Nesse sentido, expomos, também, o tipo de investigação adotado, a 

abordagem e natureza da pesquisa, o objeto de estudo e objetivos da pesquisa, o 

cenário da investigação, os colaboradores, os instrumentais utilizados, o percurso da 

geração de dados, a constituição do corpus e suas respectivas categorias de 

análise.  

 

1.1 SOB AS LENTES DA LINGUÍSTICA APLICADA  

 

A Linguística Aplicada (LA) nasceu como uma disciplina voltada para os 

estudos sobre o ensino de línguas estrangeiras e tradução e, atualmente, se 

configura como uma área imensamente produtiva, responsável pelo surgimento de 

novos olhares sobre a linguagem na contemporaneidade.  

A esse respeito, Moita Lopes (2009) assevera que a grande virada da LA 

ocorre quando se abandona a restrição de operar somente em investigação em 

contextos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras e tradução, passando-

se a revelar interesse por questões de linguagem que permeiam outros campos da 

atividade humana. 

Nesse domínio, Celani (2000) assegura que a contribuição da LA na área do 

ensino e aprendizagem de línguas é vasta e direta, não apenas no que se refere à 

aprendizagem de língua materna, mas também no que diz respeito à alfabetização, 

ao letramento, à relação entre linguagem e trabalho, à aquisição e desenvolvimento 

da linguagem, que são áreas que dependem diretamente dos avanços nas 

pesquisas em LA para se desenvolver. 

Diante disso, observamos que os caminhos da LA são cada vez mais 

promissores nos estudos da linguagem, na medida em que percebemos o quanto a 

LA cresceu desde a sua efetivação. Sua abrangência não se restringe apenas a 

questões relacionadas aos contextos escolares, mas também a outros campos da 

atividade humana. Dessa maneira, a LA é vista como uma área com foro próprio, 

fecunda e responsável pela emergência de novos campos de investigação de 
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natureza interdisciplinar em que a linguagem apresente papel central (MOITA 

LOPES, 2006; LEFFA, 2001; MENEZES, SILVA e GOMES, 2009). 

Nessa ótica, podemos afirmar que a presente investigação se insere no 

âmbito da LA em virtude de contemplar características da área, tais como: 

preocupação em abordar questões de linguagem como uma prática social em 

campos distintos, caráter interdisciplinar, articulação de saberes e transgressão de 

regras. 

No que se refere à preocupação com as questões de linguagem como uma 

prática social, conforme preconizam Moita Lopes (2006) e Almeida Filho (2008), o 

presente estudo busca focalizar um gênero por meio do qual se configuram fatos 

ocorridos em audiências, nas quais objetiva-se assegurar o cumprimento de direitos 

do trabalhador e deveres do empregador, previstos em lei. Sendo assim, o uso do 

gênero em estudo instaura-se como uma prática social. 

Quanto ao caráter interdisciplinar da LA, como ressaltam Moita Lopes 

(2006), Menezes, Silva e Gomes (2009) e Pinto (2008), observamos que as 

discussões sobre o gênero proposto dialogam não apenas com conhecimentos do 

campo dos estudos da linguagem, mas também com saberes da área do Direito, de 

modo específico, com os da esfera jurídico-trabalhista. Desse modo, promove a 

interação entre campos diferentes, visto que, para discorrer acerca do gênero ata de 

audiência, fez-se necessário lançar mão de postulados relacionados aos domínios 

da Linguística, Sociologia, Análise do Discurso, do Direito, dentre outros. 

Nessa perspectiva, pensar na LA em seu caráter interdisciplinar é acima de 

tudo enxergar suas mudanças, viradas e tentativas de consolidação nos estudos da 

linguagem, uma vez que evidenciam as práticas sociais, relacionando teoria e 

prática, trazendo à baila questões que afligem o social, contribuindo para a 

construção do conhecimento de maneira situada.  

A respeito da articulação de saberes, conforme destaca Celani (2000), nossa 

pesquisa assume essa característica, por nos voltarmos não apenas para o estudo 

das atas de audiências com vistas a apresentar uma escrita especializada, mas 

também por buscarmos subsídios no âmbito dos estudos linguísticos para 

focalizarmos as dimensões pragmática, organizacional e linguística do gênero em 

estudo. 

Quanto à característica de transgressão, focalizada por Pennycook (2006), a 

pesquisa em foco assume a postura transgressora por quebrar regras, uma vez que 
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apresenta como objeto de estudo um gênero que não se insere nos domínios 

escolares e da formação de professores, conforme abordam os estudos mais 

tradicionais das pesquisas em LA (ensino-aprendizagem de línguas e formação de 

professores), mas em uma esfera discursiva diferente, a esfera jurídico-trabalhista, 

cuja preocupação consiste em assegurar os direitos conquistados pelo trabalhador. 

Como pretendemos, nesta investigação, estudar as dimensões pragmática, 

organizacional e linguística, observando o gênero em seu funcionamento, 

configuração e enquanto uma escrita situada, entendemos que sua inserção na LA 

se dá pelo fato dessa área interagir com outros domínios além dos escolares e da 

formação docente. Nesse sentido, Moita Lopes (2006, p. 14) afirma que ―a LA 

abraça as questões sociais e procura criar inteligibilidades sobre as práticas em que 

a linguagem desempenha um papel central‖. 

Essa configuração da LA não deve ser vista com receio ou desconfiança 

pela perda da especificidade da área, pois é preciso compreender que a sua fluidez 

e mestiçagem contribuem para a construção do conhecimento sobre as práticas 

sociais, tomando como referência a língua real, falada por indivíduos reais em suas 

atividades, permitindo aos sujeitos agirem nas mais diversas esferas, sendo movidos 

por propósitos diferentes, mas sem ―arrancá-los da tessitura de suas raízes‖ 

(SIGNORINI, 1998, p. 101). 

Diante do exposto, é possível afirmar que a investigação proposta apresenta 

aspectos capazes de justificar sua inserção no âmbito das pesquisas em LA. 

 

1.2 ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho adota a perspectiva de pesquisa de natureza qualitativa 

com base etnográfica, visto que se propõe a descrever como se configura o gênero 

ata de audiência na esfera jurídico-trabalhista. Para tanto, seguiremos, em linhas 

gerais, as orientações metodológicas propostas por Bogdan e Biklen (1994), 

Chizzotti (2000), Gil (2009) e Moreira e Caleffe (2006), no que diz respeito à 

investigação qualitativa e às discussões de cunho etnográfico postuladas por 

Cançado (1994), André (1995) e Erickson (2001). 

Na pesquisa qualitativa etnográfica, o ponto central da investigação é a 

interação estabelecida entre o pesquisador e o seu objeto de estudo. O propósito 

essencial dessa abordagem é ―documentar em detalhe o desenvolvimento dos 
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eventos cotidianos e identificar os significados atribuídos a eles tanto por aqueles 

que deles participam, quanto por aqueles que os observam‖ (ERICKSON, 2001 apud 

COX & ASSIS-PETERSON, 2001, p. 13). 

Nessa perspectiva, priorizamos na pesquisa o ambiente de trabalho dos 

magistrados como fonte de geração dos dados ou, mais precisamente, nas varas 

trabalhistas em que esses profissionais atuam. Em se tratando de pesquisa 

descritiva e interpretativista, o trabalho caracteriza e analisa o gênero em estudo, 

levando em consideração o que pensam e dizem seus respectivos produtores. 

Dessa maneira, interessa-nos o processo em que se insere a produção do 

gênero textual em discussão, e não os resultados ou recorrências possíveis de 

quantificação. O nosso olhar para o objeto de estudo ocorre de modo indutivo, haja 

vista que são as observações que apontam para as singularidades do gênero. 

Assim, cabe-nos compreender os significados que os magistrados atribuem ao 

gênero em estudo, bem como ao uso e processo de escrita das atas de audiências 

ao discorrerem sobre essa espécie de texto. 

Com base no exposto, mais precisamente nos fatos evidenciados e por meio 

de diversos instrumentais utilizados (entrevistas, questionários, registros de campo e 

atas), é que essa pesquisa se insere no paradigma de estudo adotado. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO E OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

No ambiente jurídico das Varas Trabalhistas, muitos são os gêneros 

produzidos, dentre os quais se encontra a ata de audiência, que é definida como 

―um registro escrito das deliberações e ocorrências havidas em reuniões promovidas 

por sociedades civis ou comerciais‖ (ACQUAVIVA, 2013, p. 75). Nesse sentido, a 

retextualização do gênero em foco ocorre em conformidade com a oitiva16 e parecer 

das partes e advogados envolvidos na petição inicial (reclamação trabalhista).  

Dada a sua importância no âmbito em que se situa, uma vez que é 

indispensável para a comprovação da audiência, andamento do processo e 

prolatação da sentença, estabelecemos como objeto de estudo na presente 

investigação o gênero ata de audiência trabalhista de primeira instância. 

 

                                                             
16

 Audição das partes e testemunhas. 
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Sua definição como objeto de estudo também se justifica em virtude da 

diversidade de aspectos que o gênero apresenta em termos pragmáticos, 

organizacionais e linguísticos. 

Nessa perspectiva, temos como objetivo geral da pesquisa investigar a ata 

de audiência como gênero da esfera jurídico-trabalhista.  

No intuito de atender ao objetivo geral proposto, traçamos como objetivos 

específicos: 

 

(1) Descrever a configuração do gênero ata de audiência trabalhista no que 

compete às suas dimensões pragmática, organizacional e linguística; 

(2) Focalizar a relevância do gênero ata de audiência no âmbito jurídico- 

trabalhista e suas contribuições para a geração de sentenças na área; 

(3)  Contribuir para a divulgação de gênero forense no âmbito das 

discussões acadêmico-científicas.   

 

1.4 O CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO 

 

A geração de dados desta investigação ocorre em dois cenários. O primeiro 

envolve uma vara trabalhista (única) situada no interior do Estado do RN. O segundo 

compreende nove varas trabalhistas da cidade do Natal, capital do Estado17.  A 

escolha desses cenários se explica pela acessibilidade e aceitabilidade que tivemos 

a esses dois espaços, bem como pela preocupação em conhecer varas trabalhistas 

situadas tanto do interior quanto da capital, no intuito de compreender a ocorrência 

do gênero em estudo em diferentes locais de produção.  

As varas trabalhistas do RN que constituem o ambiente desta investigação 

são vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, com sede em 

Natal/RN, instalado em 16 de junho de 1992. Essa ação, segundo a Assessoria de 

Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal, imprimiu um novo ritmo à Justiça do 

Trabalho do RN, possibilitando assim o melhor andamento das questões 

trabalhistas, as quais passaram a ser resolvidas com maior celeridade.  

                                                             
17 A investigação aconteceu em dez varas trabalhistas, devido o fato de cada vara ser dirigida por um 

magistrado, e também tendo em vista a produção do gênero ata de audiência. Assim, a análise dos 
dizeres dos colaboradores, oriundos das entrevistas, justificou a necessidade de frequentarmos as 
varas em que estes sujeitos atuam e produzem o gênero estudado. 



33 
 

 

Na Figura 01, reproduzida abaixo, apresentamos um registro fotográfico do 

prédio do TRT ao qual estão vinculadas as varas trabalhistas que constituem o 

cenário desta pesquisa. 

 

Figura 01 – Prédio do TRT, Natal/RN. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

De acordo com o Regimento interno do TRT (2006), o Tribunal é regido pela 

Constituição Federal (CF), pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e por 

regulamentos, que asseguram o funcionamento administrativo, garantindo à 

população o direito de acesso à justiça trabalhista. Essa instituição compreende a 

seguinte organização: 

 

Dos órgãos que compõem o tribunal 
 
Art. 1º - São órgãos da Justiça do Trabalho da 21ª Região:  
I – O Tribunal Regional do Trabalho  
II – Os Juízes do Trabalho  
Art. 2º – O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região tem sede em Natal 
e jurisdição no território do Estado do Rio Grande do Norte.  
Art. 3º – Os Juízos do Trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão 
administrativamente subordinados ao Tribunal.  
Parágrafo único – A criação de Municípios, por desmembramento, não 
altera a jurisdição dos Juízos do Trabalho. 
 
Da Organização do Tribunal 

Art. 4º – O Tribunal, composto de Magistrados vitalícios, em número 
estabelecido em lei, tem organização, competência e atribuições definidas 
pela Constituição Federal, pelas leis da República e por este Regimento.  
 
Art. 5º – O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região compõe-se de 08 
(oito) membros, que, em virtude do cargo, possuem o título genérico de 
―Juízes‖ e em razão do exercício da jurisdição em segundo grau, a 
prerrogativa de uso do título de ―Desembargador Federal do Trabalho‖.   
 
Art. 6º – São órgãos do Tribunal:  
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I – o Tribunal Pleno  
II – a Presidência  
III – as Turmas  
IV – a Vice-Presidência  
V – a Corregedoria  
VI – a Vice Corregedoria 
VII – a Ouvidoria Geral  
VIII – a Escola Judicial  
 
Art. 7º – Ao Tribunal Pleno cabe o tratamento de ―Egrégio Tribunal‖, às 
Turmas, o de ―Egrégia Turma‖, e aos respectivos membros, o de 
―Excelência‖. (RA 012/2008)  
 
Parágrafo único – Os Magistrados e o representante do Ministério Público 
do Trabalho usarão vestes talares nas sessões, na forma e modelo 
aprovados, e os advogados, para fins de sustentação oral, deverão trajar 

beca. (RA-067/2006) 
18 

 

No que concerne aos magistrados da Justiça do Trabalho que compõem o 

Tribunal Regional do Trabalho, podemos mencioná-los por meio do organograma 

abaixo: 

 

Figura 02 – Funções que compõem a magistratura no TRT/RN 

 

Fonte: http://www.trt21.jus.br/Html/Composicao/Composicao.asp. Acesso em: 06 out. 2014. 

 

A esfera jurídico-trabalhista é uma área da Justiça que se preocupa em 

investigar questões provenientes de ações que envolvem empregados e 

empregadores. Sendo assim, a Justiça do Trabalho, conforme Campos (2011, p. 

232-234), organiza-se da seguinte forma: Varas do Trabalho, as quais compõem a 

                                                             
18

 Disponível em: www.trt21.jus.br/publ/pdfs/trt21_regimento_interno.pdf. Acesso em: 10 mar. 2014. 
 

http://www.trt21.jus.br/Html/Composicao/Composicao.asp
http://www.trt21.jus.br/publ/pdfs/trt21_regimento_interno.pdf
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primeira instância; Tribunal Regional do Trabalho, compostos por juízes nomeados 

pelo Presidente da República; e o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância 

suprema e compõe-se de juízes os quais recebem a denominação de ministros. 

 Nesse contexto, podemos observar as instâncias que configuram a Justiça 

do Trabalho por meio do organograma a seguir: 

 

Figura 03 – Instâncias que constituem a Justiça do Trabalho 

         
        Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

De acordo com Paulo, Alexandrino e Barreto (2006), a Justiça do Trabalho é 

uma espécie de justiça especializada federal, pois atua especificamente no ramo do 

Direito do Trabalho, agindo, portanto, sobre um determinado setor da ordem jurídica. 

Sua jurisdição alcança todo o território nacional, por se tratar de um órgão do Poder 

Judiciário Federal, não podendo os Estados-Membros decidirem judicialmente as 

questões trabalhistas. 

 

1.5 OS COLABORADORES 

 

Participaram desta pesquisa magistrados que atuam em Varas Trabalhistas 

da capital do Estado do RN e do interior, perfazendo um total de dez juízes, os quais 

serão designados, nessa pesquisa, como M1, M2, M3, M4 e assim sucessivamente. 

Esses colaboradores se inserem numa faixa etária média de 30 a 48 anos, sendo 

seis do gênero masculino e quatro do gênero feminino.  
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No que diz respeito à formação acadêmica, todos os colaboradores desta 

investigação são bacharéis em Direito, possuem especialização na área de 

formação, sendo alguns alunos de doutorado e outros de pós-doutorado em 

universidades brasileiras e do exterior. 

Quanto à experiência na magistratura, nossos colaboradores possuem entre 

01 a 20 anos de vivência na profissão. Antes de atuarem como juízes, atuaram 

como advogados e/ou em atividades jurídicas. Muitos desses colaboradores, além 

de juízes, atuam também como professores, lecionando disciplinas do campo do 

Direito em universidades públicas e faculdades particulares no Estado do RN.  

Dentre as exigências para a atuação na magistratura, além do diploma de 

bacharel em Direito, é necessário que os interessados tenham, pelo menos, três 

anos de atividade jurídica, conforme explicita a resolução nº 75 de 12 de maio de 

200919, e sejam aprovados em exames para a provisão de cargos da magistratura.  

 

1.6 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DOS DADOS 

 

No processo de geração dos dados desta investigação, utilizamos as 

técnicas do olhar e do perguntar, estabelecidas por Erickson (1981 apud CANÇADO, 

1994). A técnica do olhar se refere às práticas de observação e leitura de 

documentos (atas de audiência trabalhista); a do perguntar diz respeito à utilização 

de questionários e entrevistas; e, por fim, a do registrar compreende as anotações 

de pesquisa, conforme esclarece Paz (2008). 

As referidas técnicas viabilizam a construção de uma visão panorâmica do 

fenômeno em estudo. A técnica do olhar, especificamente, nos coloca na condição 

de observador não participante, possibilitando-nos conhecer melhor a dinâmica que 

envolve a produção do gênero. A técnica do perguntar nos permite esclarecer 

dúvidas e obter informações através do contato direto com os colaboradores, técnica 

essa a qual compreende as entrevistas semiestruturadas, os questionários mistos e 

as gravações em áudio. Por fim, a técnica do registrar nos oportuniza anotar as 

impressões e informações geradas no decorrer do desenvolvimento das duas 

técnicas anteriores. 

                                                             
19

 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_75b.pdf>. Acesso 
em: 05 out. 2014. 

http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_75b.pdf
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Saliente-se que a adoção dessas várias técnicas de pesquisa objetiva 

garantir um significativo conjunto de informações capazes de possibilitar uma melhor 

compreensão no processo de produção e constituição do gênero.  

 

1.6.1 A observação 

 

A observação, de acordo com Gressler (2003), é uma técnica de coleta de 

dados para obter informações e cuja utilização implica o uso dos sentidos para 

captar aspectos da realidade. A esse respeito, a autora declara: 

 

Na técnica de observação, o observador é uma variável que deve ser 
tomada em consideração – um observador é um verdadeiro instrumento de 
mensuração. Como tal, deve ser treinado para ver precisamente o que tem 
que ver e registrar o que foi identificado, assim como anotar suas próprias 
inferências e interpretações. (GRESSLER, 2003, p. 169) 

 

De acordo com a autora, são muitos os tipos de observação de que o 

pesquisador pode lançar mão. Nesta pesquisa, optamos pela observação não 

participante, a qual conduz o pesquisador a assumir o papel de espectador, pelo fato 

de não se constituir um membro efetivo do grupo ou comunidade estudada. 

Concomitantemente às observações, foram efetivados os registros de 

pesquisa, contemplando aspectos relacionados ao cenário da pesquisa, aos 

procedimentos dos colaboradores em situação de produção do gênero em estudo, 

dentre outros. 

 

1.6.2 As entrevistas 

 

A respeito dessa técnica de pesquisa, Poupart (2010) assegura que não é 

raro ouvir dizer que dirigir uma entrevista é uma arte. Ainda que existam 

divergências sobre o que implica essa arte, não resta dúvida de que a entrevista 

sempre foi considerada um meio adequado para levar uma pessoa a dizer o que 

pensa, a descrever o que viveu ou o que viu, ou mesmo o que testemunhou.  

Trata-se de um instrumental que favorece a aproximação entre o 

pesquisador e os colaboradores, permitindo que as informações sejam dadas 

satisfatoriamente e ainda que haja uma relação de confiança, a fim de que os 
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colaboradores possam de fato falar abertamente sobre o que pensam e/ou sabem a 

respeito de determinado assunto. 

De acordo com Szymanski (2002), a entrevista face a face é 

fundamentalmente uma situação de interação humana, em que estão em jogo às 

percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e 

interpretações para os protagonistas – entrevistador e entrevistado. A autora ainda 

acrescenta: 

 

Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que 
é entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-
conceitos sobre o entrevistador, organizando suas respostas para aquela 
situação. [...] O entrevistado, ao aceitar o convite para participar da 
pesquisa, está aceitando os interesses de quem está fazendo a pesquisa, 
ao mesmo tempo em que descobre ser dono de um conhecimento 
importante para o outro. (SZYMANSKI, 2002, p. 12-13) 

 

Com base nessa premissa, escolhemos a entrevista como um dos 

instrumentais de geração de dados pela possibilidade de diálogo orientado com os 

colaboradores, objetivando uma geração de dados mais precisa. Quanto ao tipo de 

entrevista, selecionamos a semiestruturada pela flexibilidade no tocante à estrutura 

e na organização dos questionamentos (Apêndice A). 

Segundo Gressler (2003), a entrevista semiestruturada, ou focalizada, é 

construída em torno de um corpo de questões do qual o entrevistador parte para 

uma exploração em profundidade.  

No tocante ao desenvolvimento das entrevistas do nosso estudo, 

organizamos um conjunto de dez perguntas que tratam, de modo geral, acerca da 

produção textual que ocorre no decorrer das audiências trabalhistas, com ênfase no 

gênero ata de audiência.  

 

1.6.3 Os questionários  

 

Os questionários foram elaborados essencialmente com questionamentos, 

abertos e fechados (Apêndice B), no tocante à faixa etária, à formação acadêmica, à 

experiência profissional dos colaboradores na área jurídica e função da magistratura, 

oportunizando, dessa forma, a caracterização dos magistrados participantes da 

pesquisa. 
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A respeito desse instrumental, Gressler (2003) afirma que os questionários 

são constituídos por uma série de perguntas abertas, fechadas ou mistas, 

elaboradas com o objetivo de se levantar dados para uma pesquisa, cujas respostas 

são formuladas por escrito pelo informante, sem o auxílio do investigador. Nessa 

investigação, optamos pelos questionários elaborados com perguntas mistas, por 

atenderem melhor aos nossos propósitos de pesquisa, e também por esclarecerem 

questões não contempladas pelas entrevistas realizadas. 

 

1.6.4 Os registros de pesquisa 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (2004, p. 150), ―depois de voltar de cada 

observação, entrevista, ou qualquer sessão de investigação, é típico que o 

investigador escreva o que aconteceu, dando uma descrição das pessoas, objetos, 

lugares, acontecimentos, atividades e conversas‖. 

Diante da importância dos registros na atividade de pesquisa, buscamos, no 

decorrer do processo de geração de dados, particularmente após as visitas às Varas 

do Trabalho, realizar os registros das impressões e vivências no cenário da pesquisa 

e da participação dos colaboradores na aplicação das técnicas de entrevista e dos 

questionários. Dessa forma, registramos impressões e situações que pudessem 

colaborar com a análise dos dados, possibilitando, assim, maior fidedignidade na 

investigação. 

As notas de campo podem originar em cada estudo um diário pessoal que 

ajuda o investigador a acompanhar o desenvolvimento do projeto, a visualizar como 

o plano de investigação foi afetado pelos dados recolhidos e a tornar-se consciente 

de como o pesquisador foi influenciado pelos dados (BOGDAN & BIKLEN, 2004, p. 

150-151). 

 

1.7 PERCURSOS DA GERAÇÃO DE DADOS 

 

Iniciamos a pesquisa com visitas às Varas do Trabalho, no intuito de 

conversarmos com os magistrados e apresentarmos nossa proposta de 

investigação, visto que nosso anseio era a possibilidade desses profissionais 

colaborarem, de modo efetivo, com a pesquisa.  
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Após a adesão dos colaboradores, redigimos e encaminhamos um pedido 

de autorização ao TRT/RN (Apêndice C), instância que administra as Varas do 

Trabalho e, em curto prazo, recebemos, por meio de um ofício, o consentimento do 

Tribunal para realizarmos a pesquisa. 

De posse da autorização requerida, continuamos as visitas às Varas do 

Trabalho e iniciamos os registros das primeiras observações durante o primeiro 

semestre do ano de 2013, mais especificamente, nos meses de abril, maio e junho, 

objetivando estudar a produção do gênero e como os profissionais que assumem 

essa tarefa de escrita se portam durante a sua execução. 

É importante ressaltar que as audiências trabalhistas são públicas desde 

que não se tratem de processos com tramitação em segredo de justiça. Por não ter 

havido nenhuma ocorrência dessa natureza, pudemos participar das audiências nas 

varas em estudo durante todo o período necessário à implementação da pesquisa. 

Depois da fase de observação e registro das impressões e vivências nas 

Varas do Trabalho, a partir do segundo semestre do ano supracitado elaboramos e 

aplicamos os instrumentais de pesquisa, uma vez que a experiência no lócus de 

investigação nos possibilitou conhecer a dinâmica do trabalho nas varas e traçar 

direcionamentos sobre o que questionar nos respectivos instrumentais. Além disso, 

realizamos, ainda nessa fase, a recolha das atas de audiências.  

Para a aplicação das entrevistas com os magistrados, agendamos sua 

realização em horários intermediários, em virtude desses profissionais estarem 

envolvidos em suas atividades laborais, dentre as quais: presidir as audiências, 

analisar processos, prolatar sentenças, dentre outras atribuições. Desse modo, as 

entrevistas aconteceram nos turnos matutino e vespertino, de modo individual e 

gravadas em áudio. 

Nas entrevistas, procuramos questionar os magistrados sobre a produção do 

gênero ata de audiência, a função que ela exerce, a sua relevância na instância, 

inclusive como o gênero é visto. Concluídas as entrevistas, realizamos a aplicação 

dos questionários, estes com questões voltadas para informações mais específicas 

sobre a caracterização dos colaboradores da pesquisa, finalizando, dessa forma, o 

processo de geração de dados, o qual se efetivou de modo preciso entre os meses 

de abril a outubro do ano de 2013. 

Concluída essa fase, passamos a nos deter na organização e 

sistematização dos dados, o que inclui o desenvolvimento das transcrições das 
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entrevistas e apreciação dos questionários. Na sequência, iniciamos a análise das 

atas de audiência simultaneamente à análise dos dados transcritos. 

É importante ressaltar que o processo de efetivação da pesquisa ancora-se 

nos aspectos éticos que orientam as investigações no âmbito dos estudos da 

linguagem, tais como a preservação do anonimato e a autorização para geração dos 

dados, além de amparar-se em duas perspectivas que permeiam o âmbito da ética 

na pesquisa, as quais, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 75) ―incluem-se o 

consentimento informado e a proteção dos sujeitos contra qualquer espécie de 

dano‖. 

Nesse sentido, a ética na pesquisa é de fundamental importância para o 

pesquisador, o qual deve pautar sua prática nesse preceito ético a fim de garantir a 

credibilidade de sua produção científica. A esse respeito, Celani (2005, p. 110) 

afirma que ―a preocupação do pesquisador deve ser sempre a de evitar danos e 

prejuízos a todos os participantes a todo custo, salvaguardando direitos, interesses e 

suscetibilidades‖. 

 

1.8 O CORPUS SELECIONADO 

 

O corpus da pesquisa é composto por um conjunto de trinta atas de 

audiências jurídico-trabalhistas de primeira instância, recolhidas durante o processo 

de geração de dados nas Varas do Trabalho após o término das sessões, as quais 

foram produzidas pelos próprios colaboradores deste estudo e são identificadas no 

decorrer do trabalho por numeração de zero a trinta. Esse quantitativo se deve ao 

fato de termos selecionado em meio a cinquenta atas disponíveis, três exemplares 

do gênero de cada colaborador da pesquisa. 

Destacamos que nos anexos deste trabalho estão as atas originais, sendo 

preservados os dados pessoais dos membros envolvidos nos litígios, números dos 

processos e as indicações das Varas Trabalhistas nas quais as atas foram 

produzidas. Essa ação objetiva preservar as faces dos envolvidos e cumprir com as 

questões éticas da pesquisa científica. 

Também compõem o corpus os textos gerados pelas entrevistas, assim 

como as informações obtidas por meio dos questionários aplicados e os registros de 

pesquisa.  
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As entrevistas foram transcritas tomando por base algumas orientações do 

NURC/SP nº. 338 EF e 331 D². 

 

1.9 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

As análises de dados em pesquisas, em sua maioria, organizam-se por meio 

de um processo de categorização. De acordo com Bardin (2011) as categorias são 

rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos, 

sendo que o critério de categorização pode ser semântico, sintático, léxico e 

expressivo.  

Diante do exposto, nossa proposta de análise baseia-se nos postulados do 

Interacionismo Sociodiscursivo, mais especificamente, nos escritos de Bronckart 

(2006, 2007, 2012), no que se refere à análise do plano geral do gênero, sendo 

subsidiada também pelos estudos de Marcuschi (2008, 2010, 2011) no que compete 

às discussões sobre o processo de retextualização; Austin (1990), acerca dos 

verbos performativos; Koch e Fávero (1987), Koch e Elias (2011, 2012) e Zanotto 

(2012) a respeito das marcas semânticas, sintáticas e paralinguísticas.  

Bronckart (2012, p. 119) define a organização de um texto ―como um folhado 

constituído por três camadas superpostas: a infraestrutura geral do texto, os 

mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos‖. Essa proposta de 

folhado textual evidenciada pelo autor supracitado corresponde, a nosso ver, ao que 

Koch e Fávero (1987) estabelecem como dimensões pragmática, organizacional e 

linguística de um determinado gênero. 

Por essa razão, adotaremos as referidas dimensões como categorias de 

análise do gênero ata de audiência da esfera jurídico-trabalhista em estudo. 

A dimensão pragmática compreende o que Bronckart (2012) nomeia como 

mecanismos enunciativos, contempla espaço, instância, elaboração, propósitos e 

circulação de um texto. Dessa forma, faz parte dessa dimensão o lugar de produção 

e veiculação, o tempo de elaboração, quem é o responsável legal pela produção, a 

quem é destinado, o que contempla o texto, a posição social, as vozes enunciativas 

presentes no gênero e os propósitos que motivam a produção. 

A dimensão organizacional corresponde ao que Bronckart (2012) designa 

como infraestrutura geral do texto, refere-se aos aspectos cognitivos e esquemáticos 
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do gênero. Nesse sentido, abrange à organização de um conjunto de conteúdos 

temáticos, que é visível no processo de leitura e pode ser codificado sob a forma de 

resumo. É importante destacar também que dentro dessa dimensão é possível situar 

os elementos contextualizadores, os extralinguísticos, os paratextuais e as marcas 

paralinguísticas. As marcas paralinguísticas, segundo Zanotto (2012), compreendem 

os negritos, os itálicos, as caixas altas e baixas, as cores etc. 

A dimensão linguística diz respeito ao que Bronckart (2012) denomina de 

mecanismos de textualização: a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal, as 

quais consistem em criar séries isotópicas que contribuem para o estabelecimento 

da coerência temática. Essa dimensão compreende também, segundo Koch e 

Fávero (1987), as marcas sintáticas e semânticas encontradas no texto.  

Ademais, fazemos uso do que estabelecem as publicações que discorrem 

sobre a linguagem e escrita jurídica. Como exemplo disso, podemos citar Germano 

(2006), Bittar (2010) e Colares (2010); sobre o processo no trabalho, o nosso estudo 

se pauta em Saraiva (2010) Paulo, Alexandrino e Barreto (2006); e acerca da 

legislação da área trabalhista, recorremos ao texto da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 
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2 GÊNEROS TEXTUAIS: PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

2.1 ORIGENS DO CONCEITO DE GÊNEROS 

 

Discorrer sobre os gêneros textuais no momento atual não é novo se 

considerarmos as muitas publicações existentes nas últimas três décadas. São 

muitos os estudiosos que enveredaram pelo caminho dos gêneros, tais como: 

Bazerman (2011), Bakhtin (2011), Miller (2012), Bronckart (2012), Bathia (2009), 

Marcuschi (2008), Parodi (2008), Schneuwly (2004), relacionando-o ao ensino da 

língua materna, à literatura, ao contexto profissional, dentre outros percursos.  

Assim sendo, o tema gênero apresenta-se como objeto de discussão 

recorrente nos estudos linguísticos, não se restringindo apenas a contextos 

escolares, mas também presentificando-se em outras esferas da atividade humana. 

Nos estudos especializados, esse construto é abordado em termos de uso da 

linguagem em contextos comunicativos específicos, estabelecendo-se a partir de 

formas estruturais relativamente estáveis, com certa extensão e restrições quanto ao 

emprego de recursos léxico-gramaticais (v. BHATIA, 2009)20. 

O termo gênero é hoje amplamente utilizado para identificar as 

especificidades de produções nas mais variadas esferas da atividade humana, uma 

vez que os gêneros se encontram em constante evolução e são historicamente 

construídos. Dessa forma, não só os gêneros mudam, mas também mudam as 

concepções acerca desse construto, o qual é historicamente determinado. 

Neste capítulo, objetivamos apresentar uma espécie de percurso histórico 

dos gêneros textuais, desde a antiguidade clássica até a contemporaneidade. 

 

2.2.1 Na retórica 

 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 147) a expressão ―gênero esteve, na 

tradição ocidental, especialmente ligada aos gêneros literários, cuja análise se inicia 

com Platão para se firmar com Aristóteles, passando por Horácio e Quintiliano, pela 

Idade Média, o Renascimento e a Modernidade, até os primórdios do século XX‖. 

Desse modo, observamos que o conceito de gênero esteve, por muito tempo, 

                                                             
20 Tradução de Benedito Gomes Bezerra. 
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voltado para a área dos estudos literários, sendo tradicionalmente visto conforme as 

convenções de forma e conteúdo.  

Conforme Freedman e Medway (1994 apud BEZERRA, 2006), nessa 

concepção situam-se três gêneros literários maiores, a saber, o lírico, o épico e o 

dramático, cada um deles admitindo algum tipo de subclassificação em gêneros 

menores, como o soneto, a ode, a epopeia e a tragédia, por exemplo.  

Os estudos dos gêneros se iniciam com Platão, como mencionamos 

anteriormente, mas é com Aristóteles que surge uma teoria mais sistemática sobre o 

construto e sua natureza discursiva. Em sua Arte Retórica, Aristóteles opera uma 

divisão dessa arte em três gêneros: o deliberativo, o demonstrativo e o judiciário.   

Segundo Marcuschi (2008), em uma perspectiva de análise funcional, o 

discurso deliberativo servia para aconselhar/desaconselhar, em função de sua 

natureza exortativa, situando-se em ações voltadas para o futuro. Quanto ao 

discurso demonstrativo, este tem caráter epidítico e se estabelece em ações do 

presente. O discurso judiciário, por sua vez, tem a função de acusar ou defender e 

reflete-se sobre ações do passado. 

Para o público ouvinte, cada um desses gêneros apresentava características 

diferentes no que diz respeito a formas, funções, valores, tempo e argumento, 

conforme é possível observar no esquema proposto por Reboul (1998 apud 

MARCUSCHI, 2008), no quadro abaixo:  

 

Quadro 01 - Os três gêneros do discurso segundo Aristóteles 

Gênero Auditório Tempo Ato Valores Argumento-tipo 

Judiciário Juízes Passado  

(fatos a julgar) 

Acusar; defender Justo; 

injusto 

Etimema 

(dedutivo) 

Deliberativo Assembleia Futuro Aconselhar 

desaconselhar 

Útil; nocivo Exemplo 

(indutivo) 

Epidítico Espectador Presente Louvar; censurar Nobre; vil Amplificação 

Fonte: Olivier Reboul (1998 apud MARCUSCHI, 2008, p. 148). 

 

Entre as diferentes características apresentadas sobre os gêneros, a dos 

argumentos mostra-se sob duas formas: a indução, ou o uso de exemplos, e a 

dedução, chamada em retórica de entimemas. O entimema, ou silogismo retórico, é 

o tipo de silogismo em que as premissas não se referem àquilo que é certo, mas 

àquilo que é provável. Esses entimemas têm importância fundamental para a 
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retórica, já que, na maioria dos casos, em que estão em jogo assuntos humanos, 

nem sempre se pode basear a argumentação apenas naquilo que é verdadeiro, mas 

apenas no que é verossímil (SOUZA, 2008, p. 31). 

Apesar de, inicialmente, a retórica ter atribuído maior ênfase aos gêneros 

jurídicos, os deliberativos e epidíticos passaram a ocupar maior espaço na área, o 

que representa progressão no conceito de retórica em Aristóteles. Segundo 

Osakabe (1999), o que interessa à Retórica é o persuasivo, dada à função política 

que a caracteriza.   

Aristóteles, em Rhétorique I, capítulo III apud Osakabe (1999, p.159), afirma: 

 

Os três gêneros (deliberativo, judiciário e epidítico) definem-se, assim, a 
partir de três elementos que só podem ser considerados no seu conjunto, 
um tipo definido de ouvinte implica um tipo definido de fim que por sua vez 
implica um discurso cujo tema se situa num tempo determinado, exceto o 
gênero epidítico, todos têm tempo e ouvinte definidos por função pública.  

