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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a construção textual-discursiva do ponto de 

vista (PDV) em textos da esfera jurídica, especificamente no gênero discursivo parecer, por 

meio de formas referenciais e do jogo de vozes que constituem o texto-discurso. No que se 

refere aos objetivos específicos estabelecidos para este estudo, nos propomos a analisar os tipos 

de pontos de vista assumidos pelo locutor-enunciador primeiro (L1/E1) ou atribuídos a 

enunciadores segundos (E2), considerando as formas referenciais mobilizadas; interpretar o 

processo de construção de pontos de vista e sua relação com as noções de responsabilidade 

enunciativa (RE), de posicionamento enunciativo e de posturas enunciativas e analisar como os 

objetos de discurso contribuem para as representações dos pontos de vista no texto-discurso do 

gênero parecer jurídico, tendo em vista a sua orientação argumentativa. A pesquisa em questão 

situa-se na linha de estudos voltados à Linguística Teórica Descritiva da Linguística Textual 

(LT), especificamente em sua relação com a Análise do Discurso (AD). Dessa forma, a reflexão 

desse estudo toma como base a contextualização da perspectiva da Análise Textual dos 

Discursos (ATD), a qual está fundamentada por meio de diálogos com autores da Linguística 

Textual como Adam (2011) e Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010). Para tratar da operação 

discursiva da referenciação adotamos a concepção de Mondada e Dubois (1995), Marcuschi 

(2005), Koch (2008, 2015), Koch e Elias (2012, 2017), Cortez e Koch (2013), Cavalcante e 

Lima (2013) e Koch, Morato e Bentes (2017). Os estudos sobre a teoria que versa sobre a 

construção de PDV possuem embasamento teórico em Rabatel (2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2013b, 2015a, 2016).  Ademais, nosso quadro teórico também alcança estudiosos da Linguística 

Forense como Pinto, Cabral e Rodrigues (2016) e Colares (2016), por estarmos tratando de um 

gênero da esfera jurídica. O corpus deste estudo é constituído de 16 (dezesseis) pareceres 

jurídicos oriundos de situações decorrentes de sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares, instaurados no período de 2013 a 2017 na Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará. Na pesquisa em questão constatamos, pois, que as formas referenciais contribuem para 

a progressão textual e testemunham o dialogismo do L1/E1 (Procurador ou Coordenador de 

Legislação e Orientação Normativa) com enunciadores segundos, no processo de construção de 

tipos de pontos de vista nas seções do plano textual, isto porque percebe-se que os referentes 

são marcas internas dos PDV presentes nos pareceres jurídicos. Ademais, a análise do corpus 

apontou que a construção dos pontos de vista pelo L1/E1 nas seções de relatório, 

fundamentação e conclusão dos pareceres ocorre de modo diferente, através da 

responsabilidade enunciativa, que ora é assumida, ora é imputada a outros enunciadores e dos 

posicionamentos enunciativos (acordo, desacordo e “neutralidade”). Por fim, as posturas 

enunciativas de subenunciação, coenunciação e sobrenunciação também demonstraram 

aspectos importantes na articulação do L1/E1 em relação aos pontos de vista de outros 

enunciadores, levando em consideração não as partes do gênero em questão, mas o todo textual, 

atestando que os objetos de discurso e a movimentação das diversas vozes contribuem para a 

orientação argumentativa do texto-discurso jurídico. 

 

Palavras-chave: Referenciação. Ponto de vista. Dialogismo. Orientação argumentativa. 

Parecer jurídico. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research has as general objective to investigate the textual-discursive construction of the 

point of view (PDV) in texts of the legal sphere, specifically in the discursive genre opinion, 

through referential forms and the set of voices that constitute the text-speech. In relation to the 

specific objectives established for this study, we propose to analyze the types of points of view 

assumed by the speaker-enunciator first (L1 / E1) or attributed to second enunciators (E2), 

considering the referenced forms mobilized; to interpret the process of constructing points of 

view and their relationship with the notions of enunciative responsibility (RE), of enunciative 

positioning and enunciative postures, and to analyze how the objects of discourse contribute to 

the representations of the points of view in the text-discourse of the genre opinion, with a view 

to its argumentative orientation. The research in question is in the line of studies related to the 

Theoretical Linguistic Descriptive of Textual Linguistics (LT), specifically in its relation with 

Discourse Analysis (AD). Thus, the reflection of this study is based on the contextualisation of 

the Discourse Textual Analysis (ATD) perspective, which is based on dialogues with authors 

of Textual Linguistics such as Adam (2011) and Rodrigues, Silva Neto and Passeggi (2010). In 

order to deal with the discursive operation of referencing we adopt the conception of Mondada 

and Dubois (1995), Marcuschi (2005), Koch (2008, 2015), Koch and Elias (2012, 2017), Cortez 

and Koch (2013) and Koch, Morato and Bentes (2017). The studies on the theory that deals 

with the construction of PDV have a theoretical basis in Rabatel (2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2013b, 2015a, 2016). In addition, our theoretical framework also reaches Forensic Linguistics 

students like Pinto, Cabral and Rodrigues (2016) and Colares (2016), because we are dealing 

with a gender of the legal sphere. The corpus of this study is constituted of 16 (sixteen) legal 

opinions arising from situations arising from disciplinary and administrative proceedings, 

established in the period from 2013 to 2017 at the Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará. In the research in question, we find that the referential forms contribute to textual 

progression and witness the dialogism of L1 / E1 (Attorney or Coordinator of Legislation and 

Normative Guidance) with second enunciators, in the process of constructing types of points of 

view in the sections of the textual plane, because it is perceived that the referents are internal 

marks of the PDV present in the legal opinions. In addition, the analysis of the corpus pointed 

out that the construction of the points of view by L1 / E1 in the sections of report, foundation 

and conclusion of the opinions occurs in a different way, through the enunciative responsibility, 

that now is assumed, and is imputed to other enunciators and (agreement, disagreement and 

"neutrality"). Finally, the enunciating postures of subenunciation, coenunition, and 

supernaturality also demonstrated important aspects in the articulation of L1 / E1 in relation to 

the points of view of other enunciators, taking into account not the parts of the genre in question, 

but the textual whole, attesting that the objects of speech and the movement of the various 

voices contribute to the argumentative orientation of the legal text-discourse.  

 

Keywords: Referencing. Point of view. Dialogism. Argumentative guidance. Legal opinion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho desperta reflexões pertinentes à linguagem, enquadrando-se no 

âmbito textual-discursivo jurídico, especificamente no gênero parecer. Não é de hoje que as 

discussões sobre a linguagem e o direito buscam sobressair-se em pesquisas científicas, fato 

coerente e justificável quando compreende-se que desde muito cedo já se era possível observar 

a força que a linguagem proporcionava a essa esfera1, o que, posteriormente, levou à 

consolidação da ciência jurídica2.  

A ascendência que a linguagem jurídica adquiriu ao longo dos anos tem permitido 

estudiosos da área a enxergarem de modo significativo aspectos positivos e negativos 

relacionados à produção de textos-discursos3 na esfera jurídica. Assim, se antes víamos a 

comunicação jurídica rodeada de mistério, o que lhe é peculiar, diga-se de passagem, agora 

vemos uma seara rica, a ser explorada de inúmeras formas pelas Ciências da Linguagem. Eis 

então o estabelecimento de objetos de pesquisas que se inserem nas articulações de argumentos 

que se voltam à semântica e que nos conduzem a questionar pormenores presentes em 

enunciados pretendidos. 

Atualmente, há grande incidência de estudos que decorrem dessa interface dos estudos 

da linguagem inserida na esfera jurídica, justamente pela demanda de compreensão do uso da 

língua nesse âmbito. Um diferencial nesse contexto é, pois, o estabelecimento de uma disciplina 

denominada Linguística Forense4, que busca conjugar pesquisas que se voltam ao entorno das 

                                                           
1 Pautamo-nos, aqui, na concepção presente nos estudos de bakhtinianos, no que se refere à noção de esfera, a fim 

de situarmos nosso objeto de pesquisa, os pareceres jurídicos, isto porque para Bakhtin “[...] a noção de esfera 

permeia a caracterização do enunciado e dos seus tipos estáveis, os gêneros, no que diz respeito ao seu tema, à sua 

relação com os elos precedentes (enunciados anteriores) e com os elos subsequentes (a atitude responsiva dos co- 

enunciadores)” (GRILLO, 2006, p.146). 
2 Desde os primórdios o Direito era estudado com pretensão e rigor. No século XIX estudiosos do Direito já 

procuravam trabalhar em alguma forma de teoria geral do Direito. Essa busca era uma afirmação do espírito de 

rigor que viria a ser sistematizado pelo Círculo de Viena. É também uma tentativa inicial de fundar uma “ciência 

do Direito”, segundo a lógica positivista de buscar derivar proposições significativas ou da observação empírica 

ou da validade lógica de suas premissas e conclusões. Nesse contexto, várias concepções foram postuladas para 

que o Direito viesse a se firmar enquanto ciência, dentre essas a de Garfinkel (1967a), a qual defendia que os atores 

sociais dinamicamente utilizam os recursos sociais que estão à sua disposição, recriam e atualizam os mesmos 

recursos, tudo isso para fazer sentido suas ações e interações de resolução de tarefas práticas em que estejam 

envolvidos, a saber: tomar uma decisão judicial, negociar um contrato ou inquirir uma testemunha (PINTO, 

CABRAL e RODRIGUES, 2016). 
3 Este estudo foi desenvolvido com base na teoria adotada por Michel Adam (2011) quanto a concepção mútua 

entre texto e discurso. O autor situa a linguística textual enquanto subdomínio da área de análise das práticas 

discursivas, abordando em quais pontos tais vertentes se separaram e se complementam, o que mostra um 

reposicionamento da Linguística Textual e da Análise do Discurso, com consequências importantes para as duas 

áreas. Daí provém a utilização do termo “texto-discurso” ao longo da pesquisa. 
4 Embora legisladores e juízes se considerem como os guardiões do sentido dos textos legais, fato comprovado em 

1950 por meio da atitude de um juiz dos Estados Unidos em recusar-se a admitir que a linguísta Ellen Prince desse 

sua opinião enquanto especialista para um caso de homicídio ocorrido na época, já que o mesmo considerava ser 
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duas vertentes – Linguística e Direito – sobretudo, a partir da análise de textos-discursos 

manifestos em leis, interrogatórios judiciais, sentenças judiciais, pareceres jurídicos, dentre 

outros.  

Concerne, assim, aos linguistas forenses, ajudar o judiciário a responder 

questionamentos sobre o que um determinado texto “diz” e quem é o autor desse texto5. Para 

que os linguistas consigam chegar às respostas, devem, antes de tudo, fundamentar-se em áreas 

da Linguística Descritiva, como a Fonética, Fonologia, Sintaxe, Semântica, Pragmática e 

Análise do Discurso e do Texto (COLARES, 2016). Vale evidenciar que a construção da 

Linguística Forense também há que considerar que a natureza da linguagem no meio jurídico 

está imbricada no processo de interação e que as vozes presentes em qualquer texto-discurso se 

materializam por meio da variedade de gêneros que compõem essa esfera, sendo necessário 

ater-se não somente a aspectos intrínsecos, mas também extrínsecos ao texto-discurso. De 

acordo com Lourenço (2015, p. 18): 

 

[...] imbricada à existência humana está a essência jurídica, sem possibilidades de 

vivencia fora da interação pela linguagem, e que no seio do direito, a avaliação 

axiológica da conduta das partes em qualquer demanda judicial materializada pela 

palavra no interior dos gêneros jurídicos, na busca pelo (s) sentido (s) do texto, deve 

conter uma interpretação dentro do contexto no qual estão inseridas as palavras [...]. 

 

Observamos que apesar do universo jurídico ser repleto de rituais que fogem, por vezes, 

de uma compreensão comum, esse contexto é, sobretudo, alicerçado na linguagem. Não há 

como restringir o âmbito jurídico à exatidão de regras, sem considerar outros elementos que 

instigam estudos capazes de despertar questionamentos que levem à reavaliação das práticas 

desse meio. A exemplo, “a necessidade de aplicar a lei a casos complexos muitas vezes encontra 

alento na própria discussão com os pares, na interação face a face, quando se debatem pontos 

de vista antagônicos, visões e interações díspares acerca de uma mesma ação” (PINTO, 

                                                           
função somente do tribunal decidir sobre a interpretação dos relatos (palavras) dados pelos envolvidos, a 

Linguística Forense segue atuando exatamente no sentido de dar incumbência aos linguistas de expressarem sua 

opinião profissional, por meio de sua interpretação fundamentada no conhecimento aprofundado da língua de que 

são detentores, especialmente no que se refere ao sentido das frases ou mesmo de palavras individuais, fato que 

possui importância crucial em alguns julgamentos (COLARES, 2016). 
5 A exemplo, Colares (2016) aponta o caso britânico de Derek, Bentley e Chris Craig que ocorreu em 1950. 

Bentley, que já estava preso na época, foi acusado de ter declarado que atirou em Craig, o qual, por sua vez, portava 

uma arma na mão, “permita-lhe tê-la, Chis”. Em seguida, Craig atirou várias vezes e matou o policial. Ocorreu um 

longo debate no tribunal sobre a interpretação do enunciado ambíguo de Bentley, que foi solucionado em favor da 

interpretação incriminatória da acusação “atirou nele”, em vez da atenuante defesa “deu-lhe a arma”, um adendo 

a Bentley para o assassinato pelo qual foi condenado e mais tarde enforcado. 
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CABRAL e RODRIGUES, 2016, p. 2016). Com isso, podemos afirmar que a linguagem e o 

mundo jurídico misturam-se, tendo a argumentação um papel importante nesse processo. 

Ademais, mesmo sendo produtivos os trabalhos produzidos na área da Linguística 

Forense, é indispensável frisar que não se encontrará nas páginas desta pesquisa uma análise da 

linguística jurídica como fazem os linguistas forenses. Apesar de estarmos lidando com um 

gênero jurídico, pois o corpus analisado traz pareceres produzidos nessa esfera, é, pois, para a 

Linguística Teórica Descritiva da Linguística Textual que nos direcionamos, especificamente 

em sua relação com a Análise do Discurso, objetivando “pensar o texto e o discurso em novas 

categorias” (RODRIGUES, NETO e PASSEGGI, 2010, p. 262).   

Por seu turno, a elaboração de dissertações e teses inseridas nesse contexto da 

Linguística Teórica Descritiva da Linguística Textual atestam um crescimento na quantidade 

de pesquisas6 que se dedicam à área da Linguística e do discurso jurídico concomitantemente. 

Todavia, considerando que esfera jurídica é composta de inúmeros gêneros, constatamos que 

ainda é escassa a existência de pesquisas provenientes dessa conexão, que tomem como matéria 

os textos de pareceres jurídicos, como é o caso deste estudo. 

             Nessa direção é que compartilhamos, neste estudo, da concepção de Jean-Michel Adam 

(2011), visto que o autor apresenta uma Análise Textual do Discursos (ATD)7, uma teoria que 

é embasada na análise de textos concretos, na qual estes últimos são estudados de forma 

abrangente, por meio de uma relação entre a Linguística Textual (LT) e a Análise do Discurso 

(AD), isto porque, constatamos, ainda hoje, o estudo do texto de forma dissociado do discurso 

e seria necessário pensar em uma abordagem em que os dois objetos aparecessem de forma 

articulada. Por meio da ATD, Adam (2011) desenha os níveis ou planos da Análise de Discurso 

e da Análise Textual – dentre eles está o da estrutura composicional (sequências e plano de 

textos – N5), enunciação (responsabilidade enunciativa & coesão polifônica – N7) e o de atos 

                                                           
6 LOURENÇO, Maria das Vitórias Nunes Silva. A argumentação na petição inicial. Natal: UFRN, 2008; SILVA, 

Ana Lúcia Rocha. A construção da moldura argumentativa me sentenças judiciais, UFC, 2014; LANZILLO, 

Anderson Souza da Silva. Ponto de vista e responsabilidade enunciativa em sentenças judiciais de pedido de 

falência. Natal: UFRN, 2016; MEDEIROS, Celia de Maria. Responsabilidade enunciativa no gênero jurídico 

contestação. Natal: UFRN, 2016; FERREIRA, Isabel Romena Calixta. Responsabilidade enunciativa em 

narrativas das sentenças condenatórias de crimes contra mulher, UFRN, 2016. 
7 Rodrigues, Neto e Passeggi (2010) na obra Análises Textuais e Discursivas: metodologia e aplicações ao 

abordarem a problemática do texto, colocam em evidência os trabalhos de Adam concernentes à necessidade de 

associação da Análise do Discurso (AD) com a Linguística Textual (LT), nos quais fundamentam-se que as 

unidades da linguística clássica e da enunciação não podem simplesmente ser estudadas em aplicações para além 

das frases. Para os autores, é tarefa da linguística textual a descrição e a definição das unidades de análises 

transfrásticas e, no contexto de uma teoria da produção cotextual de sentido, a LT deve proporcionar à AD uma 

teoria de texto que vá além dos limites lógico-gramaticais das gramáticas de texto.  
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de discurso (ilocucionário & orientação argumentativa – N8), para os quais nossa pesquisa está, 

principalmente, direcionada. 

Além disso, consideramos aqui que a relação do sujeito com o texto-discurso não 

descansa na ideia de um espelhamento do mundo, já que vai muito além disso, alcançando 

patamares que abarcam além dos referentes, elementos como o contexto, a cultura e aspectos 

sociocognitivos. É por meio disso que as relações sociais e culturais são construídas, em um 

espaço onde não basta somente existir, é preciso afirmar uma posição, ou melhor, é preciso 

representar um ponto de vista (PDV).  

Falar em PDV é evidenciar o caráter dialógico da palavra, pois o locutor/enunciador 

pode trazer à tona uma gama de pontos de vista que dialogam com outros pontos de vista, daí 

o destaque dado à construção e reconstrução não mais de referentes, mas de objetos de discurso 

que operam como pistas linguísticas na elaboração e, até mesmo, ajustes, de um determinado 

juízo de valor.  

Isso implica dizer que a referenciação articula-se com a maneira como o 

locutor/enunciador se posiciona em seu discurso. Assim, os sujeitos desenvolvem seus textos-

discursos por meio de um diálogo consigo e com os outros e os objetos de discursos constroem-

se subjetivamente nesse processo, desempenhando papel fundamental na orientação 

argumentativa. Como propõe Rabatel (2016), de uma perspectiva cognitiva, na construção dos 

objetos de discurso, um PDV revela uma fonte enunciativa e denota direta ou indiretamente os 

seus julgamentos sobre os referentes e, seja como for, se apresenta abertamente ou de forma 

mascarada, manifestando-se em todo discurso. 

 Assim, nessa investigação, trazemos a proposta de averiguar a Referenciação8 à luz do 

processo de construção de Pontos de Vista (PDV)9 em enunciados de pareceres jurídicos, 

fundamentada, inicialmente, na perspectiva linguística pautada na ATD, no intuito de 

proporcionar ao texto-discurso jurídico uma nova visão, diferente da linguagem técnica e 

especializada que passa a impressão de verdade inquestionável e que burla possíveis espaços 

de pesquisas relevantes. Adam (2011) aborda isso através do estudo do enunciado em um 

                                                           
8 Levamos em conta os postulados de Mondada e Dubois (1995), Koch e Marcuschi (1998), Koch (2002) e Cortez 

(2003) de que a Referenciação, diferente da relação língua-mundo aferida por referentes que representam o mundo 

da forma exatamente como ele é, como se fosse um espelhamento, objeta a construção e reconstrução de objetos 

do discurso, fato que implica em diálogos do sujeito enunciador consigo e com os outros, o que por conseguinte, 

adentra à seara da orientação argumentativa do texto-discurso. 
9 Rabatel (2008) segue a mesma linha de pensamento de autores que defendem a substituição do termo referência 

para referenciação ao afirmar que o ponto de vista (PVD) não pode se limitar à expressão de uma percepção e 

integra julgamentos e conhecimentos que o locutor e/ou enunciador projetam sobre o referente. 
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determinado gênero textual-discursivo10, especificamente por meio da responsabilidade 

enunciativa (RE), registrada para ele como ponto de vista (Pdv)11, viés que lhe dá fundamento 

para postular que as marcas linguísticas permitem o desenvolvimento de diferentes pontos de 

vistas nos textos-discursos, bem como a identificação da voz do locutor em um outro ponto de 

vista.  

Como nossa pretensão é abordar a referenciação e a construção de pontos de vista 

tratando de outros elementos que se inserem neste último, tais quais a presença de locutores e 

enunciadores, bem como o dialogismo presente nas vozes do texto-discurso, debruçamo-nos, 

ainda, para tratar do PDV, na teoria apresentada por Rabatel (2003, 2007, 2008, 2009, 2013b, 

2015a, 2016), o qual, por meio de uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa, 

delineia os tipos de pontos de vista e outros elementos que os circundam, como a RE, o 

posicionamento enunciativo (acordo, desacordo e neutralidade) e as posturas enunciativas 

(coenunciação, subenunciação e sobrenunciação). Segundo Rabatel (2010, p. 09): 

 

A disjunção locutor/enunciador leva em conta as possibilidades de o locutor 

apresentar-se como enunciador, para focalizar objetos de discurso, posicionar os fatos, 

as palavras, os discursos, as noções, as situações, os eventos, os fenômenos desse ou 

daquele PDV, no presente, no passado ou no futuro, em relação a si ou em relação ao 

PDV de outros. 

 

A análise da subjetividade do locutor e enunciadores no processo de construção e 

reconstrução dos objetos de discurso vai de encontro com a problemática do ponto de vista. 

Nesse processo, a figura do locutor é responsável pelas escolhas linguísticas, ocasião em que 

assume então a posição de locutor/enunciador. “Para isso, o locutor considera as relações entre 

sua práxis individual e social, e sua práxis linguística, em função de seu auditório e do gênero 

do discurso” (CORTEZ e KOCH, 2013, p. 12). 

Partindo desse pressuposto, nosso objetivo aqui será a realização de uma pesquisa 

minuciosa, isto porque, até o presente momento, limitamo-nos tão somente a hipóteses, que 

segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 77), “consistem em supor conhecida a verdade ou 

explicação que se busca”. Logo, pretendemos destacar aqui a relação da referenciação com o 

processo de construção dos pontos de vista no texto-discurso jurídico, fato este que nos levou 

                                                           
10 Frisamos que esta pesquisa adota a concepção de Adam (2011), a qual converge com os postulados sobre gêneros 

discursivos encontrados em Bakhtin/Volochinov (2006), todavia, como consideramos também que o texto é local 

de materialização do gênero, sendo este último, o meio no qual texto e discurso imbricam-se, adotamos para fins 

de realização desse estudo a terminologia encontrada nos estudos de Marcuschi (2008), a saber: “gêneros textuais-

discursivos”. 
11 Ponto de Vista – sigla utilizada por Adam. 
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a definir como objetivo geral deste trabalho: analisar a construção textual-discursiva do ponto 

de vista em pareceres jurídicos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares, por 

meio de formas referenciais e do jogo de vozes que constituem o texto-discurso. 

Outrossim, no intuito de fornecer ao objetivo geral citado uma análise aprofundada, 

pautar-nos-emos, ao longo dessa pesquisa, em: a) analisar os tipos de pontos de vista assumidos 

pelo locutor-enunciador primeiro (L1/E1) ou atribuídos a enunciadores segundos (E2) no 

gênero parecer jurídico, considerando as formas referenciais mobilizadas; b) interpretar o 

processo de construção de pontos de vista considerando as noções de responsabilidade 

enunciativa, de posicionamento enunciativo e de posturas enunciativas; c) analisar como as 

formas referenciais contribuem para as representações dos pontos de vista no texto-discurso do 

gênero parecer jurídico, tendo em vista a sua orientação argumentativa. 

Dessa forma, nossa hipótese reside no fato de que, no processo de construção de pontos 

de vista, os objetos de discurso atuam assinalando a progressão e orientação argumentativa do 

texto-discurso, presenciando o diálogo das vozes do locutor/enunciador primeiro e 

enunciadores segundos. A partir disso, examinaremos, então, a construção do texto-discurso 

através da identificação da referenciação, do PDV e do jogo de vozes presentes nos pareceres 

jurídicos elaborados na Universidade Federal do Sul a Sudeste do Pará – Unifesspa, no período 

de 2013 a 2017. 

Considerando que a justificativa de uma pesquisa são “as razões que levam a pesquisar 

o tema, motivação e importância/relevância do estudo, por que fazer o estudo e possíveis 

aspectos inovativos do trabalho” (TEIXEIRA, 2009, p. 144), inferimos que a presente 

investigação despertou interesse, inicialmente, por permitir um diálogo entre a linguística e o 

texto-discurso jurídico, podendo contribuir significativamente para explicação de como 

funciona a linguagem nesse âmbito.  

Ainda, a escolha da esfera jurídica para a aplicação da pesquisa deu-se, sobretudo, pela 

afinidade em situações de trabalho na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará com 

processos que se voltam às questões de sindicância e processos administrativos disciplinares, 

que ensejam a emissão de pareceres jurídicos pela Procuradoria Federal junto à Unifesspa e 

pela Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa (Clon), bem como de relatórios pela 

Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD) composta por três 

servidores da Universidade, instaurada para analisar os casos. Pelo fato de a CPPAD ser 

composta por servidores da instituição, não sendo prerrogativa que os mesmos sejam 

profissionais atuantes da esfera jurídica, optou-se em focar a realização da análise somente nos 

pareceres elaborados pelo Procurador e pelo Coordenador de Legislação e Orientação 
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Normativa da Unifesspa, já que são funções assumidas por indivíduos que possuem formação 

em Direito. Tal medida nos levou a definir o período de 2013 a 2017 para a constituição do 

corpus aqui analisado, o que corresponde a 16 (dezesseis) pareceres jurídicos, haja vista que o 

primeiro ano data a criação da Unifesspa, e o segundo é um ano fechado com maior facilidade 

de acesso aos dados, já que os processos de 2018 e do início do ano corrente, de um modo geral, 

encontram-se em tramitação e muitos ainda não possuem pareceres jurídicos. 

Outro fator que justifica a escolha do âmbito jurídico para aplicação da pesquisa é o fato 

do texto-discurso dessa área fazer uso de uma linguagem técnica, especializada, passando a 

impressão de ser resoluta e monofônica, como se fosse dona de verdade única, sendo tratada de 

modo inquestionável, quando na realidade existem outras ocorrências que norteiam o texto-

discurso produzido nessa esfera, bem como outras vozes que dialogam ao seu redor. De modo 

mais acurado, no que concerne ao dialogismo presente na atividade textual-discursiva dos 

diversos gêneros que medeiam as relações sociais, dentre esses os do contexto jurídico, tal 

motivação é fundamentada também nas palavras de Cortez e Koch (2013), as quais corroboram 

que o diálogo pode se manifestar como uma representação do locutor/enunciador em relação a 

si mesmo ou em relação aos outros, tornando-se indispensável a hierarquização entre 

enunciadores, sem supervalorizar um locutor, que não pode ser concebido com um “eu todo 

poderoso”, mas porque essa hierarquização é necessária em todos os textos-discursos, 

especialmente quando locutor e enunciador não estão em sincretismo, de modo que é possível 

perceber a presença de mais enunciadores do que locutores, ou seja, de mais pontos de vistas 

ou conteúdos representados do que pessoas que realmente falam. 

Isto posto, para tal apreciação, esta pesquisa encontra-se organizada da seguinte forma: 

a fundamentação teórica, a metodologia e a análise do corpus. A parte teórica conta com três 

capítulos que trazem a bibliografia que apresenta e discute aspectos relacionados à Análise 

Textual Discursiva (ATD), a Referenciação e ao Ponto de Vista (PDV). 

O primeiro capítulo trata da Análise Textual dos Discursos (ATD) como teoria 

embasadora de dispositivos para análise da referenciação e do ponto de vista. Neste capítulo, 

em um primeiro momento, abordamos os aspetos do desenvolvimento do estatuto do texto ao 

longo dos anos, de acordo com Koch (2008), Marcushi (2008), Koch e Elias (2012) e Antunes 

(2015), bem como traçamos um breve histórico da Linguística Textual (LT) e o quadro das 

perspectivas que demarcam seu desenvolvimento. Prosseguimos com o contexto de fundação 

da ATD, com foco: nos níveis ou planos da Análise do Discurso e da Análise Textual conforme 

preceitua Adam (2011) e nas categorias de análise textual fundamentadas em Adam (2011) e 

Rodrigues, Neto e Passeggi (2010). Ainda nesse capítulo, consideramos pertinente discutir, em 
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tópico específico, sobre o diálogo da Análise Textual dos Discursos com a Linguística da 

Enunciação, visto que esta última, ao considerar a língua em situações de uso, vincula-se aos 

aspectos de enunciação e interação na língua, influenciando diretamente na orientação 

argumentativa do texto, fato que coaduna com o que propõe a ATD. 

O segundo capítulo teórico apresenta a operação discursiva da referenciação. Nesse 

sentido, a princípio, situamos a referenciação na agenda de trabalho da Linguística Textual, 

destacando considerações de autores como Mondada e Dubois (1995), Apothéloz e Reichler-

Béguelin (1995), Cavalcante e Lima (2013), Koch (2015, 2017), Koch, Morato e Bentes (2017), 

e Koch e Elias (2017) no que diz respeito à mudança de utilização do termo de referência para 

referenciação, o que denota a existência não mais de referentes, mas de objetos de discurso ao 

construir e reconstruir os enunciados no texto-discurso. Relatamos, também, a construção 

textual da referência e as formas linguísticas de progressão textual, conforme aduzem Koch e 

Elias (2012), a saber: as anáforas diretas, indiretas e associativas, o encapsulamento 

(sumarização) ou rotulação, a pronominalização, as expressões nominais definidas e indefinidas 

e as cadeias referenciais (sequências descritivas, narrativas e expositivas). Em tópico seguinte, 

discorremos também, a partir de Koch e Elias (2012), sobre as funções cognitivo-discursivas 

das expressões nominais referenciais, por assumirem importância fundamental na construção 

do sentido textual. Ainda no segundo capítulo, este estudo apresenta, por meio da linha teórica 

de Koch (2012, 2015, 2017), Cortez e Koch (2013), Santos, Pinto e Cabral (2016) e Koch, 

Morato e Bentes (2017), a referenciação como estratégia argumentativo-persuasiva e o papel 

argumentativo das expressões nominais no processo discurso, forma referencial recorrente em 

nosso corpus de análise. 

O terceiro capítulo teórico explora a construção do ponto de vista (PDV) através teoria 

de Alain Rabatel (2005, 2007, 2008, 2009, 2013b, 2015a, 2016), enfatizando a diferença entre 

locutor e enunciador, além de analisar aspectos internos ao ponto de vista, como a 

responsabilidade enunciativa (RE), acordo, desacordo e neutralidade e posturas enunciativas. 

A construção argumentativa do ponto de vista através da referenciação também é discutida 

neste capítulo com o aporte teórico da teoria rabateliana em diálogos com Cortez e Koch (2013), 

Cortez (2017) e Koch, Morato e Bentes (2017). 

O quarto capítulo, por sua vez, é constituído dos aspectos metodológicos desta pesquisa 

que dão conta da construção do objeto de estudo. Neste momento, especificamos a pesquisa e 

o corpus, assinalando o tipo de pesquisa, a constituição e os critérios adotados para a seleção 

do corpus, apoiando-nos em Severino (2007, 2016), Bagno (2010), Santos (2016), Marconi e 

Lakatos (2017). Adiante, neste capítulo, tratamos do objeto de análise – o parecer jurídico – 
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levando em conta elementos técnicos, estruturais (plano textual) e sóciodiscursivos, de acordo 

com Adam (2011), Bakhtin/Volochinov (2006), Neto e Guimarães (2012), Pinto, Cabral e 

Rodrigues (2016) e Fernandes (2017). O contexto de produção dos pareces jurídicos na 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará também é evidenciado neste capítulo, assim 

como os procedimentos que foram adotados para a realização de análise dos dados. 

O quinto capítulo é dedicado à análise do corpus obedecendo os procedimentos 

delineados em capítulo anterior para essa prática. Por fim, a conclusão apontará as 

considerações acerca do estudo realizado e sugestões a partir dos aspectos gerais da pesquisa. 
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2 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS: DISPOSITIVOS TEÓRICOS PARA A 

ANÁLISE DA REFERENCIAÇÃO E DO PONTO DE VISTA 

 

 

O presente capítulo contemplará uma explanação sobre o estatuto do texto e um breve 

percurso histórico da Linguística Textual (LT), assim como abordará a concepção de uma 

Análise Textual dos Discursos (ATD), proposta teórica de Adam (2011), na qual texto e 

discurso são concebidos de modo articulado, fato que denota mudanças nas concepções 

tradicionais inseridas no estatuto do texto, especialmente porque, a partir da ATD, aspectos 

interacionais e cognitivos passam a fazer parte da dimensão de análise. A partir dessa proposta, 

Adam viabiliza que a construção do sentido está fundamentada em textos concretos, além de 

levar em conta as diversas questões que perpassam a relação textual-discursiva, propondo, dessa 

maneira, integrá-los a partir de um novo quadro teórico. Interessa-nos, pois, adentrar nessa 

teoria, pois nela texto e discurso concretizam-se enquanto atividades inseridas em um gênero 

textual-discursivo. No caso dessa pesquisa, consideramos que a ATD apresenta um caminho 

teórico que corrobora diretamente para discussões que se voltam para estudos da referenciação 

e do ponto de vista. 

 

 

2.1 Estatuto do texto 

 

 

Conceituar o termo “texto” é uma prática necessária, embora não tão fácil. Ocorre que 

é a partir da tentativa de definições de um determinado objeto que se formam teorias que 

embasam a progressão conceitual ao longo dos anos, possivelmente adaptadas, de acordo com 

as transformações decorrentes cientificamente. Ressaltamos, nesse contexto, que é quase 

impossível a existência de uma teoria, em determinado período, que se debruce em diversas 

tentativas de conceituar um objeto. Comum mesmo é que esse mesmo objeto, em um dado 

período, seja concebido de diferentes maneiras, já que são inúmeras as concepções teóricas que 

se despertam com esse intuito.  

É desse modo que funciona a tentativa de conceituação do texto. Podemos observar, por 

exemplo, que desde as origens da Linguística Textual (LT), o texto foi conceituado de várias 

formas. Em um primeiro momento, foi concebido como unidade linguística superior à frase; 

sucessão ou combinação de frases; cadeia de pronominalizações ininterruptas; cadeias de 

isotopias; complexo de proposições semânticas. Todavia, com a virada pragmática, o texto 

passou a ser entendido como uma sequência de atos de fala; pelas vertentes cognitivas, como 

fenômeno primariamente psíquico, resultado, portanto, de processos mentais; e, pelas 
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orientações que tomam como verdade a teoria da atividade verbal, como parte de práticas mais 

globais de comunicação, que vão muito além do texto em si, já que isso constitui apenas uma 

fase desse processo global (KOCH, 2008).  

Observamos que a conceituação do termo “texto” percorreu um longo caminho até 

chegar em um terreno firmado em uma perspectiva sociocognitivista, onde termos como 

“coerência”, “contexto”, “interação”, “referenciação”, “intertextualidade” são levados em 

consideração. Frisamos que, durante todo esse trajeto teórico, a compreensão do que seja texto 

vem sendo fundamentada pelo conceito de “textualidade”, o qual pode ser entendido como “a 

característica estrutural das atividades sociocomunicativas (e, portanto, também linguísticas) 

executadas entre os parceiros da comunicação” (ANTUNES, 2015, p. 29). Em outras palavras, 

compreendemos que, em uma situação de interação verbal, a textualidade se manifesta como 

atividade comunicativa, além do que, não existe ação da linguagem desatrelada da textualidade. 

A textualidade, então, é compreendida como elemento regulador das atividades de linguagem, 

ocorrendo “sob a forma concreta de textos, linguística e socialmente tipificados” (ANTUNES, 

2015, p. 30).  

Atualmente, predomina-se a ideia de que frases aleatórias não constituem um texto e 

mesmo sem muito conhecimento é possível compreender isso, até porque estamos em uma 

conjuntura em que não se ouve falar em “não textos”. Mesmo que não se faça uso da linguagem 

culta, tudo aquilo que falamos ou produzimos (por escrito ou multisemioticamente) são 

considerados textos, uma vez que são atividades que têm como objetivo a comunicação, 

atendendo, portanto, o princípio da textualidade. É exatamente desse ponto que o estatuto do 

texto parte, de uma perspectiva pragmática dotada de pretensão comunicativa, na qual nada do 

que dizemos é destituído de uma intenção.  

Sobre isso, Schmidt (1978) já afirmava que um texto não pode se instaurar sem uma 

função comunicativa, assim como o fluxo textual é controlado pela comunicação que ele exerce. 

Dessa forma, para qualquer objetivo que tenha como base a comunicação, recorre-se ao texto, 

nem que seja simplesmente com a intenção de dizer algo para não ficarmos calados. Adam 

(2011, p. 107) declara que “o texto não deve ser observado como uma sequência de signos, mas 

como um conjunto de atos ou de comportamentos”, corroborando com a ideia de que sempre 

falamos com a intenção de atingir uma determinada finalidade. Vale frisar que embora sempre 

haja um objetivo pré-definido para a função comunicativa, isso não garante o controle dos 

efeitos de sentidos produzidos.  

Um outro aspecto inserido na discussão sobre o estatuto do texto e que está diretamente 

relacionado à atividade comunicativa é a presença de um interlocutor, “pelo fato de que 
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construímos nossa expressão verbal com o outro, em parceria, a dois; de maneira que o texto 

vai tendo um fluxo conforme acontece a interação entre os atores da ação da linguagem” 

(ANTUNES, 2015, p. 32, grifo da autora). Daí, podemos falar no dialogismo postulado por 

Bakhtin, no qual a comunicação é produzida em primeira instância para ou com o outro, ou 

melhor, a comunicação só ganha sentido porque se diz algo para o outro ou porque o texto que 

construímos é uma resposta daquilo que prevemos ser a indagação do(s) sujeito(s) com o(s) 

qual(is) interagimos. 

Nesse sentido, a discussão em torno do estatuto do texto alcança, ainda, de acordo com 

Beaugrande e Dressler (1981) sete critérios para a textualidade, dentre os quais estão: a 

coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, a intertextualidade 

e a situacionalidade. Antunes (2015) propõe uma reordenação desses critérios, de modo a 

estabelecer quais deles são de fato considerados propriedades textuais, bem como quais 

funcionam somente como condições para a efetivação do texto, fator este que implica na 

separação de dois grupos: um voltado para o texto, incluindo as propriedades de coesão, 

coerência, informatividade e intertextualidade; e outro voltado para as condições fundamentais 

que dão suporte a efetivação textual, nas quais se inserem a intencionalidade, a aceitabilidade 

e, por fim, a situacionalidade. 

Comecemos, pois, com a coesão e a coerência, propriedades textuais importantes no 

processo de orientação argumentativa. Para Antunes (2015), a coesão envolve recursos 

gramaticais e lexicais que permitem a relação e o encadeamento entre os segmentos do texto, 

isto é, é pela coesão que o texto progride, sendo ela uma das condições de sua unidade. Koch 

(1999), seguindo a mesma linha de pensamento, acrescenta que tais recursos remetem a toda 

sequência do texto, derivando disto os elementos catafóricos que fazem referência a algo que 

será dito posteriormente, e anafóricos, que remetem para o enunciado anterior. A coerência, por 

sua vez, refere-se a outro tipo de encadeamento, o que confere ao texto o sentido. A coerência 

envolve fatores que estão presentes na situação de ocorrência da comunicação. 

A informatividade trata do grau de “novidade” presente no texto. Essa “novidade” está 

relacionada, então, ao que se espera em uma determinada situação de comunicação e é o 

contexto que vai determinar o grau mais alto ou mais baixo da informação. Entretanto, nem 

sempre o melhor texto é o que possui um grau de informatividade mais alto. “Os avisos, como: 

‘Transito interrompido’, ‘Devagar. Escola’, ‘Reduza a velocidade’ e outros semelhantes são de 

baixa informatividade, mas por isso mesmo é que são adequados ao seu contexto de 

funcionamento” (ANTUNES, 2015, p. 36).  
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Na sequência, na intertextualidade12, para Antunes (2015, p. 36) “concerne ai recurso 

de inserção, de entrada, em um texto particular de outro(s) texto(s) já em circulação”. Vale 

ressaltar que tal fenômeno está fundamentado, principalmente, nas ideias sobre dialogismo do 

Círculo de Bakhtin, as quais compreendem a construção do texto a partir de uma relação 

intertextual com uma sequência de textos já escritos ou que serão escritos posteriormente. A 

incorporação do dialogismo bakhtiniano ao conceito de intertextualidade visava, sobretudo, 

ressaltar que um texto, impreterivelmente, para existir, deve dialogar com outros textos. É como 

se todo texto fosse feito de “retalhos” de outros; é a partir disso que o dialogismo entre os textos 

se instala no processo de articulação, em concordância ou discordância com as opiniões com as 

quais se depara. Na concepção de Bakhtin (1986, p. 162): 

O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente neste 

ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o posterior como 

o anterior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos que esse contato é um 

contato dialógico entre textos... por trás desse contato está um contato de 

personalidade e não de coisas. 

 

No que se refere às condições de efetivação do texto, têm-se o outro grupo estabelecido 

por Antunes (2015), composto pela intencionalidade13, aceitabilidade e situacionalidade. Em 

resumo, a autora trata das três propriedades da seguinte forma: 

 

[...] a intencionalidade e a aceitabilidade remetem aos interlocutores e não ao texto 

propriamente. Quer dizer, pela intencionalidade, propõe-se que o interlocutor que fala 

s dispõe a dizer somente aquilo que tem sentido e é, portanto, coerente. Pela 

aceitabilidade, admite-se que o ouvinte, simultaneamente, empreende o esforço 

necessários para processar sentidos e as intenções expressas. Como se vê, essas duas 

propriedades não são propriamente do texto. Embora lá se reflitam, remetem para a 

disponibilidade cooperativa das pessoas envolvidas na interação. O mesmo cabe 

afirmar da situacionalidade: uma condição para que o texto – que é parte de uma 

atividade social – aconteça. Nenhum texto, como sabemos, ocorre no vazio, em 

abstrato, fora de um contexto sociocultural determinado. Todo ele está ancorado numa 

situação concreta ou, melhor dizendo, está inserido num contexto social qualquer. 

(ANTUNES, 2015, p. 34) 

Dois pontos merecem discussão, ainda, relacionados ao estatuto do texto: a) as 

modalidades em que ele se manifesta e b) a extensão em que ele se realiza. Pensar que a fala 

                                                           
12 Koch (2012) pontua que pode se falar em intertextualidade stricto sensu, quando um texto está dentro de outro 

texto (intertexto) que foi produzido antes e faz parte da memória social e da coletividade, e em intertextualidade 

lato sensu, que ocorre em sentido mais amplo e consta em todo e qualquer texto como elemento essencial das suas 

condições de produção. 
13 É muito comum o entendimento dessa intencionalidade como um conceito equivalente à questão das intenções 

com que usamos a linguagem. Não é bem assim. A intencionalidade de que se trata aqui corresponde à disposição 

do falante em somente dizer coisas que têm sentido, que são coerentes. A outra questão – a da ‘intenção com que 

falamos’ – tem a ver com a dimensão pragmático-funcional da linguagem, no sentido de que todo ato de linguagem 

é um fazer, pois é carregado de uma intenção ou de uma finalidade. São diferentes, portanto, os dois conceitos 

(ANTUNES, 2015). 
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não é textual e que o “texto para ser texto” tem que ser escrito é uma postura totalmente 

equivocada, pois embora haja situações em que a modalidade falada cumpre as normas da fala, 

mas não as morfossintáticas, ela é texto, sendo, inclusive, o primeiro recurso linguístico 

utilizado para a comunicação. Em relação à extensão em que o texto se realiza, cabe frisar que, 

para ser reconhecido como tal, o texto não tem que ser necessariamente extenso, ora, texto é 

qualquer passagem, independentemente de extensão, desde que cumpra uma determinada 

função comunicativa. 

Constatamos que o estatuto do texto percorreu uma longa trajetória teórica que vai além 

de aspectos localizados na superfície textual. Hoje, observamos que o sentido do texto está 

intimamente ligado ao uso da linguagem em situações de interação, em que operam, ao mesmo 

tempo, ações linguísticas, sociais e cognitivas: 

 

O texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele se 

constituem e são constituídos; e que, por meio de ações linguísticas e sociocognitivas, 

constroem os objetos de discurso e proposta de sentido, ao operarem escolhas 

significativas entre as múltiplas formas de organização textual e as diversas 

possibilidade de seleção lexical que língua lhes põe à disposição. A essa concepção 

subjaz, necessariamente, a ideia de que há, em todo e qualquer texto, uma gama de 

implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis pela mobilização do contexto 

sociocognitivo no interior do qual se movem os atores sociais (KOCH e ELIAS, 2012, 

p. 7). 

 

Temos, então, o conceito de texto fundamentado em aspectos sociocognitivos e que 

perpassam outras questões importantes, como o estudo dos gêneros textuais-discursivos, 

referenciação, intertextualidade, dentre outras. É a partir dessas propostas de pesquisas que 

surgem novos questionamentos na LT, como o papel do discurso em debates que dizem respeito 

ao texto. Embora até aqui não se tenha feito menção da atividade discursiva no percurso traçado 

pelo estatuto do texto, consideramos que existe relações congruentes entre texto e discurso. A 

LT e a Análise do Discurso (AD), enquanto áreas independentes, objetam o texto e o discurso 

respectivamente, de modo separado, entretanto, concordamos com Adam (2011), no que diz 

respeito a uma Análise Textual dos Discursos (ATD) que coloca tais objetos de modo 

interdependente e complementar. 

Atualmente, torna-se cada vez mais comum o surgimento de discussões na LT que 

consideram que os objetos texto e discurso imbricam-se. Os estudos pertinentes a cada um 

desses terrenos buscam enfatizar o que eles tomam, particularmente, como objeto de análise, 

todavia, a relação existente entre as duas vertentes garante o desenvolvimento do campo 

científico das ciências da linguagem. Falamos, assim, dos aspectos do texto considerando-o, no 
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presente cenário, como um objeto de múltiplas faces, dotado de ações linguísticas e 

sociocognitivas, e inserido, portanto, em uma atividade discursiva.  

 

 

2.2 A Linguística Textual: breve histórico e perspectivas 

 

 

A Linguística Textual (LT) compõe o rol de vertentes da linguística que, em primeira 

instância, lança mão, para fins de estudo, não mais da palavra ou da frase de modo isolado, mas 

do texto enquanto objeto particular de investigação, isto porque esse agente – o texto – passa a 

ser apontado como manifestação inerente da linguagem.  

Inicialmente, Platão (2005) já colocava, na obra O Sofista diálogo, na qual o estrangeiro, 

personagem da obra explica a Teeteto que “nomes pronunciados isoladamente, um após os 

outros, como ‘leão veado cavalo’, e verbos enunciados separadamente dos nomes, como ‘anda 

corre dorme’, são incapazes de produzir algum logos. Na referida obra, o autor discute sobre a 

definição de logos, a partir de uma visão que não descansa somente na ideia de nomear as 

coisas, mas também na ligação e no entrelaçamento dos enunciados, o que constitui um 

conjunto.  Em outras palavras, isso se dá a partir de uma relação de operação de ligação textual 

mínima, na qual o ato de nomear e ligar é o que resulta no que hoje chamamos de objeto de 

análise da LT: o texto. 

 Também, Souza, Penhavel e Cintra (2017) alegam que a LT tem relação com a Retórica 

e a Estilística, as quais primavam pela tessitura dos textos literários, mas também tem a ver com 

a Poética, que se voltava aos estudos dos gêneros literários. Tem relação, ainda, com a 

Hermenêutica e a Filologia, seus conhecimentos e métodos de estabelecimento do texto e sua 

análise, bem como com a Tradução por meio da realização textual na Poétique du traduire de 

Henri Meschonnic, o qual considerava que a unidade de tradução não é a palavra, mas o texto. 

Embora essas discussões tenham trazido grandes contribuições para os estudos que se 

voltam aos aspectos textuais, o histórico da LT comumente encontrado é o que demarca, 

inicialmente, conforme asseguram Fávero e Koch (2012), seu desenvolvimento na década de 

60, na Europa, principalmente na Alemanha, sendo a origem do termo linguística textual 

conferida ao aporte teórico de Cosériu (1955), ainda que tenha sido usado pela primeira vez, 

com o sentido que lhe é conferido hoje por Weinrich (1966, 1967).  

Os argumentos de Cosériu (1955) demonstram que a linguística das línguas se volta à 

atividade de falar no nível histórico, existindo, desde então, uma linguística de texto ou, em 

outras palavras, uma linguística da atividade de falar em um nível característico, que é estudado 
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pelo discurso e pelo saber que este último demanda. Para o autor, isso se denomina “linguística 

da fala”, que é a própria linguística do texto, resultante da construção de uma rica bibliografia 

sobre o assunto, remetendo destaque a diversos autores, a saber: Heidolph, Hantung, Isenberg, 

Thümmel, Hartmann, Harweg, Petöfi, Dressler, Van Dijk, Schmidt, Kummer, Wunderlich, 

entre outros. 

Assim, vemos que são muitos os caminhos que corroboram para o surgimento da LT e, 

a partir disso, sua história tem sido construída, por meio de diálogos incomuns, o que lhe 

confere o título de um ramo que não só agrega conhecimentos advindos de outros ângulos às 

ciências da linguagem, mas que se coloca em uma seara de intenso desenvolvimento e 

transformação, permeando aspectos complexos. Por esse motivo, pensamos ser relevante, na 

etapa preliminar deste estudo, concordar com as palavras de Souza, Penhavel e Cintra (2017) 

quando discorrem sobre a dificuldade da LT em arquitetar sua história, pois, se por um lado ela 

tem como papel primordial definir o conceito de “texto”, que não é uma definição simples, por 

outro, a LT deve levar em consideração a sua posição diante dos diversos estudos que compõem 

a linguística, a justificativa teórica e metodológica para o ponto de partida da escolha do seu 

objeto, estendendo essa relação à amplitude que forma o intrigante e incessante campo que se 

ocupa em estudar as características da linguagem humana.  

Dessa forma, ao delinearmos uma cronologia que circunscreve as perspectivas 

fundamentais do processo de desenvolvimento da LT, temos como momento inicial a segunda 

metade da década de 1960, conforme já fora citado, bem como a primeira metade da década de 

1970, quando, segundo Koch (2017),  a função do conceito de texto estava, para a maioria dos 

estudiosos, debruçada sobre a análise transfrástica e/ou construção de gramáticas do texto, de 

modo que o objeto privilegiado de estudo era a coesão, ou seja, a propriedade de cohere (hang 

together), muitas vezes equiparada à coerência (coherence), já que ambas eram vistas como 

qualidades ou propriedades do texto. 

De acordo com a autora supracitada, na primeira fase denominada “análise 

transfrástica”, o estudo das relações entre enunciados passa a ganhar destaque, sobretudo no 

que se refere às relações referenciais, particularmente à correferência, considerada como um 

dos principais fatores de coesão textual. Nesse contexto, os pronomes é que constituíam uma 

sequência de frases em texto. O texto passa a ser, portanto, a soma de um múltiplo 

referenciamento ou uma sucessão de unidades linguísticas construída por intermédio de um 

encadeamento sequencial de pronomes. É um momento que se pauta no estudo das relações 

referenciais, entretanto, sem ultrapassar os processos correferenciais de movimentação textual 

de remissão para trás e para frente, denominados anáfora e catáfora. Outrossim, as referências 
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às anáforas associativas e indiretas e a dêixes textual já eram tratadas timidamente por alguns 

autores alemães, como Isenberg e Vater. Todavia, como o intuito ainda era tentar mostrar a LT 

como uma linguística que se voltava ao estudo da frase e sua relação com outras frases, sem, 

contudo, considerar a visão do texto como um todo, a perspectiva de análise transfrástica não 

conseguiu se firmar por muito tempo e declinou. 

Com a ideia de que o texto seria a unidade linguística mais alta, superior à sentença, 

surge a preocupação em construir as “gramáticas textuais”, fase que é delineada, conforme 

pondera Koch (2017), a partir de três tarefas básicas, a saber: a) verificar o que faz de um texto 

um texto, isto é, estabelecer princípios de constituição, fatores responsáveis por sua coerência 

e em quais condições se manifesta a textualidade; b) levantar critérios para a delimitação de 

textos, já que uma de suas características fundamentais é a completude e, por último, mas não 

menos importante, c) diferenciar as várias espécies de texto. Durante essa fase, o texto foi visto 

como uma “unidade linguística hierarquicamente mais elevada e que constitui uma entidade do 

sistema linguístico, cujas estruturas possíveis em cada língua devem ser determinadas pelas 

regras de uma gramática textual” (KOCH, 2017, p. 22). 

Ademais, é nesse momento que se passa a vislumbrar a definição de texto muito além 

de um amontoado de frases, atrelando-se, inclusive, a compreensão e produção textual a uma 

competência dos falantes da língua: 

 

Passou-se a postular a existência de uma competência textual à semelhança da 

competência chomskyana, visto que todo falante de uma língua tem a capacidade de 

distinguir um texto coerente de um aglomerado incoerente de enunciados, 

competência que é também especificamente linguística, em sentido amplo: qualquer 

falante é capaz de parafrasear, de resumir um texto, de perceber se está completo ou 

incompleto, de atribuir-lhe um título, ou de produzir um texto a partir de um título 

dado. (KOCH, 2017, p. 21) 

 

É importante salientar que alguns dos estudiosos dedicados à construção de gramáticas 

textuais, como Van Dijk e Petöfi, acrescentavam o componente semântico em suas propostas, 

adentrando em aspectos que abarcam as relações semânticas de enunciados não ligados por 

conectores, cadeias isotópicas, definição do texto como sequência coerente de enunciados e 

cadeias de pressuposições. A partir desse momento, os passos iniciais de separação entre coesão 

e coerência passam a ser dados, não obstante, ainda dentro de uma concepção de uma coerência 

que considerava a semântica, mas também a sintaxe. É nessa seara que Dressler (1972), 

gramático textual, estabelece que a semântica deve constituir o ponto de partida para o estudo 

do texto. “À semântica do texto cabe explicar a representação da estrutura do significado de um 
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texto ou de um segmento deste, particularmente as relações de sentido que vão além do 

significado das frases tomadas isoladamente” (KOCH, 2017, p. 25). 

Não demorou muito para que a LT sentisse necessidade de ir além da perspectiva de 

gramáticas textuais, isto porque o texto já era considerado a unidade básica de comunicação e 

interação humana. Ora, não basta somente pesquisar a língua como sistema autônomo, é 

necessário considerar o seu funcionamento nos processos comunicativos de uma sociedade de 

modo concreta. Nesse ínterim, os textos deixam então de ser vistos como produtos acabados, a 

análise sintático-semântica deixa de ser o foco para dar lugar aos elementos que constituem 

uma sociedade complexa, permeada por sujeitos falantes que interagem por meio de intenções 

comunicativas – daí a ocorrência da virada pragmática na LT, na qual “a compreensão de um 

texto obedece a regras de interpretação pragmática, de modo que a coerência não se estabelece 

sem que se leve em conta a interação, bem como as crenças, os desejos, as preferências, as 

normas e os valores dos interlocutores” (KOCH, 2017, p. 32). 

A virada pragmática amplia o conceito de “coerência”, pois se passa a postular este 

fenômeno não como mera qualidade do texto, mas como algo mais amplo que se conjuga às 

situações de interação. Estabelece-se, pois, uma relação entre textos e usuários, envolvendo 

fatores de ordem linguística, cognitiva, sociocultural e interacional. Ainda, fatores como 

informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, 

contextualização, focalização, consistência e relevância passam a ser levados em conta. Cabe 

destacar que é nesse período que desponta, com maior vigor, o interesse pelo processamento 

cognitivo do texto, perspectiva que, especialmente a partir dos estudos de Van Dijk e Kintsch 

(1983), ganha cada vez mais espaço, expandindo-se até o início da década de 90. 

Na década de 80, com a chegada da perspectiva cognitivista, o texto passa a ser 

considerado como resultado de procedimentos oriundos da mente e que levam à concretização 

do conhecimento. “Os parceiros da comunicação possuem saberes acumulados quanto aos 

diversos tipos de atividades da vida social e tem conhecimentos representados na memória que 

necessitam ser ativados para que sua atividade seja coroada de sucesso” (KOCH, 2017, p. 34). 

Nesse processo, a ativação desses conhecimentos na memória depende não somente de 

características textuais, mas das características dos sujeitos que fazem uso da língua, dentre 

essas os objetivos, as convicções e o conhecimento de mundo que estão representados na 

memória enciclopédica. 

Na década de 90, além dos aspectos cognitivos, questões de ordem sociocognitiva-

interacionistas são colocadas em destaque, principalmente porque as especulações entre 

exterioridade e interioridade nas ciências cognitivas vieram à tona, sobretudo no que se refere 
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à separação entre fenômenos mentais e sociais. A partir daí é que se fala no surgimento de 

questionamentos atinentes aos fenômenos da referenciação, inferenciação e, concomitante a 

isso, indagações sobre a leitura e escrita e ao estudo dos gêneros textuais-discursivos integram 

esse contexto, e se mostram elementos promitentes de estudo. Pontuamos a relevância dada à 

referenciação textual, em um terreno no qual os “objetos de discurso”, ou melhor, a construção 

e reconstrução desses objetos no texto, assumia posição central, tratada dentro de uma 

concepção de atividade discursiva. Nessa perspectiva, as ações verbais se concretizam por meio 

de ações conjuntas, pois usar a linguagem (dialogar) significa inserir-se em alguma ação em 

que ela é o próprio lugar onde essa ação ocorre através da interação com os outros. Essas ações 

ocorrem em contextos sociais, com propósitos sociais e com papéis distribuídos socialmente. 

 

[...] na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são vistos 

como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da 

interação e os interlocutores, sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem 

e por ele são construídos. A produção da linguagem constitui atividade interativa 

altamente complexa de produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base 

nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de 

organização, mas que requer não apenas mobilização de um vasto conjunto de saberes 

(enciclopédia), mas a sua reconstrução – e a dos próprios sujeitos – no momento da 

interação verbal (KOCH, 2017, p. 44, grifos do autor). 

 

A LT percorreu diferente fases até chegar nos dias de hoje. Acompanhar sua trajetória 

nos permite avaliar com propriedade o intuito que essa disciplina tem atualmente com seu 

objeto de estudo, bem como a contribuição que esse ramo da linguística confere ao processo de 

produção e sentido textual, fator que está atrelado a um dos princípios mais importantes dessa 

vertente: a interpretabilidade14. Sabemos que isso também implica em problemáticas na 

tessitura do texto, visto que muito além de partes textuais (palavras, frases), falamos, agora em 

um “todo” com aspectos mais complexos, capaz de levar em conta componentes como atos de 

discurso, gêneros textuais-discursivos e o contexto das práticas sociodiscursivas e de interação.  

Destacamos, nesse ínterim, os postulados de Adam (2011, p. 14), o qual sustenta que os 

trabalhos da linguística do texto-discurso, na sua complexidade, devem considerar também o 

aspecto das operações de textualização. Para o autor, esses elementos referem-se ao “conjunto 

de operações que levam um sujeito a considerar, na produção e/ou na leitura/audição, que uma 

sequência de enunciados forma um todo significante”. É a partir disso que o texto-discurso se 

constrói continuamente, por meio de “unidades textuais de complexidade crescente conforme a 

                                                           
14 De acordo com Koch e Travaglia (2015) o princípio da interpretabilidade está ligado à coerência textual, bem 

como à inteligibilidade do texto em uma determinada situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem 

de calcular o sentido deste mesmo texto. 
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seguinte hierarquia (pode haver vários tipos de unidades intermediárias): proposição-enunciado 

> períodos/sequencias > plano de texto”. Há também, para Adam (2011), os casos em que essa 

sequência não se configura. Para tanto, o autor se propõe a analisar esse funcionamento não 

sequencial através de marcas temporais e lexicais. Tais processos, tanto o sequencial como o 

não sequencial são estudados por meio do que ele chama de “análise de textos concretos”. 

É de uma relação da linguística de texto com teorias que apontem para caminhos mais 

profundos do discurso, que temos necessidade, a fim de possibilitar o surgimento de novos 

conceitos no quadro das ciências da linguagem. “É contra essa visão fixista da textualidade que 

trabalha a análise textual dos discursos, questionando as próprias fronteiras de textualidade 

(peritextualidade) e a ideia de um exterior (contexto) que se oporia ao seu interior (fechamento 

estrutural)” (ADAM, 2011, p. 73). É por esse motivo que este estudo se dedica a uma LT 

distendida à atividade discursiva, denominada “Análise Textual dos Discursos”, para a qual 

daremos um olhar no tópico seguinte. 

 

2.3 Análise textual dos discursos: contexto de fundação 

 

 

Na década de 60, inúmeras vertentes das ciências da linguagem abordaram estudos sobre 

o texto e o discurso, especialmente a LT e a Análise do Discurso (AD). É nesse cenário que 

surge a abordagem desenvolvida pelo linguista Jean-Michel Adam, a Análise Textual dos 

Discursos (ATD), como subdomínio da análise do discurso e fundamentada em uma concepção 

de linguagem complexa, na qual o texto se realiza discursivamente, através de relações 

comunicativas entre sujeitos que interagem e constroem relações dialógicas permeadas de 

juízos de valor, estes últimos, por sua vez, estabelecidos por indivíduos influenciados pelo 

contexto onde estão inseridos. A abordagem proposta por Adam (2011) concebe o estudo do 

texto e do discurso de modo articulado, considerando o processo de interação entre sujeitos 

(produtor e receptor textual), em um determinado gênero, até que se chegue ao sentido do texto. 

Afirmamos, pois, que a ATD se propõe a estudar o texto, ponderando sua conduta discursiva. 

Considerando a constituição de um contexto histórico aos estudos da ATD, Souza 

Penhavel e Cintra (2017) salientam que os estudos de Ferdinand de Saussure apresentaram 

lacunas que deram origem a questionamentos sobre o que separava a “língua” propriamente 

dita do “discursivo”. Assim, embora o autor tenha colocado a língua como centro de seus 

estudos por meio de uma contemplação estruturalista, já era possível, por exemplo, notar em 

seus manuscritos, menções à linguagem discursiva recorrendo a uma separação entre signos 

(palavras) e a frase: “a frase só existe na fala, na língua discursiva, enquanto a palavra é uma 
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unidade que vive fora de todo discurso, no tesouro mental” (SAUSSURE, 2002, p. 117, grifo 

nosso). Em outras palavras, para o autor, o sujeito falante é incapaz de se comunicar por meio 

de palavras isoladas, sendo o discurso entendido como horizonte da língua: 

 

[...] o que é necessário para que tenhamos a ideia de alguma coisa que queremos 

significar, usando termo que estão à disposição na língua? É a mesma questão de 

saber o que é o discurso, à primeira vista a resposta é simples: o discurso consiste em 

afirmar, mesmo que de forma rudimentar, e por via que ignoramos, uma ligação entre 

dois conceitos que se apresentam revestidos de forma linguística, enquanto que a 

língua realiza previamente apenas conceitos isolados, que esperam ser relacionados 

para que haja significação de pensamentos (SAUSSURE, 2002, p. 277). 

 

 

Embora Saussure (2002) já considerasse o discurso como uma realização da língua, 

Souza, Penhavel e Cintra (2017) descrevem que sua preocupação principal era a operação que 

possibilitava tornar o sistema da língua disperso do discurso, uma vez que a definição deste 

último ainda deixa aberta outras questões pertencentes à abrangência das dimensões textuais. 

Para os autores, Saussure faz apenas menção a uma organização de correspondência de signos 

que esperam ser relacionados para que se chegue, então, ao sentido.  

Mesmo dentro de uma concepção de estudo da língua ainda restrita em muitos aspectos, 

podemos atestar, no pensamento de Saussure, alguns pontos relevantes para o que viríamos a 

chamar, posteriormente, de ATD, teoria esta que, além de pertencer à LT, foi construída, 

também, pela contribuição de outras abordagens, como a Análise do Discurso. Adam (2011) 

sustenta que a articulação entre a LT e a AD, por exemplo, assentada na relação entre LT e a 

Linguística da Enunciação (LE)15, objetiva permitir, por meio da produção (escrita) e recepção 

(leitura), organizar o texto dentro de uma totalidade preceituada por meio de um gênero textual-

discurso, bem como compreender como ocorrem os encadeamentos periódicos e sequenciais e 

a estrutura composicional, formada pelo plano textual. 

Outra questão que ganhou grande relevância no contexto de fundação da ATD e que 

corroborou com a perspectiva desenvolvida por Adam foi a LE. Um importante representante 

dessa vertente, Benveniste (1989), tomava como estudo o discurso e não a língua enquanto 

sistema, pois, para ele, a enunciação é fluxo comunicativo sempre em andamento e o enunciado 

é o produto dele resultante. De acordo com esta abordagem, o objeto de estudo é o enunciado, 

como resultado da enunciação e como unidade do discurso do ato comunicativo. Essa 

concepção alterou os rumos dos estudos linguísticos, de forma a centralizá-los no sujeito 

                                                           
15 Embora citada de forma passageira e superficial aqui, especialmente por meio dos estudos de seu grande 

percursor, Benveniste, a Linguística da Enunciação será tratada com mais rigor à frente, no tópico “O diálogo com 

as teorias da Enunciação. ” 
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enunciador. É nesse sentido que Benveniste (1989) discorre que, quando o sujeito se envolve 

em trocas linguísticas, coloca em funcionamento a língua e participa de um acontecimento de 

linguagem: a enunciação. Para o autor, a linguagem é modulada pela intenção comunicativa do 

seu produtor que, em contato com o receptor, é capaz de trazer à tona outros enunciados que, 

por sua vez, trazem consigo o dito, as intenções, informações sobre tempo, lugar, papéis dos 

interlocutores, relações sociais e imagens recíprocas. 

Observamos, portanto, que Adam (2011) reúne as contribuições de Saussure e de 

Benveniste e explica o lugar da LT na AD uma vez que, desde seu surgimento, essas duas 

vertentes se desenvolveram de modo autônomo, entretanto, paralelamente. Adam (2011, p. 43) 

busca, a partir disso, “articular uma linguística textual desvencilhada da gramática de texto e 

uma análise de discurso emancipada da análise de discurso francesa (ADF) ”. Acerca disso, 

escreve Silva (2016, p. 87) que: 

 

O autor postula, pois, ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das 

tarefas e dos objetos da Linguística Textual e da Análise do Discurso: de um lado, a 

Análise do Discurso se interessa pelo funcionamento comunicativo do texto, desde as 

regulações procedentes da língua, do tipo de discurso e do gênero específico que 

impõe ao texto determinadas convenções ou prescrições temáticas, composicionais, 

enunciativas ou estilísticas. Por outro lado, a Linguística Textual se ocupa das 

regulações que dirigem as operações de encadeamento e de segmentação das 

proposições, dos períodos e das sequencias que compõem o texto. 

 

Os trabalhos desenvolvidos por Adam (2011) situam, assim, a LT imbricada em um 

espaço maior – a AD – Compreendido como fonte da tessitura textual, considerando as 

formações discursivas ou a mudança de sentido das palavras, de acordo com a posição assumida 

pelos sujeitos que as proferem. Aqui, o texto não é entendido somente como um campo material 

de estudo do discurso associado a uma concepção ideológica, conforme propõe a ADF, mas 

como objeto de estudo principal, dotado de componentes que perfazem o todo textual e que dão 

origem à textualidade. Isso não dentro de uma concepção rígida, mas sobreposta às barreiras 

que permeiam a estrutura textual, abrindo portas para a atividade discursiva em análises, na 

qual a produção textual está atrelada à interação e ao modo como os sujeitos desenvolvem os 

atos discursivos. 

Os questionamentos sobre a ATD alcançaram, também, patamares que tentavam 

explicar o texto dentro da pragmática textual, por meio da associação entre linguagem, ação e 

discurso, já que, conforme preceitua Adam (2011), o texto é composto de enunciadores 

pertencentes a um complexo social e histórico e tipos de discursos institucionalizados. Nesse 

sentido, “a ligação com a análise dos discursos é, então, concebível, e o objeto parece mais bem 
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definido: práticas discursivas institucionalizadas, quer dizer, para nós, gêneros de discurso, cuja 

determinação pela história deve ser considerada pelo viés da interdiscursividade” (ADAM, 

2011, p. 60). 

Marcuschi (2008), na mesma linha de pensamento, trata dos conceitos de texto e 

discurso dentro de uma perspectiva de complementariedade, sobre o que ele assinala que, 

atualmente, buscamos o desenvolvimento de estudos privilegiando uma visão continua entre 

texto e discurso, baseada em uma relação de mutualidade. Além disso, a visão do autor 

supracitado, também como sugere Adam (2011), correlaciona texto, discurso e gêneros, para 

os quais o discurso posiciona-se como prática do “dizer” ou enunciar, sendo o texto, o plano 

estrutural, e o gênero é o que permite a concretude da atividade de enunciar. 

Assim, o interesse de Adam (2011) em desenvolver uma ATD aponta que o sentido do 

texto não está onde os sujeitos estão inseridos, e sim na maneira como o sujeito, inserido nas 

práticas discursivas, concretiza a ação da linguagem. A ATD, advinda da relação da LT com a 

AD por meio dos gêneros textuais-discursivos, mostra que os trabalhos de Jean-Michel Adam 

se enquadram na LT, especificamente, no estudo dos níveis ou planos da análise textual. Dessa 

forma, além de um contexto de fundação, outras noções engendram esse meio, advindas, 

principalmente, da articulação discorrida aqui entre LT e AD. Doravante a isso, propomos a 

abordagem de tais noções por meio de dois momentos, a saber: no primeiro, retratamos os níveis 

de análise do texto e do discurso elencados por Adam (2011); na sequência discorremos sobre 

as categorias de análise do texto e do discurso, considerando, principalmente, os níveis de 

análise estabelecidos por Adam (2011) que se enquadram no âmbito da responsabilidade 

enunciativa e orientação argumentativa textual. 

 

2.3.1 Níveis de análise 

 

 

A Análise Textual dos Discursos (ATD) elaborada por Adam (2011) propõe uma 

discussão de níveis ou planos textuais, por meio da articulação entre elementos intrínsecos e 

extrínsecos, entendidos como fundamentais para a completude do texto ou para o alcance do 

sentido global da textualidade. Deste modo, na concepção do autor, os níveis ou planos da 

análise textual devem compreender aspectos como a textura, estrutura, semântica, enunciação 

e os atos de discurso, que somente ganham sentido se relacionados com aspectos localizados 

externamente ao texto e que se mostram como atividade discursiva, como a ação visada, a 

interação social, a formação sociodiscursiva e o interdiscurso. 
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Para explicar os níveis ou planos textuais, Adam (2011) apresenta um esboço composto 

de dois grupos, que atuam de forma articulada, os quais o autor intitula o primeiro e mais 

abrangente como “níveis ou planos da análise do discurso” e o segundo, de menor dimensão e 

no interior do primeiro, como “níveis ou planos da análise textual”. Vejamos, na figura abaixo, 

o esquema apresentado por Adam (2011, p. 61), no intuito de exemplificar tais níveis dentro da 

concepção da ATD: 

 

Figura 1 – Níveis ou plano da Análise de Discurso e da Análise Textual 

Fonte: Adam (2011, p. 61) 

 

Nas ações visadas, também chamadas de ações linguageiras (N1), os sujeitos, ao se 

comunicarem, visam atingir determinados objetivos. Nesse processo, o texto é o meio que 

possibilita a ocorrência das relações ou interações sociais, já que seu propósito é o diálogo 

ou a comunicação de algo. Ora, “toda ação de linguagem inscreve-se, como se vê, em um 
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dado setor do espaço social, que deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva 

(N2), ou seja, como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e aos gêneros de 

discurso” (ADAM, 2011, p. 63). Assim, as formações discursivas são vinculadas a uma 

variante linguística de uma comunidade, atravessada pelo interdiscurso (N3), que é o que 

determina que todo texto-discurso é construído através de um “já dito/já lido” em uma 

determinada circunstância, o que dá origem aos diversos gêneros textuais-discursivos. 

Deste modo, observamos que os níveis ou planos da análise discurso, ação (visada, 

objetivos), interação social e formação sociodiscursiva, transverzalizados pelo interdiscurso 

(socioletos e intertextos), integram a atividade discursiva, e formam os diversos gêneros, 

expandindo a concepção produtor/receptor do texto-discurso além da superficialidade, já 

que levam os sujeitos a considerarem aspectos subjetivos, como o ponto de vista, a história, 

o contexto, o social e o cultural. 

Além disto, o texto carece, na materialidade, conforme nos mostra o grupo 

denominado por Adam (2011) como “níveis ou planos da análise textual”, de outros 

componentes, dentre esses os que suscitam a sua textura (proposições enunciadas e 

períodos), conforme se observa o nível 04 (N4), que, consoante o que diz Silva (2016), é 

explicado por meio de dois tipos de operações de textualização: operações de segmentação-

descontinuidade (segmentação permanente das palavras na produção textual identificada 

pelos parágrafos, estrofes e em partes, no caso de texto escrito, e amálgamas, no caso de 

textos falados) e operações de ligação-continuidade (sequência semântica através da qual 

se identifica um segmento textual). 

O nível 05 (N5), por sua vez, relaciona-se à estrutura composicional (sequências e 

planos de texto) que define a sequência e lógica textual. Adam (2011) enfatiza que as 

sequências formadas por proposições e enunciados também são identificados como 

macroposições. “A macroposição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a 

de ser uma unidade ligada as outras macroposições, ocupando posições precisas dentro do 

todo ordenado da sequência” (ADAM, 2011, p. 205). Consequentemente, as macroposições 

dependem de combinações de proposições, que podem ser denominadas de narrativa, 

argumentativa, explicativa, dialogal e descritiva. Já os planos de texto, também componente 

da estrutura composicional, se adequam às situações em que “os encadeamentos das 

proposições não chegam a formar claramente sequências. Podem ser fixos (estabilizados) 

ou ocasionais” (SILVA, 2016, p. 90). 

A semântica (representação discursiva), nível 06 (N6), trata, sobretudo, da 

construção de uma atividade discursiva de referência de modo semântico, ou através de um 
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objeto de discurso comunicável. O processo se desenvolve de modo que a semântica se 

mostra como um objeto de discurso construído e reconstruído ao longo do texto mediante 

juízo de valor. Este é um nível semântico alicerçado na representação discursiva ou em 

elementos correlatos, como correferências, anáforas, isotopias, colocações, que dizem 

respeito ao processo referencial do texto.  

Para Adam (2011, p. 113), 

 

toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista [PdV] (relação 

[A] – [B]) e que o valor ilocucionário derivado da orientação argumentativa é 

inseparável do vínculo entre o sentido de um enunciado e uma atividade enunciativa 

significante (relação [C1] – [B]). Enfim, o valor descritivo de um enunciado [A] só 

assume sentido na relação com o valor argumentativo desse enunciado [C1]. O sentido 

de um enunciado (o dito) é inseparável de um dizer, isto é, de uma atividade 

enunciativa significante que o texto convida a (re) construir. 

 

Ainda nos níveis ou planos da análise textual, Adam (2011) trata do nível 07 (N7), 

identificado como enunciativo, baseado na responsabilidade enunciativa e na coesão polifônica 

ou vozes do texto. O autor diz que existem diversas unidades que compõem a língua, que podem 

atuar demarcando o grau de responsabilidade enunciativa em um enunciado através de dêiticos 

espaciais e temporais, índices de pessoa, tempos verbais, modalidades, tipos de representação 

da fala, modalização autonímica e indicações do suporte perceptivo e dos pensamentos 

relatados. Vale elucidar que a responsabilidade enunciativa também tem relação com a 

polifonia, em que uma proposição estruturada no interior de uma classe gramatical, por 

exemplo, pode assumir uma posição sarcástica ou implícita. Isso se justifica porque todo 

discurso é entendido como polifônico essencialmente, “habitado por vozes desde o seu 

embrião” (LOURENÇO, 2015, p. 44). 

Finalmente, além da responsabilidade enunciativa e da polifonia, sabemos que os 

enunciados se conectam para construírem a textualidade e garantir sentido ao texto. Partindo 

dessa premissa, Adam (2011) propõe o último nível, o 08 (N8), que diz respeito aos atos de 

discurso e à orientação argumentativa. Por seu turno, o autor disserta que “todo enunciado 

possui um valor argumentativo, mesmo uma simples descrição desprovida de conectores 

argumentativos [...]” (ADAM, 2011, p. 122). Assim, ainda que um texto não tenha conectores 

argumentativos, existe em qualquer ato discursivo o uso intencional da linguagem de direcionar 

o receptor do texto aos propósitos galgados pelos enunciador. Ademais, observamos que esse 

nível se coloca como propulsor da continuidade do processo proposto no esquema de Adam 

(2011), tomando novamente o nível de ação (visada, objetivos). 
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Em linhas gerais, além de mostrar a articulação existente entre a Análise do Discurso e 

a Análise Textual, verificamos que, no plano proposto por Adam (2011), os níveis de textura 

(proposições enunciadas e períodos) e da estrutura composicional (sequências e planos do texto) 

referem-se a uma estruturação linear do texto. Em contrapartida, os níveis de semântica 

(representação discursiva), enunciação (responsabilidade enunciativa e coesão polifônica) e 

atos de discurso (valor ilocucionário e orientação argumentativa) são apresentados linearmente, 

assim como podem, também, estar relacionados a uma estrutura não linear no plano textual e, 

embora nos pareçam mais complexos, o estudo sobre as categorias de análise textual nos 

permitirá compreender melhor o universo desses níveis.  

 

2.3.2 Categorias de análise 

 

 

O tópico anterior tratou dos níveis de análise textual, segundo a concepção da ATD 

adotada por Adam (2011). Aqui, trataremos das categorias de análise, aspecto central de uma 

ATD, que se faz por meio de agrupamentos de elementos similares. 

É a partir do estabelecimento das categorias em conjuntos que se torna possível uma 

compreensão minuciosa de determinado texto-discurso, isso tudo de forma articulada com a 

proposta da ATD, funcionado como “pontes” que permitem a compreensão aprofundada do que 

se pretende estudar de forma auto organizada.  

Frisamos que o texto, em especial o escrito, nos leva a refletir que não há como passar 

do âmbito da frase para o enunciado de modo direto, ou por intermédio de uma extensão. Tal 

afirmação se assenta em questões defendidas por Culioli (1984) e Adam (2011), os quais 

estabelecem as diferenças entre forma, conteúdo e dimensão da frase e dimensão do texto, por 

exemplo. Assim, sustentamos que, para percorrer o caminho da frase e adentrar ao enunciado, 

é necessário “definir as grandes categorias de marcas que permitam estabelecer essas conexões 

que abrem ou fecham segmentos textuais mais ou menos longos” (ADAM, 2011, p. 75). Disso 

provém a ideia que, em uma ATD não há como considerar a frase como unidade de análise, já 

que se compreende "[...] o conceito de proposição-enunciado, enquanto unidade textual 

mínima” (LOURENÇO, 2015, p. 30). 

Nesse caso, Adam (2011, p. 110) postula que a proposição-enunciado abarca três 

dimensões complementares para abordar as categorias de análise, atestando a existência de um 

enunciado que, embora apareça sozinho, tem relação com outros enunciados, o que, por 

conseguinte, implica na continuação do texto, a saber: a) a dimensão enunciativa que diz 

respeito à representação puramente verbal de um ponto de vista (PdV), a qual viabiliza a 
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identificação da responsabilidade enunciativa, bem como “permite dar conta do desdobramento 

polifônico16”; b) a dimensão referencial, que se relaciona com questões de representação 

discursiva (Rd), nas quais os sujeitos fazem referência ao mundo e às palavras em situações de 

enunciação, conferindo potencial de argumentação ao texto-discurso, e, por último; c) a 

dimensão argumentativa, que é, o que confere ao enunciado seu valor ilocucionário, força ou 

valor mais ou menos identificável. Considerando que é nosso objetivo analisar a construção 

textual-discursiva do ponto de vista em textos da esfera jurídica, especificamente no gênero 

discursivo parecer, por meio de formas referenciais e do jogo de vozes que constituem o texto-

discurso, nossa pesquisa está diretamente relacionada às três dimensões, quais sejam a 

enunciativa, a referencial e argumentativa. 

A primeira dimensão, denominada “enunciativa”, abriga a noção de responsabilidade 

enunciativa, para a qual Rabatel (2008) aponta que o sujeito é o responsável pela reconstrução 

dos objetos de discurso ao longo do texto, sendo, nesse processo, que a expressão do ponto de 

vista ocorre, através de manifestações explícitas ou implícitas, com a atualização do material 

linguístico. Adam (2011) assegura que a responsabilidade enunciativa é marcada por unidades 

do texto, nas quais o sujeito assume ou não um conteúdo proposicional em determinadas 

situações enunciativas. O autor vai mais além ao falar também do grau de responsabilidade 

enunciativa e da variedade que a compõe, estabelecendo, para isso,  uma divisão em oito 

categorias: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as 

modalidades, os diferentes tipos de representação da fala (discurso direito, indireto e discurso 

direto livre, discurso indireto livre e discurso narrativizado), as indicações de quadros 

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

percepções a de pensamentos relatados. O quadro abaixo mostra o formato das oito grandes 

categorias no âmbito da responsabilidade enunciativa: 

 

 

 

        

 

                                                           
16 Bakhtin (2010) fala da noção de polifonia nos estudos da linguagem discorrendo sobre a ideia de dialogismo 

como indicadora da consciência do homem, ao afirmar que o homem interior se mostra através do diálogo com o 

outro, constituindo-se, o diálogo, não em um meio, mas em um fim. 
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Quadro 1 – Grandes categorias 

 
01 Os índices de pessoas: os pronomes possessivos, marcadores de pessoa (meu, teu/vosso, seu 

livro), e a apóstrofe de um ser ausente ou inanimado. 

 

02 

Os dêiticos espaciais e temporais, que compreendem uma referência absoluta relativa ao 

contexto (anafórica) ou ao contexto (situacional). Englobando a classe dos embreantes, essa 

categoria bastante vasta é constituída dos elementos que fazem referência à situação na qual o 

enunciado é produzido: advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje), grupos nominais (esta manhã, 

abra esta porta), grupos preposicionais (em dez minutos ), adjetivos (na semana passada), certos 

pronomes (ele pensa em mim), certos determinantes (minha chegada). 

 

03 

Os tempos verbais, que correspondem a diferentes tipos de localização relativamente à posição 

do enunciador e repartem-se em diversos planos de enunciação (oposições entre o presente e o 

futuro do pretérito ou entre o presente e o par pretérito imperfeito/pretérito perfeito). 

 

04 

As modalidades: modalidades sintático-semânticas maiores (téticas: asserção e negação; 

hipotéticas: real; hipertéticas: exclamação). Modalidades objetivas (dever, ser preciso...) 

intersubjetivas (imperativo, pergunta, dever, [tu/vós] poder...) e subjetivas (querer, pensar...). 

Verbos de opinião (crer, saber, duvidar, ignorar...); advérbios de opinião (talvez, certamente, 

provavelmente...); lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos. 

 

05 

Os diferentes tipos de representação da fala das pessoas ou das personagens geram uma 

tensão entre a busca de uma continuidade enunciativa da narração e as rupturas que toda fala 

representada introduz. A descontinuidade é marcada pelo discurso direto (DD), discurso direto 

livre (DDL), discurso indireto (DI), discurso narrativizado (DN) e discurso indireto livre (DIL). 

 

06 

As indicações de quadros mediadores: marcadores como segundo, de acordo com e para; 

modalização por um tempo verbal, como o futuro do pretérito; escolha de um verbo como 

atribuição da fala, como afirmam, parece; reformulações do tipo (é) de fato, na verdade; 

oposição de tipo, como alguns pensam (ou dizem) que X, nós pensamos que Y... 

 

07 

Os fenômenos de modalização autonimica: não coincidência do discurso consigo mesmo 

(como se diz, para empregar um termo filosófico), não coincidência entre as palavras e as coisas 

(melhor dizendo, por assim dizer), não coincidência das palavras com elas mesmas (nos dois 

sentidos do termo), não coincidência interlocutiva (como você costuma dizer). 