 

Apesar da relatividade das premissas dos entimemas, para Aristóteles, as 

premissas comuns aos três gêneros podem ser encontradas naquilo que ele chama 

de lugar, mas, dada a diferença entre os gêneros, tais lugares não bastam para que 

se cumpra a tarefa do orador, pois é preciso que este procure premissas 

específicas, as quais Aristóteles denomina de espécies (OSAKABE, 1999, p. 169). 

Mediante esse entendimento, é possível observar que Aristóteles busca em 

seu trabalho descrever as condições necessárias para a efetivação do discurso, 

talvez pelo fato de não se ocupar de perspectiva científica. Nesse contexto, 

podemos perceber que as concepções de Aristóteles foram introduzidas na cultura 

romana e, posteriormente, foram transmitidas ao mundo ocidental. 

De acordo com Souza (2008), convém destacar que, durante o Império 

Romano, a retórica e seus praticantes gozaram de grande prestígio, justificado pela 

importância do direito para a unificação do Império. Nesse período, a prática judicial 

era de suma importância para o reino. 

Ao mesmo tempo em que os escritos retóricos se desenvolviam com 

Aristóteles, principalmente por suas concepções de natureza discursiva, passando 

por Cícero até chegar à nova retórica, com Perelman, na literatura, a retórica 

também prosseguia, por meio dos gêneros literários com a obra de Platão, 

denominada de A República. 
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Com a queda do Império Romano, a retórica passou a ser progressivamente 

desprestigiada, sendo retomada somente a partir da segunda metade do XX, tendo 

como um dos principais representantes na fase inicial Chaim Perelman. A esse 

respeito, Osakabe (1999) enfatiza que Perelman traça em sua obra um projeto que 

ultrapassa os próprios limites da Nouvelle Rhétorique, o que consiste em repropor o 

problema do conhecimento, cuja natureza não pode ser reduzida a um só nível (o 

lógico) devido à sua complexidade. 

Perelman redefiniu a retórica sob dois pontos fundamentais: dilatou a 

extensão de seu campo, que passa a compreender toda manifestação discursiva 

que visa à adesão do ouvinte, e reduziu a tipos básicos os ―lugares‖. Além disso, 

salientou a natureza temporal da argumentação e, consequentemente, seu caráter 

restritivo, fundando, assim, sua teoria sobre o domínio da fluidez (OSAKABE, 1999, 

p. 184-185). 

Dessa forma, a contribuição das duas retóricas para o estudo da linguagem 

parece-nos bastante importante, uma vez que apresentam dois trabalhos sem 

caráter normativo, mas com foco no ato discursivo. Do ponto de vista das teorias 

ditas clássicas da Linguística, tanto a retórica de Aristóteles quanto a de Perelman 

só se referiam àquilo que lhes interessava, isto é, ao processo discursivo.  

Nesse contexto, é oportuno salientar que no século XX, a Linguística, a 

Semiótica, a Pragmática e a Análise do Discurso, enquanto ciências contribuíram 

com seus estudos para a atual concepção de retórica na contemporaneidade. 

Os estudos históricos e etnográficos em vários domínios têm buscado utilizar 

as abordagens linguísticas, retóricas e sócio-psicológicas de gênero, nas quais 

incluem diversas áreas do conhecimento humano, seja, por exemplo, na medicina, 

na comunicação, na política, na educação, dentre outras áreas. Nesse sentido, 

apesar das postulações sobre os gêneros, oriundas da tradição clássica, serem 

analisadas como limitadas diante dos atuais estudos discursivos, é inegável a 

contribuição dos escritos de Aristóteles para a compreensão e avanço das 

pesquisas sobre os gêneros. 

No tópico seguinte, daremos sequência às discussões sobre os gêneros no 

que se refere às concepções de natureza linguística.   
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2.1.2 Na linguística 

 

O descortinar dos gêneros como artefato da Linguística ocorreu por meio de 

uma nova concepção de língua, introduzida por Mikhail Bakhtin, a partir da primeira 

metade do século XX, em sua obra publicada em 1929, Marxismo e filosofia da 

linguagem. Nesse livro, o autor discorda das tendências linguísticas vigentes 

naquele momento e critica as postulações sobre o subjetivismo idealista e o 

objetivismo abstrato. 

A tendência do subjetivismo idealista interessa-se pelo ato da fala, de 

criação individual, como fundamento da língua. Desse modo, atribui-se à língua um 

caráter imanente, psicológico e individualista, negando-lhe o seu caráter social e 

antropológico. Bakhtin (1997) se opõe a essa tendência porque, para ele, o centro 

organizador de toda enunciação e expressão não é interior, mas exterior, ou seja, o 

cerne da enunciação está situado no meio social, dada sua criação histórica. 

Quanto à tendência do objetivismo abstrato, centra-se na forma, eliminando 

o caráter social da língua. Bakhtin (1997, p. 85) refere-se a essa tendência ―como 

visão científica da língua, em razão do caráter puramente formal que se apresenta‖.  

A respeito da sua concepção de língua, Bakhtin (1997) destaca que a 

verdadeira substância da língua não é formada por um sistema abstrato de formas 

linguísticas, tampouco pela enunciação monológica isolada ou pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal 

realizada através da enunciação, ou das enunciações, sendo, portanto, a interação 

verbal a realidade fundamental da língua.  

Nesse sentido, a língua acontece em meio à construção cotidiana, dentro de 

um contexto social, do diálogo e da esfera de circulação social. 

Segundo Rodrigues (2005), a concepção de linguagem do Círculo21 é uma 

resposta aos outros discursos sobre a língua e esse embate ideológico refrata-se 

nas próprias palavras. Assim, há situações em que o Círculo emprega os termos 

língua e discurso como intercambiáveis, distinguindo a sua concepção de língua das 

correntes da filosofia e da Linguística da época. Em outros casos, esses conceitos 

são tratados como distintos, talvez pela impossibilidade de apagar o sentido 

                                                             
21

 O Círculo de Bakhtin, conforme Rodrigues (2005), é a denominação atribuída pelos pesquisadores 

ao grupo de intelectuais russos que se reuniam regularmente no período de 1919 a 1974, dentre os 
quais fizeram parte Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Bakhtin faleceu em 1975, Voloshinov, na 
década de 1920 e Medevedv, provavelmente, na década de 1940. 
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dominante do termo língua na Linguística e pela postulação de dois planos de 

análise da língua. (RODRIGUES, 2005) 

No capítulo denominado Os gêneros do discurso, inserido na obra Estética 

da Criação Verbal, Bakhtin apresenta sua concepção firmada a respeito dos gêneros 

do discurso, sendo este um marco substancial para as discussões referentes aos 

gêneros no âmbito dos estudos linguísticos.  

Os gêneros do discurso são, de acordo com Bakhtin (2011, p. 262), tipos 

relativamente estáveis de enunciados, visto que a riqueza e a diversidade desse 

construto são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme 

atividade humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório 

de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia na proporção em que um 

determinado campo se desenvolve, tornando-se mais complexo. 

Compreender a noção de enunciados representa entender que, a partir da 

verbalização de uma frase realizada por um indivíduo diversas vezes, haverá 

sempre um novo enunciado, devido às questões temporais e espaciais nas quais 

essa frase é pronunciada. 

Dessa forma, o estudo da natureza dos enunciados e dos gêneros 

discursivos, conforme Bakhtin (2011) é de importância fundamental para superar as 

concepções simplificadas da vida do discurso, do chamado fluxo discursivo, da 

comunicação e das concepções que ainda dominam a Linguística. Assim, podemos 

compreender que os enunciados partem de outros enunciados e que, por vezes, se 

materializam no discurso do outro.  

Outro fator muito discutido por Bakhtin diz respeito à extrema 

heterogeneidade dos gêneros do discurso, sejam orais ou escritos, em meio às 

diversas modalidades de diálogos cotidianos, dos temas, da situação, da 

composição e dos participantes. 

Nessa perspectiva, Bakhtin assegura que a heterogeneidade dos gêneros 

discursivos é tão grande que não há, e nem pode haver, um plano único para seu 

estudo, porque, nesse caso, em um plano do estudo aparecem fenômenos 

sumamente heterogêneos, como as réplicas monovocais do dia a dia e o romance 

de muitos volumes, a ordem militar padronizada e uma obra lírica profundamente 

individual etc. (BAKHTIN, 2011, p. 262). 

Para Bakhtin, os gêneros discursivos atendem às necessidades da esfera na 

qual se realizam, sendo determinados socialmente. Cada gênero, segundo ele, 
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apresenta características que norteiam sua construção, o que confere certa 

regularidade aos enunciados. 

Nesse sentido, na teoria dos gêneros do discurso são discutidos três 

elementos constitutivos desse construto, quais sejam: conteúdo temático, estilo e 

composição.  Assim, o elemento do conteúdo temático está ligado às diferentes 

formas de tratamento do objeto do discurso, enquanto o elemento do estilo 

representa as escolhas lexicais do falante do discurso. Já a composição refere-se à 

organização composicional de determinado gênero, conferindo o acabamento ao 

enunciado e que ganha forma de acordo com a disposição do gênero como um todo. 

Segundo Bakhtin (2011), esses elementos estão inseridos no todo do enunciado e 

são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação da atividade humana. 

O mesmo autor destaca que não se deve minimizar a heterogeneidade dos 

gêneros do discurso e a dificuldade advinda de definir a natureza geral do 

enunciado. Desse modo, Bakhtin sistematiza a diferença existente entre os gêneros 

discursivos primários (simples) e secundários (complexos):  

 

Não se trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos 
secundários (complexos - romances, dramas, pesquisas científicas de toda 
espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) surgem nas condições de 
um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 
organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, 
sociopolítico. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram 
diversos gêneros primários simples que se formaram nas condições da 
comunicação discursiva imediata. (BAKHTIN, 2011, p. 263) 

 

Com base no exposto, podemos depreender que os gêneros primários são 

aqueles que estão nas relações cotidianas, no trabalho, no lar, nas conversas de 

salão, cartas, bilhete, diário, despedidas, e se realizam por meio da comunicação 

discursiva imediata e espontânea. Quanto aos gêneros secundários, são construídos 

a partir de situações mais concretas, como as produções da ciência (teses, 

dissertações, palestras, livros) do domínio publicitário, religioso, literário, os quais 

apresentam discussões ideológicas formalizadas e especializadas. 

De acordo com Schneunwly (2004), os gêneros primários são os 

instrumentos de criação dos gêneros secundários, principalmente se pensarmos a 

um só tempo na profunda continuidade e ruptura que a passagem de um a outro 
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introduz, sendo esta ruptura associada ao nível dos princípios e da aprendizagem de 

seus objetos. 

Conforme Bakhtin (2011), os gêneros organizam o nosso discurso quase da 

mesma forma que organizam as formas gramaticais (sintáticas). Aprendemos a 

moldar o nosso discurso em formas de gênero e quando ouvimos o discurso alheio, 

já inferimos o gênero utilizado pelas primeiras palavras, pressupomos um 

determinado volume, uma determinada construção composicional, prevemos 

inclusive o fim do comunicado proposto.  

Outro ponto de forte discussão nas postulações de Bakhtin diz respeito à 

presença das relações dialógicas no enunciado. O dialogismo pode ser entendido 

por meio de dois aspectos, sendo o primeiro relacionado à interação verbal entre o 

enunciador e o enunciatário, e o segundo sobre a intertextualidade inserida no 

discurso. 

Para Bakhtin (2008, p. 210-211), ―as relações dialógicas são possíveis não 

apenas entre enunciações integrais, mas o enfoque dialógico é possível a qualquer 

parte significante do enunciado‖. Dessa maneira, essas relações podem penetrar no 

cerne do enunciado, inclusive no íntimo de uma palavra isolada, que se embatem 

dialogicamente duas vozes e essas relações implicam em atos responsivos.  

 Diante da preocupação de Bakhtin no que diz respeito à concepção de 

língua e linguagem, aos estudos dos gêneros discursivos e ao dialogismo na 

enunciação, consideramos que suas postulações são leituras indispensáveis para os 

pesquisadores que enveredam pelas investigações no campo da linguagem.  

Isso posto, apresentamos no tópico a seguir abordagens sobre o construto, 

levando em conta as perspectivas contemporâneas.  

 

2.3 ABORDAGENS CONTEMPORÂNEAS DO ESTUDO DOS GÊNEROS 

 

Se com Aristóteles os gêneros textuais se distribuíam em três categorias e 

depois passaram a compreender categorias literárias bastante sólidas que foram se 

ampliando e subdividindo até entrarem em crise com a crítica do romantismo à 

estética clássica (v. MARCUSCHI, 2011), atualmente, a noção de gênero ampliou-se 

para os estudos linguísticos, principalmente devido às importantes contribuições de 

Bakhtin, por seus norteamentos acerca do caráter mediador e organizador da 

linguagem. 
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Assim, a progressiva laicização dos gêneros levou, segundo Marcuschi 

(2011), 

 

À diluição de sua noção, ao ponto de indagarmos que categoria é essa a 
qual denominamos de gênero, mesmo sendo inegável que a reflexão sobre 
esse construto é hoje tão relevante quanto necessária, tendo em vista ser 
ele tão antigo quanto a linguagem, já que vem essencialmente envolto em 
linguagem. (MARCUSCHI, 2011, p. 18) 

 

Nesses termos, pensar nos gêneros textuais na contemporaneidade 

representa refletir sobre o caráter cada vez mais multidisciplinar que o envolve. Nas 

diferentes esferas da atividade humana das quais participamos, somos direcionados 

a ações que nos levam à leitura e à escrita de textos organizados em gêneros dos 

mais diversos, sejam por meio da lista de compras de supermercado, anotações 

escolares, jornais diários, anúncios publicitários distribuídos nas ruas, dentre outros. 

Assim, lidamos a todo o momento com os gêneros, sendo, portanto, imprescindível 

reconhecer sua importância e o seu lugar nos estudos da linguagem. 

Com característica mutável, os gêneros textuais, com o passar do tempo, 

podem se alterar ou, até mesmo, desaparecer, dando espaço a novos textos, 

dependendo das demandas sociais vigentes. Nesse sentido, no exemplo do gênero 

carta pessoal, que, há alguns anos, era um importante meio de comunicação, hoje 

se observa a sua transmutação para o gênero e-mail. Dessa forma, não só os 

gêneros mudam; a forma como os seus usuários o abordam, fazem uso e orientam 

sua escrita muda também. 

O estudo dos gêneros textuais ―é hoje uma fértil área interdisciplinar, com 

atenção especial para a linguagem em funcionamento e para as atividades culturais 

e sociais, desde que não concebamos os gêneros como modelos estanques nem 

como estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social‖ 

(MARCUSCHI, 2008, p. 151). 

Os gêneros devem, então, ser vistos por meio das relações sociais, 

culturais, de poder e tecnológicas, pois mudam, misturam-se e inovam-se. Para 

Marcuschi (2011), os gêneros não são superestruturas canônicas e deterministas, 

como também não são amorfos e simplesmente determinados por pressões 

externas; antes, são formações interativas, multimodalizadas e flexíveis de 

organização social e de produção de sentido, abolindo-se efetivamente a 

possibilidade de serem estáticos. 
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As reflexões programáticas de Bakhtin com a ideia central de gênero como 

enunciado de natureza histórica, sociointeracional, ideológica e linguística 

relativamente estável levaram a uma série de posições que beiram a incongruência. 

Para ele, era mais importante frisar o relativamente do que o estável. Todavia, para 

muitos estudiosos o aspecto mais interessante é a noção de estabilidade, tida como 

essencial para a afirmação da forma (MARCUSCHI, 2011, p. 18). 

Conforme Marcuschi (2008) existem relevantes tendências no tratamento 

dos gêneros textuais no Brasil e no exterior. Essas tendências merecem atenção na 

fase de investigação sobre os gêneros, sendo elas: 

 

1) Uma linha bakhtiniana alimentada pela perspectiva de orientação 
vygotskyana socioconstrutivista da Escola de Genebra representada por 
Schneuwly/Dolz e pelo interacionismo sociodiscursivo de Bronckart. 
Essa linha de caráter essencialmente aplicativo ao ensino de língua 
materna é desenvolvida particularmente na PUC/SP. 

2) Perspectiva ―Swalesiana‖, na linha da escola norte-americana mais 
formal e influenciada pelos estudos de John Swales (1990), tal como se 
observa nos estudos da UFC, UFSC, UFSM e outros polos. 

3) Uma linha marcada pela perspectiva sistêmico-funcional da Escola 
Australiana de Sydney, alimentada pela teoria sistêmico-funcionalista de 
Halliday com interesses na análise linguística dos gêneros e influentes 
na UFSC. 

4) Uma quarta perspectiva menos marcada por essas linhas e mais geral, 
com influências de Bakhtin, Adam, Bronckart e também os norte-
americanos como Bazerman, Miller e outros ingleses e australianos 
como Gunther Kress e Norman Fairclough, é a que vem se 
desenvolvendo na UFPE e UFPB. (MARCUSCHI, 2008, p. 152) 

 

Nessa perspectiva, observamos que essas tendências em curso no Brasil e 

internacionalmente podem ser agrupadas por meio de abordagens, as quais são 

denominadas por Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005) como sociossemióticas, 

sociorretóricas e sociodiscursivas, sendo essas abordagens vistas mais como 

terminações didáticas do que ontológicas sobre os estudos dos gêneros, em razão 

da possibilidade mais um de diálogo crescente do que um jogo de oposições entre 

esses estudos. 

Bathia (2009) ressalta que, embora seja um desenvolvimento relativamente 

recente no campo dos estudos aplicados do discurso, a análise de gêneros tem se 

tornado extremamente popular nos últimos anos. O interesse pela teoria dos 

gêneros e suas aplicações não se restringe mais a um grupo específico de 

pesquisadores de uma área em particular ou de um segmento social, crescendo a 

ponto de assumir uma relevância muito mais ampla do que jamais fora imaginado. 
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Dada à popularidade do conceito, são tantas as concepções e abordagens 

que, conforme Bezerra (2006), já não se pode pretender abranger todos os 

tratamentos dados à questão na academia. Dessa maneira, nos direcionaremos para 

as abordagens sociossemióticas, sociorretóricas e as sociodiscursivas na 

perspectiva do estudo dos gêneros textuais, as quais podem ser vistas 

respectivamente sob a influência dos estudos desenvolvidos na Austrália, na 

América do Norte e na Suíça, mas não podem ser consideradas estanques por 

haver outras tendências que também estudam os gêneros.  

A abordagem sociossemiótica, advinda principalmente da Escola de Sidney, 

com estudos sobre os gêneros embasados na Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF), desenvolveu-se intensamente nos anos 80 e um dos autores mais 

importantes para seu desenvolvimento foi Michael Alexander Kirkwood Halliday, 

linguista nascido no Reino Unido, em 1925, considerado um dos percursores dessa 

teoria22.  

Halliday, na elaboração de sua Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), a 

denomina sistêmica por se referir à linguagem como redes de escolhas, 

relacionadas às variáveis de registro, de macro e microestruturas, e funcional, por 

sua relação com a atividade social em andamento num dado contexto (HERBERLE, 

2000 apud MOTTA-ROTH; HEBERLE, 2005).  

De acordo com Meurer (2004, p. 134), nas análises de textos realizadas com 

base na LSF, todos os significados têm uma conexão direta com o contexto social e 

com os elementos léxico-gramaticais. Na LSF, portanto, não se analisa um texto 

unicamente em termos dos elementos léxico-gramaticais. Ao invés disso, cada 

significado deve ser relacionado simultaneamente a rotinas sociais e a formas 

linguísticas. 

Dentre as teorizações da LSF a respeito dos gêneros, a mais associada com 

os estudos dessa escola é o conceito proposto por Halliday, que concebe o gênero 

como um registro. A teoria de registro/gênero focaliza, conforme Vian Jr. e Lima-

Lopes (2005), a variação funcional, buscando explicar as diferenças entre textos em 

termos das motivações contextuais que conduzem a essas diferenças, o que permite 

a predição textual e a dedução contextual. 

                                                             
22

 Além de Michael Halliday, podemos mencionar como principais representantes da abordagem 
sociossemiótica Ruqayia Hasan, Martin, Roger Fowler, Gunther Kress, Ventola, entre outros. 
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A abordagem sociorretórica, originária da Escola Norte-Americana, tem 

como principais expoentes John M. Swales, Charles Bazerman, Carolyn R. Miller e 

Vijay Bhatia. Nessa ótica, os estudos concernentes aos gêneros iniciaram com a 

tradição retórica por meio das postulações de Aristóteles. 

Dentre as variadas maneiras de classificação dos gêneros, na abordagem 

sociorretórica esse construto pode ser visto como ação social, concepção 

desenvolvida incialmente por Carolyn Miller, pesquisadora que tem se dedicado à 

elaboração de uma teoria de gênero junto com John Swales e Charles Bazerman, 

fato este que explica os vários temas de contato entre os trabalhos desses autores, 

devido o foco na natureza social do discurso. 

Durante os anos 1960-1970, de acordo com Connor (1996 apud 

CARVALHO, 2005, p. 130), a retórica clássica passou por uma revitalização nos 

Estados Unidos e foi integrada ao ensino de estratégias de persuasão; assim, novas 

teorias surgiram e diminuíram a distância entre os mundos clássico e moderno, 

resultando na nova retórica, concebida como um movimento com preocupações 

pedagógicas no que compete ao ensino da composição argumentativa. 

Para Miller (1994) gênero é entendido como uma ação social, assim, 

compreender os gêneros socialmente pode nos ajudar a explicar como 

encontramos, interpretamos, reagimos e criamos certos textos. O gênero espelha a 

experiência de seus usuários, sendo o texto a materialização desta experiência, por 

meio da ação levada a cabo, de sua forma e sua substância. Dessa forma, o gênero, 

conforme pontua a autora supracitada, é um artefato cultural, passível de ser 

interpretado como uma ação recorrente e significativa.  

Além dos trabalhos de Carolyn Miller, na abordagem sociorretórica, outro 

grande destaque, ou talvez o maior representante da linha, são os estudos de John 

Swales. De acordo com Hemais e Biasi-Rodrigues (2005), os estudos da retórica 

apresentam contribuições para a análise dos gêneros, conforme podem ser 

observadas nas pesquisas de Swales. 

A primeira contribuição vem do interesse da retórica pela classificação dos 

diversos tipos de discurso, ilustrado pelas categorias de expressivo, persuasivo, 

literário e referencial. Porém, reconhecendo as falhas dessa classificação, Swales se 

alinha com os estudos que levam em consideração o contexto do discurso. A 

segunda característica dos gêneros e a mais importante de todas, é a de que em 

uma classe de eventos comunicativos, estes eventos compartilham um propósito 
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comunicativo, devido à ideia fundamental de que os gêneros têm a função de 

realizar um objetivo ou objetivos. 

A terceira característica do gênero é a prototipicidade, mediante a qual um 

texto será classificado como sendo do gênero se possuir os traços especificados na 

definição desse gênero. A quarta característica diz respeito à razão e a lógica 

subjacente ao gênero. Por fim, a quinta característica do gênero é a terminologia 

elaborada pela comunidade discursiva para seu próprio uso (HEMAIS, BIASI-

RODRIGUES, 2005, p. 113-114). 

Os gêneros são definidos por Swales como uma classe de eventos 

comunicativos, cujos membros compartilham um conjunto de propósitos 

comunicativos, sendo esses propósitos reconhecidos pelos membros especializados 

da comunidade discursiva e, dessa forma, passam a constituir o fundamento do 

gênero, o qual modela a estrutura esquemática do discurso e influencia e limita a 

escolha de conteúdo e estilo (SWALES, 1990 apud BEZERRA, 2006).  

Charles Bazerman, outro pesquisador da abordagem sociorretórica, trabalha 

na mesma perspectiva de Miller, compreendendo o gênero como uma ação social, 

em que ―pode-se falar da mente, da sociedade, da linguagem, da cultura e até da 

organização e do funcionamento das leis, da economia, como também de muitos 

aspectos da vida letrada moderna‖ (BAZERMAN, 2011, p. 10). 

No tocante a essa concepção, Bazerman (2011) ressalta: 

 

Os gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de 
ser. São frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. 
São os lugares onde o sentido é construído. Os gêneros moldam os 
pensamentos que formamos e as comunicações através das quais 
interagimos. Gêneros são os lugares familiares para onde nos dirigimos 
para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e são os 
modelos que utilizamos para explorar o não-familiar (BAZERMAN, 2011, p. 
23). 

 

Compreendidos dessa forma, é possível observar que os gêneros se 

presentificam nos mais diversos espaços de vida humana, sendo inclusive capazes 

de construir e reconstruir sonhos, lapidar pensamentos e unir ideias. Para Bazerman 

(2011), o gênero é a realização visível de um complexo de dinâmicas sociais e 

psicológicas.  

Vijay Bhatia, outro representante dessa abordagem, analisa o gênero com 

ênfase no aspecto convencional sob a tendência da inovação, o que gera uma 
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tensão inerente à sua própria construção e uso. Bathia (2009) explica que as 

convenções genéricas são responsáveis por regular os construtos de gêneros, 

atribuindo-lhes o que temos denominado de integridade genérica.  

Para o autor supracitado, somente os membros da comunidade 

especializada que adquiriram o direito de se apropriar das formas dos gêneros têm o 

poder tanto de construir, interpretar e usar os recursos genéricos, como de explorá-

los na criação de novas formas, misturar padrões de gêneros e também controlar as 

respostas dos que estão fora da comunidade.  

As principais contribuições de Bhatia no campo de estudos da abordagem 

sociorretórica estão na área da análise de gêneros, com seus estudos sobre os 

textos produzidos em contextos especializados. Nesse âmbito, observamos que os 

gêneros nessa abordagem visam responder a diferentes exigências retóricas 

relacionadas ao contexto e ao uso. 

A abordagem sociodiscursiva, também conhecida como Escola de Genebra, 

desenvolve suas pesquisas com foco na natureza pedagógica dos gêneros. 

Podemos mencionar como maiores representantes dessa abordagem Bernard 

Schneuwly, Joaquim Dolz e Jean-Paul Bronckart, pesquisadores pertencentes ao 

Departamento de Didática de Línguas da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Genebra (UNIGE), que dedicam suas pesquisas à 

aplicação ao ensino de francês como língua materna e à constituição do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).  

Conforme Bunzen (2004), os referidos pesquisadores, desde a década de 

1980, vêm realizando trabalhos na tentativa de modificar algumas práticas de ensino 

vistas como tradicionais, visando repensar a formação dos professores de língua 

materna.  Assim, nos últimos anos, os resultados de seus trabalhos têm provocado 

um redimensionamento nos referenciais curriculares das escolas genebrinas, devido 

à atenção dada ao trabalho com a produção de textos na escola, com a produção de 

materiais didáticos e com a elaboração de sequências didáticas para subsidiarem o 

trabalho com textos. 

Assim, na tentativa de solucionar a preocupação de levar em consideração 

os conhecimentos iniciais e a diversidade de capacidades trazidas pelos alunos para 

a escola, os pesquisadores em foco buscam sustentação na Teoria da Enunciação e 

na Teoria da Aprendizagem vygotskyana, sendo uma base teórica para o 
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desenvolvimento da abordagem sociodiscursiva, que possa ser utilizada com 

finalidades didáticas. 

O que a abordagem sociodiscursiva propõe é um enfoque centrado na 

diversificação dos textos e nas relações que estes mantêm com seu contexto de 

produção, enfatizando os aspectos históricos e sociais, sendo, portanto, um 

movimento contrário aos métodos tradicionais que destacam principalmente os 

enfoques genuinamente gramaticais. 

Do ponto de vista metodológico, segundo Machado (2005), as pesquisas 

mais recentes dessa abordagem se voltam para questões amplas de epistemologia 

e, atualmente, se encontram divididas em dois grupos: o primeiro, sob a liderança de 

Schneuwly, com estudos voltados para a análise das ações do professor em sala de 

aula; e o segundo, sob o comando de Bronckart, para a análise da morfogênese das 

ações de linguagem em diferentes situações comunicativas.  

Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz apresentam preocupação em fornecer 

elementos de interesse para o ensino da oralidade em sala de aula, sendo central a 

metodologia de ensino por meio das sequências didáticas, desenvolvidas com 

gêneros textuais diversos, especialmente os gêneros orais mais elaborados.  

Segundo os referidos autores, os gêneros textuais, por seu caráter genérico, 

são um termo de referência mediador para a aprendizagem, o qual pode ser 

considerado como um megainstrumento que fornece um suporte para a atividade, 

nas circunstâncias de comunicação e uma referência para os aprendizes 

(SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, p. 64). 

Para Bronckart (2012), os gêneros são vistos como produtos da atividade 

humana articulados às necessidades e aos interesses das condições de 

funcionamento das formações sociais em função de seus interesses e questões 

específicas. Essas formações elaboram diferentes espécies de textos, as quais 

apresentam características relativamente estáveis que ficam disponíveis no 

intertexto como modelos indexados, para os contemporâneos e para as gerações 

posteriores. 

A exemplo de outras obras humanas, os gêneros podem se separar das 

motivações que lhes deram origem, tornando-se autônomos e, assim, ficarem 

disponíveis para a expressão de outras finalidades, pois o resultado atual de um 

gênero é geralmente um misto, que depende das decisões originais de uma 
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formação social de linguagem ou de processos posteriores de recuperação ou de 

mascaramentos (BRONCKART, 2006, p. 144). 

Segundo Machado (2005), o Interacionismo Sociodiscursivo não toma os 

gêneros de textos como sua unidade de análise privilegiada, nem considera que sua 

análise seja seu objetivo maior. Nesse sentido, suas unidades de estudo privilegiam 

as ações verbais, sendo os objetivos dessa análise dirigidos por concepções 

epistemológicas específicas23, tais como: a Psicologia vygotskyana, a abordagem 

marxista de natureza dialética, dentre outras. 

No capítulo que segue daremos continuidade às discussões acerca das 

postulações do ISD, mas especificamente por meio dos escritos de Bronckart, assim 

como discorreremos sobre os gêneros nos contextos acadêmico e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 Uma vez que tomaremos essa abordagem para fundamentar nossos estudos no trabalho proposto, 

ela será focalizada com mais detalhes no terceiro capítulo.  
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3 GÊNEROS, TEORIAS E CONTEXTOS  

 

3.1 O INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO  

 

As discussões preliminares apresentadas nas postulações sobre a 

abordagem sociodiscursiva, inserida no tópico do segundo capítulo, dedicado aos 

gêneros na contemporaneidade, já indicaram as bases centrais que a influenciaram. 

Para complementar essas discussões, lançaremos algumas explanações sobre os 

principais representantes e seus trabalhos nessa abordagem de estudo. 

De acordo com Bronckart (2012, p. 42)24, ―a tese central do ISD é de que a 

ação constitui o resultado da apropriação, pelo organismo humano, das 

propriedades da atividade social mediada pela linguagem‖. Dessa forma, é possível 

pensarmos em uma abordagem que vai além de escolhas textuais, ou melhor, que 

tem preocupação com as interações que permeiam a construção textual.  Assim 

sendo, na tentativa de elucidar as propostas centrais do ISD, apresentamos nos 

tópicos seguintes alguns conceitos-chave dessa perspectiva de pesquisa.   

 

3.1.1 Epistemologia 

 

O Interacionismo Sociodiscursivo começou a se firmar a partir do ano de 

1980, com a constituição do grupo de pesquisadores da Universidade de Genebra, 

conforme evidenciamos anteriormente e, a partir de então, diversas investigações 

surgiram tomando como base essa linha de estudo.  

Em termos epistemológicos, observamos como se deu o percurso dessa 

abordagem em duas obras. A primeira, denominada Atividade de linguagem, textos 

e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo, cuja 1ª edição foi publicada em 

1999, sob a autoria de Jean-Paul Bronckart, um dos fundadores do ISD; e a 

segunda, intitulada O interacionismo sociodiscursivo: questões epistemológicas e 

metodológicas, publicada em 2007 e organizada por Ana Maria de Mattos 

Guimarães, Anna Rachel Machado e Antónia Coutinho. 

                                                             
24

 Ano referente à 2ª edição e 2ª reimpressão da obra, sendo que a primeira edição é datada do ano 

de 1999. 
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Segundo Bronckart (2012), assumir a posição interacionista implica a ideia 

de que é ilusório tentar interpretar as condutas humanas em sua especificidade, seja 

por referência direta às propriedades do substrato neurológico, seja como o 

resultado da acumulação de aprendizagens condicionadas pelas restrições de um 

meio preexistente. Assim, a investigação interacionista se interessa, em primeiro 

lugar, pelas condições sob as quais, na espécie humana, se desenvolveram formas 

particulares de organização social, ao mesmo tempo em que (ou sob o efeito de) 

formas de interação de caráter semiótico.  

Em termos teóricos, o ISD, conforme Bronckart (2012 p. 23), pauta-se nas 

postulações da antropologia (Leroi-Gourhan, 1964; 1965), da socioantropologia 

(Morin, 1977), pelas discussões provenientes das abordagens sociofilosóficas de 

Habermas (1987) e de Ricoeur (1986), realimenta-se na teoria original dos fatos 

sociais elaborados por Durkheim (1898) e nutre-se, consequentemente, em 

trabalhos de sociologia e de psicossociologia, em cuja linhagem se inscrevem 

teóricos como Pierre Bourdieu (1980) e Moscovici (1961).  

No que concerne às bases teóricas dos processos de construção do 

psicológico, o Interacionismo desenvolve uma releitura crítica da obra de Jean 

Piaget, que são os livros: La naissance de Iíntelligence (1939), La construction du 

réel (1937) e La formation du symbole (1946), obras estas já relidas por algumas 

correntes da psicologia social. Todavia, observamos, sobretudo na obra de 

Vygotsky, o fundamento maior do Interacionismo, no âmbito da Psicologia 

(BRONCKART, 2012, p. 23-24). 

Na conferência intitulada Restrições e liberdades textuais, inserção social e 

cidadania, para a abertura do 14º InPLA25, evento realizado na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Bronckart apresenta, de acordo com 

Pinto (2007), cinco princípios básicos do quadro teórico e metodológico do ISD, a 

saber: 

O primeiro princípio assume a ideia de que o objeto de estudo das ciências 
humanas e sociais compreende todas as ações que dizem respeito às 
condições de desenvolvimento e funcionamento das condutas humanas. 
Por esse princípio, opondo-se aos ideais positivistas de fracionamento 
dessas ciências, o interacionista assume ser, ao mesmo tempo, o sociólogo, 
o psicólogo, o linguista, o antropólogo, o educador etc. O segundo princípio, 

                                                             
25

 Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada, ocorrido em 2004. 
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opondo-se a todas as formas de idealismo e de subjetivismo que 
predominaram nos estudos do desenvolvimento das condutas e da 
linguagem humanas, estabelece como base para o estudo do 
desenvolvimento e funcionamento dessas condutas a caracterização e a 
constituição sócio-histórica das mesmas. O terceiro princípio do ISD baseia-
se na ideia de que todo desenvolvimento humano se efetiva no agir 
humano, e não em elucubrações produzidas por uma atividade meramente 
cerebral, restritas a um espírito ou a uma alma. Quanto ao quarto princípio, 
assume-se que o desenvolvimento humano se realiza através de duas 
vertentes complementares e indissociáveis: a do processo de socialização e 
a do processo de formação individual. Por fim, no quinto princípio, postula-
se que em todo processo de desenvolvimento humano a linguagem 
desempenha um papel decisivo, fundamental e insubstituível 
(BRONCKART, 2004 apud PINTO, 2007, p. 112).  

 

Diante desses princípios, Bronckart evidencia as relações entre os 

processos de inserção social, cidadania e formação dos quadros de crenças e 

valores individuais.  

Segundo Pinto (2007), a grande tarefa do ISD pode ser delineada por dois 

ângulos: o primeiro constitui-se em propor uma teoria do estatuto, dos modos de 

estruturação e das condições de funcionamento da linguagem; e o segundo, como 

sendo a realização da tarefa anterior, resultando na definição da linguagem como 

centro do enfoque do ISD. Dessa forma, o ISD apresenta como linhas fundamentais 

o desenvolvimento humano e as atividades formativas. 

Ao adentrarmos nas discussões do ISD a respeito das questões 

metodológicas, observamos, por meio das palavras de Bronckart, que os aspectos 

metodológicos devem ser compreendidos de modo global, podendo ser 

decompostos em vários momentos. Nesses termos, o autor apresenta 

considerações sobre o procedimento científico, ao discorrer que este ―deve incidir, 

primeiramente, sobre as características estruturais e funcionais do conjunto das 

ações humanas, o que implica num exame das relações que essas ações mantêm 

com os parâmetros do mundo social em que se inscrevem‖ (BRONCKART, 2012, p. 

66). 