 

08 

As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos: efeitos de ponto de vista que 

repousam numa focalização perceptiva (ver, ouvir, tocar) ou numa focalização cognitiva (saber 

ou pensamento representado).  

Fonte: Adam (2011, p. 117-120) 

 

 

 

É importante evidenciar que embora Adam (2011) pontue essas oitos categorias de 

marcas explícitas em textos-discursos, há também os enunciados em que a atividade 

argumentativa se exercita, justamente, pelo suposto apagamento das marcas de enunciação nos 

enunciados. Tal ocorrência é comumente encontrada em gêneros do âmbito jurídico, tal qual o 

que é utilizado como corpus desta pesquisa, com o intuito de produzir, por vezes, 

distanciamento, objetividade, impessoalidade e formalidade. Em outras palavras, não estamos 

falando de apagamento e que sua implicação se dá em um sentido de distanciamento ou 

aproximação espaço-temporal, mas sim considerando a subjetividade manifestada na intenção 

do enunciador. 

A segunda dimensão, relacionada às questões de “representação discursiva”, é também 

fator importante no processo de concretização de textos, isto porque “todo texto constrói, com 
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maior ou menor explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte 

ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados” (RODRIGUES, NETO e PASSEGGI, 2010, 

p. 173). Ao abordar a ação de construir uma representação discursiva, Adam (2011, p. 113) 

discorre que: 

 

Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade discursiva de 

referência constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de discurso 

comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta-se, minimamente, como um 

tema ou objeto de discurso posto e o desenvolvimento de uma predicação ao seu 

respeito. A forma mais simples é a estrutura que associa um sintagma nominal a um 

sintagma verbal, mas, de um ponto de vista semântico, uma proposição pode muito 

bem se reduzir a um nome e um adjetivo. 

 

Essa maneira de pensar o texto, considerando a representação discursiva de acordo com 

a abordagem teórica descritiva de ATD apresentada por Adam (2011), mostra que as categorias 

de análise abrangem as relações semânticas do texto em uma dada situação concreta de uso da 

linguagem. Em linhas gerais, a produção e recepção textual faz surgir a representação 

discursiva, de acordo com as informações que estão arquivadas na memória, com o 

conhecimento enciclopédico, estando sujeitas a um processo de atualização constante, de 

acordo com o contexto em que ocorrem.  

            A terceira e última dimensão, denominada “argumentativa”, mostra através da 

concepção de Adam (2011) que nenhum enunciado pode ser desprovido de orientação 

argumentativa, ainda que não haja conectores, já que sempre existirá uma força ilocucionária 

que buscará afetar o interlocutor de alguma maneira. Essa força nem sempre se mostra de 

maneira clara, mas está presente como ato de discurso em toda microunidade de texto. 

 

 

2.4 O diálogo com as teorias da enunciação 

 

Os estudos que se voltam à Análise Textual dos Discursos (ATD) tranversalizam as 

abordagens teóricas dedicadas à Linguística da Enunciação, indo além da perspectiva 

“sistemática” ou estruturalista, por meio de uma articulação que cede lugar às questões que 

envolvem as vozes no texto-discurso, bem como a preponderância de elementos pertencentes 

aos processos interacionais e pragmáticos, através dos quais o produtor e o receptor textual 

realizam escolhas, influenciados pela situação concreta onde estão inseridos. Na realidade, 

como bem pontua Rabatel (2016), tais escolhas representam meios de conhecimento pelos quais 

o produtor e receptor do texto edificam sua posição no mundo, por intermédio de uma postura 
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reflexiva, embasada na cognição da mimese, abrangendo emoções, empatia e sensações 

estéticas. 

Rabatel (2016) trata de uma Linguística da Enunciação fundamentada em uma 

abordagem enunciativa e interacionista da linguagem, estendendo-se, pois, à argumentação 

articulada com a ATD, isto porque, o texto é um objeto complexo, que carece de adentrar em 

diferentes teorias, e “é de uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais vasto 

do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos 

das diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência” (ADAM, 

2011, p. 25). 

Ocorre que o cenário das pesquisas que tratam do caráter enunciativo da linguagem não 

recebe o devido reconhecimento, pois geralmente são registrados como uma fase histórica ou 

em outros casos, faz-se o uso do aparato metodológico que as teorias da enunciação fornecem, 

sem, contudo, apontar, de fato, que tal teoria faz parte de determinado modelo de análise. Ora, 

não se revela conveniente a adoção de tanta parcialidade com relação às teorias da enunciação, 

pois como bem lembram Flores e Teixeira (2015, p. 12): 

 
O conceito de enunciação é sem dúvida a tentativa mais importante para ultrapassar 

os limites da linguística da língua. Com ele, consolida-se o estudo que busca 

evidenciar as relações da língua não apenas como sistema combinatório, mas como 

linguagem assumida por um sujeito. As marcas de enunciação no enunciado têm a 

especificidade de remeter à instância em que tais enunciados são produzidos, fazendo 

irromper o sujeito da enunciação. Quaisquer que sejam as abordagens, é necessário 

reconhecer que essas pesquisas subvertem os modelos de análises existentes até então. 

 

 

É preciso dizer que, nesse cenário, surgiram vários estudos pautados em princípios 

teóricos voltados à enunciação, com posicionamentos diferenciados, na medida em que uns 

alcançaram mais influência que outros, devido à recepção que tiveram no Brasil. Dentre os 

estudos sobre a enunciação, apontamos, por exemplo, Charles Bally como o primeiro que, 

embora tenha sido considerado discípulo de Ferdinand de Saussure, também foi responsável 

pela criação da nova estilística17 ou elaboração de um raciocínio voltado à enunciação. Bally 

(1962) foi um dos autores que se voltaram à linguística da fala, o que faltou nos estudos 

Saussurianos. Em outros termos, o autor defendia que a linguagem era capaz de expressar 

sentimentos, o que é correlato da estilística, que tem como preocupação analisar o 

comportamento da enunciação no enunciado e não somente do enunciado. Para ele, o sujeito 

                                                           
17 Para Bally, a estilística investiga os processos linguísticos pelos quais o falante se expressa, bem como o caráter 

coletivo da expressividade linguística. 
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que fala era posto como centro das atenções dos estudos que tomavam a linguagem em situações 

de uso, mais que isso, era necessária a distinção entre o sujeito falante que se manifestava de 

modo explícito, do sujeito falante que se manifestava de modo implícito18. 

Outro linguista responsável por pesquisas pioneiras sobre enunciação é Roman 

Jakobson, sobretudo, com os estudos sobre as teorias das funções da linguagem e o 

desenvolvimento do trabalho com os shifters, para os quais leva-se em consideração o lugar do 

sujeito na língua. Flores e Teixeira (2015) dissertam que Jakobson trouxe à tona as funções: 

referencial (serve para transmitir uma informação sobre o contexto), expressiva (caracterizada 

pelas interjeições), conativa (manifestada no vocativo e no imperativo), metalinguística (glosas 

como “não estou compreendendo – que quer dizer?), poética (a mensagem se volta para si 

mesma) e fática (trocas linguísticas por meio de rituais: “alô, está me ouvindo?). Tais funções 

já representavam a sistematização de um modelo que inclui a atividade da fala, sendo que o 

ponto central nesse processo é o lugar assumido pelo sujeito falante. Todavia, é com o estudo 

sobre os shifters que o autor consegue apresentar, de fato, um estudo com a enunciação: 

 

O autor apresenta quatro tipos de relações entre código e a mensagem, ancoradas na 

teoria da comunicação. Código e mensagem podem ter funcionamento desdobrado: 

podem ser tratados como objeto de emprego ou como objeto de referência. A estrutura 

desdobrada tem as seguintes configurações: a mensagem pode remeter ao código 

(M/C); a mensagem pode remeter a outra mensagem (M/M); o código pode remeter 

ao código (C/C); o código pode remeter à mensagem (C/M). Jakobson exemplifica o 

primeiro caso com a sinonímia e a tradução; o segundo com o discurso citado; o 

terceiro, com o nome próprio; e o último é propriamente o caso dos shifters, dos 

pronomes pessoais, por exemplo. Às relações (M/M) e (C/C), o autor chama de 

circularidade; às relações (M/C) e (C/M), chama de imbricações. Os shifters são 

precisamente esses elementos do código que remetem à mensagem. (FLORES e 

TEIXEIRA, 2015, p. 24) 

 

Jakobson, assim como Bally, considera como centro de seus estudos o sujeito que fala 

individualmente, entretanto, a consideração das funções da linguagem como representação 

linguística daquele que fala é o que diferencia o primeiro do segundo. 

Somando-se aos autores mencionados, destacamos também o principal representante 

dessa vertente, àquele que foi responsável pela mudança da LE para o que veio a se chamar de 

teoria da enunciação: Émile Benveniste. O lugar desse autor nesse contexto histórico é de suma 

importância, visto que ele foi considerado o primeiro a desenvolver uma análise da língua 

voltada aos estudos da enunciação. O grande diferencial de Benveniste foi não se ater ao que 

foi proposto no período Saussuriano, onde o estruturalismo tinha ênfase, até porque Bally e 

                                                           
18 Flores e Teixeira (2015) identificam tal separação entre o sujeito falante e sujeito modal. 
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Jakobson também foram influenciados pelas discussões desse contexto; o que destacava as 

ideias de Benveniste era justamente o fato de ele tratar da enunciação em um plano onde o 

sujeito (o homem na língua) e estrutura são pensados de modo articulados. 

Os eixos que definem o pensamento de Benveniste (1989) sobre a enunciação 

propagaram-se por meio da (inter)subjetividade da linguagem e da concepção de aparelho 

formal da enunciação. O primeiro refere-se a uma abordagem semântica feita pelo autor, por 

meio da oposição entre dois níveis de significação: o semiótico e o semântico. Assim, o 

semiótico apresenta-se como o nível intralinguístico, “em que cada signo é distintivo, 

significativo em relação aos demais, dotados de valores opositivos e genéricos e disposto em 

uma organização paradigmática”. Por seu turno, o nível semântico “resulta da atividade do 

locutor que coloca a língua em ação [...], o critério utilizado é o da comunicação para definir a 

palavra como a unidade de operações sintagmáticas que se realizam no nível da frase” 

(FLORES, TEIXEIRA, p. 32). Concernente ao aparelho formal de enunciação, Benveniste faz 

uma oposição articulada entre a linguística de formas e a enunciação. A linguística de formas 

se incumbe das regras de estruturação da língua, enquanto a segunda deve pressupor a primeira 

e ter como objeto de estudo a enunciação. Como o autor pontua: “a enunciação é este ato de 

colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização” (BENVENISTE, 1989, 

p. 82). Daí a existência, para ele, do locutor (cria relação com o mundo através de um sujeito), 

do alocutário (correfere) e da alocução (responsável em inserir o outro no emprego da língua). 

Vemos, pois, mais vez, um sujeito uno, dotado de vontade e intenção, que coloca a língua em 

funcionamento. Importante evidenciar que, até então, não temos a presença nas teorias da 

enunciação, de fatores que vislumbrem a consideração de outros elementos, como a formação 

discursiva, o gênero, e, por conseguinte, discussões que mostrem como tais elementos atuam 

na orientação do sentido textual-discursivo, fatores que vão de encontro ao que propõe o 

presente estudo, sobretudo, com relação a teoria de Análise Textual dos Discursos defendida 

por Adam. 

Nesse sentido, de modo diferente ao que propõem Bally, Jakobson e Benveniste, 

Bakhtin também se dedicou aos estudos sobre enunciação. Flores e Teixeira (2015) assinalam 

que as ideias de Bakhtin/Voloshinov (2006)19 evidenciam o aparecimento de uma linguística 

que coloca a enunciação como centro de referência e, é por meio dela, que o locutor interage 

                                                           
19 Também nos pautamos, aqui, nos postulados de Bakhtin constantes na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

12ª tradução publicada em 2006, a qual teve a assinatura de Voloshinov em duas edições sucessivas, com o mesmo 

título, em 1929 e 1930. Adepto e discípulo de Bakhtin, Volochinov foi um de seus pseudônimos que tentou um 

compromisso que permitia preservar o essencial do grande trabalho bakhtiniano. 
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com as demais vozes sociais. Em síntese, para abordar sua concepção sobre enunciação, 

Bakhtin/Voloshinov (2006) mostra a sua discordância quanto à descrição formal da língua, fato 

que é colocado em detrimento do contexto de ocorrências de enunciações. Podemos inferir, a 

partir disso, que as condições de produção (situacionais e históricas) passam a ter destaque nos 

estudos sobre enunciação. Outrossim, o autor nega a possibilidade de funcionamento de um 

sistema sincrônico desatrelado da evolução da língua (diacrônico), já que a língua está em 

constante mutação, além de ir contra a ideia de passividade, pois para ele todo ato de discurso, 

automaticamente, implica em uma réplica20. 

Bakhtin (1992) apresenta sua concepção de enunciação como resultado da interação de 

pelo menos dois sujeitos que dialogam verbalmente através da enunciação. O diálogo passa a 

ser o aspecto primordial da língua, considerado como todo tipo de comunicação verbal. 

Ademais, outros aspectos são discutidos nesse ínterim, com destaque aos gêneros do discurso, 

sobre os quais o autor diz que o uso da língua acaba por refletir nas diversas esferas da 

sociedade, sendo perceptível o aspecto temático, estilístico e composicional do enunciado. A 

junção desses três últimos, em uma determinada esfera, dá origem ao que o autor chama de 

tipos de enunciados relativamente estáveis, isto é, os gêneros do discurso. Tal perspectiva 

atenua, em boa medida, o peso da intenção do sujeito que enuncia. Vemos, pois, um contexto 

de enunciação no qual o dialogismo21 adentra caminhos tomados por diversos discursos, assim 

como a presença de um sujeito que se completa pela alteridade, ou pela palavra do outro. 

Merece atenção, ainda, no âmbito do estudo da linguagem com ênfase na enunciação, as 

análises empreendidas por Oswald Ducrot. Diretamente influenciado por Benveniste, Ducrot 

(1987), em sua obra “O dizer e o dito”, desenvolve estudos que se situam em uma disciplina 

denominada Pragmática Linguística, orientada pela concepção de Benveniste e que primava 

pelas imagens do sujeito da enunciação produzidas pelo enunciado. 

No intuito de assinalar questões concernentes à enunciação, Ducrot (1987) discorre 

sobre uma teoria polifônica da enunciação, na qual inadmite que, na base de cada enunciado, 

um autor somente se manifeste. Essa concepção de sujeito único é contestada por ele, de modo 

que o sujeito passa a ser visto não como responsável pela fala, mas como uma representação do 

sentido de determinado enunciado. A enunciação pode advir de um ou mais sujeitos, daí a 

                                                           
20 Bakhtin/Voloshinov (2006) disserta que a ideia de réplica está diretamente relacionada ao diálogo social e a 

interação entre sujeitos. Assim, uma palavra, uma frase ou até uma sequência de frases podem dar origem ao que 

chamamos de enunciação. No entanto, essa palavra, essa frase ou sequência de frases tornam-se enunciados 

somente quando são identificados como signo ideológico. 
21 A noção de dialogismo também retira a ênfase da intencionalidade e coloca no embate social, nas esferas de 

enunciação, os gêneros próprios a cada esfera de atividade humana. 
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distinção dos personagens componentes desse quadro, a saber: os locutores22 e enunciadores23. 

Assim como Bakhtin, novamente, podemos observar a ocorrência de uma teoria que 

desequilibra a ênfase na vontade individual de um sujeito uno. 

Além da teoria polifônica, outras questões relevantes permearam as análises de Ducrot, 

como a discussão que versa sobre a teoria de argumentação na língua, levando em conta a noção 

de topoi.24 O que se pode dizer, em linhas gerais, é que Ducrot (1987) se dedicou às questões 

de semântica argumentativa entrelaçadas com a enunciação, uma vez que “considera, na 

representação do sentido do enunciado, tanto a presença de diferentes vozes (polifonia) quanto 

a evocação de princípios argumentativos que dão a direção de como um dado enunciado deve 

ser interpretado numa situação x.” (FLORES e TEIXEIRA, p. 70, 2015). 

Até aqui se viu estudos desenvolvidos por autores que se dedicaram à enunciação como 

objeto de pesquisa, tendo, a maioria, herdado características do chamado estruturalismo 

defendido por Saussure, como Bally, Jakobson e Benveniste.  Diferem desse âmbito Bakhtin e 

Ducrot, os qual dedicaram-se à enunciação, propondo elementos como a polifonia, o dialogismo 

e a alteridade, por exemplo. Jacqueline Authier-Revuz, autora importante também nos estudos 

sobre enunciação, se mescla diante dos autores citados, muito embora ela se coloque entre 

linguistas como Bally e Benveniste25. 

É prudente destacar que quando Authier-Revuz (1998) localiza-se em meio aos 

herdeiros do estruturalismo, a autora parte do princípio de que mesmo que a língua seja 

influenciada por fatores externos a ela, através de uma relação entre língua e enunciação, não 

há como desconsiderar o objeto da linguística – que nesse caso é a própria língua. Em outros 

termos, a autora elabora uma análise fundamentada em uma configuração enunciativa da 

reflexividade metaenunciativa, também chamada de modalização autonímica.  O diferencial de 

seu trabalho está no fato de que a enunciação é marcada pela heterogeneidade da língua, tanto 

que Authier-Revuz (1998) aduz que, passar da consideração da língua em seus domínios 

estruturais ao que lhe é externo, alcançado o discurso, é o mesmo que deixar de lado a 

                                                           
22 Na concepção de Ducrot (1987), o locutor é o sujeito responsável pela enunciação e é sobre ele que recaem as 

marcas da primeira pessoa no enunciado. Dessa forma, o autor desmembra o falante do autor, visto que em um 

enunciado podem aparecer marcas da primeira pessoa que podem ser atribuídas a diferentes locutores. A partir 

disso, Ducrot nomeia o “locutor enquanto tal (L) ” que é o sujeito responsável em nível fático, fonético e escritural 

pela enunciação, e o locutor enquanto ser no mundo (Y), que representa discursivamente o ser empírico que é 

constituído no nível do dito. 
23 O enunciador, para Ducrot (1987) se mostra por meio de uma perspectiva expressa pela enunciação, onde o 

sujeito não “fala”, entretanto, tem seu ponto de vista colocado em pauta. 
24 De origem grega, com significado de ponto comum de partida de uma argumentação, Ducrot (1989) desenvolve 

a Teoria dos Topoi, pois não era possível afirmar que a argumentação estava imbricada somente na língua, já que 

um mesmo operador argumentativo implicava em várias possibilidades de compreensão. 
25 Authier-Revuz (1998). 
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homogeneidade assinalada pela ordem do “um”, pela ordem do “não um”, haja vista a 

heterogeneidade que o transversaliza. Aqui, a noção de sujeito dividido e descentrado adquire 

centralidade. 

Dessa forma, no intuito de analisar essa questão, onde uma heterogeneidade enunciativa 

em funcionamento se mostra, Authier-Revuz (1990) propõe a existência de dois tipos de 

heterogeneidades: a mostrada e a constitutiva. “A heterogeneidade constitutiva do discurso e a 

heterogeneidade mostrada no discurso representam duas ordens de realidade diferentes: a dos 

processos reais de constituição do discurso e dos processos não menos reais, de representação 

num discurso [...]” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 32). As formas que ela chama de 

heterogeneidade mostrada são denominadas, linguisticamente, descritíveis, como o discurso 

direto e indireto, aspas, glosas, itálico, entonação, etc. Já a heterogeneidade constitutiva, não 

explícita na superfície, está em toda parte, é a própria realidade e se articula diretamente com 

as formas de heterogeneidade mostrada. É, pois, na heterogeneidade constitutiva que Authier 

se assenta no que foi estabelecido pelo dialogismo bakhtiniano, especialmente no que diz 

respeito ao fato da interação com o discurso do outro ser premissa inerente a qualquer discurso. 

Em suma, a autora “concebe o ‘outro’ não como um objeto exterior de que se fala, mas condição 

constitutiva do discurso” (FLORES e TEIXEIRA, 2015, p. 75). 

Nossa intenção aqui foi fornecer ao leitor, mesmo que de maneira genérica, alguns 

percursos das teorias da enunciação, talvez as principais, que tomaram o estudo da linguagem 

em situações de uso, bem como “construir uma ponte” com os dispositivos que se voltam a 

ATD, teoria que também possui influência da Linguística da Enunciação. Cabe mencionar que 

os estudos entre enunciação e a descrição da língua em situações de uso, como foi abordado na 

concepção de alguns autores, tem se apresentado como um terreno prolífero. Outros estudos, 

como o da semântica argumentativa, proposto por Ducrot, que abarcam o enunciado e a 

construção do sentido a partir de um dado texto, também tem se destacado. Esses trabalhos têm 

despertado o interesse tanto no que se refere à identificação do enunciado no plano textual, 

quanto pela construção do sentido decorrente de vários enunciados, tendo em vista a relação 

que produzem uns com os outros. 

 Assim, acreditamos que recobrir tópicos como o estatuto do texto, o percurso histórico 

da LT, os níveis e categorias de análise textual fundamentadas na concepção de Análise Textual 

dos Discursos, conforme propõe Adam (2011), assim como estabelecer um diálogo com a 

teorias da enunciação, nos permite ter embasamento para tratarmos dos efeitos argumentativos 

provocados pelos enunciados, considerando, enquanto objetivo desta pesquisa, o processo de 
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referenciação e a construção de ponto de vista, na interface dos estudos da Linguagem e do 

texto-discurso jurídico. 
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3 A OPERAÇÃO DISCURSIVA DE REFERENCIAÇÃO 

 
 

Este capítulo objetiva demonstrar a referenciação a partir de uma abordagem discursiva, 

sobretudo, a substituição da noção de referência por referenciação, prática que aponta a ligação 

da palavra não mais com o mundo, mas com a atividade discursiva. Essa concepção representa 

uma mudança considerável nos estudos que tratam da referência, questão bastante debatida por 

estudiosos filiados à Linguística Textual. Compreendemos, assim, ser necessário sair de uma 

zona mais superficial, que concebe os objetos do mundo da forma como são, para nos 

aprofundarmos na construção e reconstrução dos referentes no e pelo texto-discurso. 

 

3.1 A referenciação na agenda da Linguística Textual 

 

No que concerne às reflexões no âmbito do texto, a referenciação, desde a década de 90, 

tem se apresentado como um tema promissor na agenda da Linguística Textual (LT), conforme 

atestam linguistas textuais e demais estudiosos. Todavia, estabelecer um ponto de partida para 

o estudo desse fenômeno não é somente associá-lo ao contexto histórico que demarca o 

desenvolvimento da LT, visto que, desde o século IV, antes de Cristo, os estudos linguísticos e 

filosóficos voltados para a prática de nomear e a exatidão das palavras já eram discutidos no 

Crátilo26, de Platão (2001). 

 Atualmente, consideramos que a LT tem como um de seus principais objetos de estudo 

o processo de referenciação, ou seja, a forma como o sujeito refere-se à realidade que o rodeia 

e como aborda os referentes (aquilo sobre o que se fala) existentes no mundo. Koch, Morato e 

Bentes (2017) relatam que os sujeitos constroem os referentes por meio de práticas discursivas 

e cognitivas, processo no qual os elementos linguísticos são retomados, sendo influenciados 

pelo contexto e cotexto. As autoras afirmam, ainda, que tais referentes (palavras, sintagmas 

nominais ou verbais) não podem ser entendidos como algo pré-estabelecido, já que são 

elaborados no curso da atividade linguística. Por conseguinte, na mesma linha de raciocínio, 

Koch (2015, p. 94) preconiza que “[...] a referenciação passa a ser considerada como o resultado 

                                                           
26 É uma obra que em grande parte é voltada para discussões sobre referência, por meio de dúvidas sobre o que 

seja a ação de nomear. No decorrer da obra, verificamos o pensamento cético de Crátilo, para o qual “um homem 

não se banha duas vezes no mesmo rio”, já que a água que banha seu calcanhar não é a mesma que banha a ponta 

de seus pés. Assim, para Crátilo, daí é que começa o problema de referir as coisas, pois para ele apontar é uma 

atividade dinâmica, que se reconstrói discursivamente, não cabendo atribuir um correspondente fixo no mundo 

(CAVALCANTE e LIMA, 2013). 
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da operação que realizamos quando, para designar, representar ou sugerir algo, usamos um 

termo ou criamos uma situação discursiva referencial com essa finalidade [...]”. 

Isso confirma a ideia de que os textos-discursos são elaborados por sujeitos atores 

sociais no interior de uma atividade discursiva. Esse processo, todavia, não é destituído de 

movimento, como já fora mencionado: o sujeito constrói e reconstrói o referente quantas vezes 

achar necessário, permitindo-se lançar mão dos conhecimentos adquiridos ao longo da vida, 

adequando-os ao contexto histórico onde encontra-se inserido para que possa concatená-los na 

cena enunciativa, a fim de progredir com o texto-discurso.  

De modo mais específico, Koch e Elias (2017) tratam do fenômeno da referenciação 

enfatizando que, na elaboração de um texto, estabelece-se um determinado assunto ou referente, 

a partir do qual são construídas as informações que se pretende veicular. A movimentação 

textual engloba a retomada de um tema anteriormente mencionado, que se denomina anáfora 

ou remissão para trás, bem como a indicação de um tema por meio de um referente que aparece 

posteriormente, a catáfora ou remissão para frente. Grosso modo, para as referidas autoras, a 

criação de um tema e/ou sua retomada indica o processo de referenciação. 

Também postula Koch (2015), ao falar dos princípios básicos dos processos 

referenciais, que há a necessidade de se estabelecer a diferença entre os termos “referir”, 

“remeter” e “retomar”, haja vista a semelhança que transparecem uns com os outros, podendo, 

inclusive, serem compreendidos como sinônimos. Para a autora, há uma espécie de 

subordinação hierárquica entre os termos, de modo que “a retomada implica remissão e 

referenciação; a remissão implica referenciação e não necessariamente retomada; e a 

referenciação não implica remissão pontualizada nem retomada” (KOCH, 2015, p. 98). 

Verificamos, assim, o lugar da noção de referenciação nos estudos da LT, sobretudo, no 

que se refere aos elementos responsáveis por estabelecer as relações textuais, que são os 

mecanismos de coesão referencial, identificados como anáfora e catáfora. A coerência, por sua 

vez, não é dispensável nesse processo, pois não se deve considerar somente a materialidade 

textual, mas também o contexto onde os sujeitos estão inseridos, a influência cultural e o 

conhecimento de mundo. Daí, apontamos que a referenciação contribui significativamente para 

a coerência textual, já que permite a introdução e a renovação dos referentes utilizados na 

produção. É, pois, nas relações sociais que os referentes são construídos, os quais perpassam 

aspectos históricos, sociais e são resultantes de um acordo entre os indivíduos envolvidos na 

atividade discursiva. 

De acordo com Koch, Morato e Bentes (2017, p. 8): 
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Analisada em meio às práticas sociais e às situações enunciativas, a língua muito 

facilmente deixou de ser identificada com a capacidade apenas mental (racional, 

intuitiva) de corresponder ou ser equivalente a realidade. Tanto quanto o mundo, ela 

seria uma construção simbólica para a qual concorrem vários fatores psicossociais; na 

relação com o mundo, ela seria, a um só tempo, dialeticamente determinada e 

determinante, estruturada e estruturante, organizada e organizadora. 

 

As autoras reforçam claramente que o ato de referir não espelha o mundo, mas é um 

processo construído interativamente e discursivamente em meios às práticas sociais. O que se 

pretende colocar, pois, é a ideia segundo a qual os fenômenos referenciais situados na agenda 

da Linguística Textual, na qualidade de práticas discursivas, representam um testemunho 

expressivo da relação mútua entre linguagem e realidade. Logo, se o referente tem influência 

da prática social, o que mais se pode dizer da atividade discursiva e cognitiva no processo de 

referenciação? Trataremos, de forma mais detalhada, dessa questão na próxima seção. 

 

3.1.1. Os objetos de discurso 
 

           De um modo geral e por tradição no âmbito da LT, a referenciação é compreendida como 

uma questão que envolve a representação do mundo pelos referentes, sendo que as formas 

referenciais escolhidas para tal prática são questionadas quanto a sua correspondência ou não 

com os referentes que são retratados (KOCH, MORATO e BENTES, 2017). Dessa forma, o 

objetivo dos pesquisadores que se debruçam a estudar a esse fenômeno justifica-se na 

compreensão de como a construção do sentido no texto está vinculada à interação dos sujeitos 

com o que lhe é externo, isto é, com o mundo ou, ainda, como a atividade discursiva da língua 

pode atuar referenciando o mundo. 

Colocar os referentes sob a ótica da referenciação, tal como propõe Mondada e Dubois 

(1995) e Apothéloz e Reichler-Béguelin (1995), faz emergir questionamentos sobre o 

entendimento tradicional do que seja a referência, o que nos leva a descartar a visão cartográfica 

do mundo ao considerarmos que as categorias não possuem uma relação de correspondência 

perfeita com o mundo, mas são construídas discursivamente. 

Ora, não mais se deve falar em referência ou representações estáticas da língua, nas 

quais os objetos de mundo são concebidos sempre de uma mesma maneira, sem interferência 

do processo de interação na construção dos mesmos, pois a língua precisa ser desenvolvida para 

atingir um propósito determinado pelo sujeito que a utiliza e isso só é possível por meio de uma 

forma negociável e coerente. Nesse sentido, vem à tona a necessidade de se falar em 

referenciação, compreendida como uma atividade genuinamente interativa, com participação 

dos interlocutores (MARQUESI, PAULIUKONIS e ELIAS, 2017). 
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Tal mudança de perspectiva, desenvolvida pelos que procuram superar as distinções 

causadas entre posições internalistas e externalistas27 nos estudos linguísticos, é demarcada pela 

substituição do termo referência por referenciação, visto que passam a ser objeto de análise as 

atividades de linguagem realizadas por sujeitos históricos sociais em interação, sujeitos que 

constroem mundos textuais cujos objetos não espelham o “mundo real” da forma exata como 

é, mas são, isto sim, interativamente e discursivamente constituídos em meio a práticas sociais, 

ou seja, são objetos-de-discurso. (KOCH, 2017). Nas palavras da autora, se em um primeiro 

momento a referência estava atrelada tão somente às questões de ordem lógico-semântica, no 

atual cenário verificamos que tal fenômeno – agora denominado referenciação – estende-se a 

aspectos mais profundos como a interatividade, a intersubjetividade, a reflexividade, a 

heterogeneidade, a discursividade, a argumentatividade, etc. Além do que, “[...] a perspectiva 

da referenciação concebe a referência como resultado de um processo dinâmico em que estão 

imbricados os propósitos comunicativos dos interlocutores” (CAVALCANTE e LIMA, 2013, 

p. 32, grifo das autoras). Vejamos como Mondada (1994, p. 64), uma das defensoras pioneiras 

dessa concepção, abordava essa mudança de perspectiva, considerando a construção dos objetos 

de discurso nesse processo: 

 

O objeto de discurso caracteriza-se pelo fato de construir progressivamente uma 

configuração, enriquecendo-se com novos aspectos e propriedades, suprimindo 

aspectos anteriores ou ignorando outros possíveis, que ele pode associar com outros 

objetos ao integra-se em novas configurações, bem como pelo fato de articular-se em 

partes suscetíveis de se automizarem por sua vez em novos objetos. O objeto se 

completa discursivamente. 

 

Constatamos que a autora destaca a posição dos objetos de discurso no curso da 

progressão textual enquanto elementos dinâmicos na atividade discursiva, que, depois de 

introduzidos, podem ser retomados, alterados, desativados ou reconstruídos de diversas formas. 

Do mesmo modo, Cavalcante e Lima (2013, p. 33) afirmam que “o conceito de ‘referente’ ou 

‘objeto de discurso’ tem objetivo maior de mostrar diferentes formas de ancoragem dos 

referentes na construção dos sentidos do texto/discurso” (CAVALCANTE e LIMA, 2013, p. 

33).  

                                                           
27 As perspectivas internalistas e externalistas da língua assumem as seguintes posições: a primeira, fundamenta-

se no fato de que as estruturas linguísticas são determinadas por estruturas cognitivas e seus mecanismos; e a 

segunda, no fato de a língua ser dependente de condições externas ao indivíduo ou de relações deste com o 

ambiente. 
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Em complementariedade e enfaticamente considerando que a construção do texto-

discurso não ocorre através de um simples processo de elaboração de informações, mas por 

meio da reconstrução dos referentes que sofrem influência do que lhe é externo, como o 

contexto onde a prática discursiva ocorre, Koch (2017, p. 33-34) assinala que: 

 

Os objetos de discurso não se confundem com a realidade extralinguística, mas (re) 

constroem-na no próprio processo de interação: a realidade é construída, mantida e 

alterada, não apenas pela forma como nomeamos o mundo, mas acima de tudo, pela 

forma como, sociocognitivamente, interagimos com ele. Interpretamos e construímos 

nossos mundos na interação com o entorno físico, social e cultural. 

 

Afirmamos, assim, que a referenciação é uma atividade discursiva que lança mão dos 

objetos de discurso, na qual os usuários da língua fazem uso daquilo que tem a sua disposição 

(textualmente e discursivamente falando), através de escolhas que atenderão o objetivo para o 

qual se propõem. É um “querer-dizer” que integra o patamar máximo do modelo textual – a 

coerência – para que se chegue estrategicamente ao sentido. Não se trata apenas de identificar 

um referente no texto, mas de compreender quão subjetivo é o processo em usar esse ou aquele 

referente, isto porque, tal prática será concretizada de acordo com o conhecimento que se 

encontra armazenado na memória discursiva. 

Sintetizando, e considerando o aporte teórico dos autores supracitados, podemos inferir 

que os estudos da língua não podem satisfazer-se somente estruturalmente. Embora sejamos 

também orientados por condições do entorno físico, social e cultural, como refere a autora na 

citação supramencionada, ao utilizarmos a língua, seja em qualquer modalidade, agimos com 

propósitos comunicativos, manipulando o que é posto em evidência (conteúdo), bem como a 

estrutura do código linguístico. É aí que a ideia de mudança de utilização do termo de referência 

para referenciação de fato se concretiza e os objetos de discurso emergem. Outrossim, a 

referenciação é configurada como atividade discursiva através da qual os sujeitos manifestam 

pontos de vista sobre objetos específicos. Tal visão nos mostra que além da função coesiva no 

texto-discurso, a referenciação, ou melhor, as diversas estratégias desse fenômeno, pontos que 

discutiremos adiante, atuam contribuindo com o processo de argumentação de um indivíduo 

que produz um enunciado em um determinado contexto de enunciação.  

 

3.2. A construção textual da referência: formas linguísticas de progressão textual 

 

 

Ao produzir um texto-discurso, o sujeito faz uso de diversos argumentos, processo 

realizado por meio de um tema eleito pelo produtor que passa a ser desenvolvido com o auxílio 
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de referentes que se movimentam progressivamente ou retroativamente. É isso que 

abordaremos neste tópico: de que forma o sujeito pode fazer o modelo textual progredir para 

trás ou para frente por meio de estratégias de construção e retomada de referentes, de maneira 

que seu objetivo argumentativo seja atendido. 

De modo a elucidar tal questão, Koch e Elias (2012) e Koch (2015) estabelecem as 

estratégias de referenciação como ocorrências da construção dos referentes textuais: a 

introdução, quando da menção primária de um objeto no texto; a retomada quando um objeto é 

reativado através de uma forma referencial; e a desfocalização, quando um novo objeto 

introduzido passa a ser o foco, deixando o objeto antecessor na espera para utilização, caso seja 

necessário. Comecemos, pois, com as formas de introdução de referentes no modelo textual. 

A despeito da introdução de referentes, Koch e Elias (2012) falam da existência da 

ativação ancorada e não-ancorada, que abarcam, por sua vez, as chamadas anáforas indiretas28 

e anáforas associativas29. No caso da ativação não-ancorada, o objeto de discurso é literalmente 

novo no texto e, em casos de representações por meio de expressões nominais, ocorre uma 

categorização inicial do referente. A ativação ancorada, em contrapartida, ocorre quando um 

objeto de discurso tem alguma relação com outros elementos já mencionados. Vejamos o 

exemplo a seguir, trecho de um parecer jurídico elaborado pela Procuradoria Federal junto a 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa, retirado do corpus dessa pesquisa, 

o qual trata de solicitação de providências sobre aluno armado em sala de aula: 

 

Exemplo 1: 

Fonte: Parecer jurídico nº 43/2016, fl. 15 dos autos. 

 

A expressão nominal “o porte de arma de fogo” introduzida por meio de uma 

categorização representa uma forma referencial inédita, de modo que tal objeto é colocado em 

                                                           
28 Diferente das anáforas diretas que possuem relação de correferência entre o elemento anafórico e seus 

antecedentes, as anáforas indiretas não têm um correspondente explícito no texto, ocorrendo, pois, uma estratégia 

de ativação dos novos referentes, ou seja, uma referenciação implícita (KOCH e ELIAS, 2012). 
29 A anáfora associativa dá-se por meio da introdução de novos referentes através de relações meronímicas, isto 

é, como se os elementos fossem parte um do outro (KOCH e ELIAS, 2012). 

Assim, quanto ao uso em serviço, tem-se que o porte de arma de fogo, quando o policial 

está exercendo sua respectiva atividade profissional de segurança pública, é inerente à 

função e ao cargo que ocupa, entretanto, a polêmica surge quando nos perguntamos se o 

policial deve ou não portar arma de fogo fora de serviço em qualquer situação. 
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evidência. Por sua vez, a expressão nominal “a polêmica” alude a um referente que não pode 

ser apontado explicitamente no trecho, mas faz reporte às informações contidas no cotexto que 

a antecede. Isto significa dizer que “quando escrevemos, podemos recorrer a dois tipos de 

introdução de referentes textuais: a ativação ‘ancorada’ e ‘não-ancorada’” (KOCH e ELIAS, 

2012, p. 134). 

De acordo com as autoras citadas, ainda nos casos de introdução de referentes, podemos 

incluir também as nominalizações ou rotulações. Tal processo caracteriza-se por um sintagma 

nominal, um processo ou estado expresso por uma proposição ou proposições precedentes ou 

subsequentes no texto. Em razão disso, Koch e Elias (2012, p. 129) afirmam que “a 

nominalização ou rotulação designa, portanto, o fenômeno pelo qual se transformam 

enunciados anteriores em objetos de discurso”, conforme podemos observar no exemplo a 

seguir retirado de um parecer jurídico que trata de solicitação de providências, quanto ao 

afastamento de servidora: 

 

Exemplo 2: 

Fonte: Parecer jurídico nº 19/2014, fl. 34 dos autos. 

 

No trecho acima, percebemos um exemplo de nominalização expressa pelos termos 

“aposentadoria”, “transferência”, “licença para tratar de interesses particulares”, “exoneração”, 

“outros afastamentos sem vencimento”, bem como a introdução de uma forma referencial 

anafórica por encapsulamento (sumarização) “neste presente caso”, que absorve todo o teor da 

informação precedente. Logo, deparamo-nos com uma rotulação retrospectiva. 

[...] ao assinar o denominado Termo de Compromisso e responsabilidade de afastamento de 

docente para estudo ou aperfeiçoamento, o réu comprometeu-se formalmente perante a 

Universidade a não solicitar aposentadoria, transferência, licença para tratar de 

interesses particulares, exoneração, outros afastamentos sem vencimento, antes de 

cumprir a prestação de serviços nos termos do Contrato, a não ser mediante indenização de 

despesas. O réu quando pediu sua exoneração tinha ciência de que deveria ressarcir todas 

as despesas havidas pelas Universidade durante o afastamento. 

Neste presente caso, não há o que se falar em obrigação alternativa, pois há apenas um 

objeto e uma prestação, qual seja o ressarcimento dos valores percebidos durante o 

afastamento, para a realização de curso no exterior, mas existindo duas formas de 

pagamento, imediata ou mensal. 
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Ainda sobre as estratégias de referenciação, Koch e Elias (2012, p. 131) dissertam a 

respeito da retomada ou manutenção no modelo textual. Nessa perspectiva, para as autoras: 

 

A retomada é a operação responsável pela manutenção em foco, no modelo de 

discurso, de objetos previamente introduzidos, dando origem às cadeias referenciais 

ou coesivas, que são responsáveis pela progressão referencial do texto. Pelo fato de o 

objeto já se encontrar ativado no modelo textual, tal progressão pode realizar-se tanto 

por meio de recursos de ordem gramatical, como pronomes, elipses, numerais, 

advérbios locativos, como por intermédio de recursos de ordem lexical (reiteração de 

itens lexicais, sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, expressões nominais, etc.). 

 

Dentre as principais estratégias de referenciação textual, Koch e Elias (2012, 2017) 

apontam o uso de pronomes (pronominalização) ou outras formas de valor pronominal, o uso 

de expressões nominais definidas e o uso de expressões nominais indefinidas. No caso do 

exemplo 2, observamos que o termo “neste presente caso” vem acompanhado do pronome 

demonstrativo “neste”, que tem a função de fazer referência a tudo o que já foi dito no texto, 

daí a ocorrência de uma pronominalização. Já as expressões nominais definidas, são construídas 

por um artigo definido (o, a) ou pronome demonstrativo (esse, aquele, neste, etc.) seguido de 

um nome. A título de exemplificação, observemos o trecho abaixo, também parte do parecer 

jurídico utilizado no exemplo 2. 

 

Exemplo 3: 

Fonte: Parecer jurídico nº 19/2014, fl. 31-32 dos autos. 

 

Vemos que o referente é constituído, inicialmente, de uma expressão nominal definida 

“o pedido de providencias do Instituto TAL”30 e reconstruído por meio da expressão nominal 

                                                           
30 As expressões “tal” ou “fulano (a) de tal” serão utilizadas ao longo do texto em substituição aos nomes que por 

ventura apareçam, por questões de ética, já que o corpus delimitado para esta pesquisa integra dados constantes 

Chega para análise e parecer desta Procuradoria Geral o pedido de providencias do 

Instituto TAL quanto ao não retorno da docente FULANA de TAL à Instituição, vez que 

estava afastada para aperfeiçoamento no exterior. Dá origem aos autos o Memorando nº 

23/2014 do Instituto TAL à Reitoria, no qual o diretor do Instituto solicita providencias 

quanto à situação da servidora. 