O autor acrescenta que essa perspectiva metodológica implica que sejam 

consideradas todas as variedades de ações humanas e que uma ênfase particular 

seja dada principalmente às que são, especificamente, orientadas para o 

desenvolvimento e a formação dos outros seres humanos. Assim, as intervenções 

educativas, compreendidas em sua forma escolar, constituem um dos objetos 

maiores da Psicologia e isso explica o engajamento da maioria dos psicólogos de 

inspiração vygotskyana no campo didático e/ou pedagógico. 
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No que diz respeito à relação entre as ações de linguagem e aos textos que 

as materializam, a metodologia compreensiva global, preconizada por Bronckart, é 

―decomposta de modo semelhante, uma vez que a análise do estatuto dessas ações  

semiotizadas e de suas relações de interdependência  se aproxima com o mundo 

social, de um lado, e com a intertextualidade, de outro‖ (BRONCKART, 2012, p. 67).  

 

3.1.2 Atividade e ação de linguagem  

 

As exposições concernentes à Atividade no ISD são inspiradas nas 

postulações de Léontiev, uma vez que, conforme assegura Bronckart (2012), a 

noção geral de atividade designa as organizações funcionais de comportamentos 

dos organismos vivos, através dos quais eles têm acesso ao meio ambiente e 

podem construir elementos de representação interna ou de conhecimento sobre 

esse mesmo ambiente. No conjunto das espécies, alguns grandes tipos de atividade 

podem ser diferenciados, considerando-se particularmente as funções de 

sobrevivência às quais essas atividades se articulam (nutrição, reprodução, fuga do 

perigo etc.). 

A teoria da atividade surgiu como desdobramento da concepção histórico-

cultural, sendo desenvolvida por Léontiev entre os anos de 1903 e 1979 e depois por 

seus seguidores. Dentre suas pesquisas à luz da Psicologia sócio-histórica, Léontiev 

investigou a atividade a fim de comprovar que o desenvolvimento psíquico humano 

encontra sua expressão na atividade psíquica como forma peculiar de atividade 

humana. 

Nesse sentido, conforme Léontiev (1981), a atividade humana tem como 

característica principal seu caráter objetal. Assim, uma atividade sem objeto é, na 

verdade, uma atividade que tem um objeto oculto e é necessário à investigação 

científica da atividade determinar tal objeto. O objeto da atividade aparece de duas 

formas: primeiro, em sua própria existência e, segundo, como reflexão psíquica das 

propriedades do objeto. Quanto ao sujeito, este interage com o objeto através da 

atividade. 

De acordo com Bronckart (2012, p. 31), ―a espécie humana caracteriza-se 

pela extrema diversidade e pela complexidade de suas formas de organização e de 

suas formas de atividade‖. Dessa maneira, essa evolução espetacular está 

indissoluvelmente relacionada à emergência de um modo de comunicação 
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particular, a linguagem, e essa emergência confere às organizações e atividades 

humanas uma dimensão particular.  

A linguagem propriamente dita teria emergido, segundo Bronckart (2012), 

sob o efeito de uma negociação prática das pretensões à validade designativa das 

produções sonoras dos membros de um grupo envolvidos em uma mesma atividade. 

Portanto, esse processo ocorreria na cooperação ativa que se estabilizam as 

relações designativas, como formas comuns de correspondência entre 

representações sonoras e representações sobre quaisquer aspectos do meio, isto é, 

como signos, na acepção saussureana26. 

Nessa perspectiva, Bronckart analisa a linguagem humana como uma 

produção associada às atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual os 

interactantes, intencionalmente, emitem pretensões relativas a propriedades do meio 

em que essa atividade se desenvolve. O mesmo autor, ao discorrer sobre a 

atividade de linguagem no capítulo Atividade de linguagem em relação à língua – 

Homenagem a Ferdinand de Saussure, publicado em 2007, acrescenta que essa 

expressão relaciona-se de modo amplo com a tarefa central do ISD, pois: 

 

De um lado, nosso projeto visa a propor uma teoria sobre o estatuto, os 
modos de estruturação e as condições de funcionamento da linguagem, 
fazendo justiça à realidade das empirias linguageiras, objetivando-as, 
conceituando-as e organizando-as em modelos, o que se constitui como um 
trabalho, de direito, da linguística, como ciência geral da linguagem. De 
outro lado, esse foco na linguagem decorre da convicção de que ela é o 
instrumento fundamental da gnosiologia e da praxiologia especificamente 
humana. O ISD visa, portanto, a demonstrar esse papel central da 
linguagem no conjunto dos aspectos do desenvolvimento humano e, 
portanto, o seu papel central nas orientações explicitamente dadas para 
esse desenvolvimento pelas mediações educativas e ou/formativas. 
Portanto, temos um projeto que vai além da linguística e que é de uma 
ciência integrada do humano, centrada na dinâmica formadora das práticas 
de linguagem. (BRONCKART, 2007, p. 19-20)  

 

Assim sendo, para o autor, a atividade de linguagem é um dos caminhos 

essenciais que conduz às investigações no âmbito do ISD, e essa atividade se 

organiza por meio de discursos ou em textos, os quais são denominados nessa 

abordagem de gêneros de textos.  

No que concerne à ação de linguagem, Bronckart destaca, ao dissertar 

sobre o agir comunicativo, que a atividade social, em geral, pode ser tomada sob o 

ângulo psicológico da ação. O referido autor menciona também que a atividade de 

                                                             
26

 Faz referência ao linguista e professor Ferdinand de Saussure.  
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linguagem pode ser tomada, sob o mesmo ângulo, como ação de linguagem, 

imputável a um agente, e que se materializa na entidade empírica que é o texto 

singular. Desse modo, o autor explicita que ―a tese central do interacionismo 

sociodiscursivo é que a ação constitui o resultado da apropriação, pelo organismo 

humano, das propriedades da atividade social mediada pela linguagem‖ 

(BRONCKART, 2012, p. 42). 

Dentro dessa perspectiva, Bronckart apresenta posicionamentos no que diz 

respeito à situação da ação de linguagem, sendo essa ação considerada como uma 

expressão que determina as propriedades formais, sejam elas físicas, sociais e 

subjetivas, as quais podem exercer influência na produção de textos. Nesse sentido, 

para se produzir um texto o autor deve estar atento ao contexto de produção e ao 

conteúdo temático. 

 

3.1.3 Gêneros de textos e tipos de discursos  

 

De acordo com Bronckart (2012), o texto representa uma unidade 

comunicativa de nível superior. Nessa definição incluem-se, ao mesmo tempo, a 

acepção corrente do termo segundo a qual o texto designa todo exemplar de 

produção escrita, tais como: artigo científico, romance, editorial, receita etc., como 

também a acepção mais abrangente que tem sido proposta mais recentemente por 

meio das unidades comunicativas em modalidade oral, como as comunicações 

científicas, os sermões, as conversas etc. 

No conjunto das diferentes disciplinas que abordam os fenômenos 

textuais/discursivos, já foram formuladas concepções diferentes das nossas, 

provenientes de outras decisões terminológicas. Na maioria, a noção de gênero está 

associada à de discurso, enquanto a noção de tipo vincula-se à de textos e, 

consequentemente, a dimensão textual aparece subordinada à dimensão discursiva 

(BRONCKART, 2012, p. 139). 

Diante disso, é preferível, portanto, conforme pontua Bronckart (2012), 

apresentar um aparelho nocional que faça a distinção de três níveis de abordagem: 

as atividades de linguagem, que estão em funcionamento nas coletividades 

humanas, e que se desenvolvem no quadro das formações sociodiscursivas; os 

textos, como formas comunicativas globais e infinitas, constituindo os produtos 

concretos das ações de linguagem, que se distribuem em gêneros adaptados às 
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necessidades das formações discursivas; e, por sua vez, os tipos de discurso, como 

formas linguísticas que são identificáveis nos textos e que traduzem a criação de 

mundos discursivos específicos, sendo esses tipos articulados entre si por 

mecanismos de textualização e por mecanismos enunciativos que conferem ao todo 

textual sua coerência sequencial e configuracional.   

Nas postulações a respeito das operações constitutivas dos mundos 

discursivos, são evidenciados, nessa linha teórica, o mundo do narrar e o mundo do 

expor. Segundo Bronckart (2012), na ordem do narrar o mundo discursivo é situado 

em um ―outro lugar‖, mas esse lugar, entretanto, deve permanecer como um mundo 

parecido, isto é, um mundo que deve poder ser avaliado ou interpretado pelos seres 

humanos que lerão o texto. Quanto ao mundo do expor, nessa ordem, a situação 

parece se apresentar de modo diferente, sendo o conteúdo temático dos mundos 

discursivos conjuntos interpretado, a princípio, à luz dos critérios de validade do 

mundo ordinário. 

Dessa forma, isso parece ser confirmado pelo fato de que 

 

a ficção que funciona nos mundos da ordem do narrar será considerada 
como uma característica normal do gênero adotado, enquanto a ficção da 
ordem do expor será geralmente objeto de uma avaliação baseada 
exclusivamente nos critérios de elaboração e de validade dos 
conhecimentos no mundo ordinário. (BRONCKART, 2012, p. 154) 

 

As operações psicológicas constitutivas dos mundos são gerais e, a priori, 

universais, enquanto que as marcas linguísticas que traduzem os mundos são, por 

sua vez, necessariamente dependentes das propriedades específicas das línguas 

naturais. Assim sendo, convém fazer a distinção entre tipo linguístico e tipo 

psicológico ou de discurso.  

Para Bronckart (2012), a expressão tipo linguístico designa o tipo de 

discurso tal como ele é efetivamente semiotizado no quadro de uma língua natural, 

com suas propriedades morfossintáticas e semânticas particulares. Quanto à 

expressão tipo psicológico, por sua vez, designa essa entidade abstrata ou esse 

construto que é o tipo de discurso, apreendido exclusivamente sob o ângulo das 

operações psicológicas puras, isto é, esvaziadas da semantização particular que 

necessariamente lhe conferem as formas específicas de recursos morfossintáticos 

mobilizados por uma língua natural para traduzir um mundo.  
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Os tipos psicológicos correspondentes aos mundos discursivos podem ser 

observados no Quadro 02 com dupla entrada: 

 

Quadro 02 - Coordenadas gerais dos mundos 

  Conjunção           Disjunção 

    EXPOR              NARRAR 

 
                               _____________________________________________ 
Relação ao ato        Implicação     Discurso interativo     Relato interativo  
de produção                           
                              ______________________________________________ 
                                 Autonomia        Discurso teórico         Narração 

Fonte: Bronckart (2012, p. 157). 

 

Para Baltar (2007), a decisão de Bronckart de colocar em relevo o que ele 

chama de tipos de discurso pode ser produtiva para a compreensão do folhado que 

configura os textos/gêneros, visto que estes indicariam algumas regularidades 

existentes nas atividades e ações de linguagem próprias à configuração dos gêneros 

textuais, constituindo uma camada intermediária entre os gêneros e os mecanismos 

de textualização e de enunciação.  

No que concerne à concepção de gêneros, Bronckart destaca que graças às 

experiências vividas, cada indivíduo dispõe de conhecimentos referentes aos 

gêneros, o que lhe permite conhecer suas propriedades estruturais e sua adequação 

a determinadas situações de linguagem.  

Portanto, os gêneros são produtos da operacionalização de mecanismos 

estruturais diversos, heterogêneos e por vezes facultativos, conforme assevera 

Bronckart (2006). A respeito disso, o autor acrescenta: 

 

Esses mecanismos se decompõem em operações também diversas, 
facultativas e/ou em concorrência, que, por sua vez, se realizam explorando 
recursos linguísticos geralmente em concorrência. Qualquer produção de 
texto implica, consequentemente e necessariamente, escolhas relativas à 
seleção e à combinação dos mecanismos estruturantes, das operações 
cognitivas e de suas modalidades de realização linguística. Nessa 
perspectiva, os gêneros de textos são produtos de configurações de 
escolhas entre esses possíveis, que se encontram momentaneamente 
―cristalizados‖ ou ―estabilizados‖ pelo uso. Tais escolhas dependem do 
trabalho que as formações sociais de linguagem desenvolvem, para que os 
textos sejam adaptados às atividades que eles comentam, adaptados a um 
meio comunicativo, eficazes diante de um desafio social etc. (BRONCKART, 
2006, p. 143-144). 
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Devido a esse estado, os gêneros mudam necessariamente com o tempo ou 

com a história das formações sociais de linguagem. Para Bronckart (2006), se a 

prática de gêneros constitui-se como um espaço importante da aprendizagem social, 

não é, entretanto, nesse nível que se implementam os processos de mediação que 

contribuem para o desenvolvimento das propriedades principais das pessoas.  

Assim sendo, os gêneros ―combinam modos de estruturação particularmente 

heterogêneos, de tal modo que eles nunca podem ser inteiramente definidos por 

meio de um determinado conjunto de operações cognitivas, que seriam 

materializadas por um determinado conjunto de unidades e de regras linguísticas‖ 

(BRONCKART, 2006, p. 154).  

3.1.4. Desvelar dos textos no ISD 

 

De acordo com Bronckart (2012), o texto é concebido como um folhado 

constituído por três camadas superpostas, sendo elas: a infraestrutura geral do 

texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Essa 

distinção de níveis de análise responde adequadamente à necessidade 

metodológica de desvendar a ligação complexa da organização textual. A esse 

respeito o autor acrescenta: 

 
Os mecanismos de textualização, em particular as séries isotópicas de 
organizadores e de retomadas nominais, contribuem para marcar ou tornar 
mais visível à estruturação do conteúdo temático e, portanto, pressupõem 
essa organização mais profunda que chamamos de infra-estrutura. Quanto 
aos mecanismos enunciativos, na medida em que parecem ser pouco 
dependentes da linearidade do texto (a distribuição das modalizações, por 
exemplo, é quase independente da progressão do plano de texto), podem 
ser considerados como sendo do domínio do nível mais superficial, no 
sentido de serem mais diretamente relacionados ao tipo de interação que se 
estabelece entre o agente-produtor e seus destinatários (BRONCKART, 
2012, p. 119-120). 

 

No que se refere à infraestrutura geral dos textos, Bronckart destaca que 

essa camada do folhado insere-se no plano mais geral do texto por meio dos tipos 

de discurso, pelas modalidades de articulação e pelas sequências que 

ocasionalmente aparecem.  Desse modo, conforme Bronckart (2012), o plano geral 

refere-se à organização de conjunto do conteúdo temático, mostra-se visível no 

processo de leitura e pode ser codificado em resumo. A noção de tipo de discurso 

designa os diferentes segmentos que o texto comporta, enquanto a noção de 

sequência designa modos de planificação mais convencionais ou, mais 
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especificamente, modos de planificação de linguagem, que se desenvolvem no 

interior do plano geral do texto. 

Os mecanismos de textualização compreendem os mecanismos que 

funcionam no nível intermediário e consistem em criar séries isotópicas que 

contribuem para o estabelecimento da coerência temática (BRONCKART, 2012, p. 

122). Esses mecanismos são observados sob três partes: a conexão, a coesão 

nominal e a coesão verbal. Os mecanismos de conexão, conforme pontua Bronckart 

(2012), contribuem para marcar as articulações da progressão temática, sendo 

realizados por organizadores textuais, que podem ser aplicados ao plano geral do 

texto, as transições entre os tipos de discurso e entre fases de uma sequência, ou, 

ainda, mais locais entre frases sintáticas. 

Quanto aos mecanismos de coesão nominal, estes têm de, um lado, a 

função de introduzir os temas e/ou personagens novos e, de outro, a de assegurar 

sua retomada ou sua substituição no desenvolvimento do texto. As unidades que 

realizam esses mecanismos são chamadas de anáforas e podem ser pronomes 

pessoais, relativos, demonstrativos e possessivos, e também alguns sintagmas 

nominais. Por fim, os mecanismos de coesão verbal asseguram a organização 

temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, acontecimentos ou ações) 

verbalizados no texto, e são essencialmente realizados pelos tempos verbais 

(BRONCKART, 2012, p. 124-126). 

No tocante aos mecanismos enunciativos, tais processos funcionam no 

último nível e contribuem mais claramente que os precedentes para a manutenção 

da coerência pragmática do texto, colaborando, portanto, para o esclarecimento dos 

posicionamentos enunciativos e traduzindo as diversas avaliações sobre alguns 

aspectos do conteúdo temático (BRONCKART, 2012, p. 130). Também 

denominados de mecanismos configuracionais em oposição aos sequenciais, 

nesses mecanismos enunciativos são evidenciados o posicionamento enunciativo, 

as vozes e as modalizações presentes nos textos. 

De acordo com Bronckart (2012), a identificação dos posicionamentos 

enunciativos é um problema bastante complexo: ao produzir seu texto, na verdade o 

autor cria, automaticamente, um (ou vários) mundo(s) discursivo(s), cujas 

coordenadas e cujas regras de funcionamento são ―diferentes‖ das do mundo 

empírico em que seu autor está mergulhado. Dessa forma, é a partir desses mundos 

virtuais e das instâncias formais que os regem que são distribuídas as vozes que se 
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expressam no texto, e essas vozes podem ser reagrupadas em três subconjuntos: a 

voz do autor empírico, as vozes sociais e as vozes de personagens. 

A respeito das modalizações presentes nos textos, as quais desde 

Aristóteles múltiplas classificações são propostas, é possível destacar, com base 

nos postulados de Bronckart, quatro subconjuntos: as modalizações lógicas; 

deônticas; apreciativas; e, por fim, as modalizações pragmáticas. 

É importante ressaltar que qualquer que seja o subconjunto a que 

pertençam, 

as modalizações são realizadas por unidades ou conjuntos de unidades 
linguísticas de níveis diferentes, que chamaremos de modalidades: os 
tempos do verbo, um subconjunto de advérbios, frases impessoais e outros 
tipos de frases ou de conjuntos de frases. (BRONCKART, 2012, p. 132) 

 

Essa proposta de folhado textual que compreende a infraestrutura geral do 

texto, os mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos, corresponde, a 

nosso ver, ao que Koch e Fávero (1987) estabelecem como dimensão 

organizacional, dimensão linguística e dimensão pragmática. 

Diante disso, adotaremos como categorias de análise, conforme 

mencionamos no tópico 1.9 do capítulo metodológico deste trabalho, as três 

dimensões supracitadas a fim de contemplar os aspectos inerentes ao gênero em 

estudo. 

Finalizada essa etapa de discussões sobre o ISD, apresentaremos, no 

tópico posterior, exposições sobre os gêneros jurídicos no contexto acadêmico e 

profissional. 

 

3.2 GÊNEROS JURÍDICOS NO CONTEXTO ACADÊMICO E PROFISSIONAL 

 

De acordo com Bawarshi e Reiff (2013), ao lado da crescente quantidade de 

pesquisas empíricas sobre os gêneros em contextos acadêmicos, há também uma 

série de estudos que investigam os gêneros profissionais no ambiente de trabalho. 

Paralelamente ao interesse sobre como os escritores iniciantes obtêm acesso ao 

discurso acadêmico e aprendem novos gêneros, um rico conjunto de pesquisas 

também examina como iniciantes aprendem novos gêneros no ambiente de trabalho 

e como usam esses gêneros para realizar os objetivos sociais das empresas.  
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À semelhança dos pesquisadores que realizam estudos sobre os gêneros 

acadêmicos, quem pesquisa os gêneros nos ambientes de trabalho está interessado 

nos processos pelos quais os escritores aprendem gêneros e se iniciam na 

comunidade, como usam os gêneros na produção e difusão do conhecimento e 

como os gêneros restringem ou possibilitam as ações sociais dos participantes nos 

âmbitos profissionais (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 165-166).  

Ao aprofundar-se a relação entre a aprendizagem de gêneros acadêmicos e 

aprendizagem de gêneros profissionais, várias pesquisas recentes procuram 

explorar como o conhecimento de gêneros se transfere da universidade para o 

contexto do trabalho.  

Assim sendo, de acordo com Bawarshi e Reiff (2013), os pesquisadores 

Patrick Dias, Aviva Freedman, Peter Medway e Anthony Paré realizaram um estudo 

longitudinal de sete anos, traçando um comparativo em diversos locais sobre a 

escrita em diferentes cursos universitários e respectivos ambientes profissionais: 

cursos de direito e de administração pública e instituições governamentais; cursos 

de administração e instituições financeiras; cursos de serviço social e entidades de 

serviço social; cursos de arquitetura e empresas de arquitetura, sendo um projeto 

baseado em estudos retóricos de gênero o principal enquadre conceitual de 

investigação.  

Segundo Parodi (2008)27, a linguagem escrita é o meio preferencial 

mediante o qual se cria, fixa e transmite o conhecimento disciplinar, especificamente 

através dos gêneros prototípicos que sustentam a construção inicial dos saberes 

especializados e que, gradativamente, vão firmando a integração com uma 

comunidade discursiva particular. O referido autor acrescenta que os gêneros 

acadêmicos e profissionais se operacionalizam por meio de um conjunto de textos 

que se organizam através de um continuum que se concatenam desde os textos 

escolares gerais até os acadêmicos e profissionais.  

Na Figura 4, cuja representação tenta capturar graficamente essa 

conceptualização por meio do contexto de produção e circulação dos gêneros, é 

                                                             
27

  As citações de Parodi (2008) e Albi (2007) utilizadas nesta dissertação foram traduzidas livremente 
pela pesquisadora a partir dos originais. ―El lenguage escrito es el médio preferente mediante el cual 
se crea, fija y transmite el conocimiento disciplinar; especificamente, a través de aquellos géneros 
prototípicos que andamian la construcción inicial de saberes especializados y que, gradualmente, van 
cimentando la integración a uma comunidad discursiva particular. Desde este contexto, em mi 
opinión, los géneros académicos y profesionales se operacionalizan a través de um conjunto de 
textos que se organizan a través de um continuum em el que se van concatenando desde los textos 
escolares generales hacia los académicos universitários y los professionales‖. (PARODI, 2008, p. 30) 
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possível observar a progressão que se concebe em uma pessoa em formação 

acadêmica, a qual vai, paulatinamente, enfrentando cenários e gêneros diversos. 

 

Figura 04 – Continuum de gêneros em diferentes âmbitos e níveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Parodi (2008, p. 30). 

 

Para Parodi (2008)28, a centralidade dos gêneros acadêmicos, dentro de um 

continuum, com eixos articulados entre os profissionais e outros gêneros 

especializados, revela seu caráter fundamental na construção de um selo disciplinar 

especializado. Assim, esse espaço acadêmico de formação atua como um guia 

condutor inicial, oferecendo um repertório de gêneros que se constituem em acessos 

ao conhecimento e às práticas especializadas escritas. 

Corroborando essas discussões, Bathia (2009) pontua que no clima 

acadêmico e profissional competitivo de hoje, os gêneros raramente mantêm valores 

estáticos, tendo em vista que esses valores são cada vez mais explorados pelos 

profissionais experientes para criar gêneros mais híbridos, especialmente como 

resultado da natureza fortemente compulsiva das atividades promocionais e 

publicitárias. 

Bathia (2009) acrescenta que não se surpreende que o presente mundo 

profissional seja cada vez mais identificado com uma cultura consumista, e que o 

                                                             
28

 ―La centralidade de los géneros académicos, dentro de este continuum, como ejes articulatórios 
entre los professionales y otros géneros especializados revela su carácter fundamental em la 
construcción de um sello disciplinar especializado. Asi, este espacio académico de formación actúa 
como uma guia conductora inicial, ofreciendo um repertorio de géneros que se constituyen em 
accesos al conocimiento y a las prácticas especializadas escritas.‖ (PARODI, 2008, p. 31) 
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resultado inevitável é que muitos dos gêneros institucionalizados, sejam eles sociais, 

profissionais ou acadêmicos, têm incorporado elementos promocionais. Desse 

modo, como as demandas por práticas comunicativas se tornam cada vez mais 

complexas, os profissionais experientes começam a responder às novas situações 

retóricas utilizando estratégias estabelecidas e muitas estratégias inovadoras para 

atingir uma variedade de objetivos complexos. 

Nessa perspectiva, os gêneros são ―socialmente construídos e, mais ainda, 

intimamente controlados pelas práticas sociais, assim, os gêneros são o meio 

através do qual os membros de comunidades profissionais ou acadêmicas 

comunicam-se entre si‖ (BATHIA, 2009, p. 179).  

Para esse autor, uma das características mais notável de qualquer 

comunidade discursiva acadêmica ou profissional inclui a disponibilidade e o uso 

típico de uma série de gêneros apropriados que os membros pensam servir aos 

objetivos daquela comunidade. 

Trazendo essas discussões que versam sobre os gêneros nas atividades 

profissionais para a esfera jurídica, tendo em vista ser este o nosso campo de 

investigação, podemos perceber, de acordo com os postulados de Bawarshi e Reiff 

(2013), que os estudos históricos dos gêneros jurídicos também examinam o modo 

como os gêneros moldam as experiências dos participantes dentro de contextos 

profissionais, neste caso, o sistema social jurídico. 

Leonardo Mozdzenski (2006) realiza um estudo do gênero cartilha jurídica, 

investigando a formação sócio-histórica desse gênero, bem como as estratégias 

textuais verbais e não verbais usadas pelos produtores das cartilhas, apresentado 

os antecedentes históricos do gênero em suas origens, nas cartilhas religiosas e 

escolares, nos panfletos políticos iluministas e nas antigas cartilhas 

jurídicas/educativas, e conclui que as cartilhas jurídicas não só dão suporte, como 

fortalecem os objetivos primários da lei. 

Não obstante essas discussões, Bathia (2009) pondera sobre o acesso 

privilegiado a práticas discursivas ressaltando que, se, por um lado, as convenções 

genéricas dão expressão apropriada às intenções comunicativas dos escritores de 

gêneros, por outro lado, estes também tentam adequar suas intenções às 

expectativas dos leitores a que se dirigem. Segundo o autor: 

 



74 
 

 

Isso somente é possível quando todos os participantes compartilham não só 
o código, mas também o conhecimento do gênero, o que inclui conhecer 
sua construção, interpretação e uso. Uma implicação necessária desse 
conhecimento compartilhado do gênero é que este normalmente não é 
acessível a estranhos, o que cria uma espécie de distância social entre os 
membros legítimos da comunidade discursiva e aqueles que são 
considerados como estranhos. Embora o conhecimento compartilhado crie 
condições de homogeneidade para os que pertencem à comunidade, ao 
mesmo tempo intensifica a distância social entre estes e os que não 
pertencem, resultando, algumas vezes, em consequências desastrosas 
para quem não tem acesso a ele. (BATHIA, 2009, p. 185-186) 

 

Bathia (2009) acrescenta que esse conhecimento pode incidir por meio dos 

recursos linguísticos utilizados para construir um gênero, ou na percepção das 

regras de uso da linguagem, sejam as associadas ao discurso da sala de aula ou a 

de outros gêneros acadêmicos, ao passo que outras podem ser reforçadas, como as 

relacionadas a procedimentos forenses. O autor exemplifica essa exposição, 

destacando o seguinte: 

 

O tribunal é um contexto altamente formal em que a aplicação da justiça 
depende essencialmente da contribuição dada pelas testemunhas, no 
entanto, todas as formas de comportamento, inclusive quem diz o quê, 
estratégias de perguntas e respostas dos participantes e mesmo o conteúdo 
das perguntas e respostas, são estritamente controladas pelas regras do 
jogo, as quais a maioria das testemunhas normalmente desconhece. 
Poucas testemunhas detêm qualquer conhecimento sobre como sua 
contribuição é recebida, interpretada e usada pelos participantes 
autorizados. (BATHIA, 2009, p. 186) 

 

Dessa forma, pensar acerca das atividades desenvolvidas por determinada 

comunidade discursiva representa buscar compreender os processos de construção, 

apropriação e conhecimento dos gêneros que circulam na esfera em análise. 

Nesse contexto, as pesquisas sobre os gêneros jurídicos estão se efetivando 

cada vez mais nos últimos anos, seja pela linguagem diferenciada que apresentam, 

de forma especificamente forense, bem como por seu caráter composicional e 

textual divergente. De acordo com Diniz (2000, p. 167-170), a ciência jurídica 

descobre na linguagem sua possibilidade de existir uma vez que: 

 

1) não poderia produzir seu objeto numa dimensão exterior à linguagem;  
2) onde não há rigor linguístico não há ciência; 
3) deve construir seu objeto sobre dados que são expressos pela própria 
linguagem; 
4) o elemento linguístico entra em questão como instrumento de 
interpretação, buscando verificar o sentido da lei;  
5) se a linguagem do legislador for incompleta, o jurista deverá indicar os 
meios para completá-la;  



75 
 

 

6) o elemento linguístico pode ser considerado como instrumento de 
construção científica.  

 

Em seu artigo intitulado Los gêneros jurídicos, Albi (2007)29 explica que, de 

maneira geral, os gêneros da esfera jurídica poderiam ser definidos de uma forma 

elementar como geradores de criações, aplicações, difusão e investigação do 

Direito. 

O autor acrescenta ser evidente que os textos jurídicos possuem suas 

convenções, rotinas, clichês, tópicos e estruturas recorrentes e, em definitivo, que 

existem modelos rígidos e repetitivos que impõem à cultura jurídica hábitos 

profissionais e costumes sociais inclusos na sua formação acadêmica. Cabe 

ressaltar que a estrutura de alguns gêneros dessa área são prescritivos, estão 

legislados, como acontecem com as demandas, as sentenças e as leis. A filosofia da 

linguagem tem estudado este fenômeno como exemplo de textos de máximo 

convencionalismo. 

Para Bhatia (1993, 1997 apud ALBI, 2007), o aprendiz de um ―tecnoleto‖ da 

linguagem jurídica necessita desenvolver quatro competências básicas para superar 

o receio de sua falta de conhecimentos sobre o campo do discurso do Direito. 

Assim, além de dominar a linguagem geral, o aprendiz necessita: 

 

a) compreender o código de comunicação dos especialistas; 
b) familiarizar-se com os recursos retóricos e os conteúdos dos gêneros 
especializados; 
c) conhecer os diferentes contextos em que se produz a comunicação 
especializada;  
d) ser capaz de manusear os gêneros especializados para responder a 
situações novas e inesperadas (BHATIA, 1993, 1997 apud ALBI, 2007, p. 
148, tradução nossa)

30
. 

 

As atividades que o referido autor propõe para desenvolver essas 

competências partem de textos muito utilizados na prática jurídica (leis, comentários 

de jurisprudência, sentenças, entre outros) e têm como objetivos específicos 

                                                             
29

 ―Los géneros jurídicos, que podrían definirse, de uma forma muy elemental, como los generados 
em la creación, aplicación, difusión e investigación del Derecho.‖ (ALBI, 2007, p. 141) 
30

 ―Opina que el aprendiz de um tecnoleto como el lenguage jurídico necesita desarrollar cuatro 
competencias básicas para superar el temor a su falta de conocimientos sobre el campo del discurso 
del derecho. Así, además de dominar el linguaje general, necessita: 1) comprender el código de 
comunicación de los especialistas; 2) familiarizarse com los recursos retóricos y los contenidos de los 
géneros de especialidad; 3) conocer los distintos contextos em los que se produce la comunicación 
especializada y 4) ser capaces de manipular los géneros especializados para responder a situaciones 
nuevas e inesperadas.‖ (ALBI, 2007, p. 148) 
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resolver os problemas que levantam a complexidade da sintaxe, ser capazes de 

organizar a forte carga de informações contidas nas frases dos textos legais (em 

especial a dos textos legislativos) e ainda utilizar recursos de mapeamento textual 

para expressar ou compreender processos complexos, além de entre outros.  

Os gêneros jurídicos são das mais variadas espécies: petições, sentenças, 

pareceres, pautas, atas de audiências, denúncias, recursos, declarações, habeas 

corpus, embargos, procurações, depoimentos e mais um sem-número de 

documentos que circulam na área e que trazem em seu escopo o perfil do produtor e 

da área em que são produzidos.  

Diante dessa variedade de gêneros jurídicos, surge cada vez mais no âmbito 

acadêmico, mais especificamente no campo dos estudos da linguagem, o interesse 

em desenvolver pesquisas que investiguem essas produções, promovendo, dessa 

forma, a interdisciplinaridade entre a área do Direito e da Linguagem, tendo em vista 

que os dois campos lidam diretamente com a palavra no desenvolvimento de suas 

funções, sendo, portanto, a palavra escrita ou falada o instrumento primordial para a 

atuação nessas áreas. 

Desse modo, em razão do caráter cada vez mais interdisciplinar dessas 

ciências, adentram na esfera acadêmica diversificadas produções que analisam os 

gêneros jurídicos sob o olhar da linguagem, evidenciando, portanto, a inter-relação 

que existe entre os Estudos da Linguagem e o Direito. Nessa perspectiva, trazemos 

à baila de forma sucinta algumas dissertações e teses que abordam as duas 

ciências em uma linha interdisciplinar em diferentes universidades brasileiras.  

Entretanto, é valido salientar que não objetivamos expor um quantitativo expressivo 

de investigações, pois temos ciência de que, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, 

já existe um número considerável de publicações a esse respeito realizadas nesses 

últimos anos. 

Para iniciarmos nossa exposição, destacamos a dissertação de autoria de 

Maria das Vitórias Nunes Silva Lourenço (2008), do Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que 

traz como objeto de estudo a argumentação na petição inicial da área civil e que 

discute a relação entre o Direito e a Linguística, mediada pelo enfoque da Semântica 

Argumentativa. Ainda dentro dessa discussão, a tese de doutorado da mesma 

pesquisadora (LOURENÇO, 2013) também sequencia o estudo do gênero petição 
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inicial, mas, dessa vez, sob o viés da responsabilidade enunciativa, com ancoragem 

nos postulados da Análise Textual dos Discursos.  

Outra produção acadêmica que também contribui com essas discussões é a 

dissertação de Viviane Raposo Pimenta (2007), do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, que traz como foco de pesquisa 

investigar as várias categorias de textos forenses criminais: tipos, gêneros e 

espécies que circulam na sociedade, com base nos pressupostos teóricos de 

Travaglia (2003; 2007), tendo como corpus de análise o gênero sentença no tocante 

às categorias de texto. 

Destacamos, também, a tese de autoria de Claudia Maris Tullio (2012), da 

Universidade Estadual de Londrina, que selecionou como objeto de investigação os 

gêneros textuais petição inicial, contestação e sentença, propondo um estudo 

interdisciplinar entre os Estudos da Linguagem e do Direito, com o intuito de elaborar 

um estudo linguístico dos gêneros mencionados, cujo propósito é verificar a hipótese 

de adequação do texto jurídico aos interesses e necessidades da sociedade 

moderna. 

Sequenciando a exposição, apresentamos a dissertação de Elizabeth 

Linhares Catunda (2004), do Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade Federal do Ceará, tendo em vista que essa pesquisa tem como 

objetivo descrever a organização retórica do gênero jurídico acórdão, bem como 

descrever a comunidade discursiva jurídica. 

Evidenciamos, ainda, outra dissertação que colabora com esta exposição, 

de autoria do pesquisador Leonardo Pinheiro Mozdzenski (2006), do Programa de 

Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Pernambuco, a 

qual tem como objeto de investigação o gênero cartilha jurídica, com análise sobre a 

formação sócio-histórica do gênero e das estratégias textuais verbais e não verbais 

usadas pelos produtores das cartilhas para a construção social da realidade a partir 

dos estereótipos normativos. 

As pesquisas apresentadas servem-nos de base para compreendermos 

como estão sendo estudados os gêneros jurídicos e sua variedade textual no âmbito 

acadêmico em diferentes regiões do País.  

Encerrada esta etapa, objetivamos, nos tópicos que se seguem, evidenciar 

nossa área de pesquisa: a esfera jurídico-trabalhista. 
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3.2.1 Noções de direito no âmbito do trabalho 

 

Para iniciarmos nossa discussão a respeito da esfera jurídica, entendemos 

ser necessária a apresentação de algumas noções acerca do conceito de Direito, 

trazendo, posteriormente, algumas palavras sobre a esfera em foco. 

Segundo Campos (2011), o Direito é um fenômeno da rotina cotidiana, que 

encontramos a todo o momento e em toda parte. O Direito resguarda, defende, 

ampara, protege e serve o indivíduo em todos os momentos. Agimos ou abstemo-

nos de agir de alguma maneira no que diz respeito ao Direito. Este regula as 

relações dos indivíduos em sociedade, apossa-se do sujeito e o mantém sob 

proteção, ao mesmo tempo em que o considera parte da sociedade, até porque o 

direito e a sociedade se interligam. 

Campos (2011) destaca também que há, ao menos, quatro sentidos 

diferentes para o uso da palavra direito, a saber: 

 

1º direito visto como norma (por exemplo, o direito brasileiro acolhe o 
divórcio);  
2º como faculdade (Temos o direito de reclamar do prefeito); 
3º na acepção do justo (A moça se comportou direito); 
4º como ciência (Estudamos Direito na faculdade). (CAMPOS, 2011, p. 5) 

 

No Direito, a linguagem estabelece relações entre pessoas e grupos sociais, 

faz emergir e desaparecer entidades, concede e usurpa a liberdade, absolve e 

condena réus. Um compromisso, antes inexistente, pelo uso da linguagem, origina-

se no Direito; um novo órgão estatal surge pela utilização da palavra certa, pela 

pessoa certa; um procedimento legal é instituído no novo código processual em 

gestação, poderes são conferidos etc. Enfim, algo diferente acontece no panorama 

delineado pelo Direito, porque foi realizado um ato jurídico através de um ato de fala, 

isto é, realiza-se um ato performativo de fala, uma ação que determina mudanças no 

mundo legalmente estruturado (COLARES, 2010, p. 10). 