A hipótese refere-se ao pedido de providencias formulado pelo Instituto TAL, no que tange 

a situação da servidora FULANA DE TAL que se afastara da Universidade para curso de 

aperfeiçoamento (Doutorado), mas não retornou às suas atividades docentes no período em 

que deveria. [...] apensado aos presentes autos está o processo TAL em que consta o pedido 

de exoneração da servidora. 
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“o Memorando nº 23/2014 do Instituto TAL à Reitoria” e, por conseguinte, é chamado de “a 

hipótese”.  Vale frisar que as expressões nominais que compõem esse encadeamento apontam 

que o locutor (Procurador) busca nomear o referente de acordo com o conhecimento adquirido, 

sobretudo profissionalmente, sendo influenciado pelas condições de produção do contexto onde 

está inserido (Procuradoria) e nomeando tais referentes segundo suas intenções, subjetivando-

os, inclusive, como quando se refere ao objeto enquanto “a hipótese”, a fim de não tendenciar, 

antecipadamente, conclusões ao leitor, já que o parecer, nesse caso, encontra-se em fase inicial. 

Isso mostra o modo peculiar de como a esfera jurídica se constitui, além de ser um claro 

exemplo de que nem tudo que produz argumentação se inscreve em uma vontade deliberada do 

sujeito. 

A retomada pode dar-se, ainda, através do uso de expressões nominais indefinidas, 

similar ao exemplo 3, mas com o emprego de descrições indefinidas (um, uma, uns, umas), 

prosseguidas de um nome. Assim, o objeto principal vai sendo reconstruído textualmente por 

meios de formas referenciais definidas ou indefinidas, em movimentos projetivos (catáfora) ou 

retrospectivos (anáforas). É importante ressaltar que “longe de se constituir como a soma de 

elementos novos com outros já postos em etapas posteriores, o texto é um universo de relações 

sequenciadas, mas não lineares”. (KOCH e ELIAS, 2012, p. 135) 

Além dos pronomes (pronominalização) e das expressões nominais definidas e 

indefinidas, Koch e Elias (2012) aludem que o processo de progressão referencial também pode 

ocorrer por outras estratégias linguísticas, como o uso de numerais (cardinais, ordinários, 

multiplicativos e fracionários), certos advérbios locativos (aqui, lá, ali, etc.), elipses, formas 

nominais reiteradas, formas nominais sinônimas ou quase sinônimas, formas nominais 

hiperonímicas e nomes genéricos. Os exemplos abaixo assinalam casos de progressão 

referencial pelo uso de numeral e formas nominais reiteradas, respectivamente. Vejamos: 

 

Exemplo 4: 

Fonte: Parecer jurídico nº 19/2014, fl. 34 dos autos. 

                                                           
em pareceres jurídicos de processos administrativos disciplinares que envolvem servidores da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

 

No presente caso, não há o que se falar em obrigação alternativa, pois há apenas um objeto 

e uma prestação, qual seja, o ressarcimento dos valores percebidos durante o afastamento 

para a realização de curso no exterior, mas existindo duas formas de pagamento, imediata 

ou mensal (parcelas). 
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Exemplo 5: 

Fonte: Parecer jurídico nº 19/2014, fl. 34 dos autos. 

 

O exemplo 4 aponta os numerais “um”, “uma” e “duas” em movimento projetivo para 

a construção dos referentes “objetos”, “prestação” e “formas de pagamento”. O exemplo 5 

apresenta o referente nominal “o réu” presente em uma coesão referencial por paralelismo ou 

repetição, marcando a continuidade do texto, utilizado, nesse caso, como recurso argumentativo 

incisivo para levar o interlocutor compactuar com a culpa do “réu”. 

Vale frisar que o uso de formas referenciais para a progressão textual implica ainda na 

formação de cadeias referenciais que dão corpo ao texto, também responsáveis pelo 

encaminhamento ao que chamamos de “coerência”, noção esta que não pode ser compreendida 

de modo isolado, já que, além da materialidade linguística, faz-se necessário que o produtor e 

o receptor (leitor) textual atuem em consonância, pois o primeiro, somente alcançará o objetivo 

pretendido no texto, se deixar marcas linguísticas possíveis de serem compreendidas pelo 

segundo (leitor). Nessa mesma direção, Koch e Elias (2012, p. 144, grifo das autoras) apontam 

que: 

Quando remetemos seguidamente a um mesmo referente ou a elementos estreitamente 

ligados a ele, formamos no texto, cadeias anafóricas ou referenciais. Esse movimento 

de retroação a elementos já presentes no texto – ou passiveis de serem ativados a partir 

deles – constitui um princípio de construção textual, praticamente todos os textos 

possuem uma ou mais cadeias referenciais. 

 

              As autoras destacam a existência de três tipos de cadeias referenciais para a realização 

de um propósito de dizer: a) em sequências descritivas, b) em sequências narrativas e c) em 

sequências expositivas. As primeiras, as sequências descritivas, estão presentes na maior parte 

dos textos que lemos diariamente e denotam a existência de pelo menos uma cadeia onde a 

imagem de objeto ou referente é descrita caracteristicamente. Em concordância com as autoras, 

mas de forma profunda, Adam (2011) disserta que, ao caracterizar um referente ou objeto, o 

Ao assinar o denominado Termo de Compromisso e responsabilidade de afastamento de 

docente para estudo ou aperfeiçoamento, o réu comprometeu-se formalmente perante a 

Universidade a não solicitar aposentadoria, transferência, licença para tratar de interesses 

particulares, exoneração, outros afastamentos sem vencimento, antes de cumprir a prestação 

de serviços nos termos do Contrato, a não ser mediante indenização de despesas. O réu 

quando pediu sua exoneração tinha ciência de que deveria ressarcir todas as despesas 

havidas pelas Universidade durante o afastamento [...]. Considerando que a escolha da 

forma de pagamento não fica a cargo do devedor, nesse caso, o Réu, a forma de 

ressarcimento a ser aplicada será prevista legalmente nos termos do art. 47 a lei 8.112/90. 
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produtor do texto assume a orientação argumentativa do texto, já que o mesmo manifestará 

pelas escolhas que fará (de um querer dizer) a situação do referido objeto. As segundas, as 

sequências narrativas, correspondem às cadeias referentes aos acontecimentos que envolvem 

personagens (protagonista, antagonista) do texto, podendo incluir outras cadeias que estejam 

relacionadas ao espaço ou tempo. Nesse sentido, Marquesi, Paulinukonis e Elias (2017) 

asseveram que além desses aspectos, as sequências narrativas envolvem as intenções, a ação, a 

causa, os objetivos, as consequências, sendo todos esses elementos relacionados entre si 

temporalmente, indicando o ponto de vista do produtor e contribuindo também para a orientação 

argumentativa do texto. As sequências expositivas, por sua vez, bastante presentes em textos 

de divulgação científica, dizem respeito à cadeia ligada ao referente principal, incumbida de 

uma explicação, podendo, inclusive, aparecer outras cadeias sobre outros referentes no decurso 

da exposição. É válido destacar que as sequências expositivas atuam como estratégias 

fundamentais na argumentação, pois assim como as anteriores servem para dar suporte a um 

determinado ponto de vista, norteando o sentido textual, conforme a intenção do produtor.  

Isto posto, compreendemos que a construção da referência no texto abarca diversos tipos 

de mecanismos para a progressão textual, como as anáforas diretas, anáforas indiretas e anáfora 

associativas, o encapsulamento (sumarização) ou rotulação, a pronominalização, as expressões 

nominais definidas e indefinidas, as cadeias referenciais (sequencias descritivas, narrativas e 

expositivas), dentre outras. Neste capítulo, colocar-se-á em evidencia as expressões nominais 

referenciais, visto que, no processo de progressão referencial, assumem diversas funções 

cognitivo-discursivas de suma importância na construção do sentido textual, conforme 

abordaremos no tópico seguinte. 

 

 

3.3. As funções cognitivo-discursivas das expressões nominais referenciais  

 

 

Conforme já visto, existem diversas formas referenciais responsáveis pela progressão 

do texto, que ocorrem por meio da movimentação para frente (catáfora) e movimentação para 

trás (anáfora). Tal processo nada mais é do que a representação de sujeitos em situações de 

interação que referenciam o mundo (referenciação) não exatamente como ele é, mas que 

consideram esses referentes, os objetos de discursos, propensos a diversos sentidos, já que 

podem se manifestar de modos diferentes cada vez que são utilizados. É nesse contexto que as 

formas nominais referenciais contribuem consideravelmente para a construção e reconstrução 

dos objetos de discurso e, por conseguinte, para a orientação argumentativa do texto. 
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No plano da movimentação textual, as expressões nominais referenciais assumem 

funções cognitivo-discursivas de extrema relevância para a construção do texto. Para tanto, 

Koch e Elias (2012) defendem enquanto funções desse tipo de forma referencial: a) a 

ativação/reativação da memória; b) o encapsulamento (sumarização) e a rotulação; c) a 

recategorização de referentes; d) a introdução de informações novas; e) a organização 

macroestrutural; f) a atualização de conhecimentos por meios de glosas realizadas pelo uso de 

um hiperônimo; g) a especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo; h) as 

construções de paráfrases definicionais e didáticas; i) a orientação argumentativa do texto; e j) 

a categorização metaenunciativa de um ato de enunciação. Para melhor compreensão, 

focalizaremos, a partir de então, como decorrem cada uma dessas funções no processo de 

referenciação. 

De acordo com as autoras, a função de ativação/reativação da memória ocorre por conta 

do processo de movimentação textual (retrospectivo e prospectivo), o qual instiga o interlocutor 

a ir em busca do conhecimento adquirido ao longo da vida. Todavia, em situações em que as 

expressões nominais referenciais atuam como elementos recategorizadores do referente, ou no 

caso de nominalizações, o encapsulamento assume função predicativa e conduz a uma 

informação nova, dando continuidade ao texto. “Trata-se, pois, de formas híbridas, 

referenciadoras e predicativas, isto é, veiculadoras não só de informação dada, mas também de 

informação nova” (KOCH e ELIAS, 2012, p. 138). 

O encapsulamento (sumarização) e a rotulação, por sua vez, se manifestam na 

sintetização por meio de uma expressão nominal que se torna um referente, o qual decorre da 

sumarização de informações anteriores, que dão a ele a responsabilidade de absorver todo o 

teor daquilo que o precede, daí o encapsulamento denominado “rótulo”, conforme já exposto 

no exemplo 2 do tópico anterior. Também é necessário ressaltar que os rótulos carregam algum 

grau de subjetividade, visto que, no momento em que, o produtor textual rotula um determinado 

objeto de discurso, ele o faz por meio daquilo que toma “como verdade” e a fim de que tal 

prática atenda seu objetivo discursivo. Sobre essa função, Koch e Elias (2012, p. 138) 

comentam que: 

Esta é uma função própria particularmente das nominalizações, que, [...] sumarizam 

as informações contidas em segmentos precedentes do texto (informações-suporte), 

encapsulando-as sob a forma de uma expressão nominal, isto é, transformando-as em 

objetos de discurso.  

 

Dessa forma, enxergamos que as expressões nominais referenciais por encapsulamento 

(sumarização) e rotulação desempenham funções importantes no texto não somente por 
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resumirem uma porção textual, mas por permitir a criação de um novo referente que norteará 

uma situação especifica para os enunciados procedentes, bem como por orientar 

argumentativamente o texto àquilo que se propõe. 

A terceira função, a de recategorização de referentes, revela-se na maneira como 

procedemos ao nos comunicarmos com os outros. Em outras palavras, é na intenção do projeto 

de dizer que nos vemos diante da escolha de como fazer referência a um determinado objeto. 

Assim, o emprego das expressões nominais serve para categorizar os objetos do mundo. O 

processo de escolha das formas referencias, portanto, não ocorre de maneira neutra, mas de 

acordo com o objetivo do projeto enunciativo. Ora, “essas formas nominais, quando retomam 

o referente, geralmente promovem uma transformação nele, isto é, categorizam-nos”. (KOCH 

e ELIAS, 2017, p. 91) 

Concernente à função de introdução de informações novas, Koch e Elias (2012) 

consideram que é comum que novas informações sobre o referente sejam dadas ao longo do 

texto, especialmente no intuito de caracterizá-lo de determinada maneira. Consideremos o 

exemplo a seguir, extraído de um parecer jurídico que trata de possibilidade de exoneração e 

pedido de providências quanto a afastamento de servidor, o qual aponta as expressões nominais 

em condições anafóricas mediante a função de introdução de novas informações. 

 

Exemplo 1: 

Fonte: Parecer jurídico nº 02/2014, fl. 39 dos autos. 

 

O exemplo acima mostra que a expressão nominal referencial “o abandono de cargo” é 

retomada ao longo da cadeia referencial por meio da introdução de outras informações que 

caracterizam tal objeto, a saber: “a interrupção voluntária”, “ausência intencional do servidor 

ao serviço por mais de trinta dias consecutivos” e “o delito disciplinar”.  

O abandono de cargo caracteriza-se como a interrupção voluntária, sem causa 

justificada, do exercício de função pública, por prazo excedente daquele que a lei estabelece, 

seja qual a insculpida no art. 138 da Lei nº 8112, de 1990 que dispõe sobre o abandono de 

cargo, vejamos: “Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do 

servidor ao serviço por mais de trinta dia consecutivos. ” Do conceito supra, se deduz 

que o delito disciplinar em comento, compreende dois planos, a saber, o objetivo e o 

subjetivo. 
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A organização macroestrutural, outra função presente nas expressões nominais 

referenciais, é, na maioria das vezes, incumbida de introduzir novos referentes ou sequências, 

além de ser responsável pela paragrafação. Koch e Elias (2012) corroboram que essa função é 

importante para a introdução, mudança ou desvio de tópico, assim como para a conexão entre 

tópicos. As autoras acrescentam que, comumente as expressões nominais marcam os parágrafos 

e, assim, possibilitam a progressão do texto. Essa marcação não se deduz somente no sentido 

tipográfico, mas, sobretudo, no sentido cognitivo. 

A atualização de conhecimentos por meios de glosas realizadas pelo uso de um 

hiperônimo acontece quando o produtor do texto retoma um termo pouco utilizado. Nessa 

situação, o interlocutor é levado a atualizar seu conhecimento enciclopédico, já que se depara 

com um termo desconhecido, mas que é acompanhado de uma paráfrase que possibilita sua 

compreensão. 

            Koch e Elias (2012) discorrem ainda sobre outra função cognitivo-discursiva das 

expressões nominais referenciais: a especificação por meio da sequência hiperônimo/hipônimo. 

Para as autoras, quando se deseja especificar uma anáfora, é necessário realizar um refinamento 

da categorização. De um modo geral, essa expressão é introduzida por meio de um artigo 

indefinido. Ainda que “essa sequência seja, de certa forma, condenada pela norma (que prefere 

a sequência hipônimo/hiperônimo), esse tipo de anáfora permite trazer, de forma compacta, 

informações novas a respeito do objeto de discurso” (2012, p. 142). 

Já as construções de paráfrases definicionais e didáticas têm como objetivo definir 

determinadas expressões nominais referenciais. O elemento introduzido é reconstruído por uma 

forma anafórica que vem acompanhada de expressões que caracterizam a definição. No 

exemplo a seguir, também retirado de um parecer jurídico da Unifesspa, especificamente de 

tópico que trata do princípio da publicidade e nulidade dos atos praticados pela Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar - CPPAD, destacamos o referente inicial e 

o referente reconstruído que o define didaticamente: 

 

Exemplo 2: 

Fonte: Parecer jurídico nº 66/2016, fl. 66 dos autos. 

José Afonso da Silva, acerca do princípio da publicidade, aduz que: “A publicidade sempre 

foi tida como um princípio administrativo, porque se entende que o poder público, por 

ser público, deve agir com maior transparência possível, a fim de que os administrados 

tenham, a toda hora, conhecimento do que os administradores estão fazendo. ” 
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A expressão nominal “um princípio administrativo” prosseguida de explicação é 

definidora do elemento previamente introduzido: “a publicidade”. Frisamos, pois, que o termo 

“a publicidade” caracteriza-se como um termo técnico inerente ao âmbito jurídico e que é 

definido pelo locutor/enunciador (Procurador) com base em outra fonte, como um princípio 

administrativo que já é estabelecido conceitualmente pela administração pública, daí tais 

definições permitirem ao leitor, inclusive, o aprendizado de um léxico, nesse caso, “a 

publicidade” no âmbito jurídico. 

A orientação argumentativa do texto, penúltima função cognitivo-discursiva, provém de 

escolhas que realizamos tendo em vista um objetivo comunicativo. As formas nominais 

referenciais atuam como “pistas” que conduzem a orientação argumentativa do texto, conforme 

já tratado. “A orientação argumentativa pode realizar-se pelo uso de termos ou expressões 

metafóricas ou não. Trata-se de uma manobra bastante comum, particularmente (mas não 

apenas) em gêneros opinativos” (KOCH e ELIAS, 2012, p. 146). A seguir, as expressões 

anafóricas nominais em negrito assinalam a orientação argumentativa do trecho de um parecer 

jurídico sobre caso de aluno armado em sala de aula: 

 

Exemplo 3: 

Fonte: Parecer jurídico nº 43/2016, fl. 13 dos autos. 

 

No trecho acima, “o porte de arma de fogo” é retomado e permanece em destaque por 

meio das formas nominais referenciais: “o porte de arma por policial”, “o questionamento que 

insatisfaz o consulente” e “ a conduta desses agentes oficiais ao portar arma de fogo”. Essas 

expressões formam a cadeia referencial que orientam o olhar do leitor no sentido da conduta 

que deve ser adotada por policiais, no que tange ao porte de arma de fogo. Compreende-se que 

A prima facie, não é nossa pretensão questionar o porte de arma de fogo por pessoa 

legalmente habilitadas pela lei, como, por exemplo, policiais em serviço ou fora dele. A este 

termo, cabe ressalvar, que quando em serviço de segurança pública, o porte de arma por 

policial é inerente à função e ao cargo que ocupa; até aí sem maiores elucubrações. 

Entretanto, o questionamento que insatisfaz o consulente, perpassa em saber como dever 

ser a conduta desses agentes oficiais ao portar arma de fogo estando fora de seu regular 

serviço, especificamente, dentro do espaço acadêmico. 
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a orientação argumentativa da referida cadeia atesta a relação existente entre expressões 

nominais referenciais e argumentação. 

Por fim, a categorização metaenunciativa de um ato de enunciação é uma função que 

possibilita a categorização ou avaliação da própria enunciação proferida. Em resumo, têm-se 

rótulos que encapsulam conteúdos, adotando nomenclaturas como fato, acontecimento, 

situação. Em outros casos, entretanto, ao encapsularem o conteúdo: definem-se certos tipos de 

ações ou atitudes à pessoa responsável pela enunciação (declaração, advertência, promessa, 

avaliação, etc.); dão nome à entidade linguística por meio da qual o conteúdo foi produzido 

(frase, sentença, parágrafo); e realiza-se uma reflexão pelo produtor do texto sobre o seu dizer 

e o dizer do outro, caso em que pode ocorrer o uso de aspas para criar um certo distanciamento 

entre o produtor, o dizer do outro e a reflexão do seu próprio dizer. (KOCH e ELIAS, 2012)  

As expressões nominais referenciais possuem inúmeras funções, assinalam pontos de 

vista, dão direcionamento argumentativo ao texto, conforme veremos de forma mais detalhada 

adiante, assim como recategorizam objetos presentes no conhecimento enciclopédico. É 

possível perceber, ainda, a importância das formas nominais referenciais na construção dos 

sentidos dos diversos textos com os quais nos deparamos diariamente. Por esse motivo, “essas 

formas referenciais encerram, na absoluta maioria dos casos, valor persuasivo, isto é, tem o 

poder de orientar o interlocutor no sentido de determinadas conclusões” (KOCH e ELIAS, 

2017, p. 100). A referenciação decorrente das expressões nominais é um dos recursos 

argumentativos mais valiosos presentes na língua. 

 

3.4 A referenciação como estratégia argumentativo-persuasiva  

 

A argumentação possui papel fundamental na construção do sentido textual. Quando da 

utilização de argumentos, o sujeito faz a escolha de um objeto sobre o qual discorrerá algo, 

convergindo, para isso, os conhecimentos adquiridos, onde incluem-se os de mundo, o da 

língua, etc. Como pontuam Santos, Pinto e Cabral (2016), quando o sujeito opta em utilizar um 

termo, ele assume a responsabilidade argumentativa, contribuindo para a confirmação e 

objetivo final almejado no texto. 

Tal ponto de vista alcança no ato de argumentar a construção e reconstrução dos objetos 

de discurso nos textos – a referenciação. Vale frisar que não se pode considerar somente a 

coesão textual como elemento desse processo. A coesão é fundamental, mas a coerência interna 

e externa é o que permite o construir do sentido. Mais que isso, é preciso considerar a 

diversidade de gêneros que nos rodeiam, pois, cada tipo de texto (receita, parecer jurídico, 
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bilhete, etc.) possui suas peculiaridades e isso define quais estratégias deve-se empregar na 

construção do argumento. O pensamento defendido por Santos, Pinto e Cabral (2016, p. 168) é 

que: 

 

No processo de referenciação, em especial, precisamos compreender que esse termo 

é diferente e mais abrangente que “coesão referencial”, que usualmente encontramos 

em livros didáticos e manuais de redação. Este comumente é apresentado como uma 

simples “retomada” de elementos da superfície textual, num lançar de setas para 

encontrar a qual termo ou determinado nome ou pronome remete. Porém, não basta 

encontrar o alvo da seta; há de se entender o sentido que foi construído no texto por 

meio do processo, conforme as escolhas feitas. 

 

Não é só atribuir à coesão e à coerência a responsabilidade de construção do sentido no 

texto. Esses são sim aspectos fundamentais, mas o gênero textual-discursivo é quem 

determinada as escolhas que serão feitas pelo interlocutor. “Os objetos de discurso são 

construídos no texto, e estratégias utilizadas em alguns gêneros textuais podem não ser tão úteis 

em outros” (SANTOS, PINTO e CABRAL, 2016, p. 168). Além do mais, o contexto de 

produção do gênero tem influência no que será dito. Os textos da esfera jurídica, por exemplo, 

fazem uso de uma argumentação ligeiramente recheada de mecanismos coesivos, inerentes ao 

que esse meio exige, sempre com a intenção de persuadir o leitor a compactuar com o que 

veicula o produtor. Ao lado da monofonia transparecida pelo discurso litigioso, há uma série de 

estratégias invisíveis a olho nu, mas que podem ser reveladas se estudadas minuciosamente. Os 

trechos abaixo retirados de um parecer jurídico elaborada pela Procuradoria da Unifesspa, sobre 

pedido de providências quanto a afastamento de servidor, mostram como o processo referencial 

interfere na orientação argumentativa e persuade o leitor sobre imagem do objeto em questão: 

 

A hipótese refere-se ao pedido de providencias formulado pelo Instituto TAL, no que 

tange a situação da servidora FULANA DE TAL que se afastara da Universidade 

para curso de aperfeiçoamento (Doutorado), mas não retornou às suas atividades 

docentes no período em que deveria. [...] apensado aos presentes autos está o processo 

TAL em que consta o pedido de exoneração da servidora. (fls. 31 e 32 dos autos) 

Nesse sentido, conforme já explicado, é decisão razoável e pautada na legalidade, 

instaurar procedimento administrativo apropriado, também para que a Instituição 

tenha ressarcidos os gastos e investimentos feitos no aperfeiçoamento da docente, 

nos termos do artigo 95, § da Lei 8.112/90, sem prejuízo do procedimento disciplinar 

para apurar o abandono de cargo. (fl. 33 dos autos) 

Ao assinar o denominado Termo de Compromisso e responsabilidade de afastamento 

de docente para estudo ou aperfeiçoamento, o réu comprometeu-se formalmente 

perante a Universidade a não solicitar aposentadoria, transferência, licença para tratar 

de interesses particulares, exoneração, outros afastamentos sem vencimento, antes de 

cumprir a prestação de serviços nos termos do Contrato, a não ser mediante 

indenização de despesas. O réu quando pediu sua exoneração tinha ciência de que 
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deveria ressarcir todas as despesas havidas pelas Universidade durante o afastamento. 

(fl. 34 dos autos) 

                        

Destacamos que o referente “da servidora fulana de tal” passou de “da docente” a “ o 

réu”. Embora os termos “da servidora” e “do docente” sejam intercambiáveis do ponto de vista 

semântico, constatamos que neste excerto a imagem do objeto sobre quem se fala algo vai sendo 

alterada conforme o parecer vai progredindo, denotando o julgamento do Procurador em relação 

ao sujeito envolvido, especialmente quando a caracterização do envolvido sai de “docente” para 

“réu”. Tal postura é influenciada pelas condições de produção do parecer – a Procuradoria – 

repartição responsável pela representação judicial da Universidade, o que reflete no processo 

de escrita do gênero textual-discursivo atinente a esse meio, nesse caso, o parecer jurídico. 

Ademais, é intenção do procurador chamar a atenção do interlocutor, à medida que os fatos vão 

se apresentando, para a gravidade e consequente necessidade de apuração dos fatos em relação 

ao delito cometido, pois ao que tudo indica, a servidora deve ser responsabilizada por não ter 

retornado às atividades docentes no período que deveria. Atestamos que a tomada de 

posicionamento é uma característica bastante enfatizada no gênero jurídico, especialmente 

porque busca construir uma imagem do referente e, para isso, é precisa argumentar a fim de 

persuadir o leitor. Dependendo do gênero, o posicionamento do produtor do texto-discurso pode 

ser mais ou menos evidente em relação aos referentes, seja como for, “a imparcialidade na 

linguagem e na objetividade da linguagem não existem, de fato; são mitos, pois não há signo 

neutro, isento de posicionamento”. (SANTOS, PINTO e CABRAL, 2016, p. 168) 

Outro ponto importante a destacar, é a repetição por meio de anáforas diretas que 

comumente aparecem em textos de cunho jurídico, as quais podemos chamar de processos 

regidos pela correferencialidade, isto é, para todo referente, há um correspondente explícito. O 

terceiro trecho apresentado acima, extraído da folha 34 dos autos, mostra a repetição do termo 

“o réu” que, inclusive, aparece mais vezes na continuação do texto. Através dessa repetição, 

identificamos a intenção adotada por parte do Procurador em focar no sujeito envolvido no 

processo em questão, buscando ser exato sobre quem está se referindo e construindo uma 

representação do outro a partir das regras semânticas e discursivas do gênero em questão. 

Santos, Pinto e Cabral (2016) corroboram que a prática de repetição enquanto recurso textual 

pode ser extremamente criticada, uma vez que, na maioria dos casos, significa falta de 

diversidade vocabular. Todavia, no caso da esfera jurídica, esse recurso possui função 

argumentativa relevante de caráter persuasivo. 
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A importância da referenciação na argumentação de textos-discursos é nítida, além da 

necessidade de imbricar a noção de gênero no estudo da língua em meio às práticas sociais. As 

escolhas de referentes é que orientam argumentativamente determinado texto-discurso. Optar 

por um referente representa, pois, a estratégia do sujeito não só em argumentar, mas de lançar 

mão de formas referenciais para persuadir o leitor a concordar com um ponto de vista defendido. 

 

 

3.4.1 O papel argumentativo das expressões nominais no processo discursivo 

 

 

A movimentação textual por meio das expressões nominais é uma forma de 

referenciação que, assim como as demais, apresenta a construção e reconstrução dos objetos de 

discurso, elementos perpassados por aspectos cognitivos e culturais que resultam no que 

chamamos de atividade discursiva. Koch, Morato e Bentes (2017) enunciam de maneira clara 

que ao se deleitar em interpretar uma expressão referencial nominal não há como considerar 

somente a intenção de referir algo no texto, seja de modo subsequente ou antecedente, isto 

porque referir é escolher utilizar uma informação que já faz parte do conhecimento apreendido, 

sendo considerado, assim, um processo subjetivo. Consideramos relevante dar ênfase ao longo 

dessa pesquisa nesse tipo de forma referencial. As razões que nos levam a essa escolha, devem-

se ao fato de serem tais expressões, muitas vezes, as responsáveis por assinalarem a construção 

de pontos de vista, orientando de forma argumentativa a construção do sentido dos textos que 

constituem o corpus dessa pesquisa, os pareceres jurídicos de sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares da Unifesspa.  

Vimos aqui em tópico anterior que a expressões nominais caracterizam-se por serem 

definidas e indefinidas. Segundo Koch (2015), relembremos que as mesmas são constituídas 

geralmente de nome acompanhado de um determinante que pode ser indefinido, definido, 

demonstrativo e/ou de um modificador incluindo-se adjetivos, sintagma preposicional e oração 

relativa. A opção, pois, em usar uma forma ou outra, permite que o produtor textual possibilite 

o interlocutor de conhecer aspectos do referente. O uso de expressões nominais por meio da 

anáfora, por exemplo, traz à tona a recategorização de um objeto-de-discurso, que é construído 

e reconstruído ao longo do texto. A opção por uma forma nominal em detrimento de outra 

possui, portanto, papel fundamental no processo argumentativo. 

Destarte, de acordo com Koch, Morato e Bentes (2017), a remissão textual decorrente 

de formas nominais, especificamente por descrições nominais com função de categorização e 

recategorização, tem como objetivo atestar que a orientação argumentativa dos enunciados e 
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dos textos se aliam a essa forma de referenciação, sobretudo, para atender a proposta pretendida 

pelo sujeito produtor do texto. Daí a escolha de uma dentre as diversas formas de caracterizar 

um referente, tarefa esta que será conduzida de acordo com o contexto da ocorrência. Dentre as 

formas comuns de remissão textual, quando se trata de formas nominais, além das descrições 

definidas, estão os encapsulamentos, a remissão metadiscursiva e as anáforas indiretas que 

atuam desempenhando funções cognitivo-discursivas relevantes para a construção do sentido 

do texto. 

Acrescentamos que no processo de argumentação através do uso das expressões 

nominais referencias há preocupação por parte do produtor textual em fazer uso de formas de 

referenciação que aproximem o interlocutor do processo de construção do sentido, de modo que 

haja consonância entre os argumentos defendidos pelo produtor e o conhecimento do receptor. 

 

Trata-se, em geral, da ativação, dentre os conhecimentos culturalmente pressupostos 

como partilhados (isto é, a partir de background tipo por comum), de características 

ou traços do referente que devem levar o interlocutor a construir dele determinada 

imagem, isto é, a vê-lo sob um determinado prisma, o que lhe permite extrair do texto 

informações importantes sobre as opiniões, crenças, e atitudes do seu produtor, de 

modo a auxiliá-lo na construção do sentido. (KOCH, MORATO e BENTES, 2017, p. 

35) 

 

Deste modo, podemos afirmar que as formas referenciais, dentre essas as nominais, 

carregam marcas que se completam em função do outro. Ou seja, o sujeito faz uma escolha 

pensando no interlocutor, ao mesmo tempo em que participa da progressão referencial do texto. 

As formas referenciais escolhidas refletem, então, na orientação argumentativa, estendendo-se 

a aspectos que perpassam o dialogismo. Interessante destacar que além do que propõem Koch, 

Morato e Bentes (2017) sobre a argumentação por meio de expressões nominais no 

processamento discursivo, Cortez e Koch (2013) trazem que o uso dessa forma de referenciar 

aduz que o dialogismo pode ocorrer através de uma representação do locutor/enunciador em 

relação a si mesmo – autodialogismo31 –, assim como pela representação do locutor/enunciador 

em relação ao outro – heterodialogismo32 –. As duas formas de representação podem apresentar 

o ato de referenciação daquilo que é proferido anteriormente ou ainda no hic et nunc do texto.  

Outro ponto a se considerar é que a argumentação pressupõe a presença de enunciadores 

no texto-discurso, por essa razão torna-se válido desvencilhar locutor de enunciador, não para 

                                                           
31 Para Cortez e Koch (2013), o autodialogismo pode ser caracterizado por formas referenciais que atuam 

reformulando o ponto de vista do locutor-enunciador primeiro, numa espécie de diálogo consigo próprio. 
32 “A manifestação do ponto de vista dos outros enunciadores e a influência deste ponto de vista sobre o ponto de 

vista do locutor/enunciador é marcada pelo heterodialogismo. (CORTEZ e KOCH, 2013, p. 24) 
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colocar um em oposição ao outro, mas para que ocorra a identificação da figura do enunciador, 

fato que está atrelado à procura dessa presença através do processo de referenciação dos objetos 

de discurso por meio de formas nominais. Assim, sempre haverá algo a se identificar, pois “a 

referenciação não é jamais neutra, mesmo quando os enunciadores avaliam, modalizam ou 

comentam o menos possível”. (RABATEL, 2008, p. 70) 

A seleção lexical das formas nominais referenciais presencia a existência de um ou mais 

enunciadores e, assim, os fatos são apreendidos e os referentes são designados. Por conta disso 

é que não há como os objetos de discurso estabelecerem relação de correspondência com o 

mundo, já que o léxico oferece uma diversidade de recursos que podem ser utilizados no 

processo de referenciação. Não há referente estável. O que há é a descategorização e a 

recategorização do objeto de discurso, influenciado pelo contexto e juízo de valor do sujeito 

envolvido. Ainda, se levarmos em conta que a referenciação, nesse caso, as formas nominais, 

contribuem para a argumentatividade, isso significa que o modo como os referentes aparecem 

é responsável pela orientação argumentativa do texto. (KOCH e CORTEZ, 2017) 

Reiterando as palavras de Koch (2017) e Marcushi (2005), a referenciação é uma 

atividade discursiva, resultado de um processo de interação no qual os objetos existem pela 

negociação do sentido entre os atores sociais. Além disto, o processo discursivo mostra-se 

estratégico, pois é o produtor textual que orienta seu texto pelas pistas linguísticas que deixa no 

ato de argumentar. É aí que reside a preocupação em chamar a atenção do interlocutor com o 

que é produzido. De todo modo, pode ocorrer de as expectativas do produtor não coincidirem 

com as do receptor do texto. 

Conforme observamos, as expressões nominais referenciais podem indicar pontos de 

vista, assinalar o norteamento de argumentos, bem como categorizar e recategorizar os objetos 

de discurso. Isso demonstra a importância dessas formas referenciais na propagação textual e 

na construção de textos coesos e coerentes, especialmente no que se refere aos efeitos pleiteados 

quando o que está em jogo é a produção de um texto-discurso jurídico, como no caso do corpus 

da pesquisa em questão. 

Nessa perspectiva, dizemos que a argumentatividade relaciona-se com a interação e o 

dialogismo, pois além de integrar a organização estrutural da língua, as palavras são 

instrumentos do ato de argumentar. Se anteriormente o conceito de argumentação integrava à 

Retórica, visando ainda aspetos meramente técnicos, com Perelman (1970) podemos observar 

o aparecimento de uma Nova Retórica, a qual despertou o desenvolvimento de trabalhos que 

passaram a explorar a argumentação da língua, com base nos encadeamentos dos enunciados. 
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Do mesmo modo contata-se nos trabalhos de Rabatel (2016), o qual retoma os postulados de 

Ducrot (1990) ao advogar em favor da argumentatividade constitutiva dos enunciados.   

Dessa forma, podemos afirmar que a argumentação, na forma em que os estudos atuais 

procuram vislumbrá-la, ocorre através do uso das diversas expressões nominais referenciais 

apresentadas na organização textual, visto que os pontos de vista testemunhados por elas 

contribuem, significativamente, para a orientação argumentativa dos enunciados e, em 

consequência, para a produção de um sentido do texto-discurso.  
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4 A CONSTRUÇÃO DO PONTO DE VISTA 

 

 

Os estudos que se dedicam ao texto-discurso destacam não somente a enunciação, mas 

também o sujeito inserido nas situações da linguagem em uso. Os indícios que caracterizam as 

pesquisas desse terreno podem ser analisados a partir de diversas abordagens. O ponto de vista 

também está ligado à relação do sujeito com a enunciação e com a inserção do outro nesse 

processo. Diante disso, considerando que os aspectos pertinentes à análise da enunciação 

contribuem para a construção do sentido textual-discursivo, analisaremos, aqui, a construção 

do ponto de vista à luz da teoria apresentada por Rabatel (2003, 2007, 2008, 2009, 2013b, 

2015a, 2016), a partir da qual apresentaremos de forma geral, os demais elementos pertencentes 

a esse quadro, como a reponsabilidade enunciativa, o posicionamento enunciativo, as posturas 

enunciativas, inseridos como categorias de análises em nosso corpus. 

 

 

4.1 A teoria do Ponto de Vista de Alain Rabatel 
 

Falar da teoria do Ponto de Vista (doravante PDV) na ótica de Alain Rabatel, é 

considerar uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa, fato que se assemelha, mas 

rompe com o centro de perspectiva Genettiano, no qual a narrativa é estudada por meio de tipos 

de focalizações. De modo a explicitar tal questão, compreendemos que a teoria de Genette33 

diferencia a “focalização externa (FE)”, enfoque que concentram os ocorridos descritos por 

uma visão objetiva e por um observador distante, da “focalização interna (FI)”, na qual se 

concentram os ocorridos descritos de modo subjetivo por uma visão interna, e da “focalização 

zero (FZ) ”, ângulo em que há ausência de focalização, sendo que os fatos ocorridos são 

contados por si mesmo.  

Ora, a crítica da Rabatel está, de início, embora considere a existência de um mundo 

exterior, na postulação de existência da focalização externa e ausência de focalização, visto 

que, para ele, o PDV do narrador existe de fato, sendo que qualquer percepção a respeito de 

algo é realizada a partir das crenças e convicções de cada um, e isso já representa um ponto de 

vista. Assim, como afirmar a existência de uma focalização externa e ausência de focalização 

se estamos falando de ponto de vista, algo desprovido de objetividade e, se assim for, de 

                                                           
33 Diferente do que preceitua os estudos de Genette, nos quais apresentam-se quadros gerais da narrativa, 

consideramos, neste estudo, que os elementos concernentes as estruturas da narrativa são importantes enquanto 

traços dos processos de interação e pragmáticos, onde o escritor faz escolhas influenciadas pela situação, pelo 

gênero, pela imagem dos leitores, etc. (RABATEL, 2016). 
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enunciados? Para o autor, concordar com a existência dessas duas focalizações é destituir a 

argumentação dos enunciados. Lourenço (2015, p. 47) atesta, com base nas ideias defendidas 

por Adam (2011), que “todo enunciado possui valor argumentativo, mesmo uma simples 

descrição desprovida de conectores argumentativos”. Da mesma forma que os autores, 

colocamo-nos em concordância com a teoria de ponto de vista defendida por Rabatel (2003, p. 

05, grifo nosso), sobretudo, por considerar “que o PDV é uma forma geral da expressão da 

subjetividade de um sujeito. ” 

É exatamente isso que afirma a impossibilidade de análise do PDV através dos três tipos 

de focalizações de Genette, pois os argumentos (todos) disseminam-se em um jogo de vozes 

que abarca narrador e personagem, não sendo possível separar o que provém de um ou de outro, 

como se um fosse imbricado no outro, não havendo fronteiras nesse processo de argumentação. 

Não que tais perspectivas sejam desprovidas de identidade, mas sim porque há uma voz capaz 

de narrar os fatos e de trazer à tona a sua e as diversas perspectivas, por meio de uma abordagem 

dinâmica a partir do dizer, que articula “abordagens linguísticas, estilísticas e literárias, cede 

lugar às paixões, às emoções e às sensações, por intermédio da atenção dada às questões 

entrecruzadas das vozes e dos pontos de vista, dos valores e da estética”. (RABATEL, 2016, p. 

15) 

Em relação a esse pensamento, concordamos com Rabatel (2016) que: 

 

Ao considerar uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa, atribui-se 

valor ao “homem que conta” ou ao “homem que narra”, através de atualização do 

discurso que passa a ser o lugar onde se constrói e se transforma por meio das 

interações dialógicas. A voz desse homem não pode ser entendida como somente uma 

voz que assume controle narrativo de uma determinada história, mas como uma voz 

que insere nesse enredo nos mais diversos sentidos, assumindo uma lógica da narração 

que constrói essa história criando mundos, personagens, perspectivas, que se completa 

através de um processo dialógico. (p. 17) 

Se, portanto, pensamos em Homo Narrans como sujeito, é na medida em que sua fala 

é complexa, heterogênea, mas, ainda, e, sobretudo, porque ela é opaca. Por aquilo que 

narra, e, sobretudo, pelo próprio fato de narrar, encenando diferentes centros de 

perspectivas, o sujeito que narra abre, potencialmente, uma caixa de pandora de onde 

saem vozes autorizadas e outras que são menos, mas que, no entanto, desestabilizam 

a autoridade das primeiras, de modo que a narrativa, longe de ser uma ilustração de 

uma verdade preestabelecida, abre-se para possibilidades infinitas de interpretação. 

(p. 22) 

 

A habilidade de se colocar no lugar do outro, de adentrar o pensamento dos outros, para 

desenvolver um relacionamento como seu auditório, a habilidade de estabelecer uma polifonia, 

fazendo entrelaçar o seu pensamento e o dos outros são características do homem que narra 

nesse terreno de construção de pontos de vista. Um homem detentor de várias perspectivas, mas 
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que não deixa sua voz se confundir com as demais, pois sabe atuar diante das demais vozes, 

sabe dialogar. 

Em razão disso, afirmamos que a teoria de ponto de vista defendida por Rabatel (2008, 

2013b, 2016) atribui as perspectivas possíveis de se manifestar à polifonia, bem como à 

complexidade estabelecida nesse processo, visto que, embora a teoria aponte a existência de 

um narrador, nem sempre é fácil separar a voz desse narrador das vozes de um ou mais 

personagens. É nesse ponto que reside o pensamento de Rabatel: Genette atuava somente por 

focos voltados a algo que se vê e se sabe, todavia, a concepção dinâmica do PDV fornece a 

devida importância à argumentatividade, que jamais se configura sem as cenas enunciativas, 

carregadas de subjetividade, tudo isso atrelado ao modo como o referente se mostra. 