A respeito dos registros escritos, imprescindíveis em diversas áreas do 

saber, é observável no tocante ao âmbito do Direito que sua efetivação é, sem 

dúvida, de fundamental importância para a área. Assim, refletindo sobre a escrita, 

Paz (2010) enfatiza que essa ação constitui uma prática social implementada por 

sujeitos em diversos espaços sociais, na perspectiva de atingir objetivos múltiplos 

junto a audiências distintas, e cuja execução prática envolve processos cognitivos e 
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colaborativos que são alvo de abordagens estabelecidas por vários autores, com 

vistas a descrever a trajetória vivenciada pelos sujeitos ao realizar atividades de 

textualização. 

Quanto aos textos jurídicos, segundo as palavras do Desembargador 

Germano (2006), trata-se de uma imposição legal em que os fatos devem ser 

expostos em juízo conforme a verdade, não podendo haver formulação de 

pretensões, nem alegada defesa, destituídas de fundamento (artigo 14 do Código de 

Processo Civil); a lei pune o litigante de má-fé, ou seja, aquele que alterar a verdade 

dos fatos (art. 17, II do mesmo Código). Então, o primeiro dever do bom redator é 

procurar alcançar a verdade naquilo que escreve, evitando todo desvio de 

argumentação, sofismas ou imprecisões, que esvaziam o bom texto. 

No tocante ao Direito do Trabalho, área em que se desenvolve nossa 

pesquisa, conforme Paulo, Alexandrino e Barreto (2006, p. 01), pode ser 

conceituado como ―o ramo do Direito que tem por objetivo as normas, as instituições 

jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, 

determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse 

trabalho em sua estrutura e atividade‖. 

 

3.2.2 A esfera jurídico-trabalhista 

 

As atividades, os saberes e os valores são propriedades intrínsecas ao 

trabalho, que se manifestam no cruzamento e na contaminação mútua. Se não há 

trabalho sem que haja intenção expressa por um sujeito individual e/ou coletivo, a 

orientação da atividade é, necessariamente, dirigida por uma dinâmica 

transformadora inscrita na atividade, ordenada e organizada em torno de coletivos 

de trabalhos, para os quais a cooperação é indispensável (NOUROUDINE, 2002, p. 

19). 

Theiger (1995 apud NOUROUDINE, 2002, p. 19) discute a hipótese de que, 

nas situações de trabalho, ―a linguagem como atividade integra aspectos 

estratégicos definíveis como fala para si, fala ao outro e para o outro, centrada 

essencialmente nos desafios da realização do trabalho e da existência da identidade 

pessoal dentro e pelo grupo, sobretudo através do tempo‖. 

Nesse sentido, observamos a devida relação existente entre linguagem e 

trabalho. Não há mais como discutir as práticas de trabalho de uma determinada 
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instituição sem considerar a linguagem que permeia tal ambiente. São muitas as 

atividades em que o uso de registros escritos se efetiva por meio de produções 

diversas, conforme a exigência textual do ambiente laboral. 

Para Paz (2008), a linguagem 

 

é circundante e não precisa, necessariamente, fazer parte da atividade 
desenvolvida ou manter alguma ligação com a tarefa realizada, o que 
significa dizer que, no âmbito do trabalho, podem ser implementadas 
práticas linguageiras focadas em tópicos de natureza diversa, inclusive em 
conteúdos não vinculados às atividades desenvolvidas no contexto do 
trabalho. (PAZ, 2008, p. 44) 

 

No que compete à relação entre linguagem e trabalho na esfera jurídico- 

trabalhista, pode-se destacar que as tarefas realizadas nessa seara são permeadas 

por escritas de natureza operacional, gerencial e também institucional, dependendo 

das atividades desenvolvidas na instância. 

Os escritos operacionais, conforme Feitosa (1998), tratam de textos, 

listagens e formulários que podem ser vistos em plena utilização na cena de trabalho 

ou, mais especificamente, nas atividades laborais. Assim, percebemos que esses 

escritos se concretizam em eventos de letramento específicos de cada atividade. 

Os escritos gerenciais, por sua vez, propõem ou alteram rotinas de trabalho, 

sem fazer parte delas, uma vez que são anteriores ou posteriores à cena de trabalho 

que por eles é preparada ou desfeita. Nesse sentido, esses escritos estabelecem 

metas, objetivos, parâmetros e registram o trabalho realizado (FEITOSA, 1998). 

Quanto aos escritos de natureza institucional ou formativos, a principal 

função, de acordo com Carvalho e Paz (2013), é repassar para o público interno e 

externo uma imagem própria da sistemática da instituição, isto é, da sua 

organização formal, de seu domínio e especificidades enquanto esfera reconhecida 

legal e institucionalmente. 

A linguagem adotada na área jurídica, de acordo com Colares (2010), parte 

do pressuposto de que o domínio da relação entre a linguagem e a atividade 

jurisdicional se inscreve numa prática necessariamente interdisciplinar, estuda-se a 

linguagem como atividade sociocultural e o seu funcionamento no âmbito do Direito. 

Segundo Bittar (2010, p. 189), ―a linguagem jurídica se manifesta seja 

valendo-se dos elementos de uma linguagem verbal, seja valendo-se dos elementos 

de linguagens não verbais‖. De qualquer forma, a linguagem verbal (língua natural) 
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representa sempre a maior base de manifestação jurídica, sobretudo grafando-se 

por meio da escrita. 

Em conformidade com Tullio (2012), a linguagem jurídica sempre foi e 

continua sendo explorada, além de que há manuais bastante antigos acerca de 

retórica e expressões técnicas do Direito, principalmente as latinas. Atualmente, 

percebemos uma tendência global à simplificação da linguagem jurídica, justificada 

pela necessidade de tornar a Justiça mais democrática e acessível aos cidadãos 

(TULLIO, 2012, p. 84). 

Na área em que desenvolvemos nossa pesquisa, a jurídico-trabalhista, 

percebemos por meio das postulações dos magistrados colaboradores dessa 

investigação, que há uma preocupação com o uso de uma linguagem mais 

simplificada, uma vez que se lida com trabalhadores de diversos campos 

profissionais. No entanto, essa escolha não exime a área do uso de termos 

especializados. 

 

3.2.2.3 Gêneros em uso no processo jurídico-trabalhista de 1ª instância 

 

No contexto do uso da linguagem, constata-se, conforme Bittar (2010, p. 

193-194), que as comunidades, as práticas, os hábitos, as circunstâncias de tarefas 

e as divisões de trabalho, as matérias, as diferenças sociais, as estratificações, as 

etnias e a especificidade de experiência deram origem a um grande universo de 

discursos, dentre os quais podemos destacar o jurídico. Nesse âmbito, o próprio 

universo, com princípios de uso e regras de competência discursiva, não é 

homogeneamente semelhante em seus desdobramentos. 

Destarte, o contexto jurídico materializa, no exercício de suas funções, os 

discursos executados pela área por meio de sua diversidade textual, uma vez que 

lida de modo interligado com a palavra escrita e falada. Nesse sentido, no Direito, 

seja na esfera civil, comercial, internacional, tributário, penal, agrário, trabalhista, 

dentre outros, há usos diversos de gêneros, os quais colaboram para o atendimento 

com competência aos direitos de um cidadão que recorre à Justiça.  

A esfera trabalhista, na qual desenvolvemos nossa investigação, não se 

apresenta de modo diferente, tendo em vista que segue os mesmos preceitos legais 

das demais áreas do Direito. No entanto, o que a diferencia é a tendência, desde a 
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sua instituição, de produzir gêneros mais sucintos em razão da necessária agilidade 

dos trâmites legais que a área trabalhista exige. 

Esse entendimento acontece pelo fato dos processos dessa esfera lidarem 

com diversificadas relações de trabalho e, como se sabe, o empregado necessita 

receber seu salário ao término de cada mês de trabalho, com todos os direitos que 

lhes são assegurados perante a Constituição Federal de 1988 e a CLT. 

Quando esse direito é negado por variadas alegações, a Justiça do Trabalho 

é acionada por meio do gênero petição inicial (reclamação trabalhista), que procura 

compreender a situação relatada e, dentro de suas possibilidades, busca cumprir o 

que está estabelecido em lei. 

Assim constituídas, observamos que as atividades desenvolvidas na área 

jurídico-trabalhista, em sua maioria, lidam diretamente com ações que são 

necessárias ao recebimento, andamento e encerramento de um processo na 

instância. Dessa forma, observamos que o processo, em sua composição, organiza-

se por meio de diversos gêneros, os quais possibilitam sua estruturação, tramitação 

e desdobramentos. 

O processo, de acordo com Cintra, Grinover e Dinamarco (2006), é uma 

entidade complexa, podendo ser encarado sob o aspecto dos atos que lhe dão 

corpo e da relação entre eles (procedimento) e, igualmente, sob o aspecto das 

relações entre os seus sujeitos (relação processual). Segundo os autores, o 

fenômeno do processo,  

 

não pode ser confundido com mero procedimento (como fazia a doutrina 
antiga), também não se exaure no conceito puro e simples de relação 
jurídica processual. Essa observação faz notar que ele vai caminhando do 
ponto de início (petição inicial) ao ponto de chegada (sentença de mérito, no 
processo de conhecimento; provimento de satisfação do credor, na 
execução), através de uma sucessão de posições jurídicas que se 
substituem gradativamente, graças à ocorrência de fatos e atos processuais 
praticamente com obediência aos requisitos formais estabelecidos em lei e 
guardando entre si determinada ordem de sucessão. O processo é a 
síntese dessa relação jurídica progressiva (relação processual) e da série 
de fatos que determinam a sua progressão (procedimento). (CINTRA; 
GRINOVER E DINAMARCO, 2006, p. 301-302) 

  

De acordo com o Código do Processo Civil, no Art. 125, o juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste código, competindo-lhe 

 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 
II - velar pela rápida solução do litígio; 
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III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; 
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. (Incluído pela Lei nº 8.952, 
de 13.12.1994) 

 

Conforme a CLT, em seu Art. 777, os requerimentos e documentos 

apresentados, os atos e termos processuais, as petições ou razões de recursos e 

quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os 

quais ficarão sob a responsabilidade dos escrivães ou secretários31. 

O mesmo documento adiciona no Art. 778 que os autos dos processos da 

Justiça do Trabalho não poderão sair dos cartórios ou secretarias, salvo se 

solicitados por advogados regularmente constituídos por qualquer das partes, ou 

quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes, em caso de recurso ou 

requisição32.  

 Segundo Pantaleão (2014, p. 3) o processo é um complexo de atos 

sequencias e termos mediante os quais se realiza a prestação jurisdicional por meio 

de um instrumento chamado ação, surgido de um dissídio trabalhista, ou seja, é um 

meio pelo qual o empregado ou empregador se utiliza para satisfazer um prejuízo 

que eventualmente tenha se originado da relação de trabalho.  

Os litígios trabalhistas diferenciam-se dos processos da área cível, uma vez 

que se orientam por normas menos complexas, possibilitando maior agilidade nos 

procedimentos processuais. 

Dentre as principais características do processo trabalhista, de acordo com 

Pantaleão (2014), estão:  

 

a) a finalidade social: em razão da própria diferença entre as partes, pois o 
Direito do Trabalho procura assegurar que haja um equilíbrio entre o 
empregado e o empregador. O processo trabalhista permite que o mais 
fraco (empregado) goze de benefícios que não atingem o empregador, 
como por exemplo, a isenção do depósito recursal; 

b) a oralidade: o processo do trabalho é eminentemente oral, isto é, nele 
prevalece a palavra falada, não só pela valorização da conciliação 
(acordo), como também pela própria faculdade à parte de propor uma 
ação ou se defender, sem intermediação de advogado; 

c) celeridade: as questões trabalhistas por trazerem em seu ânimo o único 
meio de sobrevivência do trabalhador e de sua finalidade (salário), nada 
justificaria a demora na resolução do conflito. (PANTALEÃO, 2014, p. 3) 

 

                                                             
31

 Vide Leis nº 409, de 9 de 1943 e 6.563, de 1978. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm>. Acesso em: 14 abr. 2014. 
32

 Redação dada pela Lei nº 6.598, de 1º.12.1978. Disponibilizada na fonte supracitada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art125iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8952.htm#art125iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0409.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6563.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6598.htm#art1
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Nesses termos, o processo busca, nessa esfera, atender às necessidades 

do empregado e, em alguns casos, do empregador, no intuito de resolver questões 

trabalhistas e promover a justiça com eficiência, de modo a fortalecer a cidadania. 

A competência territorial da Justiça do Trabalho, conforme Paulo, 

Alexandrino e Barreto (2006), é determinada pela localidade onde o empregado, 

reclamante33 ou reclamado34, presta serviços ao empregador, sendo irrelevantes o 

local no qual o contrato de trabalho tenha sido ajustado e a sede da empresa. 

Assim, a regra geral é simples: o empregado ou a empresa abrirão o processo onde 

aquele cidadão estiver trabalhando, sendo este um princípio estabelecido pela CLT, 

em seu artigo 651. 

O desenvolvimento processual trabalhista acontece por meio dos dissídios 

individuais e coletivos. No tocante ao dissídio individual, os referidos autores 

explicam que esse procedimento, entre empregado e empregador, é o mesmo que 

reclamação trabalhista ou ação trabalhista. É o processo trabalhista em que os 

sujeitos são pessoas individualmente consideradas e esses dissídios são de 

competência dos órgãos de primeira instância da Justiça do Trabalho. 

Os dissídios individuais, ―cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo 

vigente na data do ajuizamento da reclamação, são submetidos ao procedimento 

sumaríssimo35, exceto aqueles em que for a parte a Administração Pública direta, 

autarquia e fundacional‖ (PAULO, ALEXANDRINO & BARRETO, 2006, p. 258).  

O dissídio coletivo, de acordo com Paulo et al. (2006), são processos da 

competência originária do TRT, não sendo processados por órgãos de primeiro grau, 

atuando como instância revisora o Tribunal Superior do Trabalho, mediante recurso 

ordinário. Esses dissídios destinam-se à solução jurisdicional dos conflitos coletivos 

entre os sindicatos de empregados e empregadores ou aqueles e as empresas, 

sendo instalados quando as partes não conseguem chegar a um acordo nas 

negociações coletivas. 

Diante dessa premissa, observamos que os gêneros jurídicos que permeiam 

o processo trabalhista de primeira instância se iniciam a partir da petição 

                                                             
33

 Quem busca a justiça para efetuar uma reclamatória trabalhista, por descumprimento das 
obrigações legais e contratuais.  
34

 Tomador de serviço ou empregador que descumpriu as obrigações legais e contratuais de uma 
relação de trabalho.  
35

 Conforme Saraiva (2010), esse procedimento foi instituído pela Lei 9.957/2000, a qual acrescentou 
os art. 852-A a 852-I da CLT, objetivando tornar o processo do trabalho mais célere, sendo aplicado 
aos dissídios individuais. 
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inicial/reclamação trabalhista e perpassam uma série de outros gêneros até chegar à 

finalização do processo, com a prolatação da sentença. Podemos analisar com mais 

detalhes essa afirmação por meio do fluxograma abaixo, em que constam os 

procedimentos processuais do dissídio individual trabalhista: 

 
Figura 05 – Fluxograma. Adaptado de Pantaleão (2014, p. 05). 

 

Ao estudarmos o fluxograma exposto, temos ciência dos gêneros que 

circundam a esfera por meio dos procedimentos processuais. Dessa forma, 

percebemos que, assim como nas demais instâncias jurídicas, a produção de 

gêneros é uma constante do ofício, sendo estes construídos de acordo com a 

demanda do processo. Desse modo, caso os litigantes não estejam de acordo com a 

sentença estabelecida após a audiência no âmbito da primeira instância, podem 

recorrer contra a decisão, direcionando-se para outras instâncias da esfera laboral. 

Finalizada esta etapa, apresentamos no quarto capítulo a análise do gênero 

textual ata de audiência. 
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4 GÊNERO ATA DE AUDIÊNCIA: DIMENSÕES PRAGMÁTICAS, 

ORGANIZACIONAIS E LINGUÍSTICAS 

 

Dentre os gêneros que circulam na esfera jurídico-trabalhista de primeira 

instância, selecionamos a ata de audiência por compreendermos a sua importância 

para o desenvolvimento dos procedimentos processuais, inclusive para a 

textualização da sentença no dissídio trabalhista, bem como por observarmos as 

peculiaridades de produção inerentes ao gênero. Desse modo, salientamos que 

além das análises realizadas nas atas, tomaremos como suporte de investigação o 

que dizem os magistrados a respeito do gênero em estudo. 

Nessa perspectiva, apresentamos nossa análise do gênero sob a 

ancoragem das categorias estabelecidas por Bronckart (2012), a saber: a 

infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos 

enunciativos. 

Para contemplar tais categorias, somamos a essa proposta a proposição 

estabelecida por Koch e Fávero (1987) no que compete à análise de textos. Para 

essas autoras, quaisquer perspectivas de análise podem ser realizadas com base 

em aspectos distribuídos em três dimensões: a pragmática, a organizacional e a 

linguística. 

Nesse sentido, podemos destacar que a dimensão pragmática se aproxima 

ao que Bronckart (2012) denomina de mecanismos enunciativos. A dimensão 

organizacional relaciona-se com a categoria da infraestrutura geral do texto e, por 

fim, a dimensão linguística corresponde aos mecanismos de textualização 

estabelecidos pelo autor. 

Assim, ao discorrermos nos tópicos seguintes sobre o gênero textual ata de 

audiência, apoiamo-nos nos fundamentos abordados por Bronckart (2012), sob a 

denominação das dimensões pragmáticas, organizacionais e linguísticas designadas 

por Koch e Fávero (1987).  
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4.1 DIMENSÕES PRAGMÁTICAS 

 

O gênero ata de audiência objetiva, de modo geral, atender as exigências 

legais da instância trabalhista, no sentido de registrar e documentar todas as ações, 

procedimentos, depoimentos, testemunhos e ocorrências estabelecidas no decorrer 

de uma sessão36. 

Sua elaboração acontece conforme o andamento da audiência, que, por sua 

vez, pode durar cerca de vinte minutos, como também pode perdurar por mais 

tempo, principalmente quando há a oitiva dos membros envolvidos no processo 

(reclamante e reclamado) e suas respectivas testemunhas.    

A textualização do gênero é baseada em dados obtidos por meio de provas 

documentais geralmente anexadas ao processo, por intermédio dos 

questionamentos feitos aos envolvidos na reclamação trabalhista, da oitiva das 

testemunhas e pela orientação da legislação contida na Constituição Federal, no 

CPC e na CLT.  Sobre essas orientações legais, M4 destaca:  

 

O processo do trabalho é regido pelas normas contidas na Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT) e, naquilo que for omissa, no Código de 
Processo Civil (CPC), além, é claro, da Constituição Federal, que é a Lei 
Maior do País. As atividades na Vara do Trabalho são orientadas, 
basicamente, por esses institutos normativos. Mas há também que se 
observar o Regimento Interno do TRT, os Atos e Resoluções 
Administrativas e os Provimentos das Corregedorias Regional e Nacional da 
Justiça do Trabalho, além do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei 
8.112/90). 

 

O responsável legal pela produção e validação do gênero ata de audiência é 

um juiz da instância que preside a sessão. Esse profissional assume o papel social 

de autoridade respaldado pelo cargo que ocupa e pela legislação que toma por 

base, a fim de conduzir-se e posicionar-se em situações de conflito trabalhista.  

Em termos do gerenciamento das vozes enunciativas, proposto por 

Bronckart (2012), esses magistrados assumem a voz do enunciador, visto que se 

constituem na pessoa que está na origem da produção textual e que nela podem 

intervir a qualquer momento, quando necessário.  

Na atividade de produção dessas atas, esse magistrado é auxiliado por um 

assistente/secretário (profissional admitido no TRT através de concurso público para 

                                                             
36

 Utilizamos o termo sessão como um sinônimo para a palavra audiência. 
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o cargo de Técnico do Judiciário). Esse técnico exerce a função de digitador, tendo 

também como atribuições na sessão a verificação das presenças e o pregão das 

partes ou vice-versa. Corroborando isso, temos o dizer de M8: 

 

O assistente de audiência/ o secretário de audiência é aquele que vai 
operacionalizar a confecção da ata. Digitar né? Digitar todo o ocorrido da 
audiência. É/ e ainda fazer o pregão. Fazer o pregão que é/ pregão/ é 
apregoar as partes. Chamar as partes. (M8) 

 

Durante a audiência, esse profissional assume o papel social de suporte 

para a realização da sessão. Na produção das atas, os assistentes atuam de forma 

colaborativa, uma vez que, ao disporem de ferramentas comuns (computadores 

interconectados) aos juízes, podem participar do processo de escrita da ata de 

audiência. Reafirmando isso, temos a declaração de M2:  

 

A ata é um documento feito em concurso entre o juiz e o secretário de 
audiência. As informações das partes (que se chama assentada) e a 
inserção dos dados das testemunhas geralmente são feitas pelo próprio 
secretário, diretamente. (M2) 

 

As partes mencionadas compreendem o reclamante e o reclamado, seus 

representantes legais (advogados) e testemunhas arroladas. Todas elas, além do 

juiz, são mencionadas no texto da ata, cujos dizeres também são textualizados no 

gênero. Prova disso é o testemunho do M3, ao mencionar a audição do reclamante 

e reclamado, bem como de suas testemunhas: 

 

Na questão da/ da oitiva das partes e testemunhas. Geralmente a gente 
escuta primeiro o reclamante. Depois o reclamado. Depois as testemunhas 
do reclamante e depois as testemunhas do reclamado. Que não impede que 
no decorrer da oitiva dessas pessoas o juiz possa, se necessário, fazer um 
interrogatório de um de uma parte ou de uma testemunha. Entendeu? Pra 
suprir alguma dúvida que ele tenha tido. No entanto/ é/ a oitiva por exemplo 
das partes é uma/ é uma faculdade do juiz. Né? Há situações por exemplo 
em que não é necessário que as partes sejam ouvidas como por exemplo: 
matérias de direito. (M3) 

 

Sobre a participação dos advogados na audiência e, consequentemente, a 

menção de seu dizer na ata, é relevante a afirmação de M1, referindo-se ao que 

compete aos representantes legais das partes: 
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Quanto aos advogados/ sem dúvida/ os advogados ficam atentos não só a/ 
a participação da parte adversa em relação ao outro como também ao que o 
juiz vem/ é/ estabelecendo no decorrer da audiência. Pra que ele possa 
saber em que momento ele precisa interferir. Em que momento ele precisa 
atuar. Em que momento ele precisa fazer as consignações dele inclusive na 
ata. (M1) 

 

Entre os litigantes, as testemunhas e os representantes legais, apenas estes 

ocupam posição social que lhes permite interagir com os magistrados de forma 

menos assimétrica, visto que eles, além de compartilharem dos mesmos saberes, 

também são conhecedores dos protocolos, ritos e rotinas da instância.  

Assim, os representantes legais são considerados, na perspectiva do 

gerenciamento de vozes enunciativas, como detentores das vozes sociais, as quais 

são procedentes de grupos ou instituições sociais que intervém como agentes e são 

mencionados como instâncias externas de avaliação.  

É válido salientar que o lugar social dos litigantes e testemunhas oscila, 

dependendo da atividade profissional que ocupam ou ocupavam no campo de 

trabalho, assim como do seu grau de formação, tendo em vista que quanto maior o 

grau de escolaridade do sujeito, maior a sua possibilidade de desenvoltura 

linguística e social. Esse segmento de litigantes e testemunhas, visto a partir do 

gerenciamento das vozes enunciativas, evidencia as vozes de personagens, 

implicados na qualidade de agentes nos acontecimentos ou ações constitutivas de 

um segmento.  

O gênero ata de audiência destina-se não somente aos litigantes do 

processo trabalhista e a seus respectivos advogados, como também ao juiz da 

instância, quando na audiência inaugural não for possível à finalização da instrução 

em virtude de ausência de documentos, não comparecimento de testemunhas, 

inclusive da parte reclamante, dentre outros fatores.   

As respectivas atas têm como finalidade documentar o ocorrido em 

audiências. Em outras palavras, o gênero, segundo M1: 

 

é o instrumento mais importante porque ela sintetiza e ela sedimenta tudo 
que aconteceu muitas vezes naquele campo da oralidade 

 

Complementando esse testemunho, M8 afirma que 

 

o gênero ata é documento por excelência da memória e das falas das 
partes. 
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No decorrer da escrita das atas de audiências, todas as partes e seus 

respectivos representantes podem acompanhar a construção do texto, por terem 

acesso a computadores interligados que mostram o processo de elaboração do 

gênero. Além dos juízes e assistentes, os representantes legais e as partes, quando 

não acompanhadas de advogados, podem se pronunciar durante a audiência 

solicitando ao juiz possíveis intervenções no texto.   

Ilustrando isso, temos a declaração de M8: 

 

Então pode ocorrer/ é/ pode ocorrer de uma testemunha falar algo que não/ 
não seja relevante pra o registro e essa relevância geralmente ela é 
identificada pelo juiz e fiscalizada pelas partes e advogados. Então/ muitas 
vezes o advogado: olhe/ eu gostaria que constasse na ata isso que ele 
tá dizendo né? (M8) 

 

Quanto ao acesso às atas de audiências, as mesmas estão disponíveis aos 

litigantes e seus representantes legais em suas formas impressa e digital, sendo a 

versão impressa devidamente assinada pelos litigantes, testemunhas e o juiz que 

preside a audiência e, posteriormente, arquivadas no processo. A cópia digital, por 

sua vez, não contempla assinaturas, apenas é encaminhada ao Sistema de 

Acompanhamento Processual (SAP), para divulgação online.  

O acesso à ata de audiência no SAP ocorre por meio da página do 

TRT/RN37. Para tanto, faz-se necessário ter em mãos o número do processo e a 

vara em que ele tramita. Os casos que transcorrem em segredo de justiça têm 

acesso restrito e, dependendo da situação, somente os magistrados e 

representantes legais podem ter acesso. 

O acesso e divulgação das atas de audiências passam por um momento de 

transição, uma vez que está sendo instalado nas Varas do Trabalho que compõem o 

TRT, por meio do ato nº 634, de 30/09/201338, outro sistema em que também é 

possível visualizar, além da ata de audiência, os demais trâmites processuais. Essa 

alteração surgiu em função da necessidade da informatização do processo judicial.  

Nesse sentido, o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-

JT) passa a ser um sistema que permite a autuação e o processamento de litígios 

exclusivamente em meio eletrônico. Desse modo, nosso estudo acompanha um 

momento de mudança entre os sistemas SAP e PJe-JT no TRT/RN. Em decorrência 

                                                             
37

 http://www.trt21.jus.br/ 
38

 Disponível em: <http://www.trt21.jus.br/asp/Expedientes/ExibeExpediente.asp?Id 
_Expediente=10095&Tipo_Expediente=ATO>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
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disso, os processos deixam de ser físicos e passam a ser digitais. Seu acesso 

acontecerá por meio da assinatura eletrônica, conforme dispõe o Art. 6º, no que se 

refere aos incisos 1º e 2º da Lei nº 11.419/200639. 

Em respeito ao princípio constitucional de publicidade do processo, o PJe-JT 

permite à sociedade o acesso aos processos judiciais, sem que isso prejudique os 

cidadãos que recorrem à justiça em busca da garantia dos seus direitos. Na consulta 

pública do processo, é possível acessar dados básicos sem necessidade de 

cadastramento ou manifestação de interesse40.   

A respeito do PJe-JT e das mudanças que vigorarão na instância, em termos 

de abertura e desdobramentos de processos, via ferramentas digitais, observamos, 

nos testemunhos dos colaboradores M7 e M8, algumas estratégias para a 

adaptação ao sistema e as dificuldades iniciais quanto ao uso. 

 

O PJe é um caminho sem volta né? A informatização está em todas as 
áreas e o/ a era do direito não podia ficar de fora dessa realidade. A 
tendência é essa né? A informatização de tudo. E a própria justiça está 
procurando alternativa. E o PJE está aí. É um caminho sem volta. Veio pra 
ficar. A gente tem que se adaptar a ele. Por maior que seja a resistência. E 
tentar tirar proveito disso né? Ele dá uma série de facilidades pra gente né? 
E porque que não tirar proveito de tudo isso? A/ aqui em Natal 
especificamente é uma coisa recente/ começou agora em outubro, mas eu 
acredito que vai ser bom. Acho que entre os altos e baixos, o lado positivo 
é/ vai sobressair sim. É muito bom pra todo mundo. (M7) 
 
O juiz é acima de tudo um ser que ler né? Nós estamos acostumados já 
durante anos a fazer uma leitura horizontalizada do processo. Com o PJE 
no computador nós estamos fazendo uma leitura verticalizada por isso até 
que estamos modificando os monitores né? E reivindicando aí/ é/ com o 
PJE/ o processo judicial eletrônico a adoção do sistema flip flap aquele do 
jornal que passa/. (M8) 

 

Sobre esse assunto, ressaltamos que os processos digitais nas varas 

trabalhistas em estudo estão substituindo os processos físicos. Essa substituição, no 

entanto, só abrange os novos litígios encaminhados à instância. Quanto aos antigos, 

até o presente ainda permanecem sendo analisados pelo SAP, mas com 

perspectivas de informatização, visando à agilidade nos trâmites processuais 

trabalhistas.  

                                                             
39

 Disponível em:<http://www.trt21.jus.br/asp/Expedientes/ExibeExpediente.asp?Id 
_Expediente=10095&Tipo_Expediente=ATO>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
40

 Maiores esclarecimentos sobre esse assunto, consultar material disponível em: 
<http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Consulta_P%C3%BAblica>. Acesso em: 15 abr. 2014. 
 

 

http://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Consulta_P%C3%BAblica
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Reforçando essas observações, M3 afirma que: 

 
É/ o PJE é o processo judiciário eletrônico né? Então todos os processos a 
partir da implantação do PJE eles começam/ eles nascem já eletrônicos. 
Então/ é/ a gente não faz mais utilização do papel né? Do processo físico. E 
embora o SAP ainda continue sendo utilizado para os processos antigos 
que ainda vão continuar físicos/ é/ os novos processos vão seguir pelo 
sistema do PJE. E as vantagens do PJE são inúmeras né? Embora 
inicialmente possa/ possa haver alguma dificuldade em relação a/ a/ a/ ao 
manejo do sistema né? Que é um sistema novo ainda em construção. 
Existem várias versões do sistema. Ainda estão sendo implantados. A gente 
aprende hoje e amanhã já tem uma nova versão então a gente tem que 
sem/ sempre tá tendo que se atualizar. É/ embora tenha essas dificuldades 
iniciais né? Compreensivas. Eu acho que/ que em termos de vantagem o 
simples fato de não se utilizar mais o processo físico né? Já é uma 
vantagem. Você tem uma praticidade maior. Você não precisa ficar levando 
o processo pra casa. É/ às vezes o processo é tão velho que traz até um 
risco a saúde de quem manuseia o processo né? Processo antigo. 
Problema de pele. Poeira. 

 

A respeito das razões que movem as pessoas a recorrerem à instância 

jurídico-trabalhista e, consequentemente, reclamarem direitos não assegurados pelo 

empregador, evidenciadas nas atas em estudo, destacam-se os descumprimentos: 

adicional noturno; adicional de insalubridade; atrasos no pagamento dos salários; 

fixação da despensa e entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

indenização por acidente de trabalho; jornada de trabalho; vínculo empregatício e/ou 

vale-transporte.  

Essas solicitações são estabelecidas na legislação como direitos 

trabalhistas, sendo apreciadas com muita frequência nas audiências, devido ao 

descumprimento dos empregadores dos deveres legais perante os empregados.  

Acerca dessa temática, destacamos que nem sempre as atas contemplam 

as solicitações das reclamações trabalhistas, uma vez que esse não é objetivo do 

gênero. Os dados são observados através das diligências encaminhadas pelos 

magistrados para a comprovação das solicitações e através dos depoimentos dos 

litigantes.   

Sobre a relevância da ata de audiência para a instância, é perceptível nos 

dizeres dos colaboradores, como o gênero é imprescindível para o desenvolvimento 

das atividades nas varas trabalhistas em estudo, tendo em vista que, além do 

norteamento do trabalho do juiz, do assistente e dos advogados após a audiência, 

orienta também os funcionários das secretarias das varas para as ações que devem 

realizar, conforme solicitado nas atas, tais como: notificações, certidões, 

declarações, recebimentos de carteiras de trabalho para a devida devolução, 
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produção de termos de adiamento, repasse para os peritos dos litígios que 

necessitam de laudos periciais, dentre outras.  

O colaborador M8 amplia essa discussão ao declarar que:  

 
Eu acho até/ as atas elas/ eu penso que as atas são mais importantes até 
do que as sentenças. Porque as/ as atas elas/ elas refletem as percepções 
das partes e das testemunhas. A sentença muitas vezes ela já vem filtrada 
pelo juiz. Né? É uma versão de uma outra versão né? Então/ é/ a 
contribuição dos registros efetivados é que/ é/ nós temos na atividade 
judicial principalmente em audiência a oportunidade de construção de uma 
memória do contexto sócio histórico né?/ do nosso tempo. Nós temos um 
fato material né? Que reflete/ é/ não apenas uma situação particular. Não 
apenas uma relação privada. Mas reflete a média da/ é/ da vida social. Eu 
acho que/ é/ é através dessas atas que nós vamos identificar situações em 
que há trabalho infantil. Em que há questões de gênero como diferença de 
salários entre homens e mulheres. Em que há discriminação. Certo. 
Questão de raça. De opção sexual. De opção religiosa. Questões de 
autoritarismo. Né? Questões/ é/ envolvendo pessoas (incompreensível) pelo 
trabalho. Pessoas que são oprimidas. Pessoas que sofrem crueldade. 
Pessoas que sofrem com a negligência do outro. Ou que são exploradas. 
Então tudo isso/ é/ como dizem os antigos juristas: repousam-nos 
(incompreensível) dormitando ali né? A procura de alguém pra compreender 
essa realidade que tá registrada e que muitas vezes tá soterrada né? Aquilo 
que o professor de português diz que tá ali/ é/ ausente. Né? Então ali há 
uma/ eu penso que há uma sociologia das ausências ali nessas atas. Que 
são muitas vezes atas desprezadas pela academia. Desprezadas pelos 
pesquisadores de instituições/ e que elas podem revelar algo muito 
importante do retrato do que é a nossa condição/ é/ condição de vida social. 
E/ que me preocupa muito porque/ é/ o processo ele é público. Qualquer 
pessoa pode acessar essas atas. Qualquer pessoa né? E com o PJE esse 
acesso ele fica tolhido. Ele fica de certo modo limitado somente aos 
advogados que têm certificação digital/ que podem entrar no sistema pra 
compulsar essas atas. Então eu acho que hoje nada mais revelador/ né?/ 
do/ da nossa condição social do que aquilo que está/ é/ retratado numa ata. 
E é uma/ é algo que precisa ser/ é/ eu diria desterrado né? Que precisa ser/ 
é/ revolvido pra ser analisado. Isso analisado do ponto de vista da 
argumentação. Do ponto de vista da percepção. Da visão de mundo das 
pessoas. É um desafio pra pesquisa. 

 

O depoimento do magistrado (M8) expõe uma série de fatores que podem 

ser vislumbrados através do gênero. Dessa forma, observamos na fala do juiz a 

relevância da ata, sendo, inclusive para ele, mais importante que as sentenças, pelo 

fato de registrar as percepções das partes litigantes e das testemunhas. 

Ademais, o magistrado apresenta uma reflexão sobre a importância do 

gênero para as partes e para a sociedade, uma vez que sedimenta, a cada 

audiência relatada, a vivência laboral do cidadão ou até mesmo a sua vida social, 

além de contemplar temas relacionados a preconceito, trabalho infantil, 

autoritarismo, dentre outras situações que permeiam a atividade laboral. 
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Esse testemunho, com efeito, reitera nossa proposta de investigação, uma 

vez que se entrelaça com nossos objetivos de pesquisa, confirmando, assim, a 

importância do trabalho para o âmbito acadêmico e científico e para a sociedade de 

modo geral. 

Ao término desta etapa, no tópico a seguir apresentaremos as dimensões 

organizacionais do gênero ata de audiência da esfera jurídico-trabalhista. 

 

4.2 DIMENSÕES ORGANIZACIONAIS 

 

Considerando que todo gênero apresenta aspectos organizacionais em sua 

composição, contemplaremos, neste item, componentes alusivos à estrutura 

organizacional do gênero ata de audiência.  

Por meio das postulações de Bronckart (2012, p. 120) sobre o plano geral do 

texto, podemos perceber que o gênero em estudo se constitui a partir de etapas, tais 

como: elementos de contextualização, abertura, relato do ocorrido em audiência e o 

desfecho do texto. 

A esse respeito é ilustrativo o testemunho de M5: 

 

As atas de audiência elas tem um esquema: ela tem que começar com o 
cabeçalho identificando qual é/ o/ a instância da/ do/ do poder judiciário. 
Aqui por exemplo nós colocamos: Tribunal Regional do Trabalho da 
vigésima primeira região. Significa que é no Rio Grande do Norte. Se for 
noutro estado já vai conforme a região de outro estado. Essas regiões estão 
informadas na CLT. Cada estado tem sua região. São Paulo tem duas 
regiões e há estados no/na região norte que há um/ um regional/ um tribunal 
regional para dois estados. Começa com um cabeçalho identificando qual é 
a vara inclusive e depois identifica o número do processo. Os nomes das 
partes. Os advogados. Data e hora da realização da ata. Diz quem está 
presente naquela audiência e em seguida o juiz vai relatando todos os fatos 
que aconteceram naquela audiência. Inclusive se o advogado chegou em 
atraso o juiz registra o momento em que ele entrou em audiência. Porque a 
audiência tem fé pública. Tudo o que ficar registrado ali significa que é 
absolutamente verdadeiro até que se prove o contrário. Portanto é 
necessário que o juiz registre tudo e também é uma forma de dá segurança 
ao processo e para as partes. Tudo o que ficar registrado em audiência é 
verdadeiro. (M5) 

 

Os elementos de contextualização da ata de audiência compreendem o 

timbre da instituição, os elementos localizadores (instância, rua, bairro, cidade e 

estado), título, número do processo, nomes do reclamante e do reclamado. Esses 

elementos, na visão de Zanotto (2012), têm a função de situar o texto no mundo e 

no universo sociocognitivo do leitor.  
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Sobre esses elementos, Marcuschi (2012) afirma que eles só existem a 

rigor, como presença textual, e nunca os encontramos soltos ou isolados no texto, 

sendo vistos como delimitadores textuais, especialmente nos textos unidirecionais, 

que apresentam início e fim. 

Como ilustração desses elementos, apresentamos o Quadro 03, o qual 

contempla essa ocorrência. 

 
 
 

Quadro 03 - Ata de audiência 03 do dia XX/XX de 2013. 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

VARA DO TRABALHO DE XXXX XXXX/RN 
Rua XXXX, Bairro XXXXXXX, XXXXX/RN 

ATA DE AUDIÊNCIA 
 

PROCESSO: XXXXXX XXXXX (RTSum) 
RECLAMANTE: XXXX XXX XXX 
RECLAMADO: XXX XXXX XXXX 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

É possível observar todos os elementos responsáveis pela contextualização 

do gênero. Nesse âmbito, destaca-se o brasão da República Federativa do Brasil, 

utilizado praticamente em todas as trinta atas estudadas, por se tratar de elemento 

indicador de órgão federal. Sobre esse artefato, Koch e Elias (2011, p. 89) 

asseveram que há gêneros nos quais essa logomarca é absolutamente 

imprescindível, como é o caso dos documentos oficiais, cujo uso garante a fé 

pública. 

No que concerne à abertura da ata, esta, por sua vez, compreende 

informações alusivas ao dia, mês, ano, local da audiência, nome do magistrado 

presidente da sessão, horário da audiência, e confirmação das presenças das partes 

acompanhadas ou não de seus representantes legais. Esses elementos de abertura 

do gênero podem ser observados em destaque no quadro a seguir: 
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Quadro 04 - Ata de audiência 03 do dia XX/XX de 2013. 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

VARA DO TRABALHO DE XXXX XXXX/RN 
Rua XXXX, Bairro XXXXXXX, XXXXX/RN 

ATA DE AUDIÊNCIA 
PROCESSO: XXXXXX XXXXX (RTSum) 
RECLAMANTE: XXXX XXX XXX 
RECLAMADO: XXX XXXX XXXX 
 

Em XX /XX de 2013, na sala de sessões da MM. XXXª VARA DO TRABALHO DE 
XXX XXXX/RN, sob a direção do Exmo(a). Juiz XXXXX, realizou-se audiência relativa 
ao processo identificado em epígrafe. 

Às 14:15h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX 
XXXXXX, OAB nº XXX XXX/RN. 

Presente o preposto do(a) litisconsorte MUNICÍPIO XXX XXX XXX/ RN, Sr(a). XXX 
XXXXXX, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, OAB nº XXX XXX/RN. 
Ausente o Reclamado XXX XXXXXX (Hospital XXX XXXX XXX), e seu advogado. 
 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Com relação aos dados que confirmam a presença das partes, observamos 

que há variáveis no gênero em estudo, uma vez que a composição dos membros 

envolvidos em um processo depende da reclamação trabalhista e dos sujeitos e/ou 

empresas/instituições que estão ligadas direta ou indiretamente ao litígio.  

Assim sendo, podemos perceber nos trechos em negrito do Quadro 04, que 

essa ação é composta por um reclamante e sua advogada, um preposto41 

representando o município e sua advogada e o reclamado que, neste exemplo, 

estava ausente. A ata em foco apresenta o preposto do litisconsorte42, pelo fato da 

reclamação envolver a empresa/associação em que a reclamante trabalhava e o 

município para quem a empresa/associação prestava serviços.  

Todavia, é valido salientar que essa quantidade de membros é variável, 

podendo a ata conter, além dos membros supracitados, outros participantes de 

                                                             
41

 Membro que tem conhecimento sobre os fatos e acontecimentos relatados no processo e que 
representa uma empresa e/ou cidadão em uma audiência, desde que apresente a carta de 
preposição. Segundo Saraiva (2010), o TST, por meio da Súmula 377 (com redação dada pela 
Resolução 146/2008, DJ 02.05.2008), firmou entendimento de que o preposto deverá ser empregado 
da empresa, salvo na reclamação movida por empregado doméstico ou contra microempresa ou 
pequeno empresário, sob pena de ser decretada a revelia da empresa. 
42

 De acordo com Acquaviva (2013), o litisconsórcio representa a reunião de vários interessados num 
mesmo processo, na qualidade de autores ou de réus, para a defesa de interesses comuns. 
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acordo, com a demanda e o trâmite da reclamação trabalhista, bem como, na 

ausência da parte reclamada, conter apenas a parte reclamante e sua respectiva 

advogada, conforme podemos visualizar no Quadro 05. Esses casos são mais 

comuns quando os litígios envolvem patrões e empregados domésticos. 

 

Quadro 05 - Ata de audiência 20 do dia XX/XX de 2013. 

Às XX:40h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, 
OAB nº XXX XXX/RN. 

Ausente o(a) reclamado(a) e seu advogado. 
 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Além da flexibilidade com relação aos envolvidos no litígio, as atas de 

audiência evidenciam divergências no tocante ao número de laudas que compõe o 

gênero. Assim, nas trinta atas selecionadas para estudo, percebemos que elas 

apresentam variação que vai de 01 (uma) a 07 (sete) laudas, dependendo do 

desdobramento da reclamação proposta. 

Como etapa subsequente que compõe o gênero em estudo, temos o relato 

do ocorrido em audiência.  Nele constam os seguintes elementos textuais: o registro 

propriamente dito da ata, incluindo a primeira tentativa de conciliação, o recebimento 

da defesa da parte reclamada, a fixação da alçada, e os depoimentos das partes e 

das testemunhas, conforme a natureza do processo instaurado. 

Sobre a primeira tentativa de conciliação, podemos destacar que essa ação 

é uma prática obrigatória na esfera, tendo em vista que muitos processos podem ser 

resolvidos com mais celeridade, reduzindo a demanda, além de que, em muitos 

casos, possibilita, principalmente à parte reclamante, receber seus benefícios sem 

morosidade.  

Nessa perspectiva, vale ressaltar o papel desenvolvido pelos magistrados 

como conciliadores no decorrer da audiência. Ao receber os membros envolvidos no 

processo trabalhista na sala de audiência, o juiz os interroga sobre a possibilidade 

de acordo, de modo que não prejudique nenhum dos membros, mas que resolva o 

conflito, encerrando o litígio e dando agilidade ao trabalho da instância.  

Quando esse acordo não acontece na primeira tentativa, o magistrado 

prossegue a audiência e, consequentemente, a escrita da ata, sendo essa proposta 

reiterada aos ligantes, antes da fixação da data de julgamento. 
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Exemplificando o exposto, focalizamos nos Quadros 06 e 07 trechos de atas 

de audiências que ilustram o papel conciliador do magistrado, no início e ao término 

da audiência. 

 

Quadro 06 - Ata de audiência 08 do dia XX/XX de 2013. 

(Início dos registros na ata de audiência, após as informações sobre a vara do trabalho e 
os dados do processo) 

Presente a parte autora, patrocinada pelo Dr. XXX XXXXXX- OAB nº XXX XXX/RN. 
Presente a parte reclamada representada pelo seu preposto, Senhor XXX XXXXXX, 

assistido pelo Dr. XXX XXXXXX - OAB nºXXX XXX/RN. 
 
 
Instalada a audiência e relatado o processo, não houve conciliação. 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

Quadro 07 - Ata de audiência 17 do dia XX/XX de 2013. 

(Parte final da ata de audiência) 
Razões finais remissivas pelas integrantes do polo passivo. 
Conciliação final rejeitada 
Designa-se para JULGAMENTO a data de XX/XX/2013, às XXh05min. 
Cientes os presentes (Súmula 197 do col. TST). 
Audiência encerrada às XXh39min. 

XXX XXXXXX 
Juíza do Trabalho 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Assim, por meio dos quadros ora evidenciados, podemos constatar a 

tentativa de conciliação dos juízes e a importância dessa atividade para a instância. 

Mesmo tendo ciência de que, em muitos dos processos, a conciliação não seja 

possível, essa tentativa é uma prática que possibilita benefícios para a instância e 

também para os litigantes. 

Ademais, é importante ressaltar que, havendo a conciliação, a audiência se 

encerra, sendo escrito outro gênero, denominado termo de conciliação, no qual 

constará, em linhas gerais, como foi feito o acordo no que diz respeito a valores, 

respaldo legal, prazos e como deve ocorrer o pagamento. 

 Comumente, o termo de conciliação não é incorporado nas atas de 

audiência; todavia, dentro do nosso corpus temos uma ata em que consta a 

ocorrência do gênero, conforme é possível observar no Quadro 08: 
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Quadro 08 - Ata de audiência 27 do dia XX/XX de 2013. 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

XX VARA DO TRABALHO DE XXXX XXXX/RN 
AVENIDA XXXX, Bairro XXXXXXX, XXXXX/RN 

 
ATA DE AUDIÊNCIA 

     PROCESSO: XXXXXX XXXXX  

Reclamante/Autor: Xxxxxxxxxx 
Reclamado/Réu: XXX XXXX XXXX 
 

Em XX /XX de 2013, na sala de sessões da MM. XXXª VARA DO TRABALHO DE 
XXX XXXX/RN, sob a direção do Exmo(a). Juíza XXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe. 

Às 11:09h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juíza do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) recorrente, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, 
OAB nº XXX XXX/RN. 

Presente o preposto do(a) recorrido(a), Sr(a).XXX XXX XXX, acompanhado(a) do(a) 
advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, OAB nº XXX XXX/RN. 

Presente na audiência a aluna de Mestrado em Linguística Aplicada – UFRN, 
Raimunda Valquíria de Carvalho Santos. 

Instalada a audiência e relatado o processo. As partes conciliaram, conforme termo a 
seguir: 

A reclamada procede a anotação da CTPS do autor, fazendo constar o período 
trabalhado de XX/XX/2013 a XX/XX/2013, na função de cozinheiro, com salário mensal de 
R$ X.XXX,XX. A reclamada fica de posse da CTPS neste ato, devendo devolvê-la 
devidamente anotada no prazo de 48 horas, na secretaria da Vara, sob pena de multa 
diária de 1/30 avos do salário do autor, até o seu limite, no tocante a obrigação de fazer. O 
reclamante deverá comparecer na secretaria da Vara no primeiro dia útil subsequente 
para receber sua CTPS; 

 
I. O(A) Reclamado(a) paga ao(à) Reclamante a quantia líquida de R$ X.XXX, XX, da 

seguinte forma: 1ª parcela de R$ X.XXX,XX, neste ato, através do cheque 
Banco do Brasil, cheque nº XXXXXX. O reclamante autoriza expressamente a 
retenção de R$ XXX, XX a título de honorários advocatícios, a serem 
depositados no dia XX/XX/2013, na conta, cujo titular é o XXX XXXXXX, qual 
seja, Banco do Brasil, AGÊNCIA XXX XXX, CONTA Nº XXX XXX (CPF XXX 
XXXXXX XX).  
 

II. O reclamante deverá informar ao juízo, no prazo subsequente de 05 dias ao vencimento 
de cada parcela, acerca da inadimplência do reclamado, sob pena de restar 
presumida a regular quitação; 

 
III. Na hipótese de mora ou inadimplemento, haverá vencimento antecipado das parcelas 

vencidas antecipadamente, conforme os termos do art. 891 da CLT; 
 

 
Convencionam as partes que, do montante acordado, R$ X.XXX,XX referem-se a 

AVISO PRÉVIO, R$ XXX, XX referem-se a 1/12 avos de férias, R$ XX,XXX referem-se a 1/12 
avos de 13º salário, R$ XX,XX, referem-se ao FGTS mais multa de 40% e R$ XXX,XX referem-
se a multa do art. 477 da CLT. 
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IV. Custas no importe de R$ XX,XX a serem pagas pela reclamada no prazo de 30 dias, 
sob pena de execução; 

 
V. É de responsabilidade da Reclamada o recolhimento das parcelas devidas à 

Previdência Social, devendo providenciá-lo e comprová-lo mediante guia (GRPS), 
no prazo de 10 dias após o pagamento da última parcela esta Vara do Trabalho, 
fixando-se como base de cálculo o valor das parcelas salariais do presente acordo 
(R$ X.XXX,XX), sob pena de execução. 

 
VI. Desnecessário o encaminhamento de cópia do presente acordo à União; 

 
VII. As partes ficam cientes do provimento 003/98 do Egrégio TRT da 21ª Região; 

 
VIII. Adimplido o acordo, o Reclamante dá total quitação de todo objeto da presente 

reclamação trabalhista, na forma da lei; 
 

Do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai assinado pela 
Excelentíssima Sra. Juíza e por ambas as partes. 

 
Nada mais. 

 
XXX XXXXXXXXX 

Juíza Titular da XX Vara do Trabalho de XXX 
 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Esse procedimento de anexação de um gênero dentro de outro que, no caso 

do presente estudo, diz respeito ao termo de conciliação dentro da ata de audiência, 

pode ser compreendido como um processo de hibridização. Para Marcuschi (2011, 

p. 25), ―a hibridização é a confluência de dois gêneros e este é o fato mais 

corriqueiro no dia a dia, em que passamos de um gênero a outro ou até mesmo 

inserimos um no outro, seja na fala ou na escrita‖.  

Diante disso, podemos afirmar que a ação de inserir o termo de conciliação 

na ata de audiência é uma forma de hibridização do gênero em escopo, o que 

possibilita ainda mais caracterizá-lo como de natureza variável e, por sua vez, 

flexível.  

Corroborando o exposto sobre a conciliação, o colaborador M7 declara: 

 

A conciliação/ a gente costuma dizer que é bom pra todo mundo. É bom pra 
justiça porque desafoga né? É um processo a menos tramitando na 
secretaria. Diminui a quantidade de serviço pros juízes né? Pros servidores. 
E é bom principalmente para as partes porque resolve aquele conflito de 
uma forma mais rápida né? 
Muitas vezes o processo se prolonga por muitos/ e até muitos e muitos 
anos. E/ com a conciliação o processo se resolve de uma forma mais rápida 
né? É bom pra o reclamante porque/ pra o trabalhador que recebe de uma 
mais rápida. É bom pra a empresa que fica com aquela pendência a menos 
né?/ nos arquivos da empresa. É uma forma de tentar negociar o problema 
até de acordo com as condições financeiras da empresa. Porque muitas 
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vezes a empresa é condenada digamos: a pagar dez mil reais. Ela tem que 
pagar aquilo de uma vez. E ela não tem à disposição aquele/ aquele valor. 
E com a conciliação ela pode até parcelar esse pagamento. Eu não posso 
pagar dez mil reais de uma vez. Mas quem sabe eu posso dar mil por mês. 
Em dez parcelas de mil. E é uma forma de alguém programar até porque 
tem outros compromissos financeiros. Então pra a empresa é bom também 
porque ela se programa e isso não vai prejudicar a saúde financeira da 
empresa. Não vai comprometer. Então é bom pra todo mundo. (M7) 

 

A respeito do registro sobre o recebimento da defesa em audiência, etapa 

subsequente à tentativa de conciliação, destacamos que essa ação compete à parte 

reclamada, sendo, portanto, o momento de contestação das informações 

estabelecidas na reclamação trabalhista. Após a entrega, a defesa é apreciada pelo 

presidente da sessão e pela parte reclamante, e, caso esteja em desacordo com as 

exigências legais ou com os dados informados no processo, essa produção pode ser 

impugnada. 

Exemplificando essa situação, temos o Quadro 09, que contempla a 

impugnação da defesa da parte reclamante entregue na sessão: 

 

Quadro 09 - Ata de audiência 15 do dia XX/XX de 2013. 

Não havendo acordo, o(a) advogado(a) do(a) reclamado(a) formulou defesa escrita 
em 27 laudas, acompanhada de procuração, carta de preposto e vários documentos, que 
exibidos à parte contrária, sofreram impugnação nos seguintes termos: "MM Juiz. O 
reclamante impugna a preliminar de carência de ação: inexistência de vínculo empregatício, 
visto que na exordial resta plenamente configurado o vínculo pois o reclamante exercia a 
função de motorista para a reclamada de forma exclusiva, serviço que se enquadra 
perfeitamente nas atividades normais da reclamada, que oferece serviços de transporte de 
mercadoria. Não há como enquadrar o trabalho do reclamante como sendo eventual, 
evidenciado que o reclamante preenche todos os requisitos para a configuração do vínculo de 
emprego, tendo pessoalmente prestado serviços não eventuais, sob sua dependência e 
mediante o recebimento quinzenal de salário, art. 3º da CLT. Assim, diante do exposto ratifica-
se o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego posto na exordial, bem como que seja 
proferida a baixa na CTPS desde sua admissão (XX/XX/20XX) até a data de demissão, 
considerando a projeção do aviso prévio indenizado de 33 dias, portanto (XX/XX/20XX), na 
função de motorista. Ratifica-se ainda o pleito referente ao aviso prévio e a multa de 40%; o 
13º salário; férias + 1/3; conforme disposto na reclamatória trabalhista. Também reitera o pleito 
relativo às horas extras e o trabalho da intrajornada. Renova-se o pedido em sede de tutela 
antecipada da liberação das Guias para o recebimento do seguro desemprego. Cabível 
também as multas dos art. 467 e 477 da CLT. Outrossim reitera todos os pedidos exarados na 
inicial. Impugna desde já todos os documentos apresentados na peça contestatória. 

Alçada fixada nos termos da inicial. 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Conforme observamos no Quadro 09, a defesa é impugnada pela parte 

reclamante, sendo expostos os motivos do ato por meio da legislação trabalhista, 

mais especificamente, da CLT.  
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Subsequentemente, registra-se em ata a fixação da alçada, a qual 

representa o valor da causa estipulado nos cálculos do processo presente na 

reclamação trabalhista durante o ajuizamento, conforme estabelece a Lei Nº 5.584, 

de 26 de junho de 1970, em seu segundo artigo: 

 

Art 2º Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e não havendo 
acordo, o Presidente, da Junta ou o Juiz, antes de passar à instrução da 
causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, se este for 
indeterminado no pedido. 
§ 1º Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes, 
impugnar o valor fixado e, se o Juiz o mantiver, pedir revisão da decisão, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente do Tribunal Regional. 
§ 2º O pedido de revisão, que não terá efeito suspensivo deverá ser 
instruído com a petição inicial e a Ata da Audiência, em cópia autenticada 
pela Secretaria da Junta, e será julgado em 48 (quarenta e oito) horas, a 
partir do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal Regional. 
§ 3º Quando o valor fixado para a causa, na forma deste artigo, não exceder 
de 2 (duas) vezes o salário-mínimo vigente na sede do Juízo, será 
dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da Ata a 
conclusão da Junta quanto à matéria de fato. 
§ 4º - Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso 
caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o 
parágrafo anterior, considerado, para esse fim, o valor do salário mínimo à 
data do ajuizamento da ação. ―Redação dada pela Lei nº 7.402, de 1985‖. 
(BRASIL, 1970, p. 01) 

 

É ilustrativa essa situação, no último parágrafo em negrito do Quadro 09, 

que apresenta a fixação da alçada com base nos termos da inicial43, ou seja, o 

magistrado fixa na ata de audiência os valores estipulados no litígio. 

Os registros que integram a ata de audiência dependem do que acontece na 

sessão, o que implica o seguinte: necessidade ou não da audição dos litigantes; a 

ocorrência de acordos ou não; necessidade ou não da audição de testemunhas; 

exigência ou não de laudos periciais, inclusive na concessão de prazos para 

pronunciamento do reclamado; dentre outros procedimentos ou provas.  

Reforçando essas observações, o colaborador M7 afirma: 

 

Cada audiência tem suas particularidades. Então à medida que as/ essas 
peculiaridades vão surgindo cada juiz vai adaptando a ata né? Uma ata 
nunca é igual à outra. À medida que as situações vão surgindo o juiz vai 
fazendo essas adaptações necessárias. (M7) 

 

Essas particularidades vão determinar o andamento da sessão e, 

consequentemente, a extensão dos registros de ata.   

                                                             
43 A expressão em destaque faz referência à reclamação trabalhista ajuizada. Este gênero norteia a 

audiência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7402.htm#art1
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Sendo assim, como exemplo de registro de ata que apresenta a oitiva do 

reclamante e das testemunhas arroladas, temos o Quadro 10, que focaliza com 

destaque essas audições. Esses depoimentos geram considerável expansão na 

dimensão do texto. 

 
Quadro 10 – Ata de audiência 06 do dia XX/XX de 2013. 

Recusada a primeira proposta de acordo, a reclamada apresentou defesa em 18 
laudas, acompanhada de procuração, carta de preposição e documentos que, concedido vistas 
à parte adversa, disse que: "Impugna os cartões de ponto, pois, além de não refletirem a 
realidade do tempo trabalhado, apresentam rasuras; impugna-se, também, a escala de 
revezamento por não representar a realidade dos fatos." 

Valor da Alçada fixado nos termos da inicial. 
DEPOIMENTO DO(A) RECLAMANTE: que o depoente começou trabalhar no hotel 

reclamado em agosto de XXX, após consultar em mesa a sua carteira de trabalho; que, 
inicialmente, exercia a função de cumins, a das 22h às 6h, com uma folga por semana; que em 
três ou quatro vezes por semana não era possível usufruir o intervalo intrajornada em razão da 
quantidade de serviço; que, nada obstante, era obrigado a anotar o intervalo intrajornada 
sempre no cartão de ponto; que os horários de entrada e saída, normalmente, estão corretos; 
que, quando trabalhou no turno diurno, usufruiu do horário intrajornada; que autorizou o 
desconto para a associação no ato da contratação, junto com a assinatura dos demais 
documentos trabalhistas, mas não foi um ato voluntário; que se recorda que o presidente da 
Associação era o gerente do hotel; que se recorda de que havia uma festa no final do ano no 
próprio hotel; que, também consultando a CTPS, disse o depoente que em XX/XX/2010, passou 
à função de mensageiro e, após dez meses, começou a trabalhar na recepção no hotel; que, 
após 30 dias, o gerente geral, XXX XXXXXX, disse que ao depoente que este não estava apto a 
exercer essa função; que a depoente retornou à função de mensageiro e chegou a auxiliar o 
novo contratado para a função na recepção, repassando-lhe o serviço; que o referido gerente 
não costumava se referir ao depoente pelo nome, mas o chamava por gestos como o estalar 
dos dedos; que sabe informar o depoente que esse tratamento não era dispensado a nenhum 
outro funcionário do hotel; que no hotel acontecia de trabalhar num dia de folga e era dado outro 
dia de folga com compensação; nada mais disse nem lhe foi perguntado". 
________________________________________________________ . 

Dispensado o depoimento do preposto. 
DEPOIMENTO DA 1ª TESTEMUNHA DO(A) RECLAMANTE, Sr(a). XXX XXXXXX, 

identidade nº XXX XXX/RN, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) à rua das XXX XXX,  Conj. 
XXX XXX, nesta Capital, aos costumes disse nada, testemunha compromissada na forma da lei, 
que, inquirida, respondeu: que o depoente trabalhou no hotel reclamado, tendo começado em 
XX/XX/20XX e saído em XX/XX/20XX; que começou como ASG, passou a cumins, garçom e 
depois a chefe de fila, nesta última função também na área de alimentos e bebidas; que o 
reclamante começou a trabalhar na empresa após o depoente; que ambos trabalharam no setor 
de alimentos e bebidas; que o depoente, após dois anos de trabalho, passou a trabalhar no 
horário noturno, das22h às 6h; que só em aproximadamente dois dias por semana era possível 
usufruir do intervalo intrajornada; que batia o cartão corretamente na entrada e na saída do 
expediente; que batia o horário de intervalo, mesmo quando não usufruía deste; que foi 
informado no RH quando de sua contratação que seria descontado 1% do salário para a 
Associação dos funcionários; que havia um lanche à tarde, uma vez por mês, promovido pela 
associação; que não havia reuniões da Associação e nada sabe informar sobre a composição 
de sua diretoria; que o depoente conheceu o gerente XXX XXX que exerceu essa função 
durante todo o tempo de trabalho do depoente; que ele também se dirigia ao depoente com 
"estalar de dedos"; que ele, o gerente, fazia assim com todos os funcionários, principalmente, 
quando "pegava confiança"; que, além disso, sabe informar o depoente que o gerente não 
permitia que o reclamante ficasse na área interna da recepção, ao contrário do que acontecia 
com outros funcionários; que o depoente se recorda que houve retorno do depoente à função de 
mensageiro, apesar de ter passado um período já trabalhando como recepcionista; que nos 
períodos de festa acontecia de bater o cartão e voltar a trabalhar, mas nada recebia pelo 
trabalho a mais, mas, às vezes, recebia folgas; que o restaurante e a recepção estão de frente 
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um para o outro; nada mais disse nem lhe foi perguntado‖ 
________________________________________________________ . 

O reclamante não apresentou mais testemunhas. 

DEPOIMENTO DA 1ª TESTEMUNHA DO(A) RECLAMADO(A), Sr(a). XXX XXX, identidade nº 
XXX XXX/RN, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) à XXX XXX, aos costumes disse nada, 
testemunha compromissada na forma da lei, que, inquirida, respondeu: que o depoente 
trabalhou no hotel reclamada de dezembro de XXX a julho de XXX, como recepcionista, no 
horário das 6h às 14h20; que o depoente batia o cartão normal e corretamente; que o depoente 
chegou a dobrar um ou outra vez, mas isso não acontecia normalmente; que o depoente não 
sabe informar se o pessoal da cozinha conseguia usufruir do horário intrajornada; que o 
depoente trabalhou muitos anos com o gerente XXX, sabendo dizer que ele era exigente quanto 
à postura dos funcionários; que normalmente o referido gerente costumava a se dirigir pelo 
nome aos funcionários que conhecia e, com gestos em relação aos que ainda não conhecia 
bem; que se recorda do reclamante como cumins e como mensageiro na recepção, não o tendo 
visto como recepcionista; que sabe informar que o gerente costumava usar o estalar de dedos 
para agilizar um procedimento e não necessariamente para chamar a atenção de uma pessoa; 
que o depoente também foi comunicado no setor de RH do desconto de 1% do salário para a 
Associação; que, no caso de trabalho em dias de folga, havia anotação pela portaria no livro e 
não se batia o cartão; que, no cartão, saía na sequência do dia trabalho em compensação a 
essa folga como "compensação" ; que no caso da função de mensageiro, nos períodos de alta 
estação (julho, dezembro e janeiro), nem sempre era possível usufruir do intervalo intrajornada; 
que sabe informar o depoente que, nessa hipótese, as horas eram acumuladas e compensadas 
com folgas; nada mais disse nem lhe foi perguntado‖. 
____________________________________________________________ 

As partes não têm outras provas a produzir. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

O destaque em negrito dado nos depoimentos é intrínseco a cada redator do 

gênero. Desse modo, algumas atas contemplam esse realce; outras, por sua vez, 

têm apenas a mudança na letra, geralmente ficando em caixa-alta, e ainda há atas 

que deixam em negrito apenas os nomes reclamante e reclamado para evidenciar 

quem é o membro do processo no qual a testemunha está prestando 

esclarecimentos. Esses destaques são concebidos, segundo Zanotto (2012), como 

marcas paralinguísticas, em que o produtor do texto se serve do recurso de deixar 

marcas no texto para enviar seu recado ao leitor e este, por seu turno, deverá ver, 

nessas marcas, avisos do produtor do texto, sinalizando suas intenções, pois a 

forma afeta o sentido do texto.  

Essas marcas paralinguísticas são especialmente os negritos, os itálicos, as 

caixas-altas / baixas (maiúsculas / minúsculas), as cores etc. (ZANOTTO, 2012, p. 

76). 

Além desses componentes que integram o plano geral dos textos das atas, é 

contemplativo, nesta etapa, o depoimento das testemunhas. Assim, podemos 

perceber no início do testemunho, no Quadro 10, que há uma breve 

contextualização na abertura com informações de ordem pessoal do depoente e, em 
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seguida, o depoimento propriamente dito versando sobre as condições e vivências 

de trabalho da parte reclamante sob a ótica da testemunha.   

Além disso, convém destacar que após o depoimento há uma linha, 

conforme se observa no quadro em questão, sendo destinada para a assinatura44 de 

cada membro que prestou depoimento ao magistrado da sessão. Esse espaço 

encontra-se no gênero logo após a frase ―nada mais disse nem lhe foi perguntado‖, 

indicando, desse modo, o término do interrogatório e do depoimento de cada 

participante.  

Ao contrário desse exemplo, temos a ata 05, cujos registros não evidenciam 

a ocorrência da instrução (depoimentos dos litigantes e testemunhas). Essa 

ausência de declarações das partes, em razão da concessão de prazo para a parte 

reclamante se pronunciar diante dos documentos apresentados pela parte 

reclamada, implica visivelmente na extensão dos registros da ata, tornando-os 

bastante breves, conforme podemos observar no Quadro 11, exposto a seguir: 

 

Quadro 11 – Ata de audiência 05 do dia XX/XX de 2013. 

 
Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª. Região 

XX Vara do Trabalho de Natal 
ATA DE AUDIÊNCIA 

PROCESSO: XXX XXXXXX (RTOrd) 

RECLAMANTE: XXX XXXXXX 
RECLAMADO: XXX XXXXXX 
 

Em XX de setembro de 20XX, na sala de sessões da MM. XX VARA DO TRABALHO 
DE NATAL/RN, sob a direção do Exmo(a). Juiz XXX XXXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe. 

Às 09:49h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, 
OAB nº XXX/RN. 

Presente o proprietário do(a) reclamado(a), Sr(a). XXX XXXXXX (CPF XXX) 
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX , OAB nº XXX/RN. 

Recusada a primeira proposta de acordo, a reclamada apresentou defesa em 12 
laudas, acompanhada de procuração e diversos documentos que, concedido vistas à parte 
adversa, disse que requeria prazo para se pronunciar, o que foi deferido, concedendo-se o 

                                                             
44 No gênero em estudo, após o registro do depoimento tem-se um espaço destinado para a 

assinatura dos depoentes, que podem ser as partes litigantes, as testemunhas. Além da assinatura 
dos membros citados, consta também em ata a assinatura do magistrado que preside a audiência no 
final da ata. 
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prazo de 10 dias, a partir de XX/XX/20XX, para que o reclamante se pronuncie sobre os 
documentos e forneça maiores elementos sobre a sucessão de pessoas jurídicas de que trata o 
caso. 

Valor da Alçada fixado nos termos da inicial. 
Para realização da INSTRUÇÃO designa-se a data de XX/XX/20XX, às 11h20min. 
Cientes as partes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena de 

confissão (Súmula 74 do col. TST), declarando que trarão espontaneamente suas testemunhas, 
sob pena de preclusão. 

Audiência encerrada às 10h11min. 
Nada mais. 

XXX XXXXXX 
Juiz Titular da XX Vara do Trabalho de XXXX/RN 

Processo: XXX XXX XXX(RTOrd) Pag.1 
Audiência presidida pelo juiz XXX XXXXXX 
Iniciada em XX/XX/20XX às 09:49h. Arquivo gravado em XX/XX/20XX às 10:12h 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 

Como podemos perceber no Quadro 11, apesar da ausência de 

depoimentos e testemunhos, há a presença das marcas paralinguísticas na 

apresentação do processo, nos prazos estabelecidos e na assinatura do magistrado 

que presidiu a sessão. 

Embora não seja comum a presença de introdução da sentença nos 

registros de ata, observa-se, em alguns casos, a sua inclusão. A inserção desse 

parecer no gênero contribui para ampliar a extensão de laudas na ata. 

A ocorrência desse fato se justifica em razão de alguns litígios serem 

direcionados à esfera jurídico-trabalhista, apesar de não ser da competência dessa 

área julgá-los. Nesses casos, são ilustrativas as queixas estabelecidas entre poder 

público e seus servidores. 

Para corroborar o exposto, apresentamos o Quadro 12, no qual a 

presentificação da sentença é elemento determinante para o alongamento do texto. 
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Quadro 12 – Ata de audiência 03 do dia XX/XX de 2013. 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

VARA DO TRABALHO DE XXX XXX XXX/RN 
Rua XXX XXXXXX,XXX, Bairro XXX XXX , XXX XXX/RN 

ATA DE AUDIÊNCIA 
PROCESSO: XXX XXXXXX (RTOrd) 

RECLAMANTE: XXX XXXXXX 
RECLAMADO: XXX XXXXXX - RN 

Em XX de janeiro de 20XX, na sala de sessões da MM. XX VARA DO TRABALHO DE 
XXX XXX sob a direção do Exmo(a). Juiz XXX XXXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe. 

Às 14:39h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do 
Trabalho, apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, 
OAB nº XXX/RN. 

Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). XXX XXXXXX, desacompanhado(a) 
de advogado. 

CONCILIAÇÃO REJEITADA. 
Aberta a audiência e relatado o processo, não havendo comparecido o advogado 

subscritor da defesa e inexistindo carta de preposição legitimando a atuação da preposta, este 
Juízo deixa de receber a contestação trazida para a audiência e seus respectivos documentos. 

Alçada fixada na inicial. 
Considerando o objeto da demanda e a ausência de defesa foram dispensados os 

depoimentos. 
Encerrada a fase instrutória, as razões pelo autor foram reiterativas à inicial. 
Prejudicadas as razões finais pelo Município bem como a tentativa conciliatória. 
Passou o Juízo a proferir a seguinte decisão: 
Vistos etc. 

XXX XXXXXX, ajuizou demanda contra o Município de XXX XXX/RN, onde discorre sobre 
vinculo na condição empregatícia e vindica as parcelas elencadas na inicial. 

A instrução se deslindou nos moldes desta ata, cuja referência ora se adota como 
relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 
Não obstante os argumentos da inicial, e as sucessivas e diversas decisões proferidas 

por este Juízo, envolvendo a rejeição de regimes jurídicos não publicados regularmente em 
órgão oficial de imprensa, ou mesmo pela declaração de validade quando do seu implemento de 
publicação efetivo, e ainda de nulidade de contratos em dissonância com a regra do concurso 
público, o que mantinha consonância com a Jurisprudência dominante, consolidada perante o 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, impõe-se a revisão da situação diante 
das sucessivas e decisões proferidas pela Corte Constitucional do País. 

A este Juízo é forçada a revisão do seu entendimento e a reavaliação da questão em 
torno do qual se observou larga divergência no âmbito deste Regional, mas que não comporta 
mais qualquer digressão interpretativa ou defesa de tese diante da decisão constitucional 
proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a quem compete a palavra final na 
preservação e guarda de nossa Constituição. 

Impõe-se registrar que em julgamento da ADIN nº 3.395/DF, em abril de 2006, a Corte 
Constitucional do País referendou cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim, consolidando a 
incompetência da Justiça do Trabalho para as demandas envolvendo a discussão de servidores 
públicos, o que se consumou nos seguintes termos reduzidos: 

 
“EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. 
Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o 
Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se 
reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta 
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relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do 
art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. 
Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 
114, I, da Constituição da República, não abrange as causas 
instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado 
por relação jurídico-estatutária” (DJ10.11.2006). 

 
Suplantada a decisão em comento, este Juízo ainda prosseguiu na observância do 

seu entendimento em conformidade com a Corte Laboral da 21ª Região, seja na condição de 
rejeição dos estatutos não publicados integralmente no Órgão Oficial de Imprensa, sejam nos 
contratos não submetidos a regularidade do concurso, ou mesmo nas demandas onde a 
postulação tinha seu limite em parcelas elencadas e asseguradas com esteio na norma 
consolidada.  