Em complementariedade ao exposto, Cortez (2017) afirma que a apresentação dos 

referentes durante a exposição dos pontos de vista resulta da relação entre três componentes 

fundamentais para que se chegue com êxito ao objetivo final, a saber: a) o objeto a ser referido; 

b) a instância originária do PDV (enunciador-focalizador); e c) a instância responsável pela 

transmissão do PDV (locutor), que pode coincidir com o focalizador. É a associação desses 

componentes que resulta nos tipos de pontos de vista, os quais serão tratados mais adiante. 

Rabatel (2016) acrescenta, ainda, que esse sujeito da referência não se prende somente 

às regras do que está explícito e inserido em planos cotextuais e correferenciais. Ele vai além 

disso e adentra o âmbito da subjetividade, a medida em que realiza escolhas linguísticas para 

representar o seu entorno, sofrendo influência das relações que estabelece com os outros e do 

contexto onde está inserido. Em outras palavras, esse sujeito traz consigo o reflexo dos 

processos interacionais e pragmáticos vividos pelo produtor do texto, considerando situações, 

assim como gênero textual-discursivo que está em jogo. 

 

As escolhas se mostram como meios de conhecimento por intermédio dos quais 

escritor e leitor constroem o seu estar no mundo, por intermédio de sua relação com o 

mundo e com a linguagem, com uma postura reflexiva fundada na dimensão cognitiva 

da mimese, sem esquecer, no entanto, as emoções, por intermédio dos fenômenos 

empáticos, assim como as sensações estéticas. (RABATEL, 2016, p. 16) 

 

A partir dessa citação, é perceptível a subjetividade presente nas instâncias enunciativas 

do processo de construção de pontos de vista. Além do papel importante que assume o leitor no 

processo discursivo, temos, como chama Rabatel (2016), o narrador que traz a gama de pontos 

de vista, mas que pode, à sua escolha, enfatizar o argumento de um personagem e que pode, 

ainda, sem pretensão alguma, seguir personagens antagonistas. E, independentemente de sua 

vontade, somente pelo fato de assumir a posição de quem conta os fatos, é, de certa forma, 



80 

 

obrigado a considerar os acontecimentos a partir do ponto de vista alheios sem, 

necessariamente, concordar com eles. 

Assim, sustentamos que abordar a análise do PDV de acordo com a perspectiva 

rabateliana é pensar, também, nas marcas linguísticas presentes no texto-discurso. Isso permite-

nos ir em frente nas discussões que buscam explicações para aspectos que rodeiam a língua, ou 

que, mais precisamente, atravessam-na, independente de grau. 

O ponto de vista, antes de ser um conceito pertencente à linguística, faz parte do 

psicossocial, pois o indivíduo se manifesta por meio de seu texto-discurso considerando as 

demais perspectivas, afinal, como muito pontuado por Bakhtin (2006), os sujeitos se constroem 

socialmente em função do outro.  

A relevância, pois, da análise do PDV com base em Rabatel, para essa pesquisa 

composta de corpus pertencente a esfera jurídica, está na identificação da referenciação como 

indício no processo de argumentação, para questões que abarcam as vozes e o dialogismo, 

fenômenos esses capazes de demonstrarem os pontos de vista presentes em enunciados, bem 

como, enfatizar de que forma o PDV influencia na orientação argumentativa do texto-discurso. 

Diante disso, torna-se relevante apresentar as instâncias da enunciação com a figura do 

enunciador, lugar onde se manifestam os pontos de vista, assim como a pessoa que fala em 

primeira instância (o locutor). Como propõe Lourenço (2015, p. 48), “interpretar o jogo de 

perspectivas na materialidade linguística, fazendo surgir a presença do outro nem sempre é 

tarefa fácil, mas se empreendida, resulta em possibilidades maiores de sucesso na busca pelo 

sentido dos enunciados e na eficácia da produção dos textos”. Assim, deter-nos-emos, a partir 

de agora, às figuras do locutor e do enunciador na construção dos pontos de vista dos processos 

linguísticos. 

 

4.1.1 Locutor e enunciador 

 

 

As teorias que tomam o estudo da linguagem em uso trazem em suas abordagens a figura 

do locutor e do enunciador, ainda que indiretamente. Sendo, pois, o objetivo central deste tópico 

traçar um diálogo sobre a construção da teoria do PDV na perspectiva rabateliana e, também, 

apontar o papel do locutor e do enunciador nesse processo, tal como faremos agora, torna-se 

imprescindível lançar mão, como desponte dessa matéria, das concepções adotadas por dois 

grandes teóricos dos estudos da linguagem: Benveniste e Ducrot. Cada um a seu caráter, os dois 

autores, embora não espelhem exatamente a proposta de Rabatel, já que não chegam a enfatizar 

a problemática da construção do ponto de vista, são fundamentais para a confecção dessa 
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abordagem, especialmente no que se refere à configuração das noções de locutor e do 

enunciador. 

Ao falar do aparelho formal da enunciação, Benveniste (1989) mostra que a língua em 

funcionamento coloca o sujeito que fala na posição de locutor e o outro na posição de alocutário. 

O aparelho ilustra de modo detalhado os elementos que compõem esse sistema, no qual tem-se 

um locutor (L) que, na atividade linguística, se institui como enunciador (E), um alocutário (A), 

instituído como enunciatário (Ea), e um referente (R), concebido pela necessidade do locutor e 

do alocutário falarem a respeito de algo por meio das categorias pertinentes ao processamento 

do texto, a saber: os pronomes, determinantes, advérbios, marcadores temporais, dentre outros. 

De acordo com o autor, o aparelho formal de enunciação é condição para a manifestação da 

língua. 

Observamos que Benveniste (1989) já chamava atenção, em sua abordagem, para o 

estatuto da enunciação, fazendo menção à questão da referência. Mais precisamente, para ele, 

todo modo de se fazer referência ao mundo constrói-se pelo sujeito enunciador, que, por sua 

vez, é o Eu responsável em definir o indivíduo pela língua, na condição de locutor. Em outras 

palavras, o locutor (que é o sujeito) remete a si mesmo como sendo o eu do discurso. O eu 

propõe a existência de outra pessoa – e enunciador – que, embora seja exterior a ele, torna-se 

seu eco. Não obstante, ao tratar do aparelho, embora Benveniste (1989) já apresente elementos 

que exprimem a subjetividade na linguagem, a referência é pensada nesse processo somente 

num viés do ego, hic et nunc34, e, por conseguinte, ao valorar um eu colocando-o como locutor 

remetente de si mesmo no discurso, acaba por não fazer menção à figura do “sujeito da 

enunciação” na caracterização da apropriação da língua. A falta seria, pois, da diferença de 

modo mais explícito do papel do locutor e enunciador ao abordar a referência, ou melhor, na 

limitação da subjetividade ao patamar do locutor enquanto enunciador, sem, contudo, 

considerar outros enunciadores (como um enunciador segundo, por exemplo) que também 

podem fazer parte da cena enunciativa. Nas palavras de Rabatel (2016, p. 78): 

 

Numa concepção em interioridade da enunciação, que teria podido permitir distinguir 

a parte perspectiva das duas instancias, a centralização das marcas no aparelho formal 

da enunciação pessoal faz mais que reforçar a osmose entre locutor e enunciador. Ora, 

é precisamente a possibilidade para o sujeito (sujeito da enunciação) de pensar como 

sujeito (modal), independentemente do ato externo de enunciação (de locução), que é 

preciso examinar. Em outras palavras, trata-se de analisar a subjetividade do locutor, 

fora da enunciação pessoal, ou, ainda, a de enunciadores internos aos enunciados, que 

não são locutores de discurso relatado. 

                                                           
34 Eu, aqui e agora. 
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Rabatel (2016) fala, ainda, se atendo à questão da referência, da necessidade de 

desligamento teórico entre o locutor e o enunciador, com o qual concordamos, pois, se em um 

enunciado existe um centro dêitico, é sempre possível que haja mais de um centro modal. Desse 

modo, nas palavras do autor, “um tal desligamento não é próprio ao discurso relatado, ele é 

fundamental em todos os enunciados dialógicos” (p. 79).  Assim, não há como limitar as marcas 

da subjetividade ao centro dêitico ou sujeito locutor (primeira pessoa), visto que, dessa forma, 

privamos esse sujeito de estabelecer relações com outras formas de subjetividade. 

De modo a questionar a valoração dada ao locutor na enunciação, bastante defendida 

por Benveniste (1989), Ducrot (1990) traz, em sua abordagem, a existência de pelo menos três 

vozes nos enunciados, as quais ele nomeia de sujeito empírico, locutor (L) e enunciador (E). O 

sujeito físico é o autor de fato do enunciado. O locutor é o responsável pelo enunciado. E o 

enunciador se manifesta por meio dos pontos de vista presentes no enunciado, isto é, são os 

argumentadores. Além disso, diferente de Benveniste, o autor aduz que o modo de atribuição 

dos referentes está ligado a um enunciador, estendendo-se, inclusive, à enunciação enquanto 

expressão de ponto de vista. Como argumenta Ducrot (1990, p. 204): 

 

Chamo de “enunciadores” esses seres que, supomos, exprimem-se por intermédio da 

enunciação, sem que, no entanto, sejam-lhes atribuídas palavras precisas. Se “falam”, 

é apenas nesse sentido que a enunciação é vista como exprimindo seu ponto de vista, 

sua posição, sua postura, e não, no sentido material do termo, suas falas. 

 

Embora Ducrot (1990) faça alusão à expressão de ponto de vista na cena enunciativa, 

ele não consegue aprofundar tanto sobre o conteúdo. Ducrot (1990) fala do ponto de vista no 

curso da definição de enunciador, de modo acessório, exaltando a figura do enunciador em 

relação ao PDV, tanto que não vemos a presença de aspectos semânticos relacionados a esse 

último. Outrossim, não se pode negar que ele distingue a figura do locutor e enunciador, de 

modo adverso a Benveniste (1989) que valoriza o locutor na posição de também enunciador e 

“apaga” o enunciador separado do locutor engendrado em uma pluralidade de perspectivas. 

Mesmo diante de uma definição ducrotiana não tão minuciosa sobre a construção de ponto de 

vista, é preciso dizer que tal abordagem, assim como a de Benveniste (1989) contribuíram para 

a proposição do que se poderia chamar com base em Rabatel (2016), teoria geral do PDV. 

É, pois, com o locutor e enunciador inseridos em uma concepção de instâncias 

enunciativas do ponto de vista que a teoria proposta por Rabatel (2016) ganha dimensão. O 

autor, além de considerar o enunciador desatrelado (mas não desarticulado) do locutor e como 

fonte de um enunciado, herança advinda da abordagem ducrotiana, fala também da necessidade 
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de hierarquização entre enunciadores, sem supervalorizar um locutor, que não pode ser 

concebido como um eu todo poderoso, mas porque essa hierarquização é necessária em todos 

os discursos, especialmente nos quais o locutor e enunciador não estão em sincretismo, de modo 

que é possível perceber a presença de mais enunciadores do que locutores, ou seja, de mais 

pontos de vistas ou conteúdos representados do que pessoas que realmente falam. 

Segundo Rabatel (2016), 

 

todo PDV é assumido, seja diretamente por um locutor / enunciador primeiro, seja 

indiretamente, por um locutor / enunciador segundo (intratextual), seja, ainda, por um 

enunciador segundo não locutor. O locutor é a instancia que profere um enunciado 

(nas dimensões fonéticas e fáticas ou escriturais), conforme um posicionamento 

dêitico ou um posicionamento independente de ego, hic et nunc. Se todo locutor é um 

enunciador, todo enunciador não é necessariamente, locutor, o que leva a dizer que 

um locutor pode, em seu discurso, ecoar em vários centros de perspectiva modais, 

mais ou menos saturados semanticamente. Essa disjunção permite dar conta do fato 

de que o locutor narrador dá a entender o PDV de um enunciador personagem, mesmo 

se seu PDV não está expresso em uma fala [...], mas ela permite, também, dar conta 

das diversas posturas enunciativas autodialógicas do locutor, enquanto se distancia 

desse ou daquele PDV que havia sido o seu, ou que poderia ser o seu em outros 

quadros de veridicção (hipótese, ironia, concessão, negação etc.). (RABATEL, 2016, 

p. 82-83) 

 

Por esse ângulo, identificar um sujeito principal na cena enunciativa é importante, haja 

vista que ele atua como ponto de partida para que se proceda a hierarquização desse processo 

heterogêneo e dialógico. O sujeito principal – o locutor narrador – é quem engaja o seu e os 

outros pontos de vista, podendo atuar, inclusive, em sincretismo com enunciadores. Assim, o 

locutor também pode ser um enunciador, posição correspondente a L1 / E135, ou seja, é aquele 

que partilha do pensamento do “locutor/enunciador primeiro, aquele ao qual o alocutário ou 

destinatário imputa uma posição, marcando que esse último está mais em acordo com um certo 

enunciador intradiscursivo que com um outro” (RABATEL, 2016, p. 86). 

Notamos que a separação entre o locutor e o enunciador feita por Rabatel(2016) é crucial 

para a apresentação de sua abordagem enunciativa e interacionista da narrativa, a qual postula 

a presença de um sujeito principal que narra (o homem que narra) e que não se confunde com 

os pontos de vista dos enunciadores, podendo estes últimos se apresentarem tanto de maneira 

harmônica com o próprio locutor e com outros enunciadores, como também podem não 

concordarem uns com os outros – daí ser necessário ordenar esse processo. A extensão dessa 

                                                           
35 “A letra maiúscula L prosseguida de 1, o locutor / enunciador primário, corresponde ao sujeito principal. A barra 

obliqua representa o sincretismo de L1 e E1. Em casos de diálogo, L1 é notada por uma maiúscula, seguida do 

número 2, ou 3, em caso de triálogo e assim sucessivamente” (RABATEL, 2016, p. 86). 
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problemática alcança um território de cunho argumentativo representado pelos tipos de pontos 

de vista que podem ser vislumbrados em um texto-discurso. Mais especificamente, ela alcança 

um terreno onde “os PDV não se restringem apenas a influenciar a narrativa (a fábula), eles 

afetam a sua narração, e é precisamente nisso que reside a eficácia de uma voz que sabe fazer-

se ouvir, sem se manifestar enquanto tal, pensando, assim, de forma tão decisiva quanto discreta 

nas interpretações” (RABATEL, 2016, p. 69). 

 

4.2 Tipos de pontos de vista  

 

 

A cena enunciativa traz consigo marcas de uma interlocução na qual os agentes 

pertencentes atuam de forma dialógica, construindo as peculiaridades de cada texto-discurso. 

Podemos dizer, assim, que o sujeito da enunciação, o enunciador e o enunciatário são os atores 

da interlocução e, ao se relacionarem deixam marcas na cena enunciativa. Isso nos remete ao 

estudo da voz do outro, assim como exige um posicionamento de nossa parte no que concerne 

às ocorrências de pontos de vista nas instâncias enunciativas. É necessário, antes de tudo, 

compreender a complexidade da subjetividade presente nessa seara, haja vista que, no PDV, 

embora ocorra casos em que o narrador assuma a voz e a responsabilidade enunciativa do que 

está sendo dito, isso não pode ser tomado como regra, pois a construção de percepções pode 

estar atrelada a outros enunciadores presentes no texto. Podemos afirmar, então, que no 

discurso, as percepções suscetíveis de ancorar um ponto de vista não se limitam a uma 

predicação pura e simples. Partindo desse pressuposto, Rabatel (2003, 2016) elenca a existência 

de três modalidades de expressão linguística do PDV, dentre as quais estão: o ponto de vista 

representado, o ponto de vista narrado e o ponto de vista assertado. 

O PDV representado é caracterizado por ser aquele em que o personagem não vê, mas 

é visto, pois o texto não opera a debreagem enunciativa. É comum, por exemplo, nesse tipo de 

ponto de vista, a presença do tempo verbal pretérito perfeito, que, nesse caso, apresenta-se como 

se uma presentificação dos fatos estivesse na memória do enunciador. Nas palavras de Rabatel 

(2016), esse PDV ocorre por intermédio das relações sintáticas e semânticas entre um sujeito 

que percebe as ocorrências (o focalizador ou enunciador), um processo de percepção e um 

objeto percebido (o focalizado). Todavia, o autor frisa que nem sempre somente a presença 

desses três elementos indica a construção de um PDV, já que a atuação da referenciação é 

indispensável nesse processo. Na mesma linha de pensamento, Banfield (1995) expressa que o 

ângulo para perspectivar essa modalidade parte da ideia de o narrador, na maioria das vezes, 
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não assumir claramente aquilo que está falando, pois, as percepções advindas dele são 

representadas na medida em que constrói um sujeito de consciência. Interessante verificar que, 

aqui, o leitor só se dá conta da existência dos fatos porque uma percepção é apresentada. É 

comum a presença das frases sem fala nesse tipo de PDV. Outra questão a se considerar no 

PDV representado é a ocorrência de uma dimensão perceptiva associada a uma dimensão 

cognitiva. Esse fator, além de aproximar o PDV representado do discurso indireto livre, é o 

mesmo que o diferencia deste último, visto que, os processos cognitivos e de percepção 

apresentam-se de forma desconectada.  

 
É preciso para que haja um PDV representado, que a percepção não seja apenas 

predicada (...), mas que também se faça objeto de uma expansão ao longo da qual o 

focalizador detalhe diferentes aspectos de sua percepção inicial, entregue-se em 

pensamentos não verbalizados, a inferências sobre o que ele percebe, e eventualmente 

comentes algumas características dela (RABATEL, 2016, p. 125). 

 

 

Outrossim, Rabatel (2016) trata da empatia, postura por vezes confundida com o ponto 

de vista representado, fato que induz a alguns questionamentos. Ora, ao construir um ponto de 

vista representado, o narrador está trazendo à tona a percepção de um determinado objeto, não 

significando, portanto, que se identifique com esse PDV posto por ele em evidência. Dessa 

forma, a diferença fundamental entre PDV representado e empatia está no fato de que a empatia 

é um mecanismo que vai muito além de enunciados de percepções representadas, ou seja, o 

ponto de vista construído pela empatia corresponde a uma maneira de narrar, isto é, de 

apresentar, de considerar os eventos a partir de um certo personagem, sem que esses eventos 

sejam identificados como enunciados que comportam pensamentos representados. 

Por outro lado, a empatia assume papel fundamental no segundo ponto de vista 

defendido por Rabatel: o PDV narrado. A empatia é vista aqui como um conceito relevante para 

análise de textos escritos a partir da perspectiva de um personagem, sem que esse personagem 

seja um autêntico focalizador. Se pararmos para analisar, Rabatel (2003, p. 75) só não cita a 

palavra empatia ao conceituar o PDV narrativo, mas deixa claro, em suas palavras, que tal 

fenômeno tem relação direta com essa modalidade de perspectiva ao afirmar que, nesse ponto 

de vista, “a ênfase recai sobre determinado personagem, passando os fatos a serem narrados 

sob sua perspectiva. Ocorre que, como é o narrador que expõe a perspectiva do personagem, a 

subjetividade do focalizador vê-se reduzida, uma vez que a debreagem enunciativa dá-se em 

nível intermediário”.  

Em suma, no ponto de vista representado, o locutor/enunciador percebe, pensa, mas não 

fala, enquanto que, em contrapartida, no PDV narrado, ele percebe, pensa e narra. Conquanto, 
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o ponto de vista narrado, ainda que o nome que o intitule sugira, não pode ser confundido com 

as falas proferidas pelo narrador, pois, quando o centro de perspectiva se afasta da atividade de 

narração e nos deparamos com comentários explícitos do narrador ou de enunciados em 

discurso direto dos personagens, o PDV muda de modalidade, e tem-se necessidade de um outro 

conceito para analisá-lo: o ponto de vista assertado (RABATEL, 2016). 

No que se refere ao ponto de vista assertado, verificamos que as falas, os juízos de valor, 

aparecem de forma explícita no texto-discurso. Nesse PDV, conseguimos observar claramente 

as marcas das vozes do narrador que está em evidência. Objetivamente, na ocorrência desse 

modo de perspectivar, aquele que fala assume o que está falando, daí por vezes essa modalidade 

ser identificada também como PDV assumido. 

É válido lembrar que o sujeito, quando argumenta, normalmente procura fazer a partir 

daquilo que a maioria toma como verdade, isto porque uma verdade já disseminada e imbricada 

no social é mais aceitável. Os PDV também se constroem da mesma forma, pois aquilo que já 

é intrínseco culturalmente no contexto onde se está inserido influencia consideravelmente na 

maneira como o sujeito enxerga o mundo. Além disso, mesmo que em algumas situações o 

produtor do texto se mostre aos interlocutores literalmente, expressando e assumindo seu ponto 

de vista, é impossível não notar as tentativas do narrador, em certos momentos, de tentar 

mascarar a origem enunciativa dos fatos. Vejamos o que assevera Rabatel (2016, p. 165-166, 

grifo nosso): 

1) O ponto de vista representado, dando às percepções pessoais (e aos pensamentos 

associados) o modo objetivante das descrições aparentemente objetivas, uma vez que 

o leitor encontra-se diante das “frases sem fala”: “literalmente, eu não disse nada, 

portanto, não há nada a objetar contra a minha maneira de ver! ” 2) O ponto de vista 

narrado, ocultando igualmente, as falas pessoais, mascarando estas últimas por trás 

de uma narração tão objetiva quanto possível: isto se passou assim, não sou a favor 

de nada disso”; 3) À primeira vista, o primeiro ponto assertado escapa a essa 

problemática, visto que se apoia, explicitamente, em atos de fala, em julgamentos 

mais ou menos construídos que remetem, explicitamente, a uma origem enunciativa 

identificável. Assim sendo, aí também, o ponto de vista assertado tenta pôr em ação 

mecanismos para definir os limites da interpretação ou para dar aos julgamentos 

pessoais um traço “objetivo”, “cientifico” etc.  

 

Com os pontos de vista, percebemos que os sujeitos mascaram sua função argumentativa 

na narrativa no intuito de melhor contribuírem com a construção dirigida das interpretações, 

bem como moderam o caráter por demais constritivo das argumentações por intermédio de 

estratégias narrativas, em aparência, mais liberais. A proximidade dos pontos de vista nos 

discursos narrados, por exemplo, explica que, juntos, eles participam, intensamente, na 

construção de uma subjetividade, mesmo disfarçada, e de julgamentos de valor, mesmo que 

também não se mostre. É dessa forma que os pontos de vista exercem um papel pragmático de 
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primeira grandeza. Tudo se passa, com efeito, como se, com os PDV, a origem e o processo 

que denotam a maneira de ver, de considerar os objetos de discurso, desaparecessem por trás 

do resultado do processo, e fossem um objeto de discurso que o destinatário da mensagem seria 

convidado a considerar como a própria realidade. Em outras palavras, os PDV têm, 

frequentemente, isso em comum: eles mascaram a origem enunciativa e a natureza profunda do 

ato de linguagem emitido para exercerem mais seguramente uma influência sobre o leitor, 

adormecendo seu senso crítico, tal como ocorre em gêneros argumentativos (RABATEL, 

2016). 

Na sequência, abordaremos a responsabilidade enunciativa, desdobramento atinente ao 

processo de construção de ponto de vista, conforme reflexões propostas por Rabatel (2009, 

2015, 2016). 

 

 

4.3 Ponto de vista e responsabilidade enunciativa 

 

 

A noção de Responsabilidade Enunciativa (RE) é largamente considerada em discussões 

que tomam o discurso como base de estudo, pois, ao tratar de ponto de vista, o caráter dialógico 

da palavra é evidenciado, não cabendo, portanto, deixar lacunas em pontos de desdobramento 

do contexto de produção discursiva, sobretudo, quando da utilização de estratégias discursivas 

que indicam a RE. 

Assim, o centro dos estudos que se voltam à responsabilidade enunciativa coloca-se em 

busca de questionamentos sobre a quem cabe conferir a responsabilidade por determinado 

enunciado, visto que, nesse terreno, incumbe-se a participação de sujeitos falantes, no sentido 

literal da palavra, e de sujeitos que não falam de modo explícito, mas são reportados por aqueles 

que falam por meio da apresentação de seus pontos de vista. Isto porque, como afirma Lourenço 

(2015, p. 17), “[...] nem sempre o locutor coincide com o enunciador, bem como as relações 

entre o par locutor/enunciador geram pontos de vistas, perspectivas que marcam o 

posicionamento do sujeito no discurso”.  

De modo a detalhar as reflexões sobre os tipos de responsabilidade enunciativa, Rabatel 

(2016) denota uma diferença existente entre uma responsabilidade enunciativa direcionada aos 

conteúdos proposicionais, nos quais o locutor/enunciador primeiro (L1/E1) responsabiliza-se 

pelo enunciado, pois o tem como verdadeiro, e outra que está relacionada aos conteúdos 

proposicionais que o L1/E1 atribui a outros enunciadores, na sequência lógica, a um enunciador 

segundo (e2), ou seja, há a imputação da responsabilidade enunciativa. 
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Nos casos mais simples em que o locutor/enunciador se responsabiliza pelo enunciado, 

é evidente a identificação a quem cabe a reponsabilidade enunciativa, dado o caráter “não 

dialógico” do enunciado, o que não implica na necessidade de hierarquização de vozes que 

falam (literalmente ou não necessariamente), pois aquele que fala é o mesmo que atribui a 

autenticidade do enunciado em questão. Rabatel (2016, p. 88) registra que: 

 

Todo enunciado pressupõe uma instancia que assume a reponsabilidade enunciativa 

do que, seguindo-se os quadros de referência, é chamado o dictum, a lexia, o conteúdo 

proposicional, a predicação, segundo o esquema mínimo da enunciação “EU DIGO 

(‘o que é dito). Para além das diferenças de denominação, a instancia que assume a 

responsabilidade enunciativa de um enunciado monológico é a que está na fonte do 

processo de produção do enunciado. Em um enunciado como “eu não gosto dessas 

questões de responsabilidade enunciativa”, eu é a fonte e o validador, isto é, aquele 

que confirma a veracidade do conteúdo proposicional. 

 

 

 

É, pois, com o aparecimento de mais participantes na cena enunciativa que o dialogismo 

se instala, de tal modo que a subjetividade do leitor é instigada, visando a identificação de quem 

fala o que, ou melhor, de quem se responsabiliza com o que está sendo veiculado no enunciado. 

Para explicar essa afirmação, Rabatel (2016, p. 89) exemplifica o que segue: 

 

(7) Pedro disse que não gosta dessas questões de responsabilidade enunciativa. 

 

Rabatel argumenta, a partir desse exemplo, que Pedro é o segundo locutor e validador 

do excerto, sem que se saiba qual o posicionamento do L1/E1 a respeito disso, já que apenas 

relata o enunciado. Entretanto, é possível a ocorrência de situações em que o L1/E1 profere o 

enunciado e valida por sua própria conta o que está sendo dito, com a manifestação de seu 

acordo, conforme observamos em outro exemplo dado pelo autor: 

 

 (8) Pedro disse que não gosta dessas questões de responsabilidade enunciativa. Sou de 

acordo! 

 

Nisso reside a outra ideia de responsabilidade enunciativa apresentada nos estudos de 

Rabatel (2009), nos quais ele aduz que a problemática da RE envolve situações que apontam 

para o enunciador primário E1 e também a enunciadores segundos. “A tese que apresentamos 

é que esses últimos são envoltos por uma certa forma de “RE, por imputação [...]” (RABATEL, 

2009, p. 72). 
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Vale frisar que não corresponde à responsabilidade enunciativa a atribuição da sua 

contraparte, pois é à imputação que cabe esse papel. O L1/E1 precisa estar em condições 

inferiores da ocorrência de imputações se quiser acordar, descordar ou não tomar partido de um 

determinado ponto de vista. O quadro abaixo, elaborado por Lourenço (2015) com base em 

Rabatel, apresenta a diferença entre responsabilidade enunciativa e imputação: 

 

Quadro 2 – Responsabilidade Enunciativa e imputação 
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A RE compreende a responsabilidade de L1/E1 na expressão de seu PDV. 

A responsabilidade apoia-se nos PDV que são imputados por L1/E1 a e2 (L1/E1 

especifica se ele não concorda com o PDV imputado, se ele o considera sem tomar 

partido explicitamente ou se ele está de acordo com o PDV. 

 

2.1 Quando o L1/E1 opera uma não RE, ele se distancia de um PDV imputado a outrem. 

 

2.2 Quando L1/E1 reproduz o PDV de um enunciador intradiscursivo sem se distanciar, 

convém distinguir as imputações com intenção informativa e as que têm intenção 

argumentativa. 

 

Intenção informativa – a “neutralidade” pode ser analisada primeiramente como 

reconhecimento: esse contem a verdade da relação da informação sem que seja 

necessário que L1/E1 se engaje sobre a verdade do conteúdo proposicional relatado. 

(casos: o policial que redige uma simples declaração ou um processo verbal e o 

jornalista que comunica declarações fazem apenas redigir um PDV, o que não significa 

que eles acreditem nessas declarações). 

a) Pedro disse que X é um Y b) A astrologia é uma ciência 

 

2.2.2 Intenção argumentativa – L1/E1 se utiliza da informação por conta própria, com 

uma RE indireta, implícita. Nesse caso, é o contexto que indica se é preciso escolher o 

acordo ou o desacordo. 

Ex.: No que diz respeito ao ensino, todo mundo se combina para dizer que existe um 

desacordo entre as minhas proposições e as de Ségolène Royal. 

 

2.3 Um grau suplementar na expressão da RE por L1/E1 corresponde ao acordo 

explicito com o PDV de e2. Duas hipóteses se apresentam: 1) L1/E1 dizendo seu acordo 

com a esfera de outro (2e), 2) o acordo emergido como uma coconstrução. Essa RE 

corresponde a uma coenunciação, enquanto coprodução de um PDV único e dividido, 

os dois locutores formando apenas um único enunciador. 

(se não contestamos o fato de que a RE refere-se a L1/E1, questionamos que podemos 

pensar que isso seja toda a problemática. É por isso que propomos levar em 

consideração o conceito de “quase-RE” para os segundos enunciadores, nos quais 

podemos imputar os PDV, já que eles não disseram nada). 

E.: Pedro disse que X é um Y, e estou totalmente de acordo como ele, X é realmente 

um Y. 

 

Fonte: Lourenço (2015, p. 56) 
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Observamos que tais aspectos conferem aos estudos de Rabatel (2009, 2015, 2016) 

avanços nas questões que circundam a RE na construção do PDV. Para isto, basta atentar ao 

que propunham as teses postuladas de Culioli (1971, p. 4013), nas quais “toda enunciação supõe 

Responsabilidade Enunciativa do enunciado por um enunciador”, ou seja, para ele, era 

impossível separar a enunciação da responsabilidade enunciativa.  Ducrot (1984), por sua vez, 

enfatizava que somente o locutor seria capaz de engajar-se na enunciação, sem probabilidade 

dos enunciadores segundos assumirem a RE. Além desses, Nolke, Flottum e Norén (2004) e 

ScaPoLine36, afirmavam que assumir a Responsabilidade Enunciativa é ser fonte do enunciado, 

é estar na origem, é “assumir a paternidade” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, 

p. 153), isto é, ser responsável por um enunciado significa também estar na fonte do PDV, ideia 

que repousa em um terreno bem diferente do que propõe Rabatel (2009), no qual podemos 

atribuir um PDV mesmo a quem não tenha falado e não esteja na fonte do enunciado. Além dos 

autores supracitados, Adam (2011) também discorre sobre a noção de responsabilidade 

enunciativa nos enunciados, só que de forma mais aberta, sem teorizar tanto, até porque seu 

objetivo é, sobretudo, oportunizar uma visão geral sobre questões voltadas ao estudo do texto-

discurso. Adam (2011) trata do assunto em dois momentos: um para destacar a RE ou PdV, 

entendidos pelo autor como sinônimos, enquanto dimensão indispensável da unidade textual 

elementar, e em outro para afirmar que a responsabilidade enunciativa pode ser materializada 

através de marcas de um grande número de unidades da língua, para as quais ele aborda oito 

categorias já apresentadas neste estudo no primeiro capítulo, visto estarem inseridas na 

dimensão enunciativa que fundamenta as categorias de análise textual (ver quadro 1). 

Embora as abordagens desses autores tenham sido diferentes em alguns aspectos daquilo 

que propõe Rabatel (2009, 2015, 2016), todas contribuíram para instigar reflexões sobre a 

complexidade que demanda a RE, conforme vemos na teoria geral sobre o PDV do autor. Como 

exemplo, temos o fato de nem sempre ocorrer de um enunciador estar na fonte de um 

determinado PDV. Outra questão sobre a RE, isto é, o fato de assumir um conteúdo 

proposicional de uma fala como verdadeira, não equivaler a levar em conta esse enunciado, já 

que toda RE implica levar em conta, entretanto, a recíproca não é verdadeira, como é o caso de 

refutações, retificações etc. Quando L1/E1 leva em conta um determinado um PDV de um E2, 

significa que ele não despreza tal perspectiva, mas não necessariamente que compactua. Assim, 

o L1/E1 fala, mas não confirma que tal ponto de vista integra seu discurso. Em momento 

                                                           
36 Teoria Escandinava da Polifonia Linguística. 
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posterior, esse L1/E1 irá se posicionar em relação a esse ponto de vista que ele imputou a 

outrem, rejeitando-o ou tornando-o como seu (RABATEL, 2016). 

 

4.4 Acordo, desacordo e neutralidade na construção do ponto de vista 

 

As noções de acordo, desacordo e neutralidade estão relacionadas à prática da 

imputação, sobre a qual iniciamos discussão no tópico anterior, com a ilustração do quadro 2. 

Assim, quando se fala em não assunção de RE atribui-se isso à imputação, pois o L1/E1 pode:  

estar em desacordo com um ponto de vista; pode considerá-lo, sem posicionar-se 

(responsabilidade enunciativa zero ou “neutralidade”)37; assim como pode estar em acordo com 

um PDV imputado. 

O desacordo com um ponto de vista provém do distanciamento ou de uma não 

responsabilidade enunciativa operada por um L1/E1, por exemplo. Isso pode ocorrer tanto em 

casos de diálogos consigo mesmo, quando quem fala se distancia do seu próprio diálogo, assim 

como em casos implícitos. Segundo disserta Rabatel (2016, p. 95) “ a expressão do desacordo 

é modular, da marcação explícita e agônica frontal do distanciamento [...] e implícita”. Para 

exemplificar a ocorrência do desacordo na cena enunciativa, trazemos dois exemplos extraídos 

do tópico “fundamentação” de Parecer pertencente ao corpus desta pesquisa, que trata de 

abertura de processo administrativo disciplinar para apurar possível infração referente a 

lançamento de conceitos indevidos por docente, conforme segue: 

 

Exemplo 1: 

Fonte: Parecer jurídico nº 78/2017, fl. 152 dos autos. 

 

                                                           
37 De acordo com Rabatel (2016), o termo “neutralidade” é utilizado por falta de um termo melhor. 

Compreendemos, na mesma linha de pensamento de Rabatel e de Perelman, a não adequação do termo, visto que 

não existe discurso neutro, pois o próprio fato do sujeito pretender desvincular-se de todos os outros discursos, já 

demonstra subjetividade em um processo de escolha – o de parecer “neutro”, quando na verdade nisto reside um 

sujeito com pretensões muito bem fundamentadas.  

“Ressalta-se, ainda, que o parecer jurídico não vincula o gestor, que deve examinar a 

correção dos pareceres, até mesmo para corrigir eventuais disfunções na administração e, 

portanto, não afasta, por si só, a sua responsabilidade por atos considerados irregulares pelo 

Tribunal de Contas da União [...]”. 
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Exemplo 2: 

Fonte: Parecer jurídico nº 78/2017, fl. 154-155 dos autos. 

 

No exemplo 1, observamos que o L1/E1 (Procurador) exprime forte desacordo com os 

pontos de vista que são imputados fazendo uso, inclusive, de negações “não afasta o gestor”, 

“não afasta, por si só, a sua responsabilidade” para deixar clara a sua discordância em relação 

ao fato do instrumento elaborado por ele ser considerado pelos demais (E2, E3, etc.) como única 

instância responsável em elaborar os julgamentos do caso em questão.  O exemplo 2, por sua 

vez, mostra como o L1/E1 (Procurador), se distancia, do E2, E3 (docente, bolsista e servidor 

técnico-administrativo arrolados no caso), por meio de uma discordância com as pessoas tidas 

como rés na situação, regida por uma responsabilidade enunciativa implícita (“caso seja 

comprovado o dolo dos servidores envolvidos”), percebida, sobretudo, quando ele faz 

referência às penalizações constantes na legislação, no que se refere ao fornecimento da senha 

pelo docente ao servidor técnico-administrativo e ao bolsista para a execução de atividades em 

sistema que o cabiam. 

Ainda, Rabatel (2016, p. 97, grifo nosso) explica que quando um L1/E1 expõe um PDV, 

onde há a presença de imputações que intentam somente informar, têm-se que: 

 

 

 

“Há que se ressaltar, ainda, que, caso seja comprovado o dolo dos servidores envolvidos 

– que somente pode ser averiguado por uma investigação mais minuciosa pelos órgãos de 

persecução penal (Polícia Federal e Ministério Público Federal) – existem fortes indícios 

de cometimento do delito penal, notadamente, os previstos nos arts. 325, §1º, I e 313-

A, ambos do Código Penal Brasileiro, in verbis: 

Art. 325 – Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em 

segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constituir crime mais 

grave. 

§1º Nas mesmas penas deste artigo incorrem quem: 

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou 

qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou 

bancos de dados da Administração Pública [...]” 
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[...] a “neutralidade” pode ser analisada, inicialmente, como levar em conta: esta 

incide sobre a verdade do relato da informação, sem que seja necessário que L1/E1 se 

engaje com a verdade do conteúdo proposicional relatado: o PDV já tendo sido 

formulado, L1 /E1 não tem que assumir isso por sua conta (salvo por vontade 

deliberada). Assim, o policial que redige um boletim de ocorrência ou um auto de 

infração, o jornalista que relata declarações, não fazem mais que registrar os PDV, e 

o registro não significa que, no fundo, acreditem neles. Se quiserem fazer isso, devem 

reassertá-los por conta própria.  

 

Têm-se, assim, o excerto seguinte a título de exemplificação dos casos de “neutralidade” 

com fito em somente informar algo, constante no tópico “Relatório” do parecer: 

 

Exemplo 3: 

Fonte: Parecer jurídico nº 78/2017, fl. 151 dos autos. 

 

Vemos, no exemplo 3, que o L1/E1 (Procurador) é o responsável, nessa passagem do 

parecer, somente por relatar o enunciado, por meio de uma narração, portanto, levando-o em 

conta, mantêm-se “neutro”, pois simplesmente expõe algo informado pelo docente (E2), sem 

se envolver com a verdade veiculada. 

Quanto à RE de um PDV imputado que vai do levar em conta ao acordo, verificamos 

que o que é abordado pelo L1/E1 é congruente com o que é explícito no ponto de vista de um 

E2. Dessa forma, há o acordo do L1/E1 com a perspectiva do outro. Podemos exemplificar isso 

através dos seguintes enunciados que marcam a conclusão do parecer: 

 

Exemplo 4: 

Fonte: Parecer jurídico nº 78/2017, fl.155 dos autos. 

“Em relação ao repasse da senha de acesso ao sistema SIGAA para terceiros, o docente 

afirmou que acumulava todos os trabalhos da direção com o auxílio de um bolsista e 

que, além de exercer funções de diretor exercia atividades de professor em sala de 

aula, por esta razão repassou a senha de acesso ao bolsista fulano de tal e, 

posteriormente, ao servidor técnico-administrativo tal”. 

“Por todo ex positis, esta Procuradoria Federal opina pelo acolhimento do Relatório 

conclusivo da Comissão e consequentemente pela suspensão do docente pelo prazo de 05 

(cinco) dias e recomenda a apuração da conduta do servidor técnico fulano de tal, nos termos 

do item 32”. 
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Registra-se, por meio do L1/E1(Procurador), a prova da verdade do ponto de vista do 

enunciador segundo (a comissão instaurada para avaliar o caso), na qual esse locutor toma para 

si o PDV do outro. Acontece um acordo em relação a decisão aplicar a suspensão ao docente 

como se fosse único, compartilhado e se houvesse um enunciador. “Nesse mesmo ponto, o 

outro e integrado à esfera do eu e encontramos... a RE, da qual uma das “margens” remete ao 

levar em sua conta um PDV exterior. ” (RABATEL, 2016, p. 99). 

Destaca-se que o acordo, o desacordo e a neutralidade podem ser analisados em graus, 

dependendo da visada argumentativa pretendida pelo L1/E1, daí o fato de Rabatel (2008, 2013, 

2015a) afirmar a existência das posturas enunciativas de coenunciação, sobrenunciação e 

subenunciação, instâncias que trabalharemos no próximo tópico. 

Por serem desdobramentos dos estudos sobre responsabilidade enunciativa que têm 

como base a construção dos PDV, as formas de acordo, desacordo e neutralidade serão 

explanadas na análise do nosso corpus, a fim de caracterizar sua presença em enunciados 

marcados por objetos de discurso enquanto elementos assinalantes das vozes presentes no texto-

discurso jurídico. 

 

 

4.5 Posturas enunciativas  

 

 

Rabatel (2013b) assegura que as estratégias dialógicas de posicionamento, são 

mecanismos de coconstrução textual estabelecidas a partir da existência de três categorias 

definidas como: posição enunciativa, posicionamento enunciativo e postura enunciativa. 

Para o autor, a posição enunciativa decorre da refutação da noção vericondicional da 

linguagem, visto que o uso de recursos como categorizações, modalizações, dentre outros, 

indicam a posição do enunciador em relação ao referente. Ademais, a posição enunciativa 

advém de instâncias de validação, como formas de apagamento enunciativo, formas de 

predicação e pela avaliação do enunciador de seu próprio enunciado. 

O posicionamento enunciativo, entretanto, é para Rabatel (2013b) relacionado à 

separação entre enunciador primeiro e enunciador segundo e, por conseguinte, às formas de 

modalização presentes em posicionamentos autodialógicos e heterodialógicos. Há diferentes 

enunciadores possíveis de se manifestarem na cena enunciativa, mesmo que o leitor não consiga 

identificá-los de primeira mão. Esses enunciadores são os responsáveis em construir os 

enunciados. Assim, os posicionamentos enunciativos construídos podem se manifestar tanto 
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autodialogicamente, quando L1/E1 faz emergir outros “eus” dele mesmo, quanto 

heterodialogicamente, quando há a presença de outros enunciadores. 

A partir disso, Rabatel (2013b, p. 173) chega à definição da terceira categoria, a postura 

enunciativa: 

 

[...] correspondem às relações entre os enunciadores na coconstrução linguística de 

um “mesmo” PDV, considerando que as formulações não alteram significativamente 

o PDV inicial. Nos planos sintáticos e discursivo, a coconstrução repousa de forma 

central sobre as marcas da retomada, citação, menção, reformulação, 

recontextualizaçao: dentro desse quadro, todas as marcas que entram na coconstruçao 

dos PDV (modo de atribuição referencial, escolha de predicação, progressão temática, 

tipos de argumento, procedimentos retóricos, etc.) contribuem para a expressão de 

posturas de co-, sobre- e subenunciação. 

 

Rabatel (2015a, p. 126) dialoga que “há graus de acordo (assim como na expressão de 

desacordo e da neutralidade): antes de refutar um PDV, pode-se modificá-lo sobreenunciando-

o ou subenunciando-o”. Além disso, o autor acrescenta que tais posturas possibilitam aprimorar 

a compreensão das nuances presentes na construção do ponto de vista. Para tanto, no interior 

dessa categoria, a postura enunciativa, o autor aborda três ocorrências: (1) coenunciação; (2) 

sobreenunciação, e a (3) subenunciação.  

A postura de coenunciação é um PDV comum e partilhado pelo L1/E1 e pelo E2, isto é, 

são as relações de simetria de pontos de vista no discurso. A postura de sobreenuciação, por sua 

vez, é a coprodução de um PDV que é modificado pelo L1/E1, no intuito de atingir propósitos 

comunicativos, mesmo que isso não esteja explícito. Já a postura de subenunciação é a 

coprodução de um PDV dominado, do qual o L1/E1 se distancia (RABATEL, 2015a). O estudo 

dessas posturas nos permite identificar as vozes presentes nos enunciados que constituem o 

texto-discurso, bem como a relação estabelecida com o PDV, a partir da hierarquização entre 

locutores e enunciadores. A título de ilustração, Rabatel (2007, 2013b) trata dos graus 

decorrentes dessa categoria, demonstrando o seguinte quadro sobre concordância e 

discordância quando da adoção de posturas enunciativas: 
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Figura 2: Graus de concordância e discordância nas posturas enunciativas 

Fonte: Rabatel (2007, 2013b) 

 

Verificamos que as posturas enunciativas diferenciam-se do posicionamento 

enunciativo (formas de acordo, desacordo e neutralidade), tratado em tópico anterior, já que as 

primeiras encontram-se relacionadas às instâncias que se voltam à organização textual-

discursiva de modo mais amplo, abrangendo aspectos dialógicos, cognitivos e interacionais 

assumidos pelos enunciadores. Em outras palavras, nas posturas enunciativas é que vemos a 

relação estabelecida (de L1/E1 e E2, por exemplo) na construção de um ponto de vista com 

outros por meio de nuances.  As formas de acordo, desacordo e neutralidade, por seu turno, 

estão relacionadas à prática de imputação de um PDV a um E2, na qual apresenta-se a posição 

do L1/E1 atribuindo um ponto de vista a um E2, o que pode resultar na concordância, na 

discordância ou na neutralidade diante do PDV por ele imputado, sem que o E2 tenha chance 

de se pronunciar.  

De todo modo, tanto as posturas enunciativas, quantos as formas de imputação de onde 

decorrem o acordo, o desacordo e a neutralidade mostram os locutores e enunciadores 

desenvolvendo funções importantes na construção do ponto de vista. Na verdade, esses 

desdobramentos provenientes do PDV só pormenorizam o dialogismo presente nas vozes que 

contribuem para a construção textual-discursiva. Assim, a tarefa de esboçar o que está envolto 

na construção do ponto de vista também requer discussão sobre a referenciação, componente 

constituinte desse processo, aspecto que mostrará de que maneira os dois objetos – a 

referenciação e o ponto e vista – são articulados no texto-discurso jurídico, razão pela qual 

elaboramos o tópico seguinte. 

 

 

 

concordância                 concordância                       discordância                       discordância 

concordante                   discordante                         concordante                         discordante 

 

 

consenso                                                                                                                            dissenso 

 

 

 

 

coenunciação de um      sobreenunciação de um        subenunciação de um   enunciação de dois 

             PDV                               PDV                                      PDV                    PDVs opostos 
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4.6 A construção argumentativa do ponto de vista através da referenciação  

 

 

Este tópico tem por objetivo mostrar que a realização da referência está diretamente 

ligada à constituição de instâncias discursivas que assinalam a construção argumentativa de 

pontos de vista, a partir dos quais a orientação do texto é conduzida. Dessa forma, associar o 

estudo da referenciação às instancias discursivas com foco na teoria do ponto de vista, 

fenômenos já explanados separadamente aqui, é questionar sobre como se dá o gerenciamento 

de posições no discurso, e, por conseguinte, exige um olhar mais atento para o processo de 

argumentação textual-discursiva. Afinal, como preceitua Cortez (2017, p. 323), “a abordagem 

dinâmica do PDV emprenha-se em buscar traços linguísticos do ponto de vista pelo modo de 

apresentação do referente”. 

Cortez e Koch (2013, p. 9) assinalam que: 

 

Ao “retrabalharem” as formas sociais e culturais no discurso, os indivíduos exprimem 

relações entre si e afirmam posição, representando pontos de vista. Esta representação 

de saberes e de comportamentos linguageiros põe em destaque fenômenos de 

heterogeneidade discursiva, na medida em que o locutor/enunciador coloca em cena 

uma multiplicidade de pontos de vista e os faz dialogar entre eles. 

 

Dessa forma, observamos que a construção e reconstrução de objetos de discurso abarca 

características de um diálogo do sujeito enunciador consigo mesmo e com os outros, 

desempenhando papel importante na orientação argumentativa do texto.  Por esta razão, 

podemos considerar que os objetos de discurso ou referentes são elementos indicadores de 

pontos de vista, e analisar a forma de apresentação deles é um meio pelo qual se pode apreender 

a subjetividade. (CORTEZ e KOCH, 2013). Afirmamos, pois, que toda referenciação traz 

consigo traços de um ponto de vista, sejam eles manifestados autodialogicamente ou 

heterodialogicamente, ou ainda em qualquer gênero textual-discursivo. Nesse processo, o 

gênero determina, em boa parte, como o ponto de vista de manifesta. Concordamos, ainda, com 

as palavras de Rabatel (2005, p. 118), para quem “a referenciação dos objetos de discurso 

articula-se com a maneira como o locutor/enunciador se posiciona em seu discurso”. 

             Destarte, tratar dos tipos de PDV a partir de marcas linguísticas torna possível o avanço 

de argumentos, pois faz-se presente a combinação dos três tipos de pontos de vista (narrado, 

representado e assertado) e a articulação dos referentes que participam da progressão textual. 

Assim, a teoria do PDV aqui apresentada pode, portanto, junto da perspectiva de ATD, sobre a 

qual também nos apoiamos nos escritos de Adam (2011), evidenciar que o modo como os 

objetos de discurso se mostram carrega saberes e marcas de uma maneira de falar e pensar 
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inerente ao enunciador posto em cena, isto porque as línguas são todas atravessadas, em graus, 

pelo diálogo de várias vozes que se entrecruzam a todo momento na cena enunciativa. As 

próprias escolhas dos objetos de discurso são “altamente reveladoras do ponto de vista do 

enunciador” (RABATEL, 2008, p. 121). 

Na concepção de Koch, Morato e Bentes (2017), a referenciação é, antes de qualquer 

coisa, um problema relacionado às operações de categorização e identificação dos referentes 

efetuadas pelos sujeitos falantes, à medida que se desenvolve o discurso, e por isso, essas 

operações dependem muito mais do ponto de vista de um enunciador e do contexto de interação. 

No que se refere ao enunciador, personagem da cena enunciativa, Rabatel (2016) considera que 

ele se constrói por meio das indicações que afetam a construção dos objetos de discurso. 

Ademais, localizar esse enunciador em um discurso exige buscar sua presença pela 

referenciação dos objetos do discurso, em seguida, é preciso identificar se o enunciador é o que 

está em sincretismo com o locutor / enunciador primário, em caso negativo, identificar a posição 

de L1/E1 a respeito dele (formas de acordo, desacordo, neutralidade). Vemos, pois, que não há 

como a referenciação ser neutra, mesmo em situações em que os enunciadores argumentam o 

mínimo possível, assim como observamos que considerar a análise da referenciação e do 

enunciador por esse viés supre a identificação de todos os tipos de PDV. E “é essa conjunção 

dos mecanismos enunciativos e da referenciação que permite uma reconcepção da teoria 

genettiana das focalizações narrativas” (RABATEL, 2016, p. 179). Em síntese, o 

locutor/enunciador primeiro, aquele que “fala de maneira muda” com seus personagens, 

constrói o seu próprio discurso com o PDV dos outros, em uma movimentação para frente e 

para trás, no texto, durante a menção ou apresentação dos PDV do outro. 

Importante ressaltar que a predicação oferece o contexto para um julgamento, em 

particular para o modo de atribuição dos referentes, as escolhas aspecto-temporais, a marcação 

das relações entre componentes do enunciado. 

            Podemos inferir, ainda, que a construção argumentativa do ponto de vista pode ser 

realizada por formas referenciais, ora pelo dialogismo, ora pelo heterodialogismo. A respeito 

disso, Cortez e Koch (2013) tratam especificamente das formas referenciais denominadas 

nominais autodialógicas e heterodialógicas. Para as autoras, “o autodialogismo pode ser 

caracterizado por formas nominais que atuam na reformulação do PDV de L1/E1”. Em outras 

palavras, nesse tipo de diálogo consigo mesmo, as formas referenciais atuam intensamente na 

construção do objeto de discurso, pois estes últimos são cunhados no domínio perceptual do 

locutor/enunciador, evidenciando a reformulação de sua compreensão/percepção, mesmo que 

não haja a interferência de outros PDV. No que se refere às formas referenciais nominais 



99 

 

heterodialógicas, as autoras dissertam sobre o heterodialogismo evidenciado por meio de três 

representações, a saber: (1) a representação do PDV de outros enunciadores, (2) a representação 

do PDV dóxico e o (3) empilhamento de PDV. Na representação do PDV de outro 

enunciadores, o heterodialogismo é marcado pela imputação de uma perspectiva a um outro 

enunciador, isto é, o L1/E1 se posiciona se apropriando de um determinado ponto de vista para 

formular os objetos de discurso ao longo do texto. Já na representação do ponto de vista dóxico, 

o heterodialogismo ocorre quando o L1/E1 retoma um saber comum ou uma percepção 

socialmente reconhecida a partir de um determinado objeto. Em resumo, o ponto de vista dóxico 

“tem um efeito de sentido muito preciso em relação aos mecanismos de processamento do 

sentido que, atrelados ao posicionamento de L1/E1, orientam argumentativamente o texto”. 

(CORTEZ e KOCH, 2013, p. 26). Por último, no empilhamento de PDV, as formas nominais 

referenciais marcam o entrecruzamento de dois PDV em uma só forma. Neste tipo de confronto 

de perspectivas, observamos também as formas referenciais nominais assinalando os pontos de 

vista que se entrecruzam no encadeamento referencial. 

A construção do PDV está intrinsicamente ligada ao modo de apresentação e à relação 

das formas referenciais. Isto resulta não somente na conclusão de que as formas de 

referenciação tem relação com a construção do sentido do texto-discurso, mas também no fato 

de que essas formas atuam como pontos de partida ou “pistas” linguísticas para a manifestação 

daquele que intenta argumentar, ou seja, daquele que constrói um PDV. Esse PDV tem papel 

fundamental na orientação argumentativa do texto. Como assevera Cortez e Koch (2013), por 

meio das formas referenciais autodialógicas e heterodialógicas, o PDV funciona com um meio 

para afirmas posições, construir imagens de si e dos outros no texto-discurso, o que pode ocorrer 

pela representação do próprio PDV, pela representação do PDV do outro e pela imputação. 
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5 OS ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA: A CONSTRUÇÃO DO 

OBJETO DE ESTUDO 

 

De forma a detalhar os aspectos metodológicos adotados para esta pesquisa, 

discutiremos, neste capítulo, o tipo de pesquisa, a constituição e os critérios estabelecidos para 

a seleção do corpus. Trataremos, também, do objeto de análise – os pareces jurídicos –, de 

modo minucioso, levantando questões referentes aos aspectos técnicos, estruturais e 

sociodiscursivos desse gênero. O contexto de produção dos pareces jurídicos e os 

procedimentos que serão utilizados para análise dos dados também serão pontuados, de modo 

a possibilitar maior compreensão ao leitor dos caminhos que nos levaram a estabelecer o objeto 

de estudo, ora apresentado. 

 

5.1 A pesquisa e o corpus 

 

Iniciamos adentrando aquilo nos que permite descobrir novos fatos, que instiga a 

reflexão e que abre caminhos para descoberta de verdades: a pesquisa. Para Bagno (2010, p. 

17), a palavra pesquisa traz consigo, desde suas origens, a pormenorização como característica 

fundamental para que se compreenda o real significado da prática de pesquisar. O autor define 

pesquisa dizendo que: 

Havia em latim o verbo perquiro, que significava “procurar; buscar com cuidado, 

procurar por toda a parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar bem, aprofundar 

na busca”. [...] Perceba que os significados desse verbo em latim insistem na ideia de 

uma busca feita com cuidado e profundidade. 

 

Bagno (2010) acrescenta que no âmbito acadêmico, a pesquisa atua fundamentada em 

três dimensões. Tem-se, de um lado, uma dimensão epistemológica que caminha para a 

construção do conhecimento ou significação dos objetos; de outro lado, tem-se a dimensão 

pedagógica relacionada à prática de aprendizagem, sendo eficaz, portanto, no processo de 

ensino-aprendizagem; além dessas, tem-se, ainda, a dimensão social, a qual se mostra nas 

práticas de extensão, afinal, o conhecimento só cumpre seu papel se estiver na interposição da 

intencionalidade da existência histórico-social dos homens.  

Severino (2016, p. 24) segue exatamente essa linha de pensamento, indo, inclusive, 

além, ao ressaltar a pesquisa em um contexto tríplice: “na universidade, ensino, pesquisa e 

extensão efetivamente se articulam, mas a partir da pesquisa, ou seja: só se aprende, só se 
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ensina, pesquisando; só se presta serviços à comunidade, se tais serviços nascerem e se nutrirem 

da pesquisa”. É, pois, a partir da pesquisa que a intenção vislumbrada em um objeto consegue 

mostrar seu efeito, tanto na teoria, quanto na prática. É a partir da pesquisa que tomamos 

conhecimento daquilo que nos servirá como base para sanarmos as indagações advindas do 

objeto delineado. É, também, a partir da pesquisa que conseguimos enxergar, em um 

determinado objeto, uma finalidade que se reflete no social. 

Partindo desse pressuposto, e no intuito de construirmos um contexto que nos levará a 

alcançar o objetivo geral pretendido neste trabalho, para fins de realização deste estudo, tomou-

se, inicialmente, como base, a teoria da Análise Textual dos Discursos (ATD) proposta por 

Michel Adam (2011), a qual postula o estudo de textos “concretos” no interior de uma 

perspectiva textual-discursiva. Além disso, apoiamo-nos em meios pelos quais ela sugere o 

estudo da referenciação e da construção do ponto de vista no gênero textual-discursivo parecer 

jurídico. Tomamos com base, ainda, a teoria geral sobre a construção de pontos de vista na 

visão de Alain Rabatel (2008, 2013b, 2016), que traz uma abordagem enunciativa e 

interacionista da narrativa, fato que a faz dialogar com a teoria da ATD, uma vez que a 

construção textual-discursiva do ponto de vista se dá por meio de formas referenciais e do jogo 

de vozes que constituem o texto-discurso. 

Nessa perspectiva, de modo a construir uma conexão entre a teoria e realidade, 

estabeleceu-se o corpus para aplicação desta pesquisa, a saber, o gênero textual-discursivo 

parecer, pertencente a esfera jurídica, uma vez que tal gênero tangencia aspectos que são 

capazes de validar este estudo. Nossa pesquisa situa-se, pois, no âmbito da Linguística Textual, 

estendida à uma perspectiva discursiva, na qual a análise do corpus caminha em consonância 

ao que propõe as teorias nas quais nos deleitamos.  

A ATD fornece subsídios para análise de textos em situações de produção de práticas 

discursivas, assim como a teoria sobre a construção do ponto de vista apresenta uma análise 

embasada na existência de um sujeito principal capaz de “narrar” e se posicionar e, ainda, trazer 

à tona outras vozes e assim as fazerem dialogar, tal como observamos nos pareceres jurídicos 

produzidos em sindicâncias e processos administrativos disciplinares na Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa. Desta forma, afirmamos que nossa pesquisa e corpus 

caminham juntos, “pois os fatos redefinem e esclarecem a teoria previamente estabelecida, no 

sentido de que afirmam em pormenores o que a teoria afirma em termos bem mais gerais” 

(MARCONI e LAKATOS, 2017, p. 126). 
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5.1.1 O tipo de pesquisa 

 

 

O nascimento da ciência é marcado pelo positivismo, ou melhor, pela limitação no que 

se refere à relação entre causa e efeito. Nesse contexto, o conhecimento dos fenômenos só podia 

ser medido por meio de funções matemáticas, o que lhe dava um caráter quantitativo, daí o 

método científico ser considerado, em fase inicial, como experimental-matemático. Entretanto, 

não demorou muito para que os cientistas sentissem falta de uma abordagem que privilegiasse 

aspectos do homem congruentes com sua condição específica enquanto sujeito do mundo, e 

disso, sem dúvida, o método quantitativo ou experimental-matemático não dava conta 

(SEVERINO, 2016). 

Nessas circunstâncias, podemos dizer que a escolha metodológica para análise dos 

dados dessa pesquisa é de caráter qualitativo, conforme a abordagem teórica apresentada pela 

ATD proposta por Adam (2011) e por existir nela, uma relação entre o mundo e o sujeito que 

não pode ser interpretada em números, razão pela qual iremos analisar os dados intuitivamente, 

pautando-nos em pontos que representam os objetivos específicos deste estudo: a) analisar os 

tipos de pontos de vista assumidos pelo locutor-enunciador primeiro (L1/E1) ou atribuídos a 

enunciadores segundos (E2) no gênero parecer jurídico, considerando as formas referenciais 

mobilizadas; b) interpretar o processo de construção de pontos de vista considerando as noções 

de responsabilidade enunciativa, de posicionamento enunciativo e de posturas enunciativas; e 

c) analisar como os objetos de discurso contribuem para a construção dos pontos de vista no 

texto-discurso do gênero parecer jurídico, tendo em vista a sua orientação argumentativa.  

Vale frisar que não pretendemos, aqui, afirmar que, dentro da concepção de ATD 

adotada, há que se falar somente em análise qualitativa, muito pelo contrário, tanto uma 

abordagem quanto a outra são possíveis, entretanto, como pretendemos analisar as formas 

referenciais e sua relação com o processo de construção do ponto de vista, bem como elementos 

atinentes a esse último, como a responsabilidade enunciativa, o posicionamento enunciativo e 

as posturas enunciativas, acreditamos que nossa análise encontra-se muito mais relacionada à 

abordagem qualitativa do que à quantitativa. 

Dessa maneira, utilizar-se-á, em um primeiro momento, como procedimento técnico, a 

pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Severino (2007, p.122), “é aquela que se realiza a 

partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses, etc.” Ademais, como procedimento técnico para a coleta do corpus, 

a pesquisa documental será utilizada através de acesso aos pareceres jurídicos que compõem os 

processos administrativos disciplinares instaurados na Unifesspa. De acordo com Santos 
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(2016), a pesquisa documental é realizada em documentos que não receberam tratamento prévio 

de análise ou síntese e, apesar de ter uma relação direta com a pesquisa bibliográfica, é o 

pesquisador que dará esse tratamento, de acordo os objetivos estabelecidos em seu estudo. 

 

5.1.2 A constituição do corpus 

 

 

A composição do corpus da pesquisa é feita de 16 (dezesseis) pareceres jurídicos que 

integram os 32 (trinta e dois) processos de sindicâncias e administrativos disciplinares 

instaurados na Unifesspa. Esses documentos fazem parte do acervo do setor de Comissão 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar - CPPAD38. 

Como já mencionado em tópico anterior, este estudo tem como característica a pesquisa 

documental, visto que nos apoiaremos em pareceres jurídicos de sindicâncias e processos 

administrativos disciplinares (PAD)39 da Unifesspa. Importante mencionar que, embora o 

contexto de produção desses pareceres seja a Procuradoria Federal junto à Unifesspa e a 

Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa (Clon)40, optamos por recorrer ao setor 

da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPAD) para ter acesso aos 

dados que serão analisados, já que essas instâncias elaboram não somente pareceres jurídicos 

de sindicâncias e PAD, mas de assuntos de qualquer natureza que estejam relacionados a fatos 

decorrentes na Universidade. Assim, como as sindicâncias e os processos administrativos 

disciplinares, após findada a tramitação, retornam à CPPAD para arquivamento e, ainda, por 

ser nosso interesse trabalhar apenas com pareceres jurídicos que compõem esses processos, 

recorremos à base de dados da CPPAD.  

Inicialmente, definimos o objeto que seria tratado nesta pesquisa, bem como a esfera 

com o qual se pretendia trabalhar, a saber, a jurídica, por ser uma área que chama atenção, 

especialmente no que se refere a estudos associados à linguística. O trabalho com o texto-

                                                           
38 A CPPAD é órgão de assessoramento à Reitoria da Unifesspa para o desenvolvimento dos trabalhos inerentes à 

condução e monitoramento dos processos administrativos disciplinares e/ou sindicâncias instaurados no âmbito 

interno da instituição, com a finalidade de apurar responsabilidade de servidor (docentes e técnicos-

administrativos) envolvido em práticas de infrações e irregularidades cometidas no exercício de suas atribuições, 

ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 
39 O processo administrativo disciplinar (PAD) é o instrumento de que dispõe a autoridade administrativa para 

apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação 

com as atribuições do cargo em que se encontre investido (art. 148 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990). 
40 A Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa (Clon), vinculada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

e Gestão de Pessoas (PROGEP), tem como incumbência orientar e responder a consultas remanescentes, verbais 

e escritas envolvendo servidores, à luz da legislação de pessoal, assim como, atua sugerindo alteração de 

procedimentos administrativos disciplinares, quando necessário, a partir de nova legislação ou interpretação. 
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discurso jurídico vislumbra muitos caminhos de análise, ainda que pareça residir em uma seara 

inquestionável, pela autoridade legítima que os ditames legais tipicamente repassam aos 

leitores. Foi exatamente isso que despertou o nosso interesse em aplicar a pesquisa nessa esfera 

textual-discursiva.  

Outrossim, posteriormente, optamos por trabalhar com o gênero textual-discursivo 

parecer jurídico, fato que decorreu de afinidade em situações de trabalho com sindicâncias e 

processos administrativos disciplinares, que têm como uma de suas peças os referidos 

pareceres, a partir dos quais enxergamos as marcas linguísticas textuais-discursivas de 

referenciação e PDV necessárias para confirmação do nosso objeto de pesquisa.  

Outro aspecto que permeia a constituição do corpus é que, embora o parecer jurídico 

represente uma prática opinativa, que antecede, portanto, a decisão final que será tomada, seu 

objetivo é fazer uso de todas as soluções jurídico-dogmáticas possíveis para chegar a uma 

deliberação. O que nos levou, pois, a escolher o gênero parecer é que, mesmo não 

transparecendo, dada sua ocorrência em um momento preparatório, “o ponto de vista do 

parecerista implica [...] o desenvolvimento dos vários argumentos alternativos possíveis, antes 

da defesa de um deles como sendo a solução correta” (PINTO, CABRAL e RODRIGUES, 

2016, p. 209, grifo nosso). O fato de nesse documento ser possível a identificação das vozes 

das partes envolvidas, por meio dos tipos de pontos de vista defendidos por Alain Rabatel 

(2016), teoria na qual nos debruçamos conjuntamente à ATD, também foi fundamental para a 

formação do corpus apresentado. 

 

5.1.3. Os critérios de seleção do corpus 

 
 

De modo a delimitar a constituição do corpus, como critérios para a seleção foram 

adotados os seguintes procedimentos: 1) a utilização de pareceres jurídicos de sindicâncias e 

processos administrativos disciplinares que tenham sido elaborados pela Procuradoria, bem 

como pela Coordenação de Legislação e Orientação Normativa (Clon) da Unifesspa; e 2) a 

seleção de pareceres jurídicos realizados no período de 2013 a 2017, visto que o primeiro ano 

data a criação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e o segundo representa um ano 

fechado que proporcionará maior facilidade de acesso aos dados que serão analisados, já que 

os processos do ano de 2018 e do ano corrente encontram-se em tramitação e a maioria ainda 

não possui pareceres. 
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Tais critérios ensejaram, para o período de 2013 a 2017, o total de 32 (trinta e dois) 

processos, nos quais constam 16 (dezesseis) pareceres jurídicos, que, portanto, correspondem 

ao universo do corpus que será analisado nesta pesquisa. Vale frisar que a complexidade de 

processos dessa natureza é relativa, pois não são todos que exigem a emissão de pareceres 

jurídicos, já que há situações mais simples que resultam em arquivamento. O referido relato 

pode ser comprovado por meio das indicações do quantitativo de processos instaurados nos 

anos de 2013 e 2015, período nos quais não houve nenhum parecer jurídico produzido, o que 

mostra que nesses anos as sindicâncias e processos instaurados não demonstraram agravantes.  

Para melhor compreensão, o quadro abaixo mostra, por meio de uma série histórica, o 

quantitativo de sindicâncias e processos administrativos disciplinares instaurados, bem como 

de pareceres jurídicos concernentes a esses processos instaurados na Unifesspa, no período de 

2013 a 2017: 

 

Quadro 3 – Série histórica de sindicâncias e processos administrativos disciplinares e de 

pareceres jurídicos da Unifesspa 

Indicador 
Série histórica 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de registro e 

controle de 

Sindicâncias e 

Processos 

Administrativos 

Disciplinares 

 

 

03 

 

 

06 

 

 

06 

 

 

07 

 

 

10 

Total de processos: 32 (trinta e dois) processos 

Nº de Pareces 

Jurídicos elaborados 

no ano, referentes às 

Sindicâncias e 

Processos 

Administrativos 

Disciplinares 

instaurados no 

período 

 

 

0 

 

 

06 

 

 

0 

 

 

05 

 

 

05 

Total de pareceres: 16 (dezesseis) pareceres 

Fonte: elaboração própria 
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5.2 O objeto de análise 

 

 

O objeto de análise concentra-se em textos-discursos de pareceres jurídicos de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Unifesspa elaborados no período de 

2013 a 2017 pela Procuradoria Federal, bem como pela Clon, esta última vinculada à Pró-

Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (Progep).  

Visto como um ato opinativo no qual agentes públicos, na condição de representantes 

da Administração Pública, fornecem relatos de determinados assuntos, decorrentes de situações 

incomuns em ambiente específico, o parecer jurídico é elaborado por pessoa que tenha 

formação na área jurídica para que nele se cumpram as finalidades atinentes aos preceitos 

constantes em âmbito judiciário da administração pública. No caso da Universidade, a 

elaboração desses pareceres no âmbito de interesse – sindicâncias e processos administrativos 

disciplinares – dá-se em virtude de apuração de atividades que demonstram algum tipo de 

irregularidade no que se refere à responsabilidade de servidor no curso do desempenho de suas 

atribuições. A partir disso é que o Procurador (servidor responsável pela Procuradoria) e o 

Coordenador de Legislação e Orientação Normativa (servidor lotado na Progep com formação 

na área jurídica) elaboram pareceres jurídicos para auxiliarem em decisões a serem tomadas 

pela Administração Superior da Unifesspa.  

Vale frisar que nem todos os casos ensejam a emissão de pareceres pela Clon, entretanto, 

é prerrogativa, para toda instauração de PAD, a emissão de parecer por parte da Procuradoria, 

o que nos leva a concluir que esta última possui poder de opinião mais forte se comparada a 

primeira. De um modo geral, casos mais complexos exigem investigações que envolvam a 

opinião de mais vozes jurídicas para que se chegue à conclusão mais acertada possível, o que 

implica, nessas situações, na emissão de pareceres pelas duas instâncias.  

 

 

5.2.1 O gênero parecer: elementos técnicos, estruturais e sóciodiscursivos 

 

 

Partimos de uma concepção teórica que caracteriza o texto como atividade discursiva, 

de acordo com Adam (2011), e que, portanto, enfatiza o posicionamento interacionista acerca 

da linguagem. Bakhtin/Volochinov (2006, p. 128) corrobora que “a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta”. Nesse sentido, concordamos, ainda, com o 

autor que a língua é composta de uma dinâmica que resulta dos mais diversos sentidos, pois os 

enunciados são inovadores. Ocorre que, nesse contexto, residem diferentes formas de 
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comunicação social que dizem respeito à diversidade de enunciados, ou seja, são as formas 

relativamente estáveis denominadas por Bakhtin/Voloshinov (2006) de “gêneros discursivos”. 

Fernandes (2017) coaduna com essa ideia ao afirmar que as teorias dos gêneros discursivos 

buscam apresentar as situações de enunciação, a partir das marcas linguísticas provenientes de 

significações e temas relevantes para o discurso. Marcuschi (2008, p. 155), por sua vez, ao 

abordar a questão do gênero, o faz por meio de uma percepção textual-discursiva enfatizando 

que eles “apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 

funcionais, objetos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças 

históricas, sociais, institucionais e técnicas”.  

Tal argumentação é necessária para levantarmos os vários gêneros que medeiam as 

relações sociais, assim como para situarmos os gêneros pertencentes a esfera jurídica, dentre 

esses o parecer, que utilizaremos para fins de análise deste estudo. Na prática jurídica, a 

mobilização dos discursos e das vozes tem o propósito de persuadir o outro, sendo este o 

objetivo principal frente às situações de manifestação da linguagem que podem elucidar os 

gêneros textuais-discursivos, incluindo o parecer jurídico. Ao abordarem o gênero parecer 

jurídico, Pinto, Cabral e Rodrigues (2016, p. 208) dizem que ele: 

 

representa aqui o ponto de vista simultaneamente imparcial e investigativo. Nesse 

caso, o argumento não está comprometido de saída com os interesses de nenhuma das 

partes e, além disso, seu objetivo é testar todas as soluções jurídico-dogmáticas 

possíveis, para chegar à solução correta. Portanto, assim como o juiz, o parecerista 

busca a solução correta para o caso. No entanto ao contrário do juiz, o parecerista não 

se preocupa com fundamentar uma decisão, mas com a investigação sobre as soluções 

possíveis. O ponto de vista do parecerista implica, portanto, o desenvolvimento dos 

vários argumentos alternativos possíveis, antes da defesa de um deles como sendo a 

solução correta.  

 

Dentro dessa perspectiva, as autoras dissertam sobre alguns elementos técnicos para a 

confecção de pareceres jurídicos, ou seja, alguns passos que devem ser seguidos na construção 

do argumento jurídico-dogmático, os quais elas definem como fundamentais para o exercício 

das profissões jurídicas, até porque “a posição de advogado, a de juiz, a de promotor, dentre 

outras, determina tipos de estratégia, inserção e impacto do texto no entorno e, dessa forma, a 

ação que esse ator do Direito imprimirá” (PINTO, CABRAL e RODRIGUES, 2016, p. 202).  

Sobre isso, as autoras comentam que:  
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Para elaboração do argumento jurídico-dogmático para a solução de um problema 

jurídico concreto, os passos se assemelham à construção da narrativa, nesse caso, da 

história jurídica, por exigirem que levemos em conta o tema central (a pretensão); 

quais as personagens e as relações entre elas (a posição do cliente e da outra parte); a 

sequência dos eventos (pré e pós-conflito) desde sua seleção até sua organização 

temporal e de implicação; e as possíveis soluções de acordo com cada uma das 

posições das personagens (advogado, juiz e parecerista). (PINTO, CABRAL e 

RODRIGUES, 2016, p. 207) 

 

 

A elaboração de um parecer jurídico exige, além de habilidade redacional do parecerista, 

o conhecimento da área para a que sua decisão seja tomada corretamente com base na legislação 

pertinente ao que está sendo tratado. Para tanto, faz-se necessária a obediência de uma estrutura 

formal, dividida da seguinte forma, conforme preceituam Silva Neto e Guimarães (2012): 

preâmbulo, ementa, relatório, fundamentação e conclusão. 

Os autores citados dissertam que o preâmbulo consiste na “indicação do número da peça 

e de seu respectivo ano, do número do processo e do interessado” (SILVA NETO e 

GUIMARAES, 2012, p. 48). O preâmbulo é uma peça importante do parecer, pois através dele 

o leitor visualiza rapidamente os elementos que identificam a peça. A ementa, por sua vez, é 

feita a partir de um breve resumo do que será tratado ao longo do parecer, permitindo ao leitor 

deparar-se, logo de início, com uma descrição discursiva com base nos fatos e no direito. O 

relatório decorre da transcrição do objeto da consulta, incluindo o nome do interessado, o 

resumo do pedido, além dos pontos principais constantes no processo. Na fundamentação, o 

parecerista elabora os argumentos que darão suporte à decisão final. É nesse momento que o 

processo é examinado de forma pormenorizada, de modo a objetivar o convencimento de quem 

lê. Por último, a conclusão é a parte final do parecer, que apresentará a concordância ou rejeição 

de um pedido anteriormente formulado. 

Importante ressaltar que, embora nesta pesquisa tenhamos optado trabalhar com o 

gênero parecer enquanto elemento pertencente à esfera jurídica, ele não é especifico dessa área, 

já que pode ser encontrado com essa mesma nomenclatura no contexto médico, por exemplo, 

sem fugir de seu objetivo, que é sempre manifestar uma opinião acerca de determinado assunto. 

Podemos inferir, pois, que mesmo o gênero parecer não sendo específico da esfera jurídica, são 

inúmeros os gêneros pertencentes a esse meio, os quais, por sua vez, carregam inúmeros 

elementos sóciodiscursivos inerentes a área do Direito. Um bom exemplo disso é o fato de os 

produtores do texto-discurso jurídico serem detentores de forte poder social, especialmente 

devido ao fácil acesso e controle da linguagem jurídica. O poder social, nesse caso, de acordo 

com Colares (2016), tem a capacidade de controlar as ações e convicções dos sujeitos, tendo 
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forte influência no conhecimento, nas crenças, nas atitudes e na ideologia apreendidas pela 

sociedade. 

Podemos dizer, então, que essa aparência “controladora” da esfera jurídica é comum a 

todos os gêneros pertencentes a esse âmbito. A técnica e a estrutura mudam de um para o outro, 

mas as características desse discurso, a força dos gêneros que fazem parte da formação 

sociodiscursiva do Direito, seja uma sentença judicial, uma tomada de depoimento, 

testamentos, contratos, leis, é peculiar. Aqui, o interesse é abordar nosso objeto considerando a 

concepção de gênero. Para isso, lançamos mão do gênero parecer jurídico elaborado na 

Unifesspa, instituição pública de ensino superior, o que nos leva a enquadrar esse gênero ao 

âmbito administrativo. Todavia, isso não faz com que o mesmo perca o impacto que tem ao ser 

concretizado em um contexto substancialmente judicial. 

Assim, de acordo com o que buscam os estudos de Adam (2011), nos quais se reconhece 

a proposição-enunciado com unidade básica do texto, colocando a ATD inserida em um quadro 

de um gênero textual-discursivo, que se manifesta pragmaticamente, infere-se que tal processo 

no âmbito jurídico leva em conta elementos técnicos, estruturais, mas também e principalmente 

os atos de enunciação entre interlocutores específicos dessa esfera, dentre os quais estão juízes, 

advogados, promotores, procuradores, pareceristas e etc. A produção textual-discursiva 

constrói-se, então, direcionando-se a uma ação da linguagem em uma determinada situação de 

interação social. Nessa ocasião, podemos dizer que “o texto, originado em uma dada formação 

sociodiscursiva e em uma esfera específica de atividade humana, possibilita a comunicação por 

meio de um determinado gênero (exemplos: pareceres, comentários, petições, sentenças, 

acórdãos, entre outros) ” (PINTO, CABRAL e RODIGUES, 2016, p. 183). 

Não é pretensão desse trabalho dar enfoque aprofundado ao parecer jurídico enquanto 

gênero textual-discursivo. Se assim fosse, necessitaríamos ir mais além, pois, como já foi dito, 

esse gênero possui muitas formas de se manifestar, inclusive em esferas que transpassam o 

âmbito jurídico. Foi nossa pretensão apenas pontuá-lo de maneira breve, já que nossa pesquisa 

engendra a teoria de Adam (2011), que, por sua vez, coaduna com a ideia de que o gênero 

norteia a realização da linguagem. Compreendemos, assim, que o parecer jurídico e os demais 

gêneros se inserem em uma atividade textual-discursiva jurídica detentora de aspectos 

enunciativos e interacionais, na qual as vozes do L1/E1 e de enunciadores segundos (E2) 

dialogam constantemente. 
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5.2.1.1 Plano de texto 

 

Nesta subseção mostraremos a estrutura composicional do gênero parecer jurídico. Para 

tanto, utilizar-se-á o parecer jurídico nº 78/2017 da Procuradoria Federal junto à Unifesspa, que 

integra o corpus desta pesquisa, a fim de exemplificarmos como ocorre a construção formal do 

referido gênero. O citado parecer utilizado em capítulo anterior a título de exemplificações, 

trata de instauração de processo administrativo disciplinar no intuito de apurar infração 

supostamente cometida por servidor da instituição, mais especificamente sobre o lançamento 

de conceitos indevidos referentes a trabalhos de conclusão de curso jamais elaborados. Vejamos 

como se dá o plano de texto41: 

 

Quadro 4 – Plano textual do gênero parecer jurídico 

 

 

 

 

 

ABERTURA 

PREÂMBULO 

Parecer nº 78/2017/PF-Unifesspa/AGU 

Processo nº 23479.013359/2016-58 

Interessado: Fulano de tal 

Assunto: Procedimento Administrativo Disciplinar. 

Fulano tal. 

EMENTA 

I – Processo Administrativo Disciplinar. Fulano de tal; 

II – Contraditório e ampla defesa garantidos. 

Comissão opina pela suspensão do servidor; 

III – Opina pelo acolhimento. Remessa dos autos ao 

MPF; 

IV – Art. 139, caput, e art. 141, I da Lei Federal 

8.112/1990. Art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 

 

 

 

CORPO DO TEXTO 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

“Vieram os autos para análise e parecer desta 

Procuradoria, cujo conteúdo trata de Procedimento 

Administrativo Disciplinar, instaurado com intuito de 

apurar infração supostamente cometida pelo servidor 

fulano de tal”. 

“Consta nos autos documento de fls. 02/05, expedido 

pela Diretoria Faculdade tal, cujo teor comunica a 

existência de lançamentos indevidos de conceitos 

referentes a Trabalho de Conclusão de Curso jamais 

elaborado, evolvendo o docente fulano de tal”. 

“[...] Na oportunidade, foram juntadas as cópias das 

Atas apresentadas pela discente fulana de tal (fls. 10 e 

11) e a justificativa apresentada pelo professor fulano 

de tal [...]” 

[...] Em relação ao repasse da senha de acesso ao 

sistema SIGAA para terceiros, o docente afirmou que 

                                                           
41 O gênero analisado nesta pesquisa compõe o rol de planos textuais denominados “convencionais” ou “fixos” 

segundo Adam (2011), já que é fixado pelo estado histórico de um gênero ou subgênero de discurso, isto é, possui 

uma estrutura previamente definida a qual precisa ser seguida. Todavia, há os que o ele chama de “ocasionais”, 

que são inesperados e deslocados em relação a um gênero ou subgênero de discurso, como editoriais, canções ou 

poemas. 
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CORPO DO TEXTO 

acumulava todos os trabalhos da direção com o auxílio 

de um bolsista e que, além de exercer funções de 

diretor exercia atividades de professor em sala de aula, 

por esta razão repassou a senha de acesso ao bolsista 

fulano de tal e, posteriormente, ao servidor técnico-

administrativo fulano de tal [...]”. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Seção II. Análise Jurídica; 

Seção II.1 Do devido Processo Legal no Procedimento 

Administrativo Disciplinar e Sindicância; 

Seção II.2 Do acometimento a outro servidor de 

atividade estranhas a sua ocupação e possível 

configuração do delito tipificado no art. 325 do 

Código Penal Brasileiro. 

 

 

                       

 

 

 

 

FECHAMENTO 

CONCLUSÃO 

“Por todo ex positis, esta Procuradoria Federal opina 

pelo acolhimento do Relatório conclusivo da comissão 

e consequentemente pela suspensão do docente pelo 

prazo de 05 (cinco) dias e recomenda a apuração da 

conduta do servidor técnico fulano de tal”. 

“Recomenda-se, ainda, que seja extraída cópia integral 

do presente processo e encaminhado ao Ministério 

Público Federal para apuração acerca do possível 

cometimento de ilícito por parte dos servidores 

docentes e técnico envolvido”. 

FECHO 

“É o parecer. Submeto à Vossa Magnificência”. 

LOCAL, DATA, ASSINATURA 

Marabá, PA, 24 de maio de 2017. 

Fulano de tal 

Procurador Federal/ Siape xxxx 

Procurador-Chefe da PF/Unifesspa 

              

             A divisão do plano textual ocorre da seguinte forma: abertura, corpo do texto e 

fechamento. Por meio dele vemos a estruturação, a organização das partes da peça jurídica e, 

por conseguinte, a construção do sentido do gênero parecer. 