Entretanto, diante do reiterado pronunciamento do Excelso Supremo Tribunal Federal 
sobre a matéria, e mais recentemente em decorrência da decisão proferida na Rd nº 8880, em 
28/08/2009, publicada no DJE nº 167, de 03/09/2009, interposta contra decisão deste Regional 
(RT nº 0242-2009-016-21-00-0), que teve como relatora a Eminente Ministra Carmem Lúcia, a 
situação do entendimento anteriormente esposado encontra-se por demais superado e 
insustentável.  

Dispõe a decisão de Sua Excelência, dentre os pontos fundamentais: 
 

“4. Registro, inicialmente, que a matéria tratada nestes autos é 
idêntica a de diversas outras Reclamações ajuizadas neste Supremo 
Tribunal, julgadas procedentes monocraticamente. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 4.912/GO, de 
minha relatoria, DJE 15.10.2008; RCL 4.974/GO, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 10.2.2009; RCL 6.994/ES, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 
9.2.2009; Rcl 4.371/TO, Rel. Min. Carlos Brito, DJE 30.1.2009; Rcl 
6.159/GO, Rel.Min. Ellen Gracie, DJE 19.11.2008; Rcl 5.255/GO Rel. 
Min. Ellen Gracie, DJE 18.11.2008; Rcl 5.793/AM, Rel. Min. Ellen 
Gracie, DJE 18.11.2008; Rcl 6.229/PA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE 
18.11.2008; Rcl 4.824/MS, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 
18.11.2008; Rcl 6.018/PA, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 
18.11.2008; Rcl 5.184/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 5.11.2008; 
Rcl 5.297/PA, Rel.Min. Joaquim Barbosa, DJE 29.10.2008; Rcl 
6.410/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 10.10.2008; Rcl 
4.940/GO, Rel. Min. Eros Grau, DJE 19.9.2008; Rcl 6.002/MT, Rel. 
Min. Eros Grau, DJE 17.9.2008; Rcl 4.940/GO, Rel. Min. Eros Grau, 
DJE 19.9.2008; Rcl 6.536/PA, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 
15.9.2008; Rcl 6.424/PA, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 9.9.2008; 
Rcl 5.235/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 3.9.2008; Rcl 
6.321/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJE 27.8.2008. 
Em casos como o presente, o Procurador-Geral da República tem 
opinado, sempre, pelo reconhecimento da incompetência de Justiça 
do Trabalho e pela necessidade de se remeterem os autos à Justiça 
comum estadual, razão pela qual deixo de requisitar sua manifestação 
na presente Reclamação, como seria de rigor (art. 160, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal), e passo à análise do mérito. 
5. O que se põe em foco nesta Reclamação é a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e julgar lide que versa sobre a 
relação jurídica estabelecida entre a Interessada e entidade da 
Administração Pública, fundamentando-se o Reclamante na decisão 
da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
3.395/DF. 
(..........) 
7. A questão posta nos autos foi solucionada por este Supremo 
Tribunal Federal, que, em diversas oportunidades, suspendeu o 
processamento de ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho nas 
quais se discutia o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da 
administração direta e indireta e seus ex-servidores, contratados com 
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fundamento em leis locais que autorizavam a contratação por tempo 
determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando 
contratados para exercerem cargos em comissão, determinando a 
remessa dos processos à Justiça comum. 
(..........) 
8. Na assentada de 17.3.2008, no julgamento da Reclamação n. 
5.381/ AM, Relator o Ministro Carlos Britto, na qual se examinava 
ação civil pública ajuizada perante a Justiça do Trabalho com o 
objetivo de impor o desligamento de servidores contratados por tempo 
determinado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu: 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR 
NA ADI 3.357. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES 
PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. 
INCOMPETÊNCIA. 1. No julgamento da ADI 3.395-MC, este 
Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I 
do artigo 114 da CF (na redação da EC 45/2004) que inserisse, na 
competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de 
causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele 
vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter 
jurídico-administrativo. 2. Contratações temporárias que se deram 
com fundamento na Lei amazonense nº 2.607/00, que minudenciou o 
regime jurídico aplicável às partes figurantes do contrato. 
Caracterização de vínculo jurídico-administrativo entre contratante e 
contratados. 3. Procedência do pedido. 4. Agravo regimental 
prejudicado” (DJ 8.8.2008). 
Nos debates travados no julgamento daquela ação, os Ministro deste 
Supremo Tribunal assentaram que, diante do restabelecimento da 
norma originária do art. 39, caput, da Constituição da República, os 
regimes jurídicos informadores das relações entre os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios e seus respectivos servidores são o 
estatutário e o regime jurídico-administrativo. Assim, o vínculo jurídico 
que se estabelece entre servidores da Administração é de direito 
administrativo e, por isso mesmo, não comporta discussão perante a 
Justiça Trabalhista. 
(..........) 
10. (.........) 
Registre-se, por fim, que a discussão sobre a publicação integral ou 
não da lei municipal instituidora do Regime Jurídico Único dos 
servidores do Município de Porto do Mangue/RN em nada alteram a 
natureza da relação jurídica firmada entre a Interessada e o 
Reclamante. De acordo com a orientação firmada por este Supremo 
Tribunal Federal nas decisões acima apontadas, dúvidas não 
remanescem que o vínculo firmado entre o Município de Porto do 
Mangue/RN e o Interessada está submetido ao regime jurídico 
estatutário ou jurídico-administrativo, o que afasta a competência da 
Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 
11. Pelo exposto, por entender caracterizado desrespeito ao que ficou 
decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a 
presente Reclamação e declaro a incompetência da Justiça do 
Trabalhopara processar e julgar a Reclamação Trabalhista n.XXX 
XXX XXX determinando a remessa dos autos à Justiça comum 
estadual do Rio Grande do Norte. (Os grifos não são do original). 

Na decisão proferida a Eminente Relatora considera irrelevante e sepultada a 
discussão sobre a validade ou não da Lei Municipal instituidora do Regime Jurídico Único, 
destacando, ainda, o desrespeito desta Eg. Corte Laboral da 21ª Região ao que já havia sido 
decidido anteriormente pelo STF na ADIn nº 3.395/DF. Ressalta outrossim que o vínculo entre 
poder público e seus servidores somente pode estar submetido ao regime jurídico estatutário ou 
jurídico administrativo, independente de qualquer circunstância, o que afirma resultar na 
incompetência absoluta desta Justiça Especializada para processar e julgar esse tipo de 
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demanda. 
Não havendo hipótese de recepção de entendimento diverso, impõe-se a prevalência 

do entendimento do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o Texto Maior, o que 
resulta na decretação de incompetência da Justiça do Trabalho, mesmo em se 
tratando da hipótese de contrato nulo, para apreciação da demanda. 

A situação evidenciada resulta na extinção do processo sem julgamento do mérito, 
uma vez não configurada pressuposto regular materializado na competência do juízo. 
Por todo o exposto, e nos termos da fundamentação, extingo à luz do artigo 267, IV, do Estatuto 
Processual, de aplicação supletiva, a reclamação trabalhista proposta por XXX XXXXXX contra 
MUNICIPIO DE XXX XXX XXX/RN, uma vez configurada incompetência absoluta para 
apreciação e julgamento da demanda nesta Justiça Especializada. 

Custas pelo(a) Reclamante calculadas sobre R$ XXX.000,00 (hum mil reais), porém 
dispensadas. 

Cientes os litigantes que levam cópia da presente decisão. 
E para constar foi lavrado o presente termo que vai devidamente assinado na forma 

da lei. 
XXX XXXXXX 

JUIZ TITULAR-VARA DO TRABALHO DE XXX XXX/RN 

 
Processo: XXX XXXXXX (RTOrd) Pag.7 
Audiência presidida pelo juiz XXX XXXXXX. 
Iniciada em XX/XX/2013 às 14:39h. Arquivo gravado em XX/XX/20XX às 14:49h. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

A última etapa do gênero acima, o desfecho da ata de audiência, contempla 

o encerramento da instrução, as razões finais, uma nova proposta de conciliação 

entre os litigantes, a data de julgamento, a ciência das partes, o encerramento da 

audiência e o nome e assinatura do magistrado que presidiu a sessão. 

Nessa etapa do gênero, percebemos que as variações no que compete ao 

texto da ata são bem menores do que na etapa do relato do ocorrido em audiência. 

Desse modo, as mudanças mais comuns nessa etapa são aquelas relacionadas às 

razões finais, que, geralmente, dependem do parecer dos advogados que 

representam as partes envolvidas. 

Para evidenciar o dito, apresentamos na sequência um exemplo dessa etapa 

do gênero no Quadro 13. 

Quadro 13 - Ata de audiência 07 do dia XX/XX de 2013. 

Sem mais provas ou requerimentos, este Juízo encerrou a instrução. 
Razões finais: pelo reclamante, mantidos todos os atos praticados, a reclamante 

requereu a antecipação de tutela em relação a baixa da CTPS. Pelas reclamadas: mantidos os 
termos das contestações. 

Malograda a segunda proposta de conciliação. 
JULGAMENTO para o dia XX/XX/2013, às XXh05min, com advertência da Súmula 

nº 197 do Colendo TST. 
Cientes os presentes. 
Audiência encerrada às XXh19min. 

XXX XXXXXX 
Juiz do Trabalho 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Conforme podemos identificar no Quadro 13, o desfecho da ata de audiência 

apresenta o encerramento da instrução, uma vez que as provas e requerimentos já 

foram evidenciados em juízo. Posteriormente, têm-se as razões finais que, no caso, 

expõem dados de ambas as partes do litígio, sendo mantidos os atos praticados e o 

pedido de antecipação de tutela em relação à baixa na CTPS da parte reclamante, e 

da parte reclamada, mantidos os termos das contestações. Na sequência, exibe-se 

a segunda proposta de conciliação que foi malograda pelas partes, a data do 

julgamento, conforme a súmula 197 do colendo TST, encerramento da audiência e 

assinatura do magistrado. 

No tocante as razões finais, de acordo com Chohfi (2010), após o 

encerramento da instrução, quando não mais será dada oportunidade às partes para 

produzir quaisquer outras provas nos autos45, será concedido prazo para as razões 

finais, como o próprio nome já especifica. Cabe à parte fazer apanhado de todos os 

atos processuais, concluindo pela pertinência e procedência de sua tese. 

Chohfi (2010) acrescenta que é aconselhável que se manifeste, de forma 

central, quanto às provas produzidas e cumprimento, ou não, dos respectivos ônus 

das partes, limitando-se aos limites fixados pela petição inicial e respectiva defesa, 

sendo vedadas inovações processuais nesse momento.  

Quanto ao prazo estipulado para as partes apresentarem as razões finais, o 

artigo 850 da CLT estabelece que: 

 

Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo 
não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou 
presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, 
será proferida a decisão (BRASIL, Presidência da República. DECRETO-

LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943). 

 

Além do dito, é oportuno evidenciar as mudanças na textualização das 

razões finais no gênero em foco, visto que, mesmo sendo mais comum a 

apresentação das razões finais como sendo remissivas, observamos nas atas em 

estudo que há exemplares que contemplam mudanças, seja na parte destinada ao 

reclamante ou a parte reclamada.  

A fim de destacar a presença de variáveis no texto das razões finais, 

apresentamos o Quadro 14. 

 

                                                             
45 Refere-se ao processo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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Quadro 14 - Ata de audiência 17 do dia XX/XX de 2013. 

Razões finais orais pelo autor, nos seguintes termos: "além do depoimento da 
testemunha que confirmou o labor do reclamante, a preposta da XXX XXX, confirmou que 
os senhores XXX XXX e XXXX (fls. 10 e 204) trabalhavam para a XXX XXX. Ainda, a 
reclamada não fez prova dos fatos modificativos extintivos do direito invocado em 
contestação, bem como deixou de juntar as folhas de frequência do reclamante". 

Razões finais remissivas pelas integrantes do polo passivo. 

Conciliação final rejeitada. 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

No exemplo dado, observamos que as razões finais são textualizadas, 

conforme a exposição dada pela parte reclamante, uma vez que apresenta na 

sessão, de forma oral, suas considerações ao término da instrução. Quanto à parte 

reclamada, esta reitera suas considerações ao enfatizar as razões finais como 

sendo remissivas pelas integrantes do polo passivo46. 

Segundo Chohfi (2010), em geral, as partes renunciam essa oportunidade 

processual, não ressaltando os protestos formulados anteriormente, ou ainda vícios 

passíveis de futura arguição de nulidade47, e nem as provas produzidas a favor, 

constando no final da ata apenas a seguinte expressão: ―razões finais remissivas‖. 

Quanto ao termo remissivo, o referido autor declara: 

 

A palavra remissiva, no caso, está no sentido de remeter as razões à defesa 
ou à petição inicial, ou seja, as partes, nesse caso, somente ratificam os 
pontos já relatados nos autos nessas duas oportunidades, e nada mais.  
Atenção especial deve ser dispensada em caso de pedido que envolva 
diferenças de verbas (exemplos: horas extras, reflexos, adicionais), pois 
caberá à parte, ainda que por amostragem, a demonstração dos valores 
parcialmente pagos, com base na documentação que, via de regra, pediu a 
outra parte que apresentasse nos autos. (CHOHFI, 2010, p. 104) 

 

Nesses termos, percebemos que as razões finais apresentam uma síntese 

do que foi exposto pelos litigantes. Assim, reitera o dito na reclamação trabalhista 

e/ou em audiência pela parte reclamante e na defesa pela parte reclamada.  

Após as razões finais, é realizada, nessa etapa, uma nova proposta de 

conciliação, conforme podemos observar nos parágrafos sublinhados dos Quadros 

13 e 14, os quais destacam que a proposta não foi aceita pelas partes.  

                                                             
46

 O polo passivo representa a parte reclamada. 
47

 Esses vícios dizem respeito ao uso de termologias inapropriadas em audiência que possam, 
porventura, prejudicar a arguição do representante legal e, consequentemente, levar à nulidade. 
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Posteriormente, é contemplada, no gênero em estudo, a data de julgamento, 

como é possível visualizar no parágrafo em negrito do Quadro 13, enfatizando a 

data e o horário em que será proferida a sentença. 

De acordo com Chohfi (2010), após o encerramento e apresentação das 

razões finais, o passo lógico do processo seria o julgamento, por se tratar de 

audiência única. Teoricamente, esse julgamento deveria ocorrer no próprio ato, mas 

isso não acontece, tendo em vista que o julgador (juiz), geralmente, adia a audiência 

para analisar, com maior profundidade, as questões dos autos devido à grande 

quantidade de audiências designadas para a mesma data. 

No que compete à ciência das partes envolvidas no processo conforme a 

súmula nº 197 do colendo TST, esta representa, segundo Chohfi (2010), que não 

haverá intimação via Diário Oficial, saindo as partes cientes da data futura da 

divulgação da sentença, quando então iniciarão os prazos para eventuais Embargos 

de Declaração ou Recurso Ordinário. Por fim, consta-se em ata o encerramento da 

audiência com o estabelecimento do horário e a assinatura do magistrado que 

presidiu a sessão. 

Diante do exposto, podemos observar que a escrita da ata de audiência 

segue uma estrutura padrão, ou seja, apresenta, em termos estruturais, os 

elementos contextualizadores, uma abertura, um relato do ocorrido na sessão e um 

desfecho. No entanto, sua textualização é variável, visto que sua produção depende 

das ações que acontecem na audiência.  

Essa variação ocorre, conforme percebemos, na etapa do relato e no 

desfecho do gênero. No relato, é notório o quanto a ata é flexível, pois ora apresenta 

depoimentos das partes, ora são dispensados, ou, ainda, há textos com o 

depoimento de testemunhas, ao passo que outros não. Quanto ao desfecho, 

observamos, também, a flexibilidade do gênero, visto que, caso os litigantes, após a 

instrução, desejem fazer a conciliação na segunda tentativa, esse texto será 

totalmente diferente, ou ainda nas razões finais, se, porventura, o reclamante ou o 

reclamado representados por seus advogados queiram acrescentar ou reiterar 

algum fato no término da ata. 

Nesse contexto, apresentamos no Gráfico 01 o número de ocorrências no 

que compete à organização textual presente nas trinta atas de audiências 

trabalhistas em estudo. 

 



114 
 

 

Gráfico 01: Dimensão organizacional – ocorrências. 
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Fonte: Elaborado pela própria autora (2015). 

 

Pelo exposto no Gráfico 01, podemos observar, considerando a ordem de 

maior para menor em termos de ocorrências, que as atas apresentam a seguinte 

organização textual: 

a) Elementos contextualizadores – 30 ocorrências (presente em todo o 

corpus analisado) 

b) Abertura do gênero – 30 ocorrências (presente em todo o corpus 

analisado) 

c) Conciliação – 1 ocorrência 

d) Anexação da sentença – 1 ocorrência 

e) Audiências com audição das partes litigantes e testemunhas arroladas – 

11 ocorrências 

f) Audiências de continuação/prosseguimento – 15 ocorrências 

g) Presença de reiterações na redação das razões finais – 2 ocorrências 
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h) Audiências encerradas/sessão de julgamento – 10 ocorrências. 

 

Os dados evidenciados no gráfico exposto reforçam nossas observações 

acerca da planificação textual do gênero em estudo; mais especificamente, reiteram 

a presença da flexibilidade na estrutura das atas, tendo em vista as alterações 

constantes na textualização e, consequentemente, as mudanças na constituição do 

gênero. 

Além de terem seus conteúdos organizados em planos, os textos, de acordo 

com Bronckart (2012), também apresentam diferentes segmentos em termos 

organizacionais, os quais se apresentam como as bases estruturais típicas do texto, 

as sequências textuais (KOCH e ELIAS, 2011); as sequências ou sequencialidades 

(ADAM, 1992 apud BRONCKART, 2012) e os tipos textuais (MARCUSCHI, 2010), 

dentre outras propostas de análise organizacional do texto. 

De acordo com Koch e Elias (2011), as sequências textuais apresentam ―um 

conjunto de características comuns em termos de estruturação, seleção lexical, uso 

de tempos verbais, advérbios e outros elementos dêiticos, que permitem reconhecê-

las como pertencentes à determinada classe‖. Nessa perspectiva, as sequências 

frequentemente mais estudadas são: a narrativa, a descritiva, a injuntiva, a 

expositiva e a argumentativa (KOCH e ELIAS, 2011, p. 23). 

Nessa perspectiva, podemos ressaltar que, dentre as sequências 

evidenciadas no corpus em estudo, as que mais se presentificam são as de natureza 

narrativa, principalmente nos exemplares que apresentam a instrução processual, 

uma vez que contextualizam as informações obtidas no decorrer da sessão, 

relacionando-se à representação da memória e documentação. 

Labov e Waletzky (1967 apud VIEIRA e DIONÍSIO, 2009, p. 57) ―definem a 

narrativa como um método de recompor experiências passadas, através de uma 

ocorrência de fatos‖, sendo uma narrativa mínima o conjunto de duas orações 

independentes que obedecem a uma sequência temporal, visto que, para alterar a 

ordem de ocorrência das ações, está implicada uma modificação na interpretação 

semântica original. 

Assim sendo, podemos destacar que o gênero ata de audiência apresenta 

características de narrativa mínima, tendo em vista que apresenta em sua 

constituição uma sequência ordenada temporalmente de fatos, sendo, portanto, um 

relato detalhado de todo o ocorrido na audiência. Os relatos narrados nas atas são 
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norteados por ações de linguagem que possibilitam, em audiência, o registro dos 

fatos processuais com clareza, conforme estabelecem os preceitos legais. 

Corroborando isso, Costa (2014), em seu Dicionário de Gêneros Textuais, 

afirma que a ata representa um registro ou resenha, sendo geralmente em forma de 

relato de fatos, ou ocorrências verificadas, e resoluções tomadas numa assembleia 

ou numa reunião de corpo deliberativo ou consultivo de uma agremiação, 

associação, diretoria, congregação etc. 

Diante disso, podemos afirmar que as atas de audiências, quando realizada 

a fase de instrução processual, apresentam, de modo preponderante, a planificação 

textual da ordem do narrar, como é possível observar no Quadro 15, demonstrado a 

seguir: 

 

Quadro 15 - Ata de audiência 29 do dia XX/XX de 2013. 
 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 
XX VARA DO TRABALHO DE XXX/RN 

Complexo Judiciário Trabalhista do Rio Grande do Norte 
Av. XXX, 1738, 3º andar – XXX XXX/RN – CEP.: 59063-400 

Telefone: XXX XXX 
ATA DE AUDIÊNCIA 

 

PROCESSO: XXX XXXXXX (RTSum) 

RECLAMANTE: XXX XXXXXX 
RECLAMADO: XXX XXX 

                     (Abertura da Ata) 

 
Em XX de outubro de 2013, na sala de sessões da MM. XX VARA DO TRABALHO 

DE XXX/RN, sob a direção da Exmo(a). Juíza XXX XXXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe.  

Às 10:52h, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, 
OAB nº XXX XX/RN. 

Presente o preposto do(a) reclamado(A), Sr(a). XXX XXXXXX, acompanhado(a) do(a) 
advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, OAB nº XXXXX-/RN. 

 
(Sequenciação linear das ações) 

 
DEPOIMENTO PESSOAL DO(A) RECLAMANTE: que trabalhou para a reclamante 

de XX/03/2011 a XX/03/2013, como agente de aeroporto; que trabalhava das 21h30 às 2h52; 
que os horários são bastante flexíveis em razão do horário do vôo ; que fazia check-in, 
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embarque e pista ; que pista quer dizer "despachar aeronave" ; que não recebia adicional de 
insalubridade ; que recebeu um protetor auricular quando entrou na empresa ; que só recebeu 
uma vez ; que a audiometria, após um ano trabalhando na empresa, revelou perda auditiva ; 
que recebia em torno de R$XXX,00 ; que XXX, paradigma indicada, tinha 4 anos de empresa e 
a depoente, 2 anos ; que a Sra. XXX já trabalhava na empresa há mais de 2 anos ; que ambas 
executavam as mesmas atribuições e o salário da Sra. XXX era maior. Nada mais disse, nem 
lhe foi perguntado. 

O advogado da empresa reclamada declara que não há impugnação ao laudo pericial 
entregue neste momento. A advogada da reclamante se insurge contra o laudo pericial, 
informando que o perito não esclareceu com relação ao EPI, especificamente quanto à ausência 
de troca de protetor auricular. A advogada gostaria que o perito esclarecesse sobre a validade 
dos EPIs, fato não avaliado pela perícia. 

Pelo Juízo foi dito que indefere o pleito de complementação ao laudo pericial feito pela 
reclamante pois todos os quesitos foram respondidos pelo perito às fls. 154/155, cabendo a esta 
Juíza a valoração da prova técnica elaborada, estando o laudo perfeito e acabado. 

DEPOIMENTO PESSOAL DO(A) PREPOSTO(A) DO(A) RECLAMADO(A): que é 

auxiliar administrativo; que a reclamante era agente de aeroporto; que a reclamante tinha as 
mesmas atribuições que a Sra. XXX ;que não sabe informar se a Sra. XXX recebia um salário 
superior ; que a Sra. XXX era mais antiga do que a reclamante ; que não sabe se tinha mais de 
2anos em relação à reclamante. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. 

INTERROGATÓRIO DA 1ª TESTEMUNHA ARROLADA PELO(A) RECLAMANTE: 
XXX XXXXXX, RG XXX XXXX, solteira, estudante, residente e domiciliado à Rua XXX XXX, 

XXX, XXX/RN. Aos costumes disse nada. Compromissada na forma da lei, respondeu: que 
trabalhou para a reclamada de XX/12/2008 a XX/03/2013; que a depoente era agente de 
aeroporto; que fazia check-in, embarque e pista; que fazer pista é autorização de embarque, 
recebimento do voo, pegar as documentações necessárias na pista ; que a reclamante tinha as 
mesmas atribuições da depoente ;que a depoente trabalhou 4 anos na XXX e a reclamante, 2 
anos ; que a depoente tinha mais de 2 anos quando a reclamante foi contratada ; que a 
depoente recebia salário superior à reclamante, em torno de R$XXX,00, não tendo certeza do 
valor da diferença ; que a depoente sabe que havia diferença, pois todos os que entram depois, 
recebem menos ; que a depoente recebeu protetores auriculares, mas não sabe com que 
frequência eram trocados ; que fez audiometria no momento da demissão e não foi constatada 
de perda auditiva ; que a depoente acredita que os protetores eram trocados 1 vez por ano ; que 
a depoente fazia com mais frequência a atividade de check-in e que a reclamante fazia mais 
embarque e pista. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. 

O(a) advogado(a) do(a) reclamante informou não ter mais prova testemunhal a 
produzir. 

O(a) advogado(a) do(a) reclamado(a) informou não ter mais prova testemunhal a 
produzir. 

     (Desfecho do gênero) 
 
As partes informaram não ter mais provas a apresentar. 
Encerrada a instrução processual. 
Mantidos os termos da inicial e da defesa como razões finais. 
Conciliação final rejeitada. 
Para JULGAMENTO designa-se a data de XX/XX/2013, às 13h20min. 
Cientes os presentes (Súmula 197 do col. TST). 
Audiência encerrada às 11h09min. 

 
XXX XXXXXX 

Juíza do Trabalho 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Neste exemplo, tem-se o relato dos depoimentos efetivados na sessão, tanto 

da parte reclamante quanto da parte reclamada e da testemunha, sendo este um 

momento de maior interlocução entre o juiz e as partes, por meio da audição dos 

membros presentes. Esse ordenamento linear das ações e fatos ocorridos em 
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audiência e retratados na ata possibilita uma maior interlocução no decorrer da 

sessão.  

Pelo exposto, podemos ressaltar que as atas em que ocorre a instrução 

processual, são constituídas por: elementos de contextualização (timbre, dados 

localizadores, título, identificação do número do processo e dos litigantes); abertura; 

primeira tentativa de conciliação; depoimento dos litigantes; depoimentos das 

testemunhas; última tentativa de conciliação; razões finais; data de julgamento; 

encerramento da audiência e os elementos pós-textuais (assinatura do magistrado 

que presidiu a sessão). 

A respeito das demais tipologias textuais presentes no gênero em escopo, 

observamos que estas são inseridas conforme o desdobramento da audiência, pois, 

quando não acontece a instrução processual com a oitiva das partes, por exemplo, a 

ata de audiência não terá o predomínio da sequência narrativa, e sim da sequência 

descritiva e quando é preciso, em audiência, justificar algum procedimento por meio 

dos preceitos legais, a sequência de ordem argumentativa se presentifica. 

Além disso, no momento da ciência das partes inserida no desfecho do 

gênero, tem-se a presença da sequência injuntiva, sinalizando um comando a ser 

atendido e as respectivas atribuições delegadas aos membros envolvidos no litígio.  

Essa textualização ocorre em praticamente todas as atas estudadas. 

Como prova disso, apresentamos os Quadros 16 e 17, os quais evidenciam 

a presença da heterogeneidade das sequências nas atas de audiências. 
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Quadro 16 - Ata de audiência 05 do dia XX/XX de 2013. 

Em XX de XX de 2013, na sala de sessões da MM. XX VARA DO TRABALHO DE 
XX/RN, sob a direção do Exmo(a). Juiz XXX XXXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe. 

Às XX:49h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a) .XXX XXXXXX, 
OAB nº XXXX/RN. 

Presente o proprietário do(a) reclamado(a), Sr(a). XXXX XXXX (CPF XXX XXX), 
acompanhado (a) do(a) advogado(a), Dr(a). XXX XXXXXX, OAB nº XXX XXX/RN. 

                  Cientes as partes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena 
de confissão (Súmula 74 do col. TST), declarando que trarão espontaneamente suas 
testemunhas, sob pena de preclusão.  

XXXX XXXX XXX  
Juiz Titular da XX. Vara do Trabalho de XXX/RN 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
 

Quadro 17 - Ata de audiência 09 do dia XX/XX de 2013. 

Em seguida a reclamada apresentou contestação acompanhada de instrumento 
procuratório, carta de preposição e documentos, os quais foram exibidos à parte adversa que 
requereu prazo para manifestação. Considerando o volume e a complexidade dos documentos 
apresentados juntamente com a defesa, resolve este Juízo aplicar analogicamente o inciso III 
do art. 46 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, 
cujo teor é o seguinte: 

―Art. 46. Adotada audiência una nos processos de rito ordinário, 
cabe ao 
Juiz: I — (...); II — (...) III — conceder vista ao reclamante na própria 
audiência dos documentos exibidos com a defesa, antes da 
instrução, salvo 
se o reclamante, em face do volume e complexidade dos 
documentos, 
preferir que o Juiz assine prazo para tanto, caso em que, registrada 
tal 
circunstância em ata, cumprirá ao Juiz designar nova data para a 
audiência de instrução.‖ 
Assim, ante as considerações apresentadas, defere-se o pleito, 

concedendo-se ao autor o prazo preclusivo de 10 dias, com fluência a partir do dia 
XX/XX/2013, para se manifestar sobre os documentos e sobre a matéria que entender 

pertinente. 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

              descritiva 

 

argu     argumentativa 

 

               explicativa 
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Recusada a primeira proposta de acordo, a reclamada apresentou defesa em 12 

laudas, acompanhada de procuração e diversos documentos que, concedido vistas à parte 

adversa, disse que requeria prazo para se pronunciar, o que foi deferido, concedendo-se o 

prazo de 10 dias, a partir de XX/XX/2013, para que o reclamante se pronuncie sobre os 

documentos e forneça maiores elementos sobre a sucessão de pessoas jurídicas de que 

trata o caso. 

Valor da Alçada fixado nos termos da inicial. 

Para realização da INSTRUÇÃO designa-se a data de XX/XX/2014, às XXh 

20min. 

Sequência descritiva 

 

               Sequência injuntiva  

ccCin 

 

Cientes as partes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob 
pena de confissão (Súmula 74 do col. TST), declarando que trarão espontaneamente suas 
testemunhas, sob pena de preclusão. 

Audiência encerrada às 10h11min. 

Nada mais. 
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Os quadros apresentados servem-nos como suporte para destacarmos a 

diversidade de sequências textuais no gênero ata de audiência trabalhista. Dessa 

forma, percebemos, no Quadro 16, a ocorrência da sequência descritiva no gênero, 

mesmo sendo a descrição mais observada na etapa da abertura do texto. Além 

dessa sequência, observamos também nesse quadro a sequência injuntiva no 

momento da ciência das partes. 

No Quadro 17, percebemos uma maior heterogeneidade na ata em foco, 

uma vez que o recorte evidenciado ilustra a presença, respectivamente, das 

sequências descritiva, argumentativa e explicativa. 

Perante o exposto, podemos reiterar nosso entendimento sobre a 

variabilidade presentificada nas atas de audiências, sendo implementadas estas 

mudanças no que compete: 

a) aos participantes da audiência; 

b) ao prosseguimento ou não da sessão de instrução caso aconteça a 

aceitação da proposta de conciliação; 

c) sobre a oitiva das partes envolvidas no processo; 

d) com relação à escuta ou não das testemunhas;  

e) no que diz respeito ao desfecho do gênero, caso haja o acordo no final 

da audiência e no que compete à participação dos advogados nas razões 

finais; 

f) sobre as variadas questões trabalhistas aclaradas nas reclamações; 

g) quanto às tipologias textuais presentificadas no gênero.  

 

Nesses termos, é possível depreender que as atas de audiências, apesar de 

serem produções de um campo do conhecimento visto socialmente como pouco 

mutável, com um padrão de escrita reconhecido institucionalmente como 

padronizado, devido à estrutura e normatizações que o texto deve conter, 

apresentam variações, principalmente, na etapa do relato do ocorrido em audiência 

e no desfecho do texto. Desse modo, essas produções escritas não são, portanto, 

concebidas como um gênero engessado, fechado, mas aberta a mudanças 

ocorridas mediante a necessidade no andamento da audiência. 

Com a finalização dessa etapa, apresentaremos, no tópico a seguir, a 

dimensão linguística do gênero ata de audiência da esfera jurídico-trabalhista. 
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4.3 DIMENSÕES LINGUÍSTICAS 

 
As ações de linguagem são, para Bronckart (2012), atividades sociais 

mediadas pela linguagem. Para que essas ações sejam transformadas em um texto 

empírico concreto é necessário que se mobilizem recursos verbais e não verbais. 

Esses recursos, na realidade, dizem respeito às representações de três mundos: o 

objetivo, o social e o subjetivo particular, aos quais o produtor recorre para escrever 

um texto (BRONCKART, 2012, p. 33-34). 

No mundo objetivo os signos remetem aos aspectos do meio físico; quanto 

ao mundo social, os signos incidem na maneira de organizar a tarefa, sobre as 

modalidades convencionais de cooperação entre os membros do grupo; e, por fim, 

no mundo subjetivo particular, os signos incidem sobre as características próprias de 

cada um dos indivíduos engajados na realização da tarefa. Desse modo, as 

interações verbais são concretizadas no coletivo e agem em diversas formas de 

representação. 

Em meio a essa linha de pensamento é que o ISD procura analisar a 

linguagem como uma prática social em que as condutas humanas compõem redes 

de atividades, as quais acontecem mediante diversas interações e são organizadas 

por meio de ações de linguagem, realizadas discursivamente em um gênero. Dessa 

forma, a linguagem é vista como um fenômeno social, sendo, portanto, um 

mecanismo que possibilita o desenvolvimento humano. 

Conforme Parodi (2008), a linguagem escrita é o meio preferencial mediante 

o qual se cria, fixa e transmite o conhecimento disciplinar, especificamente através 

dos gêneros prototípicos que sustentam a construção inicial dos saberes 

especializados e que, gradativamente, firmam a integração com uma comunidade 

discursiva particular. 

Corroborando isso, Bathia (2009) acrescenta que uma das características 

mais notáveis de qualquer comunidade discursiva acadêmica ou profissional é a 

disponibilidade e o uso típico de uma série de gêneros apropriados que os membros 

pensam servir aos objetivos daquela comunidade. Sendo assim, no que compete ao 

texto jurídico, este apresenta uma linguagem de natureza especializada, própria de 

uma comunidade discursiva específica (a do direito trabalhista), cujas produções se 

materializam nos mais variados gêneros textuais, incluindo a ata de audiência. 
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Nesse contexto, a linguagem é concebida como essencial para a efetivação 

das atividades jurídicas, uma vez que é por meio dela que o Direito cumpre a sua 

função social, sendo, portanto, o instrumento indispensável à consumação das 

atividades que permeiam o campo jurisdicional, dentre as quais estão as tarefas de 

peticionar, defender, absolver, condenar, dentre tantas outras atribuições dos que 

atuam na área. 

No gênero ata de audiência, objeto de nossa investigação, percebemos que 

a linguagem possibilita a materialização das ações que ocorrem nas audiências 

trabalhistas, estando essa linguagem presente nas atas por meio dos mecanismos 

de enunciação e dos mecanismos de textualização (v. BRONCKART, 2012, p. 259). 

Nessa vertente, os mecanismos de enunciação colaboram para o 

esclarecimento dos posicionamentos enunciativos e traduzem as diversas 

avaliações sobre alguns aspectos do conteúdo temático. 

Quanto aos mecanismos de textualização, estes contribuem para 

estabelecer a coerência temática no texto, tendo em vista que são marcas textuais 

que cooperam com a organização sintática, as quais podem sofrer alterações 

conforme a disposição dos tipos de discurso. Em suma, os mecanismos de 

textualização compreendem os aspectos da linguagem de natureza co-textual.   

Desse modo, objetivamos direcionar nosso olhar para os mecanismos de 

textualização, cujos usos possibilitam a focalização da conexão, da coesão nominal 

e da coesão verbal, para as modalizações
48

 (BRONCKART, 2012), como também 

para os aspectos linguísticos relativos à retextualização (MARCUSCHI, 2010a).  

 

4.3.1 A conexão  

 

Os mecanismos de conexão contribuem para marcar as articulações da 

progressão temática, compreendendo as unidades ou grupos de unidades que 

podem ser considerados como organizadores textuais (as conjunções, advérbios ou 

locuções adverbiais, grupos preposicionais, grupos nominais e segmentos de frases) 

(BRONCKART, 2012, p. 122). 

                                                             
48

 Para uma melhor condução do trabalho proposto, optamos por deslocar para o âmbito da dimensão 
linguística as modalizações que, em Bronckart (2012), estão situadas nos mecanismos enunciativos 
(cujos aspectos focalizamos na análise pragmática). 
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No que compete às funções e marcas de conexão, Bronckart (2012, p. 264-

265) sistematiza cinco funções de conexão que colaboram com a organização do 

texto, a saber: função de segmentação, de balizamento, de empacotamento e de 

encaixamento. 

As funções de segmentação, segundo o autor, delimitam as partes 

constitutivas do texto e assinalam, eventualmente, os diferentes tipos de discursos 

correspondentes a essas partes. As funções de balizamento, por sua vez, marcam 

os pontos de articulação entre as fases de uma sequência ou, de outra forma, de 

planificação. As funções de empacotamento explicitam as modalidades de 

integração das frases sintáticas à estrutura que constitui a fase de uma sequência 

ou, de outra forma, de planificação. Por fim, as funções de ligação e de 

encaixamento articulam duas ou várias frases sintáticas em uma só frase, exercendo 

a ação de ligação (justaposição, coordenação) ou de encaixamento (subordinação). 