Dessa forma, observamos que abertura do plano textual ocorre com o preâmbulo, que, 

conforme já mencionado em seção anterior, identifica a peça ao leitor, assim como fornece 

características singulares da mesma, haja vista que a específica em relação às demais. No caso 

em questão, a partir do preâmbulo, já é possível atestar que se trata de um parecer da 

Procuradoria Federal junto à Unifesspa e a pauta que será abordada no mesmo, incluindo o 

nome do principal envolvido. Ainda na abertura, temos a ementa que expõe uma breve 

apresentação do que será discorrido ao longo do parecer. Assim, ao descrever sinteticamente 

com o auxílio de palavras-chaves o ocorrido, como “processo administrativo disciplinar”, 

“fulano de tal”, “ampla defesa”, “suspensão do servidor”, “remessa dos autos ao MPF”, o 

Procurador possibilita ao leitor o manuseio das informações contidas no parecer de modo mais 

eficiente. 
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Na sequência do plano, temos, no corpo do texto, o relatório e a fundamentação. 

Constatamos no relatório partes do parecer que descrevem a situação, incluindo questões que 

deverão ser resolvidas. No intuito de não nos alongarmos tanto, extraímos quatro exemplos de 

excertos cruciais nesta parte da peça. Por meio deles o Procurador relata o fato ocorrido, qual 

seja a infração supostamente cometida pelo docente em relação ao lançamento indevido de 

conceito para discentes em trabalhos de conclusão de curso, o que supõe a necessidade de 

abertura de processo administrativo disciplinar; a comunicação da Faculdade da qual o docente 

faz parte, o que justifica a instauração de procedimento investigativo; a apresentação de provas 

advindas das partes envolvidas; e a justificativa apresentada pelo principal envolvido no caso. 

Consideramos ser essa parte imprescindível no parecer jurídico, pois além de delimitar o fato 

analisado, é ela que possibilita, de fato, o entendimento pormenorizado do assunto abordado. A 

fundamentação, por sua vez, traz as argumentações do parecerista que contribuirão na sua 

decisão. No plano textual acima é possível identificar que os argumentos presentes no corpo do 

texto são extensos, assim, para facilitar a compreensão, seções são elaboradas pelo Procurador 

para fundamentar o que será deliberado. Por esse motivo, é comum encontrar nessa parte a 

legislação utilizada para embasar a decisão final. 

No fechamento do plano temos a conclusão, o fecho, data, local e a assinatura. A 

conclusão não é nada mais do que todo o raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. 

Nela encontramos a concordância ou discordância do pedido apresentado. No parecer trazido 

como exemplo, o Procurador opina pela suspensão do docente pelo prazo de 05 (cinco) dias e 

recomenda a apuração da conduta do servidor técnico fulano de tal. Em seguida, temos, ainda 

o fecho, data local e assinatura. O fecho submete a decisão à homologação da autoridade 

superior, na figura do Reitor da Universidade, que pode aprová-la totalmente, em parte ou 

desaprová-la. O local, a data e a assinatura encerram a composição da estrutura formal do 

gênero parecer. 

 

5.3 O contexto de produção dos pareceres 

 

 

Na região sudeste do Estado do Pará encontra-se a Província Mineral de Carajás, uma das 

áreas mais ricas do mundo em recursos minerais metálicos. Com a identificação dessas 

potencialidades econômicas, a região vem sendo impactada com um grande crescimento 

populacional, o que gera demandas de uma sociedade em expansão. 

Nessa perspectiva, uma das maiores demandas advindas foi a formação de profissionais 

capacitados para atuarem nas diversas esferas sociais e a busca da qualidade de vida e o 
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crescimento social e populacional das pessoas que habitam a região. Nesse cenário, a Unifesspa 

foi criada pela Lei Nº 12.824, de 05 de junho de 201342, por desmembramento do Campus 

Universitário de Marabá da Universidade Federal do Pará – UFPA. Com o desmembramento 

realizado, toda a infraestrutura existente no antigo Campus da UFPA de Marabá, a saber, a 

estrutura física, corpo docente, corpo discente e corpo de técnicos-administrativos foram 

automaticamente incorporados à Unifesspa. 

A partir disso, passaram a fazer parte da Unifesspa, também, os campi de Rondon do 

Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara, os quais, desde a sua fundação, 

assumiram o compromisso e o desafio de promover a formação de profissionais em nível 

superior para atuarem na região. 

No que tange a sua estrutura organizacional, a Unifesspa é delineada de acordo com a 

Resolução Consun n°11, de 24 de junho de 2015 e Portaria n° 955, de 11 de outubro de 2016, 

as quais definem os níveis de estruturação de cada unidade administrativa, conforme 

demonstrado no organograma a seguir: 

                                                           
42 BRASIL. Lei Nº 12.824 de 05 de junho de 2013. Dispõe sobre a Criação da Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará (Unifesspa). Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília DF, 6 jun. 2013. Seção I, p. 5. 
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Figura 3:  Estrutura Organizacional da Unifesspa 

Fonte: Seplan/Unifesspa
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Observamos que a estrutura organizacional da Unifesspa é composta pelos Conselhos 

Superiores, Reitoria, as Pró-Reitorias, os Órgãos Suplementares e as Unidades Acadêmicas. A 

Reitoria, por sua vez, é composta pela Vice-Reitoria, Gabinete da Reitoria, Procuradoria 

Federal, Secretaria Geral dos Conselhos Superiores – Sege, Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional – Seplan, Secretaria de Infraestrutura – Sinfra, Comissões e 

Órgãos Suplementares. De modo a enfatizar o contexto de produção do nosso objeto de análise 

– os pareceres jurídicos – a Carta de Serviços ao Usuário da Unifesspa (2018, p. 201) aponta a 

atuação da Procuradoria Federal junto à Unifesspa, órgão da Administração Superior, 

diretamente responsável pela superintendência e definição de políticas gerais da Universidade 

referentes às matérias administrativas, atuando em esfera máxima, ante a homologação dos 

pareceres jurídicos pelo Reitor da Universidade, enquanto órgão: 

 

responsável pela confecção das informações requeridas pelo órgão julgador nos 

mandados de segurança, atua também em parceria com a Procuradoria Federal no 

Estado do Pará, nas demandas ajuizadas nas subseções de Marabá, Redenção e 

Tucuruí que envolvam esta Ifes.  

 

Por conseguinte, no que se refere às atribuições desenvolvidas, conforme propõe a 

Portaria nº 526, de 23 de agosto de 2013, da Advocacia-Geral da União, é competência da 

Procuradoria recomendar aos órgãos máximos das autarquias e fundações públicas federais 

assessoradas que submetam, para análise jurídica prévia, mediante solicitação de consulta 

jurídica, cujos objetos sejam: minutas de editais de concurso público ou de processo seletivo; 

processos administrativos de arbitragem; minutas de atos normativos que estabeleçam direitos 

e obrigações de forma genérica e abstrata; e processos administrativos referentes à aplicação de 

sanções administrativas, observadas as formas e eventuais ressalvas previstas em ato normativo 

próprio de cada autarquia ou fundação pública federal. Atualmente, para desempenho das 

citadas competências, a Procuradoria da Unifesspa conta com três servidores técnico-

administrativos, sendo um ocupante de cargo de assessoria direta ao Procurador, um secretário 

executivo e um assistente em administração. 

Além disso, o contexto de produção dos pareceres, em casos mais complexos, abrange 

a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (Progep)43, por meio da Coordenadoria 

de Legislação e Orientação Normativa (Clon), que, mesmo atuando em uma esfera inferior à 

                                                           
43 Esta Pró-Reitoria elabora e executa ações voltadas para a valorização e o desenvolvimento dos servidores da 

Universidade, em conformidade com as políticas e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
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Procuradoria, possui também a competência de emitir pareceres jurídicos no âmbito de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares, elaborados por um servidor pertencente 

à área do Direito. Atualmente, a Clon conta com um servidor técnico-administrativo que assume 

a função de Coordenador de Legislação e Orientação Normativa. 

 

5.4. Os procedimentos de análise dos dados 
 

A análise a ser realizada obedecerá aos objetivos específicos delineados para a 

construção desse estudo, conforme já mencionado, a partir da identificação de recortes em 

pareceres jurídicos de sindicância e processos administrativos disciplinares da Unifesspa que 

assinalem a presença de formas referenciais ou objetos de discurso no processo de construção 

de ponto de vista de enunciadores, levando em consta aspectos com a responsabilidade 

enunciativa, o posicionamento enunciativo e as posturas enunciativas. 

Assim, inicialmente, tendo como base os conceitos e o plano textual proposto por Adam 

(2011), na perspectiva da Análise Textual dos Discursos (ATD), para a qual ele define 

categorias de análise, buscar-se-á analisar os tipos de pontos de vista (narrado, representado e 

assertado), conforme propõe Rabatel (2008, 2013b, 2016) assumidos pelo locutor-enunciador 

primeiro (L1/E1), representados nos pareceres da Procuradoria pela figura do Procurador e nos 

pareceres da Clon pela figura do Coordenador de Legislação e Orientação Normativa da 

Unifesspa, ou atribuídos a enunciadores segundos (E2), considerando as formas referenciais 

por eles mobilizadas, tendo em vista a orientação argumentativa do texto-discurso. 

Em um segundo momento, analisaremos, ainda, a construção de pontos de vista em 

torno dos objetos de discurso na concepção rabateliana, considerando as noções de 

responsabilidade enunciativa (RE), de posicionamento enunciativo (acordo, desacordo e 

“neutralidade”) e de posturas enunciativas (coenunciação, subenunciação e sobrenunciação). 

Por fim, por questões de ética, os dados analisados neste estudo não revelarão os nomes 

de pessoas envolvidas nos processos, especialmente por se tratar de servidores pertencentes a 

mesma Universidade onde o Programa de Mestrado está sendo realizado. Assim, serão 

utilizadas, como alternativas, as expressões “tal” ou “fulano (a) de tal” em substituição aos 

nomes que por ventura apareçam. 
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6 REFERENCIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE VISTA EM PARECERES 

JURÍDICOS DE SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES DA UNIFESSPA 

 

Este capítulo apresentará, com fundamentação na Análise Textual dos Discursos (ATD), 

uma análise de como decorre a construção de pontos de vista e sua relação com o processo de 

referenciação, a partir da análise realizada em pareceres jurídicos, peças integrantes de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará - Unifesspa. Para isso, far-se-á a identificação dos tipos de pontos de vista presentes 

nos excertos dos textos-discursos jurídicos, conforme propõe Rabatel (2016), considerando as 

formas referenciais e o dialogismo entre locutor e enunciadores.  

Levaremos em consideração, ainda, marcas importantes na construção de pontos de 

vista do gênero parecer jurídico, quais sejam os tipos de posicionamento enunciativo (acordo, 

desacordo e neutralidade) e as posturas enunciativas (subenunciação, coenunciação e 

sobrenunciação), mecanismos que coadunam com a mobilização de enunciadores pelo 

Procurador e pelo Coordenador de Legislação e Orientação Normativa da Unifesspa nas partes 

do plano textual, e por conseguinte, contribuem para orientação argumentativa do texto-

discurso. 

 

6.1 A construção de Pontos de Vista e o processo de Referenciação no gênero parecer 

jurídico. 

 

O corpus desta pesquisa compõe-se de pareceres jurídicos elaborados pela Procuradoria 

Federal, bem como pela Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa, ambas unidades 

pertencentes à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Deste modo, neste primeiro 

momento, com base na teoria de Análise Textual dos Discursos (ATD), defendida por Adam 

(2011) e na teoria atinente à construção dos pontos de vista abordada por Rabatel (2016), que 

vislumbra a existência de pontos de vistas narrado, representado e assertado, mostraremos os 

tipos de PDV assumidos pelo locutor-enunciador primeiro (L1/E1) ou atribuídos a enunciadores 

segundos (E2) em excertos do gênero parecer jurídico, levando em conta as formas referenciais 

mobilizadas e o jogo de vozes que constituem esses textos-discursos, tendo em vista sua 

orientação argumentativa. 

Consideramos, ainda, os estudos realizados em relação ao plano textual do gênero em 

questão, já explicitado no capítulo metodológico deste trabalho, no intuito de apresentar como 
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a construção dos pontos de vista ocorre nas diferentes partes que integram o referido plano, 

todavia, sempre sendo assinalada por algum tipo de forma referencial, característica essencial 

no processo argumentativo. 

  

6.1.1 PDV Narrado 

 

Rabatel (2016) observa que o ponto de vista narrado tem como principal particularidade 

o aparecimento de outras fontes manifestadas no discurso. Em outras palavras, é como se 

ocorresse um empréstimo de outra (s) fonte (s) para agregar ao plano textual. Aqui, o 

focalizador, representado pela figura do locutor-enunciador primeiro (L1/E1), percebe o que 

ocorre à sua volta e pensa a respeito narrando como tudo ocorre, sem deixar marcas de 

comprometimento com o que fora relatado, tendo relevância o manuseio dos objetos de 

discursos no desdobramento das informações. É uma estratégia de apagamento de falas pessoais 

por meio de uma narração objetiva, mas capaz de trazer para a cena enunciativa outras vozes. 

Os Quadros 5 e 6 dão conta da presença desse tipo de ponto de vista nos pareceres que compõem 

 o corpus: 
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Quadro 05 - Ponto de vista narrado (I) 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Quadro 06 - Ponto de vista narrado (II) 

Parecer nº 78/2017 – PG Relatório 

1) “Consta nos autos o documento de fls. 02/05, expedido pela diretoria da 

faculdade tal, cujo teor comunica a existência de lançamentos indevidos de 

conceitos referentes a Trabalho de Conclusão de Curso jamais elaborador, 

envolvendo o docente fulano de tal: 

Por meio desta comunicação, informamos-lhe que ocorreram alguns 

lançamentos indevidos de conceitos referentes a trabalhos de Conclusão de 

Curso que nunca foram elaborados e, menos ainda, defendidos pelos alunos 

em questão. Este fato envolve um de nossos docentes, o Prof. Fulano de tal”. 

 

2) “Em resposta à convocatória, o discente tal se apresentou na Secretaria da 

Coordenação informando-nos que havia um equívoco, pois ele não havia 

escrito nem defendido TCC’. 

 

3) Prosseguindo o rastreamento (...) Dois casos surgiram: o da discente tal e do 

discente fulano de tal. Entramos em contato com a discente tal, que também 

constava na lista de alunos que, supostamente, estavam sem pendencias”. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No Quadro 5, no primeiro excerto, em termos gerais, temos dois fatores que influenciam 

o texto-discurso produzido: um contexto imediato que objetiva contar a situação que envolve a 

docente, a ação linguageira, conforme apresentado por Adam (2011) nos níveis ou planos da 

Parecer nº 19/2014 – PG Relatório 

1) “Chega para análise e parecer desta Procuradoria Geral o pedido de 

providencias do Instituto tal quanto ao não retorno da docente fulana de tal à 

Instituição, vez que estava afastada para aperfeiçoamento no exterior”. 

 

2) “Dá origem aos autos o Memorando nº 23/2014 do Instituto tal à Reitoria, no 

qual o diretor do Instituto informa e solicita providencias quanto à situação da 

servidora”. 

 

3) “Às fls. 65, está acostada aos autos a Portaria nº 1560/2010 que autoriza a saída 

da servidora, no período de 01 de março de 2010 a 01 de março de 2014, para 

realizar Curso de Doutorado em Química na Universidade Estadual 

Paulista/Campus de Araraquara, sem prejuízo de seus vencimentos; às fls. 07 o 

Memorando nº 072/2014 do Instituto tal, que informa que a docente totaliza 

mais de 60 (sessenta) dias consecutivos de faltas no serviço público”. 

 

Fundamentação 

4) “A hipótese refere-se ao pedido de providencias formulado pelo Instituto tal, no 

que tange a situação da servidora fulana de tal que se afastara da Universidade 

para curso de aperfeiçoamento (Doutorado), mas não retornou às suas atividades 

docentes no período em que deveria. [...] apensado aos presentes autos está o 

processo tal em que consta o pedido de exoneração da servidora”.  
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análise de discurso, bem como o contexto amplo, ideológico, que é atravessado pelo pelos 

fatores sócio históricos, englobando os elementos oriundos da sociedade, as instituições, nesse 

caso, a “Procuradoria Geral”, órgão que se volta para a defesa da justiça, dos deveres e direitos 

do cidadão. Dessa forma, observamos a construção de um ponto de vista expresso pelo L1/E1 

(Procurador), que demarca o início da estrutura composicional do ritual jurídico presente no 

parecer, no qual, por meio da forma referencial do tipo expressão nominal definida, “o pedido 

de providências”, anuncia sobre o que trata o processo em questão, em tal caso, o não retorno 

de docente que se afastara para qualificação.  

A forma referencial “o pedido de providências” é, então, retomada no segundo exemplo 

através dos referentes “o Memorando nº 23/2014 do Instituto tal à Reitoria” e “o diretor do 

Instituto”, a medida em que o ponto de vista do L1/E1 vai se desenvolvendo e a perspectiva do 

enunciador segundo, o diretor do Instituto (E2), que se reporta por meio do documento oficial, 

assume o primeiro plano na veiculação de informações, ou seja, o Procurador não assume a 

reponsabilidade pelo enunciado. O texto prossegue com a introdução de novos referentes, como 

constatamos no terceiro exemplo, quais sejam “a Portaria nº 1560/2010” e “o Memorando nº 

072/2014 do Instituto tal”, sobre os quais o Procurador também fornece informações.  

Verificamos que, no ponto de vista narrado, as falas pessoais do L1/E1(Procurador) são 

ocultadas, ou melhor, mascaradas, por meio de uma narração mais objetiva possível, apenas 

contendo relatos de como os fatos ocorreram. Grosso modo, a coesão referencial apontada pelas 

expressões nominais destacadas mostra-se demarcando os pontos de vista dos enunciadores 

segundos (diretor do Instituto –  Memorando e Administração Superior – Portaria), através da 

voz do Procurador (L1/E1). Além disso, no quarto excerto, encontrado no início da 

fundamentação do parecer, ocorre a retomada dos referentes encontrados nos excertos iniciais, 

nos quais o Procurador nomeia, agora, de “a hipótese”. Ora, embora já se inicie uma 

subjetivação mais contundente, afinal, ele já se encontra no momento de fundamentar o caso 

em tela, vemos que, até aí, ainda há preocupação em mostrar ao leitor um distanciamento de 

qualquer tipo de juízo de valor advindo da Procuradoria em relação ao não retorno da docente 

às suas atividades no período em que deveria. 

No Quadro 6, o primeiro excerto refere-se à introdução de informações sobre o que trata 

o parecer, cujo teor se volta em apurar a existência de lançamentos indevidos de conceitos 

referentes a trabalhos de conclusão de curso nunca elaborados, envolvendo docente. 

Percebemos que a expressão nominal referencial “o documento de fls. 02/05” inicia esse 

processo e é recategorizada, em seguida, por meio da expressão nominal marcada por pronome 

demonstrativo “desta comunicação”. Esse momento inicial do parecer também demonstra a 
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produção de um texto-discurso elaborado pelo Procurador a partir de pontos de vista de outros. 

Atestamos uma subjetividade menos contundente, o que é natural no PDV narrado, já que o 

intuito do L1/E1 é somente expor a perspectiva de enunciadores segundos sem se envolver com 

o que é dito.  

O primeiro excerto é encerrado com o ponto de vista do Procurador, colocando em 

evidência da expressão “este fato”, caracterizada como uma forma nominal que tem a função 

de resumir a porção textual extraída da parte inicial do parecer e transformá-la em um referente. 

De acordo com Koch e Elias (2017), esse referente resulta de um encapsulamento também 

identificado com “rótulo”. Deste modo, todo o excerto foi resumido e rotulado como “este fato”, 

que opera também uma recategorização.   

O segundo excerto do Quadro 6, mostra a sequência do ponto de vista narrado, 

apresentando a situação em que o Procurador (L1/E1) relata o caso, conforme informações 

contidas no documento enviado pela Faculdade. Assim, uma nova informação é apresentada ao 

leitor, concernente à apresentação de um dos discentes após uma convocatória feita pelo 

Instituto, a fim de constatar se, de fato, os alunos haviam finalizado o trabalho de conclusão de 

curso. O trecho é iniciado com a expressão nominal referencial “o discente tal”, que é retomada 

por meio do pronome “ele”. Esse é o caso de uma referenciação por pronominalização presente 

no ponto de vista narrado. 

A apresentação do PDV narrado no excerto três se dá em torno do referente “dois casos”, 

através de uma ocorrência de projeção textual para frente, a saber, catáfora, visto que o L1/E1 

disserta, posteriormente, a despeito deles, isto é, “o da discente tal e o do discente fulano de 

tal”, com os quais a Faculdade também entrou em contato na tentativa de compreender o 

ocorrido. 

As construções de pontos de vista evidenciadas nos quadros 5 e 6 dispõem como os 

mecanismos no PDV narrado pelo L1/E1 transcorrem no parecer, presente especialmente em 

sua fase inicial, denominada “relatório”, quando as informações das situações analisadas 

intentam somente serem dispostas pelo Procurador (L1/E1) da forma como foram recebidas, já 

que foram encaminhadas por terceiros (enunciadores segundos). Verificamos, assim, que os 

assuntos que embasam a instauração desses processos são de suma importância nessa fase de 

origem da argumentação para o L1/E1, uma vez que possibilitam ancorar a reflexão que será 

exposta na fase seguinte, a ‘fundamentação”, em algo cuja a existência pode ser constatada, 

valendo, assim, como prova para o mesmo. Ora, a definição de perspectiva (os fatos) e sua 

apresentação ao leitor é o que orienta o início da argumentação no texto-discurso. 
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 Ademais, constatamos um L1/E1 que assume a posição de um “porta-voz” de E2 

(diretor do Instituto, Administração Superior, diretor da Faculdade), que apesar de não dialogar 

através de pontos de vista declaradamente seus no início do plano textual do gênero parecer, 

faz com que outras vozes dialoguem entre si, colocando em cena pontos de vista por meio de 

formas referencias e assim, aos poucos, vai guiando o leitor segundo a orientação argumentativa 

pretendida. 

 

6.1.2 PDV Representado 

 

Cavalcante e Lima (2013) asseveram que quando L1/E1 não se expressa diretamente 

em relação a sua percepção sobre determinado conteúdo, ele constrói uma argumentação com 

auxílio de objetos de discurso, apresentando aquilo que deseja transparecer, e isto abarca a 

preocupação que irá deixar de sua imagem no discurso. Tal percepção é consequência de uma 

ideia anterior ou posterior, que vai se atualizando no momento em que o discurso é veiculado, 

isto é, no aqui e agora. É dessa forma que os pontos de vista vão sendo construídos no plano 

textual. 

Assim, quando se tem um L1/E1 que fala de um determinado objeto, elaborando relatos 

como se estivesse presenciado tal situação, inserindo características, se estendendo a aspectos 

que podem influenciar o campo cognitivo, edificando um sujeito de consciência, temos o que 

Rabatel (2016) aduz ser um ponto de vista representado. Vejamos alguns excertos que denotam 

a presença desse tipo de ponto de vista em um parecer elaborado pela Procuradoria Federal da 

Unifesspa de 2014, que, inicialmente, tratava de pedido de licença sem vencimento de docente 

para tratar de assuntos particulares, mas que, no decorrer dos trâmites processuais, foi 

convertido em pedido de providências quanto ao não retorno da servidora à instituição, vez que 

estava afastada para o exterior. Ressalta-se, ainda, que antes de instauração de processo 

investigatório, a referida docente solicitou exoneração do cargo, pedido este que foi atendido 

pela administração superior. 
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Quadro 07 - Ponto de vista representado (I) 

Parecer nº 16/2014 – PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentação 

1) “Nesse diapasão, independentemente do pedido de Exoneração, configurar-se-

ia, claramente, o abandono de cargo tipificado no art. 138 da Lei 8.112, de 

1990, vez que a docente não apresentou à Administração qualquer justificativa 

que permitisse sua ausência das atividades – enquanto aguardava a 

apreciação do pedido de Licença sem Vencimentos –, entre 02 de abril de 

2013, quando findou a licença para acompanhar ente doente, e 10 de janeiro 

de 2014. Eis o teor da Lei, in verbis: Art. 138. Configura abandono de cargo a 

ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias 

consecutivos’. 

 

2) “No entanto, o pedido de exoneração da servidora fora aceito pelo 

Magnífico Reitor pro tempore da Unifesspa (Portaria 0124/2013 expedida e 

publicada no D.O.U), de modo que, atualmente, seu correspondente código 

de vaga já encontra-se preenchido por outro docente que, inclusive, já 

desempenha duas funções, conforme informações constantes no despacho de 

fls. 164. Sendo assim, qualquer decisão da Administração no sentido de 

simplesmente anular o ato de exoneração para apurar posteriormente, por 

meio de PAD, a ocorrência de abandono de cargo, acarretaria prejuízo para 

a comunidade acadêmica e, no final, resultaria em demissão da servidora – que 

já se encontra exonerada há quase 8 (oito) meses – e em ressarcimento ao 

erário”. 

 

3) [...] Ao assinar o denominado Termo de Compromisso e responsabilidade de 

afastamento de docente para estudo ou aperfeiçoamento, o réu comprometeu-

se formalmente perante a Universidade a não solicitar aposentadoria, 

transferência, licença para tratar de interesses particulares, exoneração, outros 

afastamentos sem vencimento, antes de cumprir a prestação de serviços nos 

termos do Contrato, a não ser mediante indenização de despesas. O réu quando 

pediu sua exoneração tinha ciência de que deveria ressarcir todas as despesas 

havidas pelas Universidade durante o afastamento. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No Quadro 7, nos excertos 1 e 2, notamos a construção de um ponto de vista pelo L1/E1 

em torno dos objetos de discursos “abandono de cargo” e “o pedido de exoneração da servidora” 

no tópico “fundamentação” do parecer. No excerto 1, o Procurador faz uso da legislação para 

expor o caso, especialmente do objeto de discurso “abandono de cargo”, relatando-o através do 

uso de pretéritos perfeitos. Um ponto de vista que é construído pela reativação do que ele tem 

em memória sobre a situação. O uso da letra da lei para explicar o referente “abandono de 

cargo” tem o pretexto de intentar o leitor a coadunar com o que está sendo colocado em pauta, 

vez que é reconstruído de maneira cada vez mais incisiva e explicativa, primeiro pela forma 

referencial “sua ausência das atividades”, depois, ao final, por “a ausência intencional do 

servidor por mais de trinta dias consecutivos”. No excerto 2, o referente “o pedido de 

exoneração da servidora” é também retomado anaforicamente pelas expressões nominais “seu 

correspondente código de vaga” e “o ato de exoneração” à luz da percepção apresentada pelo 

Procurador em relação a concessão da exoneração pelo Reitor e da consequência de abertura de 
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processo administrativo disciplinar, posteriormente, para apurar o caso. O referente “a 

ocorrência de abandono de cargo” retoma o objeto de discurso “o abandono de cargo” que dá 

origem ao enunciado constante no excerto 1. Tem-se, assim, um ponto de vista representado, 

no qual as vozes de enunciadores segundos, como a da ré envolvida e da Administração, não 

falam explicitamente, mas suas respectivas condutas se mostram através de uma imagem 

construída e representada pela voz do Procurador. 

No excerto 3, verificamos, também, um ponto de vista no qual o E2 (a ré – docente) é 

percebido pelo dizer do L1/E1 (Procurador). É como qualquer ponto de vista tão subjetivo que 

é capaz de nos levar a construir uma imagem da ré, que não discursa, mas que é apresentada 

pelo L1/E1 como sujeito de percepção, ainda que de forma objetiva, ou seja, com o uso de 

terceira pessoa – “o réu”. O heterodialogismo presente no enunciado é marcado pela imputação.  

O outro não fala, mas a atribuição dessa percepção lhe é imputada (“o réu comprometeu-se 

formalmente perante a Universidade”, “o réu quando pediu sua exoneração tinha ciência [...]”). 

Observa-se, ainda, a coesão referencial por meio de paralelismo, marcando o ponto de vista do 

L1/E1 e a progressão textual, na qual a estrutura sintática “o réu” é repetida, com o fito de 

enfatizar, persuadir e orientar argumentativamente o leitor para a conclusão de que a docente 

(E2) tinha consciência das consequências quando solicitou exoneração do cargo, o que 

fundamenta ainda mais uma possível incriminação da mesma. Vejamos o Quadro 8: 

 

Quadro 08 - Ponto de vista representado (II) 

Parecer nº 02/2014 – Clon 

 

 

Fundamentação 

1) “No caso em tela configura-se o abandono de cargo uma vez que estão 

presentes os elementos, ausência por mais de 30 (trinta) dias ao serviço 

público, bem como o elemento subjetivo, pois a mesma abandonou o cargo 

intencionalmente e sem justificativa. Ressalta-se que o pedido de exoneração 

não afasta a caracterização do abandono de cargo, conforme se observará 

mais adiante. 

 

2) “Considerando que através da portaria 1560/2010 a servidora foi beneficiada 

pela autorização de afastamento para realização de Doutorado sem prejuízo 

de vencimentos, pelo prazo de 01 de março de 2010 até 01 de março de 2014, 

e que assinou o termo de responsabilidade em retornar e cumprir igual 

período da licença, e que a servidora gozou do afastamento, mas descumpriu 

o dever de retornar ao serviço público por igual período”. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No Quadro 8, constatamos a presença de enunciados que também denotam exemplos de 

pontos de vista representados em um parecer jurídico elaborado pela Coordenação de 

Legislação e Orientação Normativa da Unifesspa, o qual versa sobre requerimento de 
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exoneração e processo para apuração de afastamento de servidor que, após o termino da licença, 

não retornou às atividades funcionais e, em seguida, protocolou pedido de exoneração. Os 

exemplos, assim como os do quadro 7 fazem parte do tópico “fundamentação” do parecer, que, 

na verdade, é a parte que comporta o desenvolvimento dos argumentos em relação ao fato. 

Adam (2011, p. 257), ao falar da composição dos planos de texto, afirma que a disposição 

macrotextual tem papel fundamental no sentido: “O desenvolvimento tem como parte principal 

a confirmação (que prova a verdade avançada na proposição”, a qual pode precedida por uma 

narração (exposição dos fatos) e seguida por uma refutação (rejeição dos argumentos 

contrários”.  

Assim, no excerto 1, certificamos novamente a construção de um ponto de vista em um 

enunciado marcado pela representação. O Coordenador de Legislação e Orientação Normativa 

elabora uma percepção sobre “o abandono de cargo” supostamente cometido pela servidora 

(E2). No caso, a construção é mascarada, mas assume formas de uma aparente objetividade, 

convidando o leitor a compactuar com as representações veiculadas no que tange à configuração 

de abandono de cargo pela servidora. A representação se inicia por meio da marcação do 

parágrafo através da expressão nominal referencial “no caso em tela”. Nesse caso, a forma 

referencial contribui “para a organização do texto e chama atenção do leitor para o assunto que 

é desenvolvido no parágrafo, indicando se se trata de um referente novo ou que já foi 

apresentado e está sendo retomado” (KOCH e ELIAS, 2017, p. 95, grifo nosso). No enunciado, 

o ponto de vista representado se faz por meio do esclarecimento do porquê a atitude da servidora 

ser considerada abandono de cargo, sendo este último – o referente –, retomado e mantido em 

evidência no excerto por meio das formas referenciais “ausência por mais de 30 (trinta) dias ao 

serviço público” e “do abandono de cargo”. Essas expressões nominais que constituem uma 

cadeia referencial direcionam o leitor para um julgamento negativo da ré. À vista disso, a 

orientação argumentativa do ponto de vista em tela vai sendo configurada por meio de 

modificadores avaliativos o que evidencia a relação profunda entre as formas nominais 

referenciais e a argumentação. 

O excerto 2 trata-se também de um enunciado marcado pela construção de um ponto de 

vista representado pelo Coordenador de Legislação e Orientação Normativa. O L1/E1 faz com 

a que a voz da docente que aparece através de suas práticas, como a de quando deu entrada no 

processo de pedido de afastamento, dialogue com a voz da Administração Superior (E3), esta 

última percebida nas características formais da situação, como a emissão de portaria de 

concessão do afastamento e o termo de reponsabilidade que é assinado pelo docente. As 

expressões “da portaria 1560/2010” e “o termo de responsabilidade” retomadas através dos 
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referentes anafóricos “pela autorização de afastamento” e “o dever”, respectivamente, ajudam 

o Coordenador de Legislação e Orientação Normativa a construir essa representação, dando às 

percepções pessoais, informações acerca do afastamento que foi concedido à servidora, bem 

como da atitude tomada por ela, de não retornar às atividades laborais no prazo em que deveria. 

 Sob esse ângulo, é preciso chamar atenção para o fato das formas referenciais 

contribuírem significativamente para a orientação argumentativa nos enunciados, ou melhor, 

para o desenvolvimento do texto e da argumentação pretendida. Além disso, em um ponto de 

vista representado, observamos que, diferente do ponto de vista narrado, há a necessidade de 

explicações ou justificativas que corroborem com o porquê de o L1/E1 estar levando tal fator 

em conta, o que não significa necessariamente estar de acordo com determinada ideia. Nesse 

processo, estratégias são adotadas tanto pelo Procurador, quanto pelo Coordenador de 

Legislação e Orientação Normativa  ao construírem esse tipo de ponto de vista na fase de 

fundamentação do parecer, já que, quando argumentam, tentam lançar mão, principalmente, da 

legislação, instrumento que é tido como “uma verdade supostamente aceita por todos”, na 

tentativa de ocultar todos os atos de fala que levariam à identificação da origem enunciativa do 

argumentador, ou  juízos de valor pessoais que não possuem traços científicos. Como corrobora 

Rabatel (2016, p. 165), “[...] é melhor dar aos nossos pensamentos um percurso ‘objetivo’: uma 

constatação é bem mais crível que um julgamento! É ainda mais quando os fatos falam em 

nosso lugar”. 

 

6.1.3 PDV Assertado ou Afirmado 

 

O ponto de vista assertado ou afirmado, diferente do ponto de vista narrado e 

representado, se apoia em atos de falas explícitos no texto-discurso. Quando esse ponto de vista 

é construído, nota-se que quem fala assume declaradamente que determinado ponto de vista é 

seu. Dessa forma, constata-se, também, que a medida em que os objetos de discursos são 

cunhados sob o domínio do L1/E1, eles são orientados em direção a concepção de quem os 

profere, tal como ocorre nos excertos dos Quadros 9, 10 e 11. Vejamos: 
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Quadro 09 - Ponto de vista assertado ou afirmado (I) 

 

 

 

Parecer nº 74/2017 - PG 

 

 

Conclusão 

1) “Por fim, registre-se que as alegações apresentadas às fls. 322/323 não 

encontram amparo legal, vez que foram devidamente atendidos os requisitos 

legais determinados pela Lei nº 8.122/1990, em que seus artigos 149 e 

seguintes, bem como houve ampla publicidade dos atos praticados. Destaca-

se que a Sindicância é um procedimento preliminar e preparatório ao PAD, 

de modo que qualquer nulidade naquele (que não foi o caso) não contamina 

este. Ademais, tais alegações são intempestivas, e deveriam ter sido 

apresentadas em momento oportuno (primeiro momento em que o investigado 

tomou ciência da sindicância), o que não foi feito”. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No Quadro 9, no excerto retirado de um parecer redigido pela Procuradoria, sobre 

processo administrativo disciplinar instaurado com o intuito de apurar infração supostamente 

cometida por docente, tendo em vista supostas irregularidades identificadas em denúncia 

anônima sobre a Direção do Campus de São Félix do Xingu, aferimos a construção de um ponto 

de vista assertado ou afirmado, visto que quem o profere se apoia em um julgamento dotado de 

uma origem enunciativa identificável – o Procurador (L1/E1). Explicitamente este último faz 

um juízo de valor sobre o objeto de discurso “as alegações apresentadas às fls. 322/323”, as 

quais foram feitas pelo réu (docente) e constam como peça dos autos, entretanto, dessa vez, é 

fácil afirmar que a fonte enunciativa gira em torno daquilo que o L1/E1 (Procurador) está 

dizendo e assumindo, sem atribuir isso a terceiros. O enunciado prossegue e é acrescido de 

novos referentes, a saber: “ a Sindicância” e “ao PAD”, os quais são retomados por “naquele” 

e “este”, respectivamente, mantendo os referentes em estado de ativação durante o 

processamento do ponto de vista, assim como o referente “tais alegações” retoma o referente 

inicial do enunciado. 

Quadro 10 - Ponto de vista assertado ou afirmado (II) 

Parecer nº 19/2016 – PG 

 

 

Conclusão 

1) “Assim sendo, tendo em vista o acima transcrito, verifica-se que falta no 

relatório uma maior consistência, uma conclusão final. Não pode a comissão 

simplesmente relatar os fatos e não explicitar peremptoriamente a que 

conclusão chegou”. 

 

2) Isto posto, opina esta Procuradoria pela devolução dos presentes autos à 

comissão para que a mesma manifeste seu entendimento a respeito da 

culpabilidade ou inocência do servidor na forma do art. 165 da Lei 8.112/1990, 

juízo este que poderá ser acatado ou não pela autoridade administrativa 

encarregada de prolatar a decisão final”. 

 

Fonte: elaboração própria 
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No Quadro 10, podemos identificar, no excerto 1, a construção de um ponto de vista 

assertado ou afirmado. Neste parecer da Procuradoria, é feita uma análise sobre a conclusão do 

trabalho desenvolvido por comissão instaurada para analisar o caso de docente envolvido em 

uma Sindicância, constante no relatório final da referida comissão. De entrada, o referente “o 

acima transcrito” dá a entender que uma perspectiva foi elaborada pelo L1/E1 (Procurador) 

levando em consideração o que foi argumentado na fase de fundamentação do parecer. Com 

efeito, o novo referente “uma maior consistência” e sua retomada em seguida “uma conclusão 

final” manifestam a opinião declarada do Procurador. Outrossim, a expressão referencial “isto 

posto”, no excerto 2, marca o início do parágrafo que dá continuação à construção do ponto de 

vista assertado, orientando o leitor para a conclusão tomada por ele em relação ao caso, qual 

seja, a devolução dos presentes autos à comissão para que a mesma manifeste seu entendimento 

a respeito da culpabilidade ou inocência do servidor. Vejamos o Quadro 11: 

  

Quadro 11 - Ponto de vista assertado ou afirmado (III) 

Parecer nº 12/2014 – PG 

 

 

Conclusão 

1) “Ademais, da análise dos autos, constata-se que tudo ocorreu obedecendo os 

tramites exigidos pela Lei nº 8.112/90, artigos 143 a 146. Considerando as 

observações expostas, não vislumbro irregularidades quanto à produção das 

provas, tampouco óbices à ampla defesa dos acusados. Desta feita, concluímos 

que o processo está em condições de ser julgado, conforme o art. 168 da Lei 

8.112/90. É o parecer, submetemos à apreciação superior”. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

O Quadro 11 traz um exemplo retirado de um parecer produzido pela Procuradoria 

Federal junto à Unifesspa, que também se trata de análise sobre os trabalhos desenvolvidos por 

comissão para apurar os fatos que levaram a óbito discente de curso da Unifesspa. Dessa forma, 

atestamos que o ponto de vista assertado ou afirmado presente na fase de conclusão do parecer, 

assim como nos demais exemplos dados neste tópico, vai em direção à decisão daquilo que se 

analisa. Indo de encontro com o que aduz Adam (2011), se na fase inicial do plano textual 

(narração) busca-se apenas expor os fatos, a qual é precedida refutação (argumentos utilizados), 

tem-se, agora a conclusão ou peroração, fase que comove o auditório e completa o conjunto. 

Assim, observamos que a expressão “da análise dos autos” inicia a construção do ponto de vista 

do L1/E1, considerando as peças anteriores constantes no processo para tomar a decisão se os 

trabalhos desenvolvidos pela comissão foram coerentes ou não. A partir do referente e, por 

conseguinte, de outros argumentos baseados na legislação, ele atesta explicitamente não haver 

irregularidades nos autos. Na sequência, o Procurador conclui o ponto de vista retomando o 
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referente com a expressão “o processo” e, mais uma vez, reafirma a sua posição, no intuito de 

persuadir o leitor ao somar argumentos a favor de uma mesma conclusão. A retomada ao final 

do ponto de vista da nomenclatura do instrumento elaborado por ele por meio da expressão 

nominal “É o parecer”, constante, também, no preâmbulo do plano do texto, nos leva a 

compreensão, no final das contas, da voz mais forte de uma escala, na qual tem poder de decisão 

a Administração Superior (Reitor), a Procuradoria (Procurador), a Coordenadoria de Legislação 

e Orientação Normativa (Coordenador da CLON) e as Comissões instauradas para analisar os 

casos (CPPAD). 

 

6.2 O PDV, a Responsabilidade Enunciativa, o Posicionamento Enunciativo e as Posturas 

Enunciativas no gênero parecer jurídico. 

 

Este tópico tem como pretensão mostrar a relação da construção de pontos de vista na 

concepção de Rabatel (2016) com as noções de responsabilidade enunciativa, posicionamento 

enunciativo e posturas enunciativas em excertos dos pareceres jurídicos analisados.  

Nossa análise volta-se, nesse momento, de maneira mais profunda, para a forma como 

o L1/E1, ora na figura do Procurador, ora do Coordenador de Legislação e Orientação 

Normativa, se porta e articula ao construir os enunciados no texto-discurso, considerando as 

vozes de enunciadores segundos. Para melhor compreensão, dividimos a análise em três 

subtópicos, a saber: 1) a reponsabilidade enunciativa, 2) o posicionamento enunciativo e 3) 

posturas enunciativas, conforme observaremos adiante. 

 

6.2.1 Responsabilidade Enunciativa 

 

Os Quadros 12 e 13 apresentam ocorrências de responsabilidade enunciativa de acordo 

com o que pontua Rabatel (2016), o que o leva a aduzir que há casos em que a mesma é 

imputada ou atribuída pelo L1/E1 a outros enunciadores e outros em que ela é assumida por 

ele, porque os julga como verdadeiros e, por vezes, contata-se a presença de uma “quase-

reponsabilidade enunciativa” na construção de pontos de vista em pareceres jurídicos. As aspas 

assinalam que esta última não é, de fato, uma reponsabilidade enunciativa, todavia, é necessária 

para que o L1/E1 possa ser mais direto, posteriormente, em relação a um determinado ponto de 

vista. Atentemos para como isso ocorre nos pareceres jurídicos elaborados pela Procuradoria 

Federal junto à Unifesspa: 
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Quadro 12 – Responsabilidade Enunciativa (I) 

Parecer 166/16- PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

1) “A docente fora autorizada a afastar-se para a 

realização de curso de doutorado em Direito na 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, na 

cidade de Buenos Aires, Argentina, no período de 01 

de fevereiro de 2009 a 01 de fevereiro de 2013, 

conforme a Portaria nº 4612/2009 (fl. 23, Apenso II)”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 (Procurador) à 

Administração Superior 

(E2). 