(BRONCKART, 2012, p. 264). 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que entre os mecanismos de conexão 

mais recorrentes nas atas de audiências estão as conjunções coordenativas aditivas 

(e) e as conjunções subordinativas integrantes (que), as quais podem ser 

observadas principalmente nos relatos dos depoimentos dos litigantes e das 

testemunhas, bem como na textualização da abertura das referidas atas, estando 

presentes em todo o corpus da investigação.  

Diante disso, apresentamos no Gráfico 02 os percentuais em termos de 

ocorrências das conjunções coordenativas e subordinativas analisadas nas atas em 

estudo. 
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Gráfico 02: Ocorrências das conjunções nas atas de audiências 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora (2015). 

 

 

Conforme podemos perceber no Gráfico proposto, as conjunções com maior 

recorrência quanto à porcentagem nas atas são as aditivas, computando 44%; as 

integrantes somam 26%, enquanto as explicativas aparecem em 22% das atas. A 

recorrência dessas conjunções no gênero em foco, como a própria nomenclatura 

previamente já aponta, cumpre, respectivamente, a função de adicionar termos, 

fatos e dados ao texto; introduzir orações subordinadas; e unir orações objetivando 

tecer explicações entre elas e, assim, colaborar com a clareza do texto.  

Dentre as conjunções coordenativas e subordinativas incidentes no gênero 

em foco, destacamos: e, assim, logo, bem como, ainda, de acordo, segundo, 

contudo, além, por sua vez, tendo em vista, uma vez que, portanto, nem, que, 

conforme, entretanto etc. 

No que compete às funções destacadas por Bronckart (2012), é possível 

ressaltar que a conjunção integrante que exerce nas atas a função de encaixamento, 

tendo em vista que possibilita a organização de forma sistemática das exposições 

evidenciadas nos testemunhos dos litigantes, tal como podemos perceber no 

exemplo da ata 01. 

 

 
 



125 
 

 

“Que recebeu a importância de R$ XX.XXX,00 (XXXl e XXX reais) relatada 
no recibo anexado com a defesa; que trabalhava como ajudante de 
marteleteiro; que exercia suas atividades no subsolo; que trabalhava no 
horário das 06:00 às 12:00 de segunda a sábado; que na jornada havia 
revezamento para uma semana no horário declinado e outra semana no 
horário das 12:00 às 18:00 horas” [...] (Ata 01) 

 

Quanto à conjunção aditiva e, esta cumpre, por sua vez, a função de ligação, 

indicando a adição das ações desenvolvidas no transcorrer da audiência, conforme 

ilustra o fragmento da ata 03. 

 

“Aberta à audiência e relatado o processo, não havendo comparecido o 
advogado subscritor da defesa e inexistindo carta de preposição legitimando 
a atuação da preposta, este Juízo deixa de receber a contestação trazida 
para a audiência e seus respectivos documentos.” (Ata 03) 
 

 

A função de balizamento, por sua vez, pode ser observada por meio da 

conjunção adversativa entretanto, marcando a articulação entre os parágrafos e, 

com efeito, o posicionamento de oposição e discordância entre as ideias propostas. 

 
 

Entretanto, diante do reiterado pronunciamento do Excelso Supremo 

Tribunal Federal sobre a matéria, e mais recentemente em decorrência da 
decisão proferida na Rd nº 8880, em 28/08/2009, publicada no DJE nº 167, 
de 03/09/2009, interposta contra decisão deste Regional (RT nº XXXXXXX), 
que teve como relatora a Eminente Ministra XXX XXX, a situação do 
entendimento anteriormente esposado encontra-se por demais superado e 
insustentável. (Ata 03) 

 

 

4.3.2 A coesão nominal 

 

Os mecanismos da coesão nominal têm, de um lado, a função de introduzir 

os temas e/ou personagens novos, e, de outro, a de assegurar sua retomada ou sua 

substituição no desenvolvimento do texto. Assim, as unidades que realizam esses 

mecanismos são chamadas de anáforas e podem ser evidenciadas por meio de 

pronomes pessoais, relativos, demonstrativos, possessivos e alguns sintagmas 

nominais (cf. BRONCKART, 2012, p. 124). 

Para Bronckart (2012), as funções de coesão nominal podem ser de 

introdução ou de retomada. A função de introdução consiste em marcar no texto a 

inserção de uma unidade de significação nova (ou unidade de fonte), que é a origem 

de uma cadeia anafórica e é, geralmente, realizada por um sintagma nominal 
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indefinido. A função de retornada, por sua vez, incide em reformular essa unidade 

fonte (ou antecedente) no decorrer do texto e é, no geral, realizada pelas diversas 

anáforas pronominais, assim como por sintagmas nominais cujos determinantes são 

definidos. 

Nesses termos, podemos evidenciar que são numerosos os processos 

anafóricos presentes nas atas em estudo, tanto das categorias de anáforas de 

ordem pronominal, quanto das de ordem nominal. No que diz respeito à anáfora 

pronominal, observamos que ela se presentifica em diversas partes das atas 

estudadas, conforme podemos perceber nos seguintes destaques: 

 

Sem mais provas ou requerimentos este Juízo encerrou a instrução. (Ata 
07) 
 
A parte autora da ação vindica indenização decorrente de acidente de 
trabalho. Logo, exsurge a necessidade de prova robusta que forme a 
convicção do julgador em relação à possível existência e extensão dos 
danos alegados. Perscrutar-se-á, ainda, sobre o comprometimento ou não 
da capacidade laborativa do trabalhador e, em caso positivo, o grau de sua 
incapacidade, a viabilidade de sua reabilitação ou readaptação, a existência 
ou não de lesões estéticas e a confirmação de que as lesões afetaram os 
membros, órgãos ou funções do trabalhador. (Ata 08) 
 
Cientes as partes, que deverão comparecer para prestar seus depoimentos 
pessoais, sob pena de confissão, na forma da Súmula nº 074 do Colendo 
TST, bem como de que trarão suas testemunhas independentemente de 
notificação, sob pena de preclusão e cientes também que deverão ser 
concluídos todos os atos necessários para o encerramento da instrução 
processual. (Ata 08) 
 
Pela ordem, a advogada da reclamada pediu a palavra para requerer que 
fosse aplicada a pena de confissão ao reclamante, considerando que não 
havia sido facultada a sua presença nesta sessão [...] (Ata 10) 

 
[...] nomeando em substituição a perita Dra. XXX XXXXXX, que deverá ser 
notificada para apresentar o competente laudo até XX/XX/2014, prazo este 
que deverá ser igualmente observado pelos assistentes técnicos 
eventualmente indicados pelas partes.  (Ata 10) 
 
Não havendo acordo, o(a) advogado(a) do(a) reclamado(a) formulou defesa 
escrita em 76 laudas, acompanhada de procuração, carta de preposto e 
vários documentos, que exibidos à parte contrária, esta requereu prazo 
para falar sobre os documentos. Prazo deferido de 10 dias, a contar do dia 
XX/XX/2013. (Ata 14) 
 
A advogada do autor insistiu na juntada de tal documentação, ressaltando 
que seu cliente tem todos os comprovantes de entrega efetuados durante o 
seu contrato de trabalho. (Ata 16) 
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Como podemos observar nos destaques evidenciados nas atas (07, 08, 10, 

14 e 16), a função de retomada está presente nos fragmentos apresentados, por 

meio dos pronomes (este, sua, seus, seu, esta), cuja atribuição é determinada pelos 

sintagmas nominais de forma definida (marcados/delineados).  

Seguindo a proposta, Bronckart (2012, p. 270) afirma que algumas 

ocorrências de pronomes pessoais, em particular de primeira e segunda pessoa, 

podem não se inscrever em uma cadeia anafórica e remeter diretamente a uma 

instância exterior ao texto (ao agente produtor ou a seus destinatários). Trata-se, 

portanto, de pronomes dêiticos. Corroborando isso, temos alguns exemplos de 

dêixis encontrados nas atas analisadas:  

 
Pelo Juízo foi dito que determina a notificação da testemunha XXX 
XXXXXX, com endereço à Rua XXX XXX, nº XXXXX, Conjunto XXX XXX, 
RN. Determina, ainda, a notificação da testemunha XXX XXXXXX, que 
trabalhou junto com a reclamante à época e se encontra hoje 
recuperando-se de uma cesariana, sendo necessária a sua notificação na 
Rua XXX XXXXXX, Nº XXXX, B1, apartamento XXX, Condomínio XXX XXX, 
RN, devendo o advogado comprovar a impossibilidade de comparecimento 
dessa testemunha na data de hoje, sob pena de a mesma não ser ouvida 
na próxima audiência. Prazo de 05 dias para esta comprovação. (Ata 30) 
 
Em XX de XX de 2013, na sala de sessões da MM. XX VARA DO 
TRABALHO DE XX/RN, sob a direção do Exmo(a). JuizXXX XXXXXX, 
realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe. (Ata 05) 

Dispõe a decisão de Sua Excelência, dentre os pontos fundamentais [...] 
(Ata 03). 

Fica concedido ao (à) Ilustre Perito(a) prazo até o dia XX/XX/2013 para a 
entrega do laudo pericial, prazo esse a ser igualmente observado pelos 
assistentes técnicos, se indicados pelas partes. (Ata 12) 

[...] Fica o Senhor Perito com a faculdade de solicitar documentos e 
exames às partes, realizar entrevistas e tomar depoimentos, sejam das 
partes ou de terceiros, bem como visitar o ambiente de trabalho e as 
instalações do estabelecimento do réu. (Ata 22) 

 

A ata 30 focaliza três exemplos de dêixis de natureza temporal.  No primeiro 

termo, à época, para que seja compreendido adequadamente, necessita de 

informações do momento da enunciação. Essa expressão faz referência a um 

determinado tempo anterior ao momento da ocorrência do texto. 

Com relação ao advérbio hoje, ressaltado em dois momentos do mesmo 

parágrafo que compõe a ata 30, percebemos que ele pressupõe uma divisão de 

tempo em segmentos de um dia (hoje, ontem e amanhã), sendo, portanto, esses 

advérbios também considerados como dêixis de tempo. 
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Os exemplos em destaque nas atas apresentadas (05, 03, 12 e 22) mostram 

a evidência da dêixis de cunho social, uma vez que marca a relação hierárquica 

existente entre os participantes da interação discursiva e seus respectivos papéis na 

audiência. Sinaliza essa espécie de dêixis o uso de pronomes de tratamento. Dessa 

forma, o tratamento de respeito é uma das características evidentes nos textos da 

esfera jurídico-trabalhista. Neles, o uso de pronomes de tratamento indicam 

formalidade e, sobretudo, a referência a pessoas de acordo com cargos que 

assumem e posição que ocupam, especialmente quando essa posição se situa no 

domínio do judiciário.  

Também podemos observar em algumas atas que constituem nosso corpus 

a supressão de pronomes. Essa ação, segundo Bronckart (2012), é compreendida 

como a marca ―ø‖, a qual pode ser considerada como produto de transformação, 

mais especificamente de apagamento de um pronome, tratando-se, portanto, uma 

elipse. 

É ilustrativa a ocorrência dessas marcas nos trechos das atas subsequentes:  

 

(Omissão do pronome demonstrativo “esse”) O Juízo concede vistas do 
laudo ao advogado do autor nesta oportunidade que ressalta nenhuma 
objeção a oferecer. Estando ausente a XXX resta prejudicada a 
manifestação nesta oportunidade sobre o laudo ofertado. (Ata 02) 
 
Recusada a primeira proposta de acordo, a reclamada apresentou defesa 
em 12 laudas, acompanhada de procuração e diversos documentos que, 
concedido vistas à parte adversa, (Omissão do pronome pessoal “ela”) 
disse que requeria prazo para se pronunciar, o que foi deferido, 
concedendo-se prazo de 10 dias, a partir de XX/XX/2013, para que o 
reclamante se pronuncie sobre os documentos e forneça maiores elementos 
sobre a sucessão de pessoas jurídicas de que trata o caso. (Ata 05)  

 

É possível observar nos exemplos apresentados o apagamento do pronome 

demonstrativo esse na ata 02 e do pronome pessoal de terceira pessoa do singular 

ela na ata 05.   

Sobre a categoria da anáfora nominal, a qual, para Bronckart (2012, p 270), 

―é composta por sintagmas nominais de diversos tipos‖, podemos afirmar que ela se 

apresenta em todas as atas que compõem o nosso corpus. Desse modo, 

destacamos a presença dessa anáfora nas referências feitas nas atas de 

audiências, por exemplo, aos litigantes, aos representantes legais, exercendo, por 

sua vez, a função de retomada, conforme é possível observar a seguir:  
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Quadro 18 - Ata de audiência 13 do dia XX/XX de 2013. 

Presente o (a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a),  Dr(a). XX XXX XX, 
OAB nº XX XX/RN. 

Presente o preposto do (a)reclamado XXX XXX e XXX XXX. Acompanhado (a) 
do(a)advogado(a), Dr(a). XX XXX XX, OAB nº XX XX/RN. 

DEPOIMENTO PESSOAL DO (A) RECLAMANTE: que trabalhou para a reclamada 
entre 19 de agosto de 20XX e 13 de fevereiro de 20XX, na função de Pintor; que trabalhadas 
07h00min até as 12h00min e das 13h00min até as 17h00min, de segunda a sexta; que às vezes 
não gozava do intervalo intrajornada; que trabalhava dois finais de semana por mês, sábado e 
domingo, no mesmo horário da semana; que trabalhou em férias, a exemplo do feriado da 
Padroeira de Natal, Natal, Semana Santa; que recebia por quinzena, entre R$ XXX,00; que 
deveria receber R$ XXX,00 por mês; que sua CTPS ficou retida no escritório, tendo sido 
devolvida após um ano, sem assinatura; que passou a receber sacolão após um ano; que se 
deslocava de sua residência para o local da obra, a pé, cuja distância era de dois quilômetros; 
que teve várias obras nesse período e que sempre ficavam a essa distância de sua casa; que a 
empresa sempre tinha serviços de pintura; que quando não estava pintando as casas estava 
retocando as casas que já tinham sido vendidas; que recebia o seu salário em cheques e 
recebia na boca do caixa; que o depoente nunca trabalhou em nenhuma obra fora da região do 
município de XXX XXXXXX; que o depoente não trabalhou a empresa XXX; que conhece o Sr. 
XXX XXX e sabe dizer que tal pessoa já foi sócio da reclamada e que trabalhou para esse 
senhor durante duas semanas e somente foi trabalhar para tal pessoa porque a empresa 
XXXXX estava fraca de obras; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. 

DEPOIMENTO PESSOAL DO (A) PREPOSTO (A) DO(A) RECLAMADO(A): que 

trabalha para a reclamada desde abril de 20XX; que nunca chegou a trabalhar com o 
reclamante; que a empresa tem atualmente vinte e dois funcionários e todos têm carteira 
assinada; que no local das obras tem refeitório e banheiro químico. Nada mais disse, nem lhe 
foi perguntado. Ass.__________________________________________ 

O advogado do reclamante requereu prazo para junta Ata de Audiência, onde, 
segundo alega, diverge o depoimento do Preposto ali prestado com o depoimento deste ora 
prestado. Esse Juízo defere o prazo de cinco dias, a contar de XX/XX/2013, para a juntada de 
tal documento. 

Diante do depoimento do Preposto de que todos os seus funcionários são 
registrados, determina o Juízo que a empresa reclamada junte, em cinco dias, a contar de 
XX/XX/2013, cópia do registro de seus empregados e cópia do XXX dos últimos três anos.  

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Os destaques em negrito do Quadro 18 evidenciam a ocorrência da anáfora 

nominal desempenhando o papel de retomar os sintagmas nominais apresentados 

ao longo do gênero em foco, definindo, dessa forma, as referências feitas 

respectivamente ao reclamante, ao preposto do reclamado, ao advogado do 

reclamante e ao depoimento do preposto. 

No tocante à focalização das anáforas nominais com função de introdução, 

ressaltamos que as mesmas também se presentificam no nosso corpus, mas com 

menor recorrência. Exemplos disso são encontrados nos trechos em destaque 

abaixo: 

 

Considerando o pleito de insalubridade, e havendo concordância das partes 
como medida de economia processual, resolveu este Juízo utilizar como 
prova emprestada o laudo apresentado nos autos da reclamatória nº 
XXX/XXX. Para tanto deve a Secretaria extrair cópia anexando aos 
presentes autos. (Ata 01) 
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Após a data limite para entrega do laudo, XX/XX/2014, as partes têm, 
INDEPENDENTE DA NOTIFICAÇÃO, o prazo comum e preclusivo de 5 dias 
para manifestação sobre os laudos. Durante o prazo para manifestação 
sobre os laudos, os autos não poderão ser retirados da Secretaria para fins 
de carga. (Ata 08) 

 

Podemos observar nos trechos em negrito das atas a evidência da anáfora 

nominal exercendo a função de introdução, uma vez que não há como saber pela 

textualização das atas qual ―a secretaria que deve extrair cópia e anexá-las aos 

presentes autos (Ata 01)‖, nem ainda qual ―a secretaria em que os autos não 

poderão ser retirados (Ata 08)‖.  

 

4.3.3 A coesão verbal 

 

Os mecanismos de natureza verbal são vistos por Bronckart (2012) como 

mecanismos que asseguram a organização temporal e/ou hierárquica dos processos 

(estados, acontecimentos ou ações) no texto e são essencialmente realizados pelos 

tempos verbais (BRONCKART, 2012, p. 126-127). 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que, em linhas gerais, o tempo verbal 

predominante no gênero em estudo são os verbos indicativos de ação. Como 

exemplos desses verbos, temos: [...] ―realizou-se audiência relativa ao processo 

identificado em epígrafe‖ (Ata 02); ―Que recebeu a importância de R$ 1.500,00 

relatada no recibo anexado na defesa [...]‖ (Ata 01); ―Recusada à primeira proposta 

de acordo, a reclamada apresentou defesa em 18 laudas, acompanhada de 

procuração, carta de preposição e documentos que, concedido vistas à parte 

adversa, disse que: impugna os cartões de ponto [...]‖ (Ata 06). 

Assim, no desejo de evidenciar a organização temporal nas atas de 

audiências em perspectiva, exemplificaremos com mais detalhes a ocorrência dos 

verbos indicativos de ação por meio dos Quadros 19 e 2049: 

 

 

 

 

                                                             
49

 Os destaques nos Quadros 18 e 19 estão em negrito e sublinhado, haja vista que em ambas as 
atas já consta o uso do negrito pelos autores. 
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Quadro 19 – Ata de audiência 14 do dia XX/XX de 2013. 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 
XX VARA DO TRABALHO DE XXX/RN 

Complexo Judiciário Trabalhista do Rio Grande do Norte 
Av.XXX , XXX, XX andar – XXX – XXXl/RN – CEP:XXXX 

 
ATA DE AUDIÊNCIA 

PROCESSO: XXXXXXX (RTOrd) 
RECLAMANTE:XXX XXX XXX 
RECLAMADO: XXX XXXXXX 

 
Em XX de novembro de 2013, na sala de sessões da MM. XX VARA DO TRABALHO 

DO XXX/RN, sob a direção do Exmo(a). XXX XXXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe. 

Às 09:20h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a).XXX XXX XXX, 
OAB nº XXX XXX/CE. 

Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). XXX XXXXXX, acompanhado(a) dos(a) 
advogados(a), Dr(a). XXX XXXXXX, OAB nº XXXX/RN e Dr(a). XXX XXXXXX , OAB nº 
XXXX/RN. 

Não havendo acordo, o(a) advogado(a) do(a) reclamado(a) formulou defesa escrita em 

76 laudas, acompanhada de procuração, carta de preposto e vários documentos, que exibidos à 
parte contrária, esta requereu prazo para falar sobre os documentos. Prazo deferido de 10 dias, 

a contar do dia XX/XX/2013. 
Pela ordem o advogado da parte reclamada requereu que este Juízo apreciasse os 

pedidos contidos nas letras "j" a "m", fls. 74 e 75 da defesa. Indagado o reclamante se 
concordava com a quebra de seu sigilo médico disse não concordar, pelo que este Juízo 
indeferiu o pedido da letra "j". Pelos mesmos moldes indefere-se o pedido da letra "k", por se 
tratar documento pessoal do reclamante. Este Juízo determinou a expedição de Carta 

Precatória, para a oitiva das testemunhas indicadas nas letras "l" e "m" da defesa. 
O reclamante também requereu a oitiva de testemunha, por Carta Precatória, tendo 

este Juízo deferido o prazo de dez dias para que o mesmo apresente o endereço completo da 
mesma. 

Fica facultada as partes a apresentação de perguntas para que sejam efetuadas às 
testemunhas indicadas para oitiva por Carta Precatória. 

Alçada fixada nos termos da inicial. 
Para realização de audiência de continuação designa-se a data de XX/XX/2014, às 

XXh30min, com advertência do art. 844 da CLT e Súmula74 do TST e restando cientes as 
partes de que a audiência é para todas asprovas, inclusive testemunhais, sob pena de 
preclusão. 

Cientes os presentes. 
Audiência encerrada às 09h36min. 

XXX XXXXXX 
Juiz do Trabalho 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

 



132 
 

 

Quadro 20 – Ata de audiência 20 do dia XX/XX de 2013. 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

XX VARA DO TRABALHO DE XXX/RN 
Complexo Judiciário Trabalhista do Rio Grande do Norte 
Av.XXX , XXX, XX andar – XXX – XXXl/RN – CEP:XXXX 

 
ATA DE AUDIÊNCIA 

PROCESSO: XXXXXXX (RTOrd) 

RECLAMANTE: XXX XXXXXX 
RECLAMADO: XXX XXXXXX 
 

Em XX de setembro de 2013, na sala de sessões da MM. XX VARA DO TRABALHO DE 
XXX/RN, sob a direção do Exmo(a). Juiz XXX XXXXXX, realizou-se audiência relativa ao 
processo identificado em epígrafe. 

Às 08:40h, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, 
apregoadas as partes. 

Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a).XXX XXX XXX, 
OAB nº XXXXX/RN. 

Ausente o(a) reclamado(a) e seu advogado. 
INSTALADA A AUDIÊNCIA E RELATADO O PROCESSO Verificou este Juízo que a 

notificação enviada ao reclamado não obteve êxito pelos Correios, visto que o endereço 
estaria incompleto. O reclamante, por sua vez, retifica o endereço informado na inicial, 
para fazer constar que o número correto é 28, requerendo a citação da parte por meio do 
Sr. Oficial de Justiça. O reclamante informa ponto de referência para orientar as 
diligências do oficial de Justiça, qual seja: POR TRÁS DO SHOPPING XXX XXXXXX. 

Para realização de nova audiência INICIAL designa-se a data de XX/XX/2013, às 
08h35min. 

Audiência encerrada às 08h46min. 
XXX XXXXXX 

Juiz do Trabalho 
Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Os exemplos em destaque nos Quadros 19 e 20 ilustram a presença 

recorrente dos verbos no modo indicativo do gênero em escopo.  Dessa maneira, 

destacamos os verbos (realizou-se, requereu, indefere-se, verificou, designa-se) 

como os mais utilizados pelos produtores das atas, tendo em vista que esse gênero 

expressa as ações deliberadas nas audiências, assim como norteia e explicita as 

tarefas que devem ser realizadas pelos litigantes, advogados, secretarias das varas, 

e/ou outras, que colaboram com o desenvolvimento das atividades na esfera 

jurídico-trabalhista.  

De acordo com Bronckart (2012, p. 279), ainda que a tradição gramatical 

restrinja-se usualmente à distinção entre os verbos de estado e os verbos de ação, 
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os aspectólogos assumem geralmente as classes de verbos: de estado, de 

atividade, de realização e de acabamento.  

Para o citado autor, esses verbos são concebidos como: 

a) verbos de estado – remetem a processos estáveis, excluindo qualquer 

forma de mudança; 

b) verbos de atividade – remontam a processos dinâmicos durativos e não 

resultativos; 

c) verbos de realização – relacionam a processos dinâmicos, não durativos 

e resultativos; 

d) verbos de acabamento – remetem a processos dinâmicos, não durativos 

e resultativos. 

 

Em face dessa classificação, destacamos que os verbos de acabamento são 

os que retratam mais propriamente as ações apresentadas nas atas de audiências, 

haja vista que o gênero contempla a sequência de procedimentos ocorridos na 

sessão, o que inclui: apresentação dos litigantes, recebimento da defesa, 

depoimentos das partes e das testemunhas, tentativas de conciliação, razões finais, 

data de julgamento, ciência das partes e encerramento da audiência.  

Nesse sentido, a audiência demanda dinamicidade em função do próprio 

tempo estabelecido para a sua ocorrência. Não se configura como um processo 

durativo e necessita apresentar resultados no que se refere aos encaminhamentos e 

ações a serem executados pelos membros envolvidos no processo, seja de forma 

direta ou indireta.  

Com relação à flexão de tempo e modo dos verbos observados nas atas 

analisadas, podemos assegurar a presença com maior recorrência de verbos no 

modo indicativo, flexionados em terceira pessoa. Assim, no gênero estudado temos 

a presença de verbos nos tempos presente, futuro do presente, pretérito perfeito, 

pretérito imperfeito e futuro do presente, todos do modo indicativo. 

Exemplificando isso temos os fragmentos das atas (01, 03, 06 e 26), os 

quais ilustram a presença desses tempos verbais no gênero em foco: 
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“DEPOIMENTO PESSOAL DO(A) RECLAMANTE: Que entregará neste 
Juízo em 48 (quarenta) e oito horas a CTPS do autor; que o horário de 
trabalho do reclamante corresponde ao efetivamente declinado”. (Ata 01) 
 
“Em XX de janeiro de 2013, na sala de sessões da MM. XX VARA DO 

TRABALHO DE XXX/RN, sob a direção do Exmo(a). Juiz XXX XXXXXX, 

realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.” (Ata 

03) 

“Recusada à primeira proposta de acordo, a reclamada apresentou defesa 
em 18 laudas, acompanhada de procuração, carta de preposição e 
documentos que, concedido vistas à parte adversa, disse que: Impugna os 
cartões de ponto, pois além de não refletirem a realidade do tempo 
trabalhado, apresentam rasuras; impugna-se também, a escala de 
revezamento por não representar a realidade dos fatos.” (Ata 06) 
 
“DEPOIMENTO DA 2ª TESTEMUNHA DO RECLAMADO PRINCIPAL: Sr. 
XXX XXXXXX, RG: XXX XXXX, brasileira, solteira, do lar, residente na Rua 
XXX XXX, Nº XXX, XXX/RN. Testemunha compromissada na forma da Lei, 
ao ser inquirida respondeu: Que entrou com uma ação contra o Sr. XXXX 
XXX as suas horas extras e como ele não pagou, a depoente entrou na 
justiça; que a depoente trabalhava das 08:00 às 16:00, mas sempre saia às 
17:00; que a depoente trabalhava na limpeza, lavava pratos e servia a 
carne do almoço [...]”. (Ata 26) 

 

Conforme podemos perceber nas atas acima, há uma variação na flexão dos 

verbos em termos de tempos verbais, embora eles permaneçam no mesmo modo 

verbal, ou seja, no indicativo. Desse modo, temos na ata 01 o destaque no termo 

―entregará‖, que se encontra flexionado no futuro do presente do indicativo. Quanto 

à palavra em negrito na ata 03 ―realizou-se‖ representa a flexão do verbo no pretérito 

perfeito do indicativo na conjugação pronominal reflexa. O termo em evidência na 

ata 06, ―apresentou‖, está flexionado no pretérito perfeito do indicativo. Por fim, as 

palavras em destaque na ata 26, ―trabalhava e lavava‖, apresentam a flexão verbal 

no pretérito imperfeito do indicativo.  

Ademais, destacamos que, além dos verbos de ação, as atas de audiências 

ainda apresentam como traço linguístico os verbos performativos, os quais são 

utilizados, principalmente, na abertura e no desfecho do gênero. A esse respeito, 

temos os desfechos das atas 06 e 08, nos quais as formas verbais em negrito 

indicam a ocorrência dos performativos: 

 

As partes não têm outras provas a produzir. 
Fica encerrada a instrução processual. 
Razões finais orais remissivas. 
Conciliação final rejeitada. 
Para JULGAMENTO designa-se a data de XX/XX/2013. 
Cientes os presentes (Súmula 197 do col. TST). 
Audiência encerrada às 10h07min. 
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XXX XXXXXX 
Juiz do Trabalho (Ata 06) 
 
Sessão de continuação para o dia XX/XX/2013, às 10h30min. 
Cientes as partes, que deverão comparecer para prestar seus depoimentos 
pessoais, sob pena de confissão, na forma da Súmula nº 074 do Colendo 
TST, bem como de que trarão suas testemunhas independentemente de 
notificação, sob pena de preclusão e cientes também que deverão ser 
concluídos todos os atos necessários para o encerramento da 
instrução processual. 
Audiência encerrada às 08h51min. 
XXX XXXXXX 
Juiz do Trabalho (Ata 08) 

 

Esses verbos, ao contrário dos demais, realizam ações ao invés de 

descrevê-las, e essas ações constituem atos jurídicos. Na utilização dos 

performativos, tem-se a configuração de um fazer que se efetiva simultaneamente 

ao dizer. 

Os performativos assumem como característica principal a concepção da 

linguagem como forma de ação ou de efetivação de atos. Nesse sentido, a inserção 

desses verbos no texto jurídico representa o espaço de concretização da linguagem 

legal em suas diversas finalidades comunicativas específicas da seara.  

Segundo Warat (1984), os atos de fala jurídicos pressupõem a existência de 

um órgão dotado de autoridade para significar e de um corpo normativo, que habilita 

o emprego dos termos, com a função de constituir situações fáticas. Dessa forma, 

são verbos performativos os enunciados que nomeiam, decretam, autorizam, 

proíbem, condenam, absolvem e tantos outros que constituem as ações jurídicas. 

Os enunciados em que se inserem os performativos, de acordo com Cervoni 

(1989), não descrevem, não relatam, tampouco se dispõem a constatar algo. Sua 

enunciação é a própria execução da ação. Assim, ao textualizar nas atas o 

encerramento da instrução processual, os magistrados efetivam uma ação jurídica.   

Conforme Austin (1990), para que o dizer se configure como a efetivação de 

uma ação, é necessário muito mais que um simples proferimento, pois, além desse 

dizer, é fundamental que esses enunciados sejam também expressos por pessoas 

autorizadas e em situações específicas. 

Nesses termos, podemos afirmar que o uso dos performativos em atas 

jurídico-trabalhistas revela a obrigatoriedade das ações estabelecidas por 

magistrados. Desse modo, após o proferimento de uma ação na textualidade do 
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gênero, tem-se como certa a sua execução dada a autoridade exercida pelos juízes 

no exercício de suas funções. 

 Nesse contexto, os jurilinguistas Sourioux e Lerat (1975 apud Maciel, 2008), 

distinguem, na linguagem jurídica, duas categorias de verbos performativos, os 

stricto sensu e os constativos oficiais.  

Para eles, os performativos stricto sensu assumem a forma dos 

performativos austinianos clássicos. Correspondem a compromissos individuais 

assumidos perante a lei e são enunciados na primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo de um verbo declarativo, como prometer, jurar, reconhecer, 

quitar, confessar, constituir, instituir, legar, dentre outros. 

Os constativos oficiais, por sua vez, diferem dos primeiros pelas condições 

institucionais de seu funcionamento e pelas marcas gramaticais que apresentam. 

Eles configuram a interpretação oficial de ações com efeito jurídico. Não se 

expressam na primeira pessoa da voz ativa, mas na terceira pessoa do singular, 

tanto na voz ativa, como na voz passiva. Manifestam decisões executórias 

expressas por verbos, tais como: promulgar, sancionar, decretar, criar, instituir, 

ordenar, revogar, anular, proibir, autorizar, permitir, incumbir, vedar, dentre outros 

(MACIEL, 2008). 

Com base nessa categorização, podemos afirmar que os verbos 

performativos observados nas atas de audiências jurídico-trabalhistas se inserem na 

categoria dos constativos oficiais, face a evidência de formas verbais como: ―por 

ordem do mesmo foram apregoados os litigantes”, “fica encerrada”, “este Juízo 

encerrou a instrução”, dentre outras. Esses performativos se presentificam tanto na 

abertura das atas de audiências, quanto no desfecho do gênero.  

 

4.3.4 As modalizações nas atas de audiências 

 

As modalizações, segundo Bronckart (2012), têm como finalidade geral 

traduzir, a partir de qualquer voz enunciativa, os diversos comentários ou avaliações 

formulados a respeito de alguns elementos do conteúdo temático. Dessa maneira, 

pertencem à dimensão configuracional do texto e contribuem para o estabelecimento 

de sua coerência pragmática ou interativa, orientando o destinatário na interpretação 

de conteúdos. 
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Em face das múltiplas classificações assumidas pelas modalizações, desde 

a antiguidade grega até a atualidade, Bronckart (2012) seleciona quatro funções do 

fenômeno para análise, inspirando-se na teoria dos três mundos herdada de 

Habermas (1987). Sendo assim, destaca as modalizações lógicas, deônticas, 

apreciativas e pragmáticas. 

As modalizações lógicas, deônticas e apreciativas consistem na avaliação 

do conteúdo temático, sendo a primeira a partir do mundo objetivo, a segunda a 

partir do mundo social, e a terceira, a partir do mundo subjetivo. Quanto às 

modalizações pragmáticas também situadas no mundo subjetivo, estas contribuem 

para a explicitação de alguns aspectos da responsabilidade de uma entidade 

constitutiva do conteúdo temático, tais como: personagem, grupo, instituição etc.  

Identificamos a ocorrência dos quatro tipos de modalizações no nosso 

corpus; no entanto, salientamos que as modalizações deônticas se presentificam 

com maior incidência, conforme ilustra o Gráfico 03. 

 

Gráfico 03: Incidência das modalizações nas atas de audiências. 

 
Fonte: Elaborado pela própria autora (2015). 

 

Pelos percentuais expostos no Gráfico 03, observamos que as modalizações 

deônticas e lógicas são as com maior incidência nas atas: a primeira, com 63%, 

indica a construção do texto com foco na representação de mundo voltado para o 

social, mais especificamente, que avalia os fatos, depoimentos, testemunhos à luz 

dos valores sociais, tais como aceito, desejável, proibido. Quanto à segunda, com 
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28%, é representada pelo mundo objetivo, com olhar para o valor de verdade do que 

é enunciado.  

As modalizações deônticas são marcadas nas atas, principalmente, pelo 

verbo auxiliar modal dever e representa uma obrigação. Em outras palavras, isto 

significa dizer que as partes e/ou representantes legais em que foram atribuídas 

determinadas ações devem executá-las conforme o estabelecido em audiência. 

A seguir, temos alguns fragmentos das atas em estudo, em que são 

evidenciadas as modalizações de natureza deônticas: 

 

[...] Cientes as partes que deverão comparecer para depoimento pessoal, 

sob pena de confissão. (Ata 04) 

 

[...] Durante o prazo para manifestação sobre os laudos, os autos não 

poderão ser retirados da Secretaria para fins de carga. (Ata 08) 

 

Considerando a existência de pedido de adicional de insalubridade, o Juiz 

determina a realização de perícia técnica, nomeando para o encargo o Dr. 

XXX XXXXXX, que deverá entregar laudo conclusivo no prazo de 30 dias, 

a contar de XX/XX/2013. É obrigatória a presença do reclamante no 

momento da realização da perícia, ficando facultado ao demandado ser 

representado – por ocasião do ato de realização da perícia – somente pelo 

assistente técnico. (Ata 08) 

 

É possível observar nos trechos em destaque das atas a ocorrência das 

modalizações deônticas, as quais se estabelecem no contexto da obrigatoriedade, 

determinando e orientando ações a serem cumpridas. 

No que concerne à observância das modalizações lógicas no gênero, 

percebemos que elas colaboram com a apresentação de modo mais objetivo das 

situações de trabalho apresentadas nas atas de audiências. Desse modo, 

ressaltamos, mediante os fragmentos em negrito a seguir, que os conteúdos 

temáticos são avaliados perante as condições de verdade. Assim, o termo 

necessária pode ser compreendido como um apelo, uma espécie de estratégia 

persuasiva. Sobre o termo ―comprovadamente‖, observamos que sua ocorrência 

representa um demarcador de condição de verdade.  

 

Em face do pleito autoral alusivo ao ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

necessária à produção de prova pericial específica; pelo que, deverá a 

Reclamada, até a data de XX/01/2014, consignar em Juízo o montante de 

XXX, 000, a título de ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS [...] 

(Ata 26) 
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[...] A FORMULAÇÃO DE QUESITOS, desde que pertinentes ao ponto 

controvertido, assim como a INDICAÇÃO de ASSISTENTES TÉCNICOS 

comprovadamente habilitados como Engenheiro de Segurança do 

Trabalho ou Médico do Trabalho. (Ata 26) 

 

 

Quanto à focalização da modalização apreciativa, a qual acontece com 

menor ênfase no corpus analisado – cerca de apenas 3% –, podemos perceber, no 

fragmento a seguir, o despertar para a avaliação/julgamento de determinada 

atividade laboral.  

 

[...] Se havia, ou não, PROTEÇÃO COLETIVA adequada e suficiente a 

proteger eficazmente o Reclamante dos possíveis riscos à integridade 

física. (Ata 26) 

 

Sobre as modalizações pragmáticas, com incidência de 6% no corpus, estas 

também se apresentam nas atas no sentido de exigir o cumprimento de um papel 

e/ou determinada ação, sobretudo, a partir da representação dos verbos poder, 

dever e fazer, conforme é possível visualizar nos seguintes trechos em destaque: 

 

[...] Para tanto deve a Secretaria extrair cópia anexando aos presentes 

autor. (Ata 01) 

 

[...] Tendo em vista que o esclarecimento de tais pontos só poderá ser 

analisado criticamente com o auxílio de conhecimento técnico e 

especializado, da área médica e ocupacional, resolve o Juízo, com espeque 

no art. 145, do CPC, determinar a produção da prova pericial. (Ata 08) 

 

Nos destaques das atas 01 e 08, as modalizações pragmáticas se reportam 

à demanda de atividade a ser realizada por agente especializado ou segmento 

responsável pelo fazer proposto e/ou requerido por autoridade dirigente da sessão.  

Assim, a menor incidência das modalizações pertencentes à representação 

de mundo com viés objetivo indica um caráter de imparcialidade e neutralidade dos 

magistrados na construção das atas de audiências.  
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4.3.5 Processos de retextualização presentes no gênero ata de audiência 

 

Os processos de textualização e retextualização50 da ata de audiência 

acontecem concomitantemente com o desenvolvimento da sessão. O termo 

retextualização representa a passagem do texto falado para o texto escrito, 

conforme estabelece Marcuschi (2010a). Nesse sentido, observamos que o gênero 

em estudo passa por esse processo de transição, ocorrendo primeiro no plano da 

oralidade e, na sequência, materializando-se no plano escrito, mediante registro.  

Confirmando isso, é ilustrativo o testemunho do colaborador M1, que declara: 

 

Ela (a ata) é o instrumento mais fiel e eu diria/ mais/ a/ mais real disponível 

a todos. Eu digo ao juiz pela segurança com que ele pode sedimentar todo 

tipo de comportamento/ todo tipo de evento/ todo tipo de acontecimento que 

acontece naquele momento de oralidade da audiência. Então a ata é o 

instrumento mais importante pra todas as partes e pra o juiz porque ela 

sedimenta tudo o que acontece. Então ela/ o plano da oralidade/ ele é 

transcrito numa linguagem que a gente utiliza/ é/ dentro da/ da/ da ata/ e a 

gente tem sempre muito cuidado de num/ não acontecer uma/ uma/ de 

forma dúbia/ duvidosa também aquilo que tá sendo colocado. É tanto que 

as partes/ tanto os advogados quanto o juiz sempre fica muito atentos na 

forma como aquele/ há aquela transcrição daquele resumo/ do que 

aconteceu e que foi (incompreensível) no plano oral. (M1) 

 

O dizer de M1 evidencia a relação existente entre o plano oral da audiência 

e a escrita do gênero ata. Sendo assim, a audiência trabalhista se dá no plano da 

oralidade e, em seu transcorrer, ocorre o registro escrito, cuja constituição 

compreende ocorrências e encaminhamentos estabelecidos durante o evento.  

Nesses termos, o gênero ata de audiência se configura como um documento 

escrito, e sua textualização contempla o que foi dito, discutido e definido acerca do 

litígio trabalhista em uma situação formal de interação oral na instância jurídica. 

Dessa maneira, podemos afirmar que a ata de audiência se constitui a partir de um 

processo de retextualização. 

A retextualização, de acordo com Marcuschi (2010a), não é um processo 

mecânico, já que a passagem da fala para a escrita não se dá naturalmente no 

plano dos processos de textualização. Trata-se de um processo que envolve 

                                                             
50

 De acordo com Marcuschi (2010, p. 46), a expressão retextualização foi empregada por Neusa 
Travaglia (1993) em sua tese de doutorado sobre a tradução de uma língua para outra. Para o autor, 
o uso do termo retextualização, como foi empregado, segundo o capítulo do livro, se recobre apenas 
parcialmente com aquele feito por Travaglia (1993), na medida em que este também se trata de uma 
tradução, mas de uma modalidade para outra, permanecendo-se, no entanto, na mesma língua.  
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operações complexas que interferem tanto no código como no sentido, evidenciando 

uma série de aspectos que nem sempre são bem compreendidos na relação 

oralidade-escrita. 

Na escrita da ata de audiência, observamos o processo de retextualização 

na medida em que o juiz faz o interrogatório dos litigantes e testemunhas e, ao 

mesmo tempo, dita ao assistente de audiência a escrita do tópico referente aos 

depoimentos. Desse modo, conforme o magistrado vai obtendo informações 

necessárias ao entendimento do litígio, ele segue ditando e/ou norteando a escrita 

da ata para o assistente.  

Quando considera fala e escrita e as respectivas combinações quanto às 

possibilidades de retextualização, Marcuschi (2010a) apresenta um quadro em que 

focaliza quatro alternativas para essa ação: 

 

Quadro 21 – Possibilidades de retextualização. 

1. Fala           Escrita        (entrevista oral         entrevista impressa) 

2. Fala           Fala            (conferência             tradução simultânea) 

3. Escrita       Fala            (texto escrito            exposição oral) 

4. Escrita       Escrita        (texto escrito            resumo escrito) 

Adaptado de Marcuschi (2010a, p. 48). 

 

Segundo o autor, antes de qualquer atividade de transformação textual, 

ocorre uma atividade cognitiva denominada compreensão. Essa atividade que, em 

geral, se ignora ou é vista como não problemática, pode ser a fonte de muitos 

equívocos no plano da coerência do processo de retextualização.  

Nesse sentido, ao retextualizar os depoimentos para o assistente de 

audiência ou orientá-lo sobre a organização textual das atas, o magistrado 

necessariamente precisa buscar a fidedignidade sobre o dito, de modo que os 

registros na ata não comprometam o sentido das informações geradas em 

interrogatório, por exemplo.   

Acerca disso, Marcuschi (2010a) ressalta ser difícil precisar quais os limites 

entre os aspectos linguísticos-textuais-discursivos e os cognitivos, mas a indicação é 

que se trata muito mais de uma gradação do que de uma separação. Assim sendo, o 

autor apresenta uma proposta em que evidencia esses aspectos, conforme 

podemos observar no Quadro 22: 
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Quadro 22 – Aspectos envolvidos no processo de retextualização. 

 

                       Linguísticos-textuais-discursivos                                               cognitivos 

 

 

(A)                              (B)                          (C)                                            (D)               
idealização                     reformulação          adaptação                            compreensão 

eliminação                          acréscimo               tratamento da                        inferência               
completude                         substituição             sequência                             inversão      
regularização                      reordenação             dos turnos                            
generalização 

Adaptado de Marcuschi (2010, p. 69). 

 

Nesse contexto, observamos, por meio das atas em estudo, que a atividade 

de retextualização do juiz acontece principalmente no plano da eliminação, tornando 

os depoimentos mais sucintos e coesos; no plano da substituição, por compreender 

ser necessário alterar algumas expressões ditas pelos depoentes; no plano da 

reordenação, tendo em vista que, no decorrer do interrogatório, há momentos em 

que as informações obtidas precisam seguir uma ordem de tempo e espaço; assim 

como no plano da inferência, pelo fato do juiz precisar entender o que o depoente 

está tentando dizer para, posteriormente, poder retextualizar esse dizer na ata. 

Com o objetivo de ilustrar o exposto, apresentamos no, Quadro 25, 

exemplos de retextualização: 

 

Quadro 23 – Ata de audiência 02 do dia XX/XX de 2013. 

 
DEPOIMENTO DO RECLAMANTE: Que iniciou suas atividades como marteleteiro 

onde permanece por seis meses; que após este período passou a trabalhar como encarregado; 
que nunca teve CTPS anotada; que como marteleteiro trabalhava uma jornada que variava de 
seis a sete horas de trabalho iniciando as 06:00 da manhã; que a jornada poderia também 
ocorrer como marteleteiro com 04 (quatro) horas diárias; que a atividade de marteleteiro não 
tinha interrupção e se dava em turno contínuo; que a jornada de marteleteiro se dava de 

segunda a sábado; que como encarregado trabalhava das 06:00 às 11:00 e das 12:00 às 18:00 
horas, de segunda a sábado; que folgava aos domingos; que foi dispensado pela XXX XXX em 
XXX de XXX de 2011; que ao ser dispensado não recebeu qualquer pagamento ou verba 
rescisória; que soube que a atividade de mineração da XXX foi substituída por outra empresa 

mas não chegaram a trabalhar para esta outra empresa; que chegaram a trabalhar em feriados; 
que durante o período de um ano deixaram de trabalhar em média por apenas quatro feriados; 
que como encarregado administrativo do setor de subsolo inclusive os empregados que 
retiravam o material da mina e enviava para a usina de beneficiamento; que se recorda que por 
volta de XX/XX de XXX de 2011 a empresa XXX XXXXXX começou a chegar na mina com 
máquinas; que não chegou a prestar serviços com vinculação a  XXX XXX; que desconhece se 
existe exploração na XX XXX desde que a XXX XXX assumiu a mineração; que a ventilação na 
mina existia em apenas um dos setores na época da XXX XXX; Nada mais foi dito nem 
perguntado.________________________________________________________________. 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Neste exemplo, observamos a atividade de retextualização do magistrado ao 

relatar as informações do depoimento de maneira sequenciada, relatando o trabalho 

do depoente desde o início de suas atividades na empresa até o término, suas 

respectivas funções exercidas e a jornada de trabalho. Quanto aos termos em 

destaque na ilustração proposta (dispensado, verba rescisória e vinculação) 

podemos destacá-los como expressões geralmente utilizadas pelos juízes em atas, 

muitas vezes em substituição a outras palavras empregadas pelos depoentes.  

Corroborando essa discussão, ressaltamos também que os gêneros da área 

trabalhista, de modo geral, apresentam uma linguagem mais acessível aos não 

operadores do Direito, pelo fato de atender a uma heterogeneidade de profissionais, 

com formações diversificadas, que acessam a Justiça trabalhista em busca do 

cumprimento de seus direitos.  
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5 O GÊNERO ATA DE AUDIÊNCIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
GERAÇÃO DE SENTENÇAS NA ÁREA JURÍDICO-TRABALHISTA 
 

 

O gênero ata de audiência compreende, conforme já dito, um documento 

indispensável para a área jurídico-trabalhista, uma vez que sua textualização reúne 

informações capazes de nortear ações e deliberações estabelecidas em audiências 

laborais. 

Face às produções escritas realizadas nesses eventos, os magistrados, ao 

se depararem com tais documentos, encontram neles subsídios para o 

prosseguimento dos atos processuais e, consequentemente, para a prolatação da 

sentença, finalizando assim o processo no âmbito da primeira instância. Sobre essa 

questão, os testemunhos dos colaboradores M4 e M8 enfatizam: 

 

A sentença é o pronunciamento final do juízo sobre os pedidos feitos pelas 
partes no processo, quando estão presentes todas as condições para que a 
ação possa prosseguir. Ao proferir a sentença o juiz deve levar em 
consideração todas as provas que foram produzidas, especialmente durante 
as audiências e fundamentar as razões do seu convencimento na legislação 
em vigor. E nesse processo o juiz sem dúvida dialoga com outras áreas do 
direito, que não apenas a trabalhista, e do conhecimento, como psicologia, 
medicina, pedagogia, sociologia. (M4) 

A sentença/ como o próprio nome diz: sentença envolve a ideia de sentir. 
Então, embora exista todo um contexto objetivo, mas isso não dispensa o 
coeficiente de quem tá julgando bem como as concepções sobre todos os 
componentes da audiência. Como por exemplo: uma parte pediu o salário 
de setembro que não/ o valor correspondente ao salário de setembro 
porque alegou que não pagou. E ali/ é/ nós verificamos que tem um 
documento nos autos que trata do pagamento. Olha/ isso/ é/ já me induz a 
construir o julgamento de que aquele pedido é improcedente porque tem um 
recibo nos autos. Bom/ mas essa minha primeira percepção ela pode ser 
desconstruída se, por exemplo, eu observar mais adiante que quando o 
reclamante foi falar/ sobre aquele documento/ e aí exercendo o contraditório 
que é algo indispensável do processo/ ele afirmou que assinou o recibo, 
mas não recebeu o dinheiro né? E que no momento em que ele assinou o 
recibo estavam presentes três colegas que podem testemunhar que ele 
assinou e não recebeu.  Então/ é/ os próprios/ os incidentes dos autos eles 
vão de certo modo colocando as condições para a construção da decisão. E 
como nós trabalhamos no direito brasileiro com o sistema do convencimento 
motivado/ Eu só posso desconstruir uma prova por outra. Então/ se tiver 
uma que venha/ é/ em sentido contrário. E se ele alegou que tem 
testemunhas e não trouxe essas testemunhas a presunção é a que fica ali 
nos autos. Aquela/ que tem um recibo assinado por ele [..]. (M8)  

 

Conforme podemos observar nos testemunhos apresentados, as atas de 

audiências colaboram efetivamente com a produção das sentenças trabalhistas, o 
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que evidencia a importância desse documento para a esfera em que se insere. 

Dessa forma, as implicações das atas para a prolatação das sentenças incidem na 

possibilidade de revelar aos magistrados todo o ocorrido nas sessões, o que 

favorece um olhar mais aguçado em relação aos fatos e deliberações acordadas nas 

audiências.  

 O termo convencimento motivado em realce no testemunho do colaborador 

M8, expressa um direito processual que assegura a legitimidade das decisões, a 

imparcialidade do juiz e o pleno exercício do contraditório.  

De acordo com o CPC, no capítulo IV dos Poderes, dos Deveres e da 

Responsabilidade do Juiz, art. 131 ―O juiz apreciará livremente a prova, atendendo 

aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o 

convencimento‖. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º10.1973) 

Ademais, é possível ressaltar que, na própria audiência, o magistrado que 

preside a sessão tem a oportunidade de refletir/analisar sobre as percepções, 

documentos, esclarecimentos das partes litigantes e testemunhas, o que contribui 

com as ações posteriores à audiência e, consequentemente, com a prolatação da 

sentença. Corroborando isso, os colaboradores M8 e M6 declaram: 

A construção da sentença se dá em audiência e logo em seguida o que o 
juiz vai fazer/ o procedimento pra efetivar a sentença é levar em 
consideração o que ocorreu na audiência. Mas/ é/ se utilizar de seu 
coeficiente de leitura. Do seu acesso à jurisprudência mais atualizada. Do 
seu diálogo com os doutrinadores. [...] Os fóruns de discussão. Aquilo que 
ocorre/ os cursos que ele participa na sua formação continuada na escola 
judicial. E também de outros campos do conhecimento. Mesmo porque o 
próprio código do processo civil ele autoriza o juiz a decidir com base nas 
regras da experiência né? Então isso significa que ele não está obrigado a 
decidir somente com base em referências normativas em sentido estrito. 
Com base na lei. Mas há possibilidade também dele decidir com base na 
equidade. Com base naquilo que ele observa do cotidiano. Então por 
exemplo: se alguém vem aqui e diz: olhe eu trabalhava três dias sem 
intervalo. Setenta e duas horas sem intervalo. Sem dormir. Sem hora, ainda 
que ele traga testemunha disso. É pouco provável que alguém passe três 
dias sem fechar o olho. Sem ter qualquer intervalo. Sem fazer alimentação. 
Então a própria regra da experiência que nós chamamos aqui da 
razoabilidade/ ela nos desafia o tempo todo a está exercendo uma 
suspensão [..]. (M8) 

É sim levado em consideração os atos ocorridos na audiência, uma vez que 
eles ficam registrados na ata, e, como informado na resposta da pergunta nº 
06, na confecção das sentenças, se leva também em consideração a 
legislação aplicável (leis e normas coletivas) doutrina e a jurisprudência, 
havendo necessidade, em alguns casos, de se utilizar conhecimento de 
outra área do conhecimento, como psicologia, medicina, como nos casos 
em que há alegação de assédio moral, assédio sexual, doença profissional, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5925.htm#art131
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por exemplo. Acho que conhecimentos de outras áreas são bem-vindos 
porque agregam valor e podem sim melhorar a prestação jurisdicional dada. 
(M6) 

 

 

Além dos relatos efetivados nas atas, os magistrados como é possível 

observar nos testemunhos apresentados, utilizam as leis, os fóruns de discussões, 

os diálogos com os doutrinadores e juristas como subsídios para a construção das 

sentenças, e também das próprias experiências e os conhecimentos de diversos 

campos do saber, haja vista que esses profissionais atendem a processos 

trabalhistas de variadas áreas, o que requer leituras e interpretações específicas 

para o que está sendo sentenciado. Sobre esse assunto, o colaborador M8 afirma: 

[...] Hoje nós já temos muitos juízes estimulados a fazerem uma leitura das 
relações sociais não apenas do ponto de vista jurídico, mas como 
suporte/seja da história, da sociologia, da filosofia. E isso humaniza mais o 
ato de atuação do juiz no momento da sentença. Claro/ isso é uma tensão 
nossa de constantemente ter que dar conta de uma realidade do mundo 
jurídico ao mesmo que tentar oxigenar esse conhecimento com outros 
saberes. (M8) 

 

A busca por conhecimentos de outros campos do saber colabora com a 

produção de sentenças mais próximas dos fatos que estão sendo julgados, 

possibilitando maior legibilidade nas decisões jurídicas.   

O gênero sentença, de acordo com o CPC, em seu artigo 162, inciso 1º do 

digesto processual civil, compreende ―o ato pelo qual o juiz põe a termo o processo, 

decidindo ou não o mérito da causa‖. 

Para Saraiva (2010), conforme previsto no art. 458 do CPC, o relatório, a 

fundamentação e a parte dispositiva são os requisitos essenciais, obrigatórios da 

sentença, de modo que a ausência de quaisquer deles, em regra, impõe-se o 

reconhecimento de nulidade da sentença ou até mesmo da inexistência do ato 

judicial.  

O artigo 832 da CLT, seção X, determina que na decisão judicial devem 

constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das 

provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Logo: 

   

1º - Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o 
prazo e as condições para o seu cumprimento. 
2º - A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela 
parte vencida. 
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3º - As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a 
natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo 
homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo 
recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. (Incluído pela Lei 
nº 10.035, de 2000)  

 

Nas palavras de Bittar (2010), a sentença corresponde ao ato de constituir, 

desconstituir, declarar, condenar, pois encarna um conteúdo que tem um valor 

material concreto, socialmente engajado e que compõe uma prática que se sustenta 

institucionalmente. 

Complementando essa discussão, o colaborador M5 afirma:  

 

Particularmente, a justiça do trabalho é conhecida como um dos ramos do 
direito/ o direito do trabalho/ como exclusivamente e efetivamente social. O 
Brasil é um dos poucos países que possuem a justiça do trabalho como um 
órgão judiciário. Uma instância própria. A maioria dos países uma justiça do 
trabalho está diluída nos demais ramos do direito. Ou seja: não existe só um 
juiz trabalhista. É um juiz que atua em outras áreas e também na justiça do 
trabalho. O que eu vejo de muito positivo no nosso ramo é porque nós 
temos a condição de nos especializarmos especificamente no assunto 
direito do trabalho. E quanto mais específico/ quando mais especializado for 
o conhecimento melhor ele é aplicado. Como é voltado para a justiça social 
e os direitos trabalhistas estão previstos na constituição como os direitos 
sociais eu vejo a justiça do trabalho como uma justiça eminentemente 
social. Ela visa não só direitos individuais dos empregados, mas também 
direitos coletivos. Muitas vezes o coletivo com uma ênfase muito/ é/ grande/ 
digamos assim. Uma participação muito importante desse/ desse ramo na 
justiça do trabalho. Porque/ é/ o Ministério Público do Trabalho tem sido 
hoje uma ferramenta de efetivação de direitos sociais. Constantemente nós 
temos ações civis públicas movidos pelo Ministério do Trabalho em 
interesse de causas coletivas independentemente de chegarem em juízo 
muitas dessas questões já são resolvidas pelo Ministério do Trabalho e 
pelo/ é/ Ministério Público do Trabalho extrajudicialmente. Já se tem feito 
acordo com empresa e tem feito uma fiscalização/ é/ eficaz/ ferrenha/ 
digamos assim/ e muito/ é/ é/ participativa com a sociedade. Com as 
empresas. Com os sindicatos. Tudo isto tem contribuído pra que a justiça do 
trabalho ou o direito do trabalho seja um direito cada vez mais 
eminentemente social [...] 

 

Pelo revelado, podemos perceber que a sentença constitui-se em um ato de 

concretização da causa processual na instância em que se situa. Sua produção 

exige um conhecimento integral do processo instaurado, sendo a ata de audiência 

um dos artefatos fundamentais para a sua efetivação, tendo em vista as exigências 

legais para a sua consumação.  

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10035.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10035.htm#art1
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CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo descrever o gênero ata de audiência da 

esfera jurídico-trabalhista a partir de três dimensões: a pragmática, a organizacional 

e a linguística, de modo a analisar como se configura o gênero nas dimensões 

citadas e a sua relevância para a geração de sentenças na área. Dessa forma, 

tomamos como base teórica as postulações do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

mais especificamente, os escritos de Bronckart (2007, 2012), sendo subsidiada 

também pelos estudos de Marcuschi (2008; 20101), Koch e Fávero (1987) e Koch e 

Elias (2011; 2012), entre outros.  

Nessa perspectiva, procuramos gerar os dados do estudo a partir da 

observação do cenário de pesquisa, mais precisamente, das audiências de primeira 

instância em varas trabalhistas vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho do Rio 

Grande do Norte – TRT/RN, no intuito de conhecermos como se constitui a 

produção do gênero em foco, congregando também nessa fase os registros de 

campo e as leituras pertinentes à Teoria dos Gêneros Textuais e ao Direito 

Trabalhista. Utilizamos, ainda, a técnica da entrevista e do questionário com os 

magistrados colaboradores da investigação, no desejo de compreender o que dizem 

e pensam esses profissionais sobre a ata de audiência. 

Diante da compreensão de que os gêneros ultrapassam os aspectos 

meramente textuais, relacionando-se diretamente com a prática social em que estão 

envolvidos, apresentamos, nesta seção, nossas considerações acerca do gênero ata 

de audiência, retomando, desse modo, as questões que nortearam a pesquisa, além 

de evidenciar possibilidades de investigações futuras sobre a esfera jurídico-

trabalhista, perante a inegável interdisciplinaridade que há entre as ciências do 

Direito e da Linguagem.  

No desejo de responder a primeira questão de pesquisa, a saber, como se 

configura o gênero ata de audiência em termos de suas dimensões pragmática, 

organizacional e linguística, podemos afirmar que, no tocante à esfera pragmática, 

que o gênero ata de audiência constitui um artefato que possibilita o registro das 

ações, deliberações, depoimentos, testemunhos, procedimentos e ocorrências 

estabelecidas no decorrer das sessões, sendo, portanto, uma produção que registra 

e documenta as atividades da seara em que são produzidos. 
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Nessa dimensão, ressaltamos ainda os aspectos que orientam a elaboração 

do gênero, sua textualização, exigências, papel social, responsável legal, finalidade, 

relevância, acesso, vozes sociais e importância do gênero para os litigantes e a área 

em que o gênero se situa.  

No que compete à elaboração do gênero, esse processo ocorre conforme o 

andamento da audiência, uma vez que sua textualização baseia-se nos dados 

obtidos através dos processos instaurados na esfera, nos depoimentos dos litigantes 

(reclamante e reclamado) e nas testemunhas arroladas, como também nas provas 

documentais e na legislação vigente citadas no desenvolvimento da sessão. Dessa 

maneira, têm-se como responsáveis legais pela produção do gênero nas audiências 

os magistrados que presidem as sessões, os quais assumem a voz de 

enunciadores.  

Quanto ao acesso, as atas de audiências estão disponíveis aos litigantes e 

seus representantes legais em suas formas impressa e digital. A versão impressa é     

devidamente assinada pelos litigantes, testemunhas e pelo juiz que preside a 

audiência; a digital, por sua vez, após a sessão é encaminhada ao Sistema de 

Acompanhamento Processual (SAP), para divulgação online. É salutar destacar que, 

durante a realização desta pesquisa, o referido sistema passou por período de 

transição, sendo substituído por outro denominado PJe-JT, cuja sigla corresponde à 

expressão Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho.  

Acerca da relevância da ata de audiência, ressaltamos que é uma produção 

indispensável para a esfera, pois contempla orientações e norteamentos, tanto para 

as partes litigantes quanto para seus representantes legais, funcionários das 

secretarias das varas trabalhistas e até mesmo para os magistrados nas audiências 

posteriores. 

A respeito da dimensão organizacional ou ―o plano geral do texto‖, conforme 

assevera Bronckart (2012), podemos afirmar que as atas estudadas apresentam 

formatos constituídos por elementos de contextualização, abertura, relato do 

ocorrido em audiência e o desfecho do texto. São produções que apresentam uma 

estrutura padronizada, porém, com flexibilidade e variabilidade em relação, por 

exemplo, à quantidade de participantes na sessão, ao número de depoentes e 

testemunhos, de laudas e de textualização/retextualização, uma vez que sua 

construção depende dos desdobramentos da audiência. 



150 
 

 

As atas de audiências passam por variações, principalmente nas etapas do 

relato do ocorrido na sessão e no desfecho do gênero, pelo fato de serem 

constituídas a partir da oitiva dos membros envolvidos nos processos laborais que, 

dependendo do processo, pode atingir maior ou menor extensão.  Além do mais, o 

gênero sofre alterações quando acontecem acordos de conciliação e, embora esta 

não seja uma prática recorrente, o termo desse acordo é produzido dentro da própria 

ata. Ao serem protocolados litígios que fogem à competência da esfera trabalhista, 

há, em alguns casos, o proferimento da sentença no texto da própria ata de 

audiência, passando o gênero, nesse caso, a assumir traços de hibridização.  

Em termos de tipologias ou sequências textuais, o gênero em foco 

apresenta, quando utilizado em audiência de instrução processual, a preponderância 

de verbos da ordem do narrar em sua planificação textual. No entanto, há também a 

presença de outras sequências, tais como as descritivas, injuntivas, explicativas e 

argumentativas, não se configurando, portanto, como um gênero engessado, mas 

flexível quanto à presentificação de sequências diversas em sua textualização. 

No que compete à dimensão linguística, a análise ancora-se nos 

mecanismos de textualização e retextualização. Desse modo, observamos nas atas 

de audiências, sobretudo com relação aos mecanismos de conexão, a recorrência 

de conjunções coordenativas aditivas e conjunções subordinativas integrantes, 

possibilitando ao gênero um nexo maior entre os períodos, frases e parágrafos. 

 Quanto aos mecanismos de coesão nominal, os mesmos são revelados nas 

atas por meio das anáforas pronominais e nominais, exercendo ora a função de 

introdução, ora a função de retomada.  Os mecanismos de coesão verbal estão 

postos nas atas mediante os verbos indicativos de ação, todos no modo indicativo, 

especificamente nos tempos presente, futuro do presente, pretérito perfeito e 

pretérito imperfeito. Ademais, ressaltamos a presença de verbos performativos na 

categoria dos constativos oficiais, a exemplo das expressões ―fica encerrada a 

sessão‖, ―este juízo encerrou a instrução‖, dentre outros comumente utilizados para 

o fechamento da audiência. 

Ainda nessa dimensão, nos detivemos a analisar a ocorrência do processo 

de retextualização no gênero em estudo, sendo este processo configurado pela 

transição dos planos oral durante a oitiva dos litigantes e testemunhas, para o 

escrito, consubstanciando-se em atas nas sessões de audiências.   
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No que se refere às considerações acerca da segunda questão de pesquisa, 

que inquire sobre qual a contribuição do gênero ata de audiência para a geração de 

sentenças na área jurídico-trabalhista, vimos, por meio desta investigação, que as 

referidas atas são imprescindíveis para o registro e documentação das ocorrências 

estabelecidas durante as sessões trabalhistas, uma vez que apresentam, em 

detalhes, os testemunhos, os acordos firmados, os prazos, os requerimentos, os 

laudos periciais prescritos, entre outras deliberações acordadas, o que faz com que 

essas atas sejam a memória das audiências.  

Além de registrar percepções e confissões das partes, conforme explicitam 

os magistrados colaboradores da pesquisa, as atas são importantes para os 

litigantes e para a sociedade, visto que comtemplam, a cada audiência relatada, a 

vivência laboral do cidadão ou, até mesmo, a sua vida social, podendo também 

descortinar temas como preconceito, trabalho infantil, autoritarismo, dentre outras 

situações que permeiam a atividade laboral. Tudo que está sedimentado no gênero 

representa a fé pública, embasada na legislação trabalhista, mais precisamente, na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no Código do Processo Civil (CPC). 

As atas revelam-se como artefatos fundamentais para a produção das 

sentenças trabalhistas, haja vista que seu manuseio e leitura podem ser utilizados 

para rememorar as informações, testemunhos e diligências instituídas nas 

audiências, o que constitui subsídios significativos capazes de contribuírem, de 

modo efetivo, na construção das sentenças.  

A relevância deste trabalho para o âmbito acadêmico-científico e para a 

sociedade de modo geral situa-se no desvelamento de um gênero próprio de um 

domínio restrito que, ao adentrar a seara acadêmica, sob a perspectiva teórica da 

Linguística Aplicada, certamente alcançará outras instâncias, gerando reflexões e 

contribuições sociais.  

Nessa vertente, entendemos que a pesquisa trouxe contribuições para a 

descrição e explicação de alguns dos muitos aspectos que permeiam o processo em 

que se desenvolve a produção do gênero ata de audiência, colaborando, portanto, 

com possíveis esclarecimentos, em especial para sujeitos não operadores do 

Direito, que, ao se sentirem prejudicados no tocante a questões empregatícias, 

recorrem à esfera jurídica na tentativa de fazer valer, legalmente, os compromissos 

estabelecidos em contratos laborais. 
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Ademais, ressaltamos que outra contribuição da pesquisa reside na 

oportunidade de termos não somente estudado o gênero ata de audiência, mas 

também pelo fato de termos buscado compreender o que dizem e pensam seus 

produtores acerca dessa escrita, possibilitando, assim, o registro de depoimentos 

sobre a prática e experiência de magistrados em relação à construção do gênero, 

promovendo momentos de reflexão sobre as atividades que esses profissionais 

desenvolvem cotidianamente no exercício de suas funções. 

Por fim, nutrimos a compreensão de que essa pesquisa não se esgota por 

aqui, até porque não é nosso objetivo explorá-la à exaustão. Pelo contrário, há muito 

a ser discutido e investigado sobre o gênero estudado, seja focalizando, de modo 

mais amplo, a relação entre a linguagem e o trabalho, a própria esfera em que se 

insere, os aspectos inerentes à intertextualidade e muitos outros pontos que podem 

conduzir relevantes pesquisas igualmente de cunho interdisciplinar.  

Sob o ponto de vista de pesquisadora em formação, gostaríamos de 

ressaltar o aprendizado significativo que essa investigação nos proporcionou, não 

apenas pela possibilidade de debruçamento sobre o gênero em estudo, mas 

também, pela receptividade e acessibilidade para adentrar a seara jurídico-

trabalhista, dada a aquiescência de magistrados e funcionários, o que favoreceu o 

desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, a produção deste trabalho.  
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APÊNDICE A 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GERAÇÃO DE DADOS 1 

 

01 – No domínio jurídico, quais são as leis, rotinas, regras que normatizam as 

atividades específicas na Vara do Trabalho? 

02 – Como se constitui a escrita nesse domínio? Como a caracteriza? Há usos de 

linguagem rebuscada sob o ponto de vista do leigo, mas que são indispensáveis no 

campo do Direito? Como se dá o domínio dessa escrita pelos profissionais do 

campo em estudo? 

03 – Na produção dos gêneros ata de audiência e sentença, há um embasamento 

teórico, leituras prévias de publicações da área de Direito e normatizações que 

norteiem a escrita desses gêneros? 

04 – Como se dá a construção do gênero ata de audiência, tendo em vista que é 

uma produção realizada no decorrer das sessões?   

05 – Quanto à sentença, quais os procedimentos para a efetivação desse gênero? É 

levado em consideração todo o ocorrido na audiência? Há a presença de 

leituras/diálogos com a literatura e com os pares da área do Direito, bem como de 

outros campos do conhecimento? Há suportes que não sejam da área, mas que 

subsidiam a produção do gênero?  

06 – De maneira geral, como é vista a Vara do Trabalho para o jurista que atua na 

instância? 

07 – Com relação aos processos, estes são manuseados, lidos, analisados antes 

das audiências? Se sim, como se estabelecem essas atividades?  

08 – Sobre a linguagem utilizada nas audiências e nas produções escritas na seara 

trabalhista, observa-se compreensão rápida dessa linguagem por parte dos usuários 

de serviços ou faz-se necessário, por vezes, realizar esclarecimento a pedido deles 

acerca de termos e decisões jurídicas? 

09 – Quais as contribuições sociais dos registros efetivados nessa instância, 

particularmente as sentenças judiciais trabalhistas?  

10 – Como o novo sistema (Processo Jurídico Eletrônico – Pje- JT) pode colaborar 

com as atividades da Justiça do Trabalho? 
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APÊNDICE B 

 
 

UFRN – CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PESQUISA EM ESTUDOS DA LINGUAGEM/PPgEL 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 
ALUNA PESQUISADORA: Raimunda Valquíria de Carvalho Santos 
PROFESSORA ORIENTADORA: Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 

 
 

 
 

QUESTIONÁRIO  

Nome:____________________________________________ 

01- Idade: __________ 

 

02- Sexo: Masculino (  ) Feminino (   ) 

 

03- Formação acadêmica: 

         Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (  ) 

 

04- Experiência profissional na área jurídica: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 05- Experiência profissional na função que exerce no momento da pesquisa: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE C 

 

 

Ao Exmo. Sr. Desembargador XXX XXX 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte 

 

SOLICITAÇÃO 

 

Na condição de aluna pesquisadora, eu, RAIMUNDA VALQUÍRIA DE 

CARVALHO SANTOS, brasileira, casada, portadora do RG XXX e CPF nº XXX, 

residente na Rua XXXX, nº XXX, Bairro XXX, Currais Novos/RN, professora efetiva 

da rede municipal e aluna de Pós-graduação (mestrado do PPgEL/UFRN, sob nº 

matrícula: XXXXX) solicito autorização para gravação e utilização de informações 

gravadas em áudio e/ou por escrito, em entrevistas preestabelecidas com os 

magistrados que atuam no TRT/RN, com fins de realizar pesquisa que objetiva 

analisar eventos e práticas de letramento verificáveis no transcorrer das atividades 

desenvolvidas na instância e, consequentemente, ampliar o foco de investigação 

dos Estudos de Letramento e dos Gêneros Textuais no âmbito da esfera jurídica. 

As referidas informações geradas servirão de objeto de estudo para a 

produção de dissertação de mestrado (Trabalho de Conclusão de Curso - TCC) 

assim como para material de discussão em apresentações de trabalhos e publicação 

de textos em anais de eventos de cunhos acadêmico e científico promovidos por 

instituições de ensino superior, inclusive de publicação impressa e midiática em 

suportes de divulgação na área da Linguística Aplicada.  

 Nesse sentido, informo que os dados gerados no decorrer da investigação 

(entrevistas, questionários, textos analisados, imagem da parte externa do prédio do 

tribunal para fins de localização do ambiente da pesquisa etc.) serão utilizados com 

base nas orientações éticas da pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada, as 

 

UFRN – CCHLA – DEPARTAMENTO DE LETRAS 
PROGRAMA DE PESQUISA EM ESTUDOS DA LINGUAGEM/PPgEL 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 
ALUNA PESQUISADORA: Raimunda Valquíria de Carvalho Santos 
PROFESSORA ORIENTADORA: Dra. Ana Maria de Oliveira Paz 
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quais compreendem a adesão espontânea dos sujeitos, o consentimento informado, 

os direitos dos colaboradores à privacidade, ao sigilo e à proteção de fontes. 

 Confiante no vosso atendimento à solicitação proposta antecipadamente 

agradeço. 

 

Atenciosamente, 

 

Currais Novos/RN, XXXXX. 

___________________________________________  
Raimunda Valquíria de C. Santos 

Mestranda - PPgEL/UFRN 
Matrícula: XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Devido à extensão do número de laudas que constituem as atas de 

audiências utilizadas nesta dissertação, optamos por arquivá-las em CD-ROM, o 

qual se encontra depositado junto a este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