2) “Consoante Termo de Compromisso e 

Responsabilidade (fl. 25, Apenso II) a docente 

assumiu, voluntariamente, os seguintes compromissos: 

a) não pedir licença para tratar de interesses 

particulares, suspensão de contrato individual de 

trabalho, nem exoneração de cargo ou dispensa do 

emprego antes de decorrido o tempo igual ao do 

afastamento, incluídas as prorrogações, salvo mediante 

antecipada indenização das despesas havidas, para 

aquela finalidade, devidamente atualizadas à época do 

efetivo ressarcimento, tomando-se por base a categoria 

funcional e nível correspondente; b) continuar, durante 

aquele período, a prestar serviços ao Órgão de minha 

lotação à data do afastamento, inclusive utilizando os 

conhecimentos adquiridos no Curso”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à docente ou ré (E3). 

3) “Ocorre que, conforme despacho da Coordenadoria do 

CAMAR, exarado em 27/07/2013, a servidora fulana 

de tal não comparecia ao trabalho desde 30 de janeiro 

de 2013 (fl. 62)”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à Coordenadoria do 

CAMAR (E4). 

4) “Da mesma forma, em Memorando nº 128/2013 – 

Instituto tal (fl. 29), expedido em 03 de dezembro de 

2013, consta informação de ausência, “até a presente 

data”, da servidora”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à Direção do Instituto 

(E5). 

5) “Em Parecer nº 03/2014-CLON/PROGEP (fl. 152), a 

Coordenadoria de Legislação e Orientação normativa 

aduziu que: “no caso em tela configura-se o abandono 

de cargo uma vez que estão presentes os elementos, 

ausência por mais de 30 dias ao serviço público, bem 

como o elemento subjetivo, pois a mesma abandonou 

o cargo intencionalmente e sem justificativa possível 

de aceitação nos termos da lei. Ressalta-se que o 

pedido de exoneração não afasta o abandono de 

cargo...” 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à Coordenadoria da 

CLON (E6). 

6) “Devidamente citada (fl. 114), a servidora apresentou 

defesa escrita às fls. 140/148, na qual alegou 

impossibilidade de retorno para defender o direito à 

vida de sua genitora, razão porque pediu rompimento 

definitivo do vínculo com esta Instituição”. 

Quase-RE do L1/E1 em 

relação ao PDV da CPPAD 

(E7) sobre a docente ou ré 

(E3). 

7) “Em relatório final a comissão de processo 

administrativo disciplinar concluiu pela conversão da 

exoneração da servidora me demissão, bem como pelo 

ressarcimento ao erário”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à CPPAD (E7) 

Fundamentação 

 

1) “O parecer jurídico não vincula o gestor, que deve 

examinar a correção dos pareceres, até mesmo para 

corrigir eventuais disfunções na administração e, 

portanto, não afasta, por si só, a sua responsabilidade 

por atos considerados irregulares pelos Tribunal de 

Contas da União (Acórdão TCU nº 206/2007 – 

Plenário e nº 19/2002 – Plenário) ”.  

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 
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2) Maria Sylvia Zanella di Pietro se manifesta no sentido 

de que: em atendimento aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa, a Lei nº 9.784/90 assegura ao 

administrador os direitos de ter ciência da tramitação 

dos processos administrativos em que tenha a condição 

de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 

documentos neles contidos e reconhecer as decisões 

proferidas; formular alegações e apresentar 

documentos antes da decisão, os quais serão objeto de 

consideração pelo órgão competente.” 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à Maria Sylvia 

Zanella (E8) 

3) “Vislumbra-se que no Procedimento Administrativo 

de que trata os presentes autos foram devidamente 

observados os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, consubstanciados pela ampla publicidade e 

comunicação dos atos processuais, conforme descrito 

alhures, bem como pelo exercício efetivo do direito de 

defesa por parte da servidora”.  

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 

4) “Há que se ressaltar, ainda, que deverá ser garantido o 

direito de interposição por parte da interessada contra 

decisões que lhes forem desfavoráveis”. 

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 

5) “Contudo, em que pese tenha havido aceitação, pelo 

Reitor dessa IFES, do pedido de exoneração da 

servidora, configura-se claramente abandono de cargo 

tipificado no art. 138 da Lei 8.112, de 1990, vez que a 

docente não apresentou à Administração qualquer 

justificativa que permitisse sua ausência das atividades 

entre o período que findou a licença para 

acompanhamento de familiar enfermo, 3 de abril, e o 

requerimento da licença sem vencimentos, realizado 

em 8 de maio de 2013, totalizando 33 (trinta e três) dias 

de ausência absolutamente injustificada”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à Administração 

Superior (E2,) seguida de 

Reponsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 

6) “Repise-se que a interessada sequer concluiu o curso 

de doutoramento, tendo, como afirmado pela própria, 

transferido sua residência para Portugal no ano de 

2011, sou seja, aproximadamente 2 (dois) anos antes 

do vencimento da licença de afastamento para 

doutorado”. 

Responsabilidade 

Enunciativa imputada pelo 

L1/E1 à docente ou ré (E3). 

7) “Destaque-se, ainda, que a interessada jamais 

informou a necessidade de prorrogação, tampouco a 

necessidade de tratamento de saúde de sua genitora, 

tendo trazido esta informação a lume tão somente após 

o vencimento da referida licença”. 

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 

8) “Evidente, pois, que a interessada objetivou abandonar 

o cargo quando não retomou as atividades, o que 

mostra ainda mais patente ao considera-se, também, o 

abandono do programa de doutorado sem passar 

qualquer informação à Administração pública” 

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 

Conclusão 

1) “Assim sendo, em concordância com o Relatório 

conclusivo da Comissão de PAD, por guardar estrita 

concordância com as provas produzidas nos autos, 

deve a interessada fulana de tal, proceder à reposição 

ao erário dos valores percebidos, no período em que 

esteve afastada para aperfeiçoamento no exterior, 

nos termos do artigo 95, da Lei 8.112/90”. 

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 

2) Por todo o exposto, esta Procuradoria Federal opina 

pelo acolhimento do Relatório conclusivo da Comissão 

de Procedimento Administrativo Disciplinar e, 

consequentemente, pela reposição ao erário dos 

valores percebidos pela interessada no período em 

Responsabilidade 

Enunciativa assumida pelo 

L1/E1. 
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que esteve afastada para aperfeiçoamento no 

exterior, como também pela conversão da 

exoneração em demissão e todos seus efeitos 

secundários, tais como devolução de verbas 

recebidas indevidamente, registro em seus assentos 

funcionais, proibição de retorno ao serviço público 

federal”. 

Fonte: elaboração própria 

 

Os trechos do Quadro acima foram extraídos de parecer que trata de processo 

administrativo disciplinar, instaurado com o intento de apurar infração supostamente cometida 

por docente, haja vista não ter retornado ao trabalho após o término do período de afastamento 

para qualificação. No relatório do parecer jurídico, vemos, nos excertos de 1 a 5 e 7, ocorrências 

de uma responsabilidade enunciativa imputada. O ponto de vista vai sendo construído em torno 

do objeto de discurso “processo administrativo disciplinar”, por meio da atribuição da 

responsabilidade enunciativa pelo Procurador (L1/E1) a enunciadores segundos, identificados 

através dos termos “Portaria nº 4612/2009”, “docente”, “Coordenadoria do CAMAR”, 

“Memorando nº 128/2013 – Instituto tal” e “Coordenadoria de Legislação e Orientação 

Normativa” e “comissão de processo administrativo disciplinar”. Observamos que E2, E3, E4, 

E5, E6 e E7 são delineados pelos respectivos pontos de vista, sem que o L1/E1 os assuma. 

Atestamos, ainda, no excerto 6, a presença de uma “quase-reponsabilidade enunciativa”. O 

termo “devidamente citada” nos leva, a princípio, a deduzir que o ponto de vista a ser construído 

será assumido pelo L1/E1, como se fosse uma opinião própria sobre a docente (E3) ou ré, 

entretanto, é essa quase-RE, que na verdade é imputada à CPPAD (E7), já que na fl. 114 dos 

autos consta o relatório da referida comissão, que permite ao Procurador mais a frente 

posicionar-se em relação ao E3. 

Na fundamentação, constamos, inicialmente, a ocorrência de uma RE assumida pelo 

L1/E1, o qual encontra-se na fonte enunciativa ao construir um ponto de vista sobre o 

instrumento que ele mesmo redige: o parecer jurídico. O jogo de vozes continua e o L1/E1 traz 

para a cena outros enunciadores para argumentar o caso que gira em torno do objeto de discurso 

“processo administrativo disciplinar”. A inserção de um PDV de base científica em uma 

responsabilidade enunciativa por imputação (exemplo 2) através do discurso direto, como se 

faz com “Maria Sylvia Zanella di Pietro” (E8), demonstra o papel fundamental que a 

argumentação assume neste momento do parecer, já que contribui consideravelmente para a 

credibilidade do que está sendo enunciado. Adam (2011), ao tratar da responsabilidade 

enunciativa nos enunciados, aborda os diferentes tipos de representação da fala (discurso direto, 

indireto, direto livre e narrativizado), os quais, embora causem um certo tipo de rompimento 
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nas introduções das falas, podem ser continuados no plano textual com a introdução de 

referentes nominais, dêiticos e tempos verbais.  

Outrossim, o desenvolvimento do parecer vai sendo marcado pelas alternâncias de 

pontos de vista construídos por responsabilidade enunciativa assumida pelo Procurador 

(excertos 3 e 4 e 7 e 8) e imputada (excerto 6) a outros enunciadores. O excerto 5, por sua vez, 

expõe a presença de uma responsabilidade enunciativa imputada ao Reitor/Administração 

Superior (E2), visto que L1/E1 atribui a ele a responsabilidade de ter exonerado a ré (E3), 

seguida de uma reponsabilidade enunciativa por assunção, pois o Procurador faz uso da 

legislação para elaborar um enunciado em que ele assume o que está falando, na tentativa de 

provar que o ocorrido é uma configuração de abandono de cargo por parte da docente. 

A conclusão (excertos 1 e 2) do parecer jurídico é construída pelo Procurador, em sua 

totalidade, pela assunção de responsabilidade dele com o que está colocado em pauta, nesse 

caso, a condenação da ré por demissão, com exigência de reposição ao erário. Os termos 

negritados por ele nos enunciados (marcas textuais) evidenciam sua posição (argumento) diante 

do que fora relatado. 

 

Quadro 13 – Responsabilidade enunciativa (II) 

Parecer nº 43/2016 – PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

1) “Chega para análise e parecer desta 

Procuradoria processo administrativo, 

oriundo da Coordenação do Colegiado tal, 

que questiona a legalidade de permanência 

de alunos militares fardados e armados em 

sala de aula”. 

Responsabilidade Enunciativa 

imputada pelo L1/E1 (Procurador) à 

Coordenação do Colegiado tal (E2). 

2) “Por considerar questão de grande 

polêmica e sensibilidade, o Coordenador 

do Colegiado tal, Prof. fulano de tal, 

solicitou atenção na presente análise, pois 

há um “risco de instaurar-se no campus 

militarização desnecessária”. 

Responsabilidade Enunciativa 

imputada pelo L1/E1 (Procurador) ao 

Coordenador do Colegiado (E2). 

Fundamentação 

1) “A prima facie, não é nossa pretensão 

questionar o porte de arma de fogo por 

pessoas legalmente habilitadas pela lei, 

como, por exemplo, policiais em serviço 

ou fora dele. A este termo, cabe ressalvar 

que, quando em serviço de segurança 

pública, o porte de arma por policial é 

inerente à função e ao cargo que ocupa”. 

Responsabilidade Enunciativa 

assumida pelo L1/E1. 

2) “No tocante à concessão de porte de arma 

aos policiais, sejam eles federais, militares 

ou civis, o Decreto nº 5.123/2004 aborda a 

matéria conforme se verifica a seguir: Art. 

33 o porte de arma de fogo é deferido aos 

militares das Forças Armadas, aos 

Responsabilidade Enunciativa 

assumida pelo L1/E1. 
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policiais federais e estaduais e do Distrito 

Federal, civis e militares, aos Corpos de 

Bombeiros Militares, bem como aos 

policiais da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal em razão do desempenho 

de suas funções institucionais”. 

3) “A simples alegação do militar ou policial 

civil ou de qualquer outro agente público 

de que está em serviço, não autoriza, por si 

só, que o mesmo porte de arma em 

ambiente fechado, como sala de aula, a não 

ser em atuação em diligencia específica, 

como investigação de determinado fato. 

Registre-se que o ambiente de sala de aula 

é incompatível com o exercício de 

qualquer atividade seja policial ou não. É 

dizer, não pode o agente público está em 

sala de aula e ao mesmo tempo está em 

serviço. É uma incompatibilidade lógica”. 

Responsabilidade Enunciativa 

assumida pelo L1/E1. 

4) “Assim, conforme se abstrai de legislação 

supra, é vedado ao estudante policial, 

militar ou civil, portar arma de fogo dentro 

de sala de aula, ainda mais se for vinculado 

aos órgãos de segurança do Estado do 

Pará, vez que o art. 17 da Portaria PMPA 

nº 061/2003, como já dito, proíbe 

expressamente a permanência com arma 

em estabelecimentos educacionais”. 

Responsabilidade Enunciativa 

assumida pelo L1/E1. 

Conclusão 

1) “Ante o exposto, manifesta-se esta 

Procuradoria no sentido de que é proibida 

a permanência de quaisquer pessoas com 

arma de fogo ou de qualquer outro tipo em 

sala de aula, ainda que detentoras do porte 

respectivo decorrente de prerrogativa de 

função do art. 6º da Lei nº 10.826/03, 

exceto na hipótese prevista no item 16 

deste parecer”. 

Responsabilidade Enunciativa 

assumida pelo L1/E1. 

Fonte: elaboração própria 

 

O Quadro 13 retoma, igualmente, o propósito deste subtópico: abordar a 

responsabilidade enunciativa em pareceres jurídicos. O caso em questão pontua situação 

oriunda da Coordenação de um colegiado da Unifesspa, que questiona a permanência de 

discentes militares fardados e portando armas em sala de aula. Como já detalhamos aspectos 

do dialogismo presente na responsabilidade enunciativa dos enunciados no parecer anterior, 

neste, nos ateremos, principalmente, aos aspectos globais apresentados no plano textual do 

gênero parecer jurídico. 

Dessa forma, constatamos, de um modo geral, que o Procurador (L1/E1) na seção do 

plano textual identificada como “relatório” (excertos 1 e 2), retoma os eventos ocorridos por 

meio de quadros mediativos por tempos verbais no presente e no pretérito perfeito (“Chega”, 
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“questiona” e “solicitou”), haja vista a ocorrência do fato de aluno militar da Universidade ter 

portado arma de fogo em sala de aula. É a partir disso que constatamos sobre o que falará o 

parecer, fato este que nos levou a definir o objeto de discurso dos enunciados como “o porte de 

arma de fogo”.  Assim, podemos concluir que há estreita relação entre a fase do “relatório” do 

parecer jurídico com a não responsabilidade enunciativa por parte do Procurador, e consequente 

imputação da mesma a um outro enunciador, nesse caso, à Coordenação do Colegiado. 

As seções de “fundamentação” e “conclusão”, por sua vez, diferente do que ocorre no 

relatório, têm predominância de eventos em que o L1/E1 fala e assume a responsabilidade do 

que está falando. Assim, vemos nos excertos de 1 a 4 da fundamentação, a construção de pontos 

de vista em torno do objeto de discurso “o porte de arma de fogo”, para o qual argumenta-se, 

especialmente, com base na legislação, conforme identificamos nos termos “o Decreto nº 

5.123/2004” e “Portaria PMPA nº 061/2003”. Na conclusão, os atos de discurso do Procurador 

(L1/E1), por assunção de responsabilidade enunciativa em relação a tudo o que foi exposto, 

confirmam explicitamente, a convergência do PDV do L1/E1 com os dos outros enunciadores 

do texto-discurso dos trechos selecionados. 

 

6.2.2 Posicionamento Enunciativo 

 

De acordo com Rabatel (2016), é no nível inferior da exploração pragmática das 

ocorrências de imputações que o L1/E1 precisa estar para desacordar com um ponto de vista 

imputado, considerá-lo sem deixar marcas de julgamento pessoal (“neutralidade”) ou para 

acordar com o enunciado. As expressões de neutralidade, acordo e desacordo estão presentes 

nos trechos selecionados das partes dos pareceres jurídicos analisados, conforme veremos nos 

Quadros 14, 15 e 16. 

 

Quadro 14 – Posicionamento enunciativo (I) 

 

Parecer nº 10/2017 – PG 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

1) “Por determinação da Reitoria, foi 

instaurada Comissão de Sindicância 

Acusatória, sob a Portaria nº 

1058/2016 (fl. 11), posteriormente 

prorrogada através da Portaria nº 

1197/2016 (fl. 164). 

Posicionamento de neutralidade do L1/E1 

(Procurador), na construção de um PDV 

imputado por ele à Reitoria (E2). 

2) “Foram juntados aos autos, as 

notificações, devidamente assinadas, 

pelos docentes tal (fl. 17), fulano de tal 

(fl. 122) e tal (fl. 126)”. 

Posicionamento de neutralidade do L1/E1 

(Procurador), na construção de um PDV 

marcado pela Quase-RE dele em relação 

aos Réus (E3, E4 e E5). 
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3) “Encerrada a instrução, a Comissão de 

sindicância concluiu pelo 

arquivamento do processo, com base 

nos documentos e depoimentos 

constantes no processo, e, em seguida, 

os autos foram remetidos à esta 

Procuradoria para análise”. 

Posicionamento de neutralidade do L1/E1 

(Procurador), na construção de um PDV 

imputado por ele à Comissão de 

Sindicância (E6). 

Fundamentação 

1) “No caso, verifica-se que, embora não 

obrigatórios nessa fase investigativa, 

os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, consubstanciados pela 

publicidade e comunicação dos atos 

processuais, foram observados, 

conforme publicações das Portarias 

(fls. 12 e 165) e Notificações de fls. 17, 

122 e 126, bem como pelo exercício 

efetivo do direito de defesa por parte 

dos servidores”. 

Posicionamento de acordo na construção 

do PDV do L1/E1 (Procurador), em 

relação à Reitoria (E2). 

2) No ponto, cabe mencionar que o 

recebimento devido de diárias e a 

comprovação de afastamento 

justificado não são suficientes para o 

arquivamento da presente sindicância. 

Existem fatos que precisam ser 

esclarecidos. Para isso é fundamental 

que proceda à oitiva dos principais 

interessados e da mais relevante fonte 

de prova, que são os acadêmicos e 

pessoas que conheçam a rotina dos 

denunciados.” 

Posicionamento de desacordo na 

construção do PDV do L1/E1 

(Procurador), em relação aos réus (E3, 

E4, E5). 

Conclusão 

1) “Assim, opina essa Procuradoria pelo 

não arquivamento da presente 

Sindicância, sugerindo, 

consectariamente, que haja uma 

investigação in loco, com oitiva de 

alunos, professores e funcionários, que 

exercem as suas atividades em Santana 

do Araguaia, para fins de esclarecer se, 

no período em que os professores 

deveriam estar em Santana do 

Araguaia, foram ministradas as aulas, 

se os professores cumpriram a carga 

horária que lhes era devida; apurar a 

utilização indevida de veículo oficial 

para fins particulares, com as devidas 

cautelas, entre outros. 

Posicionamento de acordo na construção 

do PDV do L1/E1 (Procurador), em 

relação à Reitoria (E2). 

Fonte: elaboração própria 

 

No Quadro 14 mostramos excertos de um parecer jurídico cujo conteúdo trata de 

Procedimento de Sindicância instaurado para apurar denúncia anônima encaminhada ao 

Ministério Público Federal no que se refere a irregularidades identificadas no exercício de 

atividades de três docentes, por motivo de ausências injustificadas em período letivo, uso 

indevido de automóvel oficial e recebimento excessivo de diárias por ocasião de viagens a 
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serviço da Administração Pública. Ocorre que a comissão instaurada para analisar o caso opinou 

pelo arquivamento do processo, visto não ter identificado irregularidades. Entretanto, havendo 

a identificação de ausência de elementos no relatório da comissão suficientes para seu 

arquivamento, foi solicitada a reabertura de fase investigativa para apurar o caso. 

Observamos que nos excertos de 1 a 3, na parte do relatório, o L1/E1(Procurador) 

reproduz o ponto de vista de enunciadores segundos, sem que precise acordar ou desacordar 

com eles, mas de forma informativa, apenas levando-os em conta. Nesse contexto, a construção 

do ponto de vista inicia sobre o objeto de discurso “Comissão de Sindicância Acusatória”, com 

o auxílio de pontos de vista imputados à Reitoria (E2), aos três docentes envolvidos (E3, E4 e 

E5), bem como à Comissão de Sindicância (E6), mas com visada instrutiva sobre a questão e 

predominância de marcas de tempos verbais na imputação. No excerto 3, especificamente, 

apontamos uma ocorrência de “neutralidade” um pouco diferente dos outros exemplos, pelo 

aparecimento do termo “devidamente assinadas”, o que nos leva a crer que o PDV do L1/E1 

será marcado por uma concordância com os réus (E3, E4, E5), entretanto, identificamos ser 

uma “quase-RE” do Procurador que apenas constata que as notificações foram assinadas da 

forma como deveriam, e assim faz o uso do termo para caracterizar o ato não concordando ou 

discordando, necessariamente, com os enunciadores, mas apenas informando isso ao leitor, 

além de ser bastante comum, inclusive, uso de tal termo (ex.: os autos foram devidamente 

instruídos)  em textos da esfera jurídica. 

A fundamentação e a conclusão do parecer, em contrapartida, contêm posicionamentos 

declarados pelo Procurador, por meio da dinâmica do acordo e desacordo nos enunciados. O 

L1/E1 aduz, primeiro, que a Reitoria (E2), na posição de solicitante da reabertura do processo, 

observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, agindo corretamente, mesmo isso 

não sendo prerrogativa na fase investigativa. Em seguida, posiciona-se negativamente em 

relação aos réus (E3, E4, E5), considerando que a apresentação de provas por eles não é 

suficiente para arquivar o processo. Por conseguinte, já na conclusão, o Procurador manifesta 

posição de acordo com a Reitoria (E2), ao opinar pelo não arquivamento do processo de 

sindicância. Constatamos, assim, uma responsabilidade enunciativa do L1/E1 positiva, no que 

tange a reabertura da comissão investigativa acusatória sobre a infração supostamente cometida 

pelos docentes. 
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Quadro 15 – Posicionamento enunciativo (II) 

Parecer nº 69/2017 – PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

1) “Vieram os autos para análise e parecer 

desta Procuradoria, cujo conteúdo trata de 

Procedimento Administrativo Disciplinar, 

instaurado com o intuito de apurar infração 

supostamente cometida pela servidora tal”. 

Posicionamento de neutralidade do 

L1/E1 (Procurador), na construção de 

um PDV imputado por ele ao autor da 

denúncia (E2). 

2) “Em termo interrogatório de fls. 48/50, a 

servidora disse saber “que deveria retornar 

em março de 2014, mas que tinha como 

prioridade terminar seu doutorado”, 

aduzindo que seu afastamento ocorreu 

quando ainda vinculada à UFPA, ou seja, 

antes do desmembramento do Campus de 

Marabá e criação da Unifesspa”. 

Posicionamento de neutralidade do 

L1/E1 (Procurador), na construção de 

um PDV imputado por ele à servidora 

ou ré (E3). 

3) “Na mesma esteira, a Coordenadoria de 

Legislação e Orientação Normativa, em 

Parecer nº 02/2014 – CLON/PROGEP, 

manifestou-se pela abertura de PAD para 

apuração da suposta infração de abandono 

de cargo pela servidora, e ensejou ainda, a 

necessidade de ressarcimento ao erário, 

nos termos do art. 96-A, § 5º da Lei 

8.112/1990”. 

Posicionamento de neutralidade do 

L1/E1 (Procurador), na construção de 

um PDV imputado por ele à CLON 

(E4). 

Fonte: elaboração própria 

 

O Quadro 15 traz excertos de parecer jurídico referente à situação de abandono de cargo 

cometido por servidora que estava afastada para processo de doutoramento e não retornou após 

o término do período da licença. Como no quadro anterior, atestamos a presença de enunciados 

na fase do relatório que se inserem em um contexto de responsabilidade atribuída a outros 

enunciadores, o que, portanto, caracteriza a “neutralidade” do Procurador na redação do texto 

em relação ao PDV do autor da denúncia (E2), da servidora ou ré (E3) e da Coordenadoria de 

Orientação e Legislação Normativa (E4). Cabe evidenciar, pois, que a importância do relatório 

na orientação argumentativa do plano textual do parecer está na preparação de uma seara, na 

qual as vozes dos personagens assumem o centro de perspectiva, permitindo que leitor adentre 

em suas visões o que dá a esse campo complexidade. Por isso, Rabatel (2016) aborda, nesses 

tipos de pontos de vista, a existência de “ilhas textuais” que são pontos de vistas que dialogam 

dentro de uma problemática que o PDV do locutor citante não aparece. Como afirma o autor, e 

embora essa seção esteja na fase inicial do plano, “essa dimensão é fundamental, no plano 

antropológico, e deve estar sempre presente no espírito, a fim de libertar os jogos interpretativos 

das marcas formais” (2016, p. 109). 
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Quadro 16 – Posicionamento enunciativo (III) 

 

Parecer nº 66/2016 – PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentação 

1) “Registre-se, ademais, que a conclusão do 

Relatório Final de fls. 165/172 apresenta-

se em contradição com as provas colhidas 

nos autos, de modo que, embora não se 

conheça o abandono de cargo a ensejar a 

pena de demissão, deve o gestor público 

ponderar acerca da necessidade de 

aplicação de penalidades compatíveis com 

as faltas disciplinares cometida pela 

docente”. 

Posicionamento de desacordo na 

construção do PDV do L1/E1 

(Procurador), em relação à CPPAD  

(E2). 

Conclusão 

1) “Por todo ex positi, esta Procuradoria 

Federal opina pela anulação dos atos 

praticados pela CPPAD designada na 

Portaria nº 0830/2014, bem como pela 

instauração de novo Procedimento 

Administrativo Disciplinar para fins de 

apuração das infrações supostamente 

cometidas por fulana de tal [...]”. 

Posicionamento de desacordo na 

construção do PDV do L1/E1 

(Procurador), em relação à CPPAD  

(E2). 

Fonte: elaboração própria 

 

O Quadro 16 fornece exemplos de posicionamento de desacordo do L1/E1 em relação 

a um enunciador segundo, constantes na fundamentação e conclusão de parecer, sobre o caso 

de docente que também não retornou ao serviço findado o período do afastamento, só que aqui, 

mais especificamente, sobre a ausência de publicação da portaria 0830/2014 que designou a 

comissão para apurar a suposta infração, o que levou a indicação de nova comissão, entretanto, 

esta última alega não ser necessária a análise do ocorrido, visto já ter sido objeto de decisão por 

comissão anterior. 

No excerto 1 da fundamentação, o L1/E1 (Procurador) constrói um ponto de vista 

assumido por ele, mas com marca de um posicionamento de desacordo com o PDV da comissão 

de processo administrativo disciplinar instaurada por meio da portaria 0830/2014 para analisar 

a conduta da docente (E2). O desacordo ocorre de modo explícito, demonstrando o 

distanciamento claro do Procurador em relação à CPPAD. A movimentação textual progride 

até chegar a seção de conclusão do parecer, na qual também inferimos um distanciamento do 

L1/E1 da comissão de análise, através de um posicionamento negativo no que concerne aos 

atos praticados pela mesma e na consequente instauração de novo procedimento para avaliar a 

suposta infração. 

Via de regra, nos pareceres analisados, o posicionamento de neutralidade do L1/E1 é 

recorrente na seção “relatório”, não se estendendo às seções de “fundamentação” e “conclusão”. 
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A neutralidade identificada nos trechos selecionados ocorre majoritariamente pela imputação 

de pontos de vista do Procurador a enunciadores segundos.  

Na fundamentação, observamos a manifestação de acordos e desacordos do L1/E1 ao 

se deparar com pontos de vista de enunciadores segundos.  

Por fim, na conclusão, encontramos também o posicionamento de acordo ou desacordo 

do Procurador. A diferença identificada nessas formas de posicionamentos nas duas últimas 

seções dos pareceres está no fato de que na fundamentação conseguimos constatar a ocorrência 

das duas formas nessa mesma seção dos pareceres, entretanto, nas conclusões, foram 

localizadas somente ocorrências ou de acordo ou de desacordo com enunciadores segundos. 

 

6.2.3 Subenunciação, Coenunciação e Sobrenunciação 

 

Analisaremos, neste subtópico, as ocorrências de posturas enunciativas (subenunciação, 

coenunciação e sobrenunciação) em trechos dos pareceres jurídicos que constituem o corpus 

desta pesquisa. Diferente do posicionamento enunciativo, que traz marcas de acordo, desacordo 

e “”neutralidade” do L1/E1 em relação ao ponto de vista de enunciadores segundos no 

“relatório”, “fundamentação” e “conclusão”, veremos que aqui os aspectos estão mais ligados 

a raciocínios que exigem a articulação do texto como um todo e que não necessariamente 

apontam peculiaridades das partes que compõem o gênero em questão. Vejamos o Quadro 17: 

 

Quadro 17 – Postura enunciativa (I) 

Parecer nº 03/2014 – 

Clon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subenunciação 

1) “Caracteriza-se o abandono de cargo da 

servidora pela ausência não justificada por 

30 (trinta) dias do serviço público. Faz 

prova os memorandos da Faculdade tal 

informando ausências imotivadas da 

servidora. A mesma não retornou ao 

serviço desde o fim de seu afastamento 

para realização de Doutorado, tampouco 

após o fim da licença para acompanhar 

familiar doente”. 

Postura de subenunciação do L1/E1 

(Coordenador de Legislação e 

Orientação Normativa) na construção 

do PDV sobre “o abandono de cargo”. 

2) “A servidora tem ausência justificada 

apenas no período de afastamento para 

Doutorado e período de licença, que findou 

em 02 de abril de 2013 (Portaria 

0032/2013, fls. 69). Após o fim da referida 

licença a servidora não retornou ao serviço 

público, conforme faz prova o Memorando 

nº 102/2013-Faculdade tal (fls. 70) 

encaminhada no dia 25 de setembro de 

2013”. 

Fonte: elaboração própria 
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No Quadro 17, observamos excertos de um parecer que trata também de não retorno de 

docente às atividades laborais, findado o período de afastamento para qualificação. Nos 

excertos 1 e 2, constatamos a postura de subenunciação do L1/E1 (Coordenador de Orientação 

e Legislação Normativa) na construção de um ponto de vista em torno do objeto de discurso 

“abandono de cargo”. Neste trecho do parecer, o Coordenador da Clon volta a uma definição 

de raciocínio (“caracteriza-se o abandono de cargo da servidora...”), a partir de um ponto de 

vista que não é de fato seu, mas de outro enunciador, nesse caso, do responsável (Diretor da 

Faculdade) pelo “Memorando da Faculdade tal”. Ademais, os termos “faz prova os 

memorandos da Faculdade tal” e “faz prova o Memorando nº 102/2013-Faculdade tal (fls. 70) 

” comprovam o distanciamento do L1/E1 com o que está sendo dito, mas também um “levar 

em conta” da parte dele. Assim, o critério decisivo que confirma a ocorrência de uma postura 

de subenunciação no enunciado é identificar que a instância dominante nos trechos pertence à 

voz do enunciador citado (O Diretor da Faculdade) através do Memorando redigido, e não ao 

L1/E1. Vale destacar, especialmente por trata-se de gênero da esfera jurídica, que a postura de 

subenunciação do L1/E1 pode igualmente ser constatada por ele ao estruturar o enunciado, levar 

em conta e evidenciar uma voz que, mesmo não pertencendo ao âmbito jurídico, assume 

importância no enunciado e, consequentemente, no caso. 

Outro ponto a se considerar, de acordo com Rabatel (2007), é que cada postura assumida 

pelo L1/E1 ocorre com graus de adesão (ou não) dele para com os pontos de vistas 

coconstruídos pelos demais enunciadores. Assim, no quadro 17 observamos uma 

subenunciação mais evidente no excerto 1 do que no excerto 2, já que aquele apresenta mais 

marcas de subenunciação do que este. Se em 1 vemos o termo “caracteriza-se”, na terceira 

pessoa iniciando o enunciado, distanciando ainda mais a fonte enunciativa do Procurador, em 

2 o termo “a servidora tem ausência justificada apenas no período”, o deixa mais próximo por 

meio de uma distância amenizada se comparada ao enunciado anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

Quadro 18 – Postura enunciativa (II) 

Parecer nº 135/2017 

- PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coenunciação 

1) “Para que sejam possíveis alterações 

contratuais, é exigido que a Administração 

evidencie a superveniência de modo 

justificador e demonstre a necessidade 

alteração. Não se admitindo alteração 

radical ou que acarrete frustação aos 

princípios da obrigatoriedade da licitação 

ou isonomia. Existem dois tipos de 

alterações contratuais: as qualitativas e as 

quantitativas. Estão previstas nas alíneas 

“a” e “b”, respectivamente, do inciso I do 

artigo 65 da Lei 8.666/93: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei 

poderão ser alterados, com as devidas 

justificativas, nos seguintes casos: 

I – Unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto 

ou das especificações, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do 

valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de 

seu objeto, nos limites permitidos por esta 

Lei”. 

Postura de coenunciação do L1/E1 

(Coordenador de Legislação e 

Orientação Normativa) na construção 

do PDV sobre “o primeiro termo 

aditivo”. 

2) “ Destarte, no que se refere a aditivos de 

obras em razão de falhas ou omissões em 

qualquer das peças, orçamentos, plantas 

especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares do projeto, a 

alteração contratual não poderá 

ultrapassar, no seu conjunto, 10% do valor 

total do contrato, computando-se esse 

percentual para verificação dos limites do 

art. 65 §1º, da LLCA. Com efeito, 

estabelece o § 6º, II, do art. 102, da Lei 

12.708/2013 – LDO: 

Art. 102 

§6º No caso de adoção do regime de 

empreitada por preço global, previsto no 

art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666, 

de 1993, devem ser observadas as 

seguintes disposições: 

(...) 

III – mantidos os critérios estabelecidos de 

empreitada no caput, deverá constar do 

edital e do contrato cláusula expressa de 

concordância do contratado com a 

adequação do projeto básico, sendo que as 

alterações contratuais sob alegação de 

falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares 

do projeto não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, 10% (dez por cento) do valor 

total do contrato, computando-se esse 

percentual para verificação do limite do 

§1º do art. 65 da Lei 8.666, de 1993”. 



143 

 

 3) Ora, a jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União é incisiva quanto a 

necessidade de apontamento do erro no 

projeto e seus respectivos responsáveis, 

para que haja a correta apuração e 

responsabilização pelos fatos: 

 

Assuntos: PROJETO BÁSICO, 

PROJETO EXECUTIVO e 

RESPONSABILIDADE. DOU de 

25.01.2011, S. 1, p. 87. Ementa: 

determinação à PETROBRAS para que, 

sempre que necessária a celebração de 

aditivos contratuais em virtude de falhas 

no projeto básico ou executivo, apure a 

atuação das empresas ou profissionais que 

o elaboraram e promova a correspondente 

responsabilização civil e contratual (item 

9.2, TC-006.567/2005-5, Acórdão nº 

34/2011-Plenário. 

Fonte: elaboração própria 

 

A postura de coenunciação é identificada nos excertos de parecer sobre minuta do 

primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2016, celebrados entre a Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará e empresa Enprel Engenharia Ltda., com o objetivo de analisar acréscimo 

contratual. Nos excertos do Quadro 18 encontramos a postura de coenunciação do L1/E1 

(Procurador) na construção de um ponto de vista em relação ao objeto de discurso “primeiro 

termo aditivo”, através da mobilização de enunciadores do campo da jurisprudência, conforme 

observamos nos termos “alíneas ‘a’ e ‘b’, respectivamente, do inciso I do artigo 65 da Lei 

8.666/93”, “§ 6º, II, do art. 102, da Lei 12.708/2013 – LDO”, “art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, 

da Lei 8.666, de 1993” e “item 9.2, TC-006.567/2005-5, Acórdão nº 34/2011-Plenário”. As 

vozes desses enunciadores aparecem com a introdução do discurso direto, com falas 

caracterizadas pelas letras dos textos-fontes, as legislações. Os discursos além de serem 

retomadas, são validadas pelo Procurador (L1/E1), de maneira que a voz deste último se 

entrelaça às vozes dos demais enunciadores da legislação e assim, juntos, constroem um ponto 

de vista partilhado. Outrossim, percebemos uma coenunciação mais evidente no excerto 3, já 

que, nos excertos 1 e 2, o ponto de vista em comum entre os enunciadores é construído com 

uma certa interrupção da voz locutora, com marcas de introduções da lei, a saber: “estão 

previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’, respectivamente, do inciso I do artigo 65 da Lei 8.666/93” e “com 

efeito, estabelece o § 6º, II, do art. 102, da Lei 12.708/2013 – LDO”, o que não ocorre no 

exemplo 3, já que a fusão lógico-argumentativa do L1/E1 com a jurisprudência do TCU se 

funde, de maneira mais profunda, sem interferências, com a validação da lei de forma 
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predicativa pelo L1/E1, como vemos em “ora, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

é incisiva”. 

 

Quadro 19 – Postura enunciativa (III) 

 

Parecer nº 26/2016 – 

CLON 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrenunciação 

1) “Diante do exposto, considerando o 

disposto na legislação acerca do instituto 

da exoneração, em especial os artigos 

supracitados, entende esta Coordenadoria 

não ser possível a concessão do pleito em 

análise, até que seja finalizado o processo 

administrativo em andamento, bem como 

o cumprimento de eventuais penalidades 

aplicadas em decorrência do PAD em 

questão. 

Submetemos à consideração superior”. 

Postura de sobrenunciação do L1/E1 

(Coordenador de Legislação e 

Orientação Normativa) na construção 

do PDV sobre “o pedido de 

exoneração”. 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Quadro 20 – Postura enunciativa (IV) 

 

Parecer nº 04/2014 – 

PG 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrenunciação 

1) “ Ante o exposto, opina esta Procuradoria 

no sentido de que o relatório da Comissão 

de Sindicância está adequado à 

determinação legal, não sendo apontada 

qualquer controvérsia jurídica nos autos. 

Devendo, portanto, ser acatado o Relatório 

Final de fls. 142/154, e providenciar a 

abertura do Processo Administrativo 

Disciplinar. 

É o parecer”. 

Postura de sobrenunciação do L1/E1 

(Procurador) na construção do PDV 

sobre “o relatório da comissão de 

sindicância”. 

Fonte: elaboração própria 

 

 

Os Quadros 19 e 20 apontam exemplos de sobrenunciação em pareceres sobre 

solicitação de exoneração por docente respondente de processo administrativo disciplinar, haja 

vista não ter mais interesse em manter vínculo com a instituição; e apuração de fatos 

relacionados à conduta disciplinar de servidores em relatório final apresentado pela Comissão 

de Sindicância, respectivamente. Percebemos que, nos dois casos, o Procurador e o 

Coordenador de Legislação e Orientação Normativa citantes, elaboram pontos de vista sobre os 

objetos de discurso “o pedido de exoneração” e “o relatório de comissão de sindicância” 

dominantes em relação aos PDV de enunciadores segundos, apontados pela “legislação”, no 

caso do parecer da Clon e pela “Comissão de Sindicância”, no parecer da Procuradoria. As 
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expressões “diante do exposto” e “ante o exposto” aduzem à orientação argumentativa do texto, 

fazendo menção ao que fora relatado anteriormente. Diferente da subenunciação, as marcas de 

declaração são destacadas nesse tipo de postura enunciativa (“entende esta Coordenadoria não 

ser possível a concessão do pleito em análise” e “opina esta Procuradoria no sentido de que o 

relatório da Comissão de Sindicância está adequado”), que podem ir da concordância (quadro 

20) à discordância (quadro 19) do L1/E1 em relação a PDV dos demais enunciadores e nunca 

“neutralidade”. Ainda que o L1/E1 faça menção à legislação, como no caso de primeiro trecho, 

através de enunciadores que possuem vozes de peso na fundamentação dos pareceres, como 

vimos na postura de coenunciação, observamos que os L1/E1 se colocam em plano diferente 

da jurisprudência, com discursos que são falados e assumidos por eles, face à uma decisão que 

deve ser tomada.  

Por fim, entrevemos que o excerto constante do Quadro 19, no parecer da Clon, a postura 

de sobrenunciação é menos evidente, se comparada ao quadro 20, no parecer da Procuradoria. 

As marcas decisórias “entende esta Coordenadoria” e “submetemos à consideração superior” 

no primeiro trecho, e “opina esta Procuradoria”, “devendo, portanto” “é o parecer” no segundo, 

confirmam a impressão de mesmo que a Clon tenha poder de decisão nos processos de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares, ela frouxa seu discurso nos pareceres e 

ao final de tudo, a Procuradoria mostra, nesse momento, mais uma vez a força de seu poder 

nessa relação com as demais vozes, ao fazer uso de uma postura autoritária através da 

sobrenunciação, na primeira pessoa, que anula os diversos pontos de vista construídos através 

de uma hierarquia de vozes, como se fosse um discurso monofônico. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa ora apresentada intentou investigar a construção textual-discursiva dos tipos 

de pontos de vista (PDV) em textos da esfera jurídica, especificamente no gênero discursivo 

parecer presente no contexto da Procuradoria Federal e da Coordenadoria de Orientação e 

Legislação da Unifesspa, por meio de formas referenciais e do jogo de vozes que constituem 

esses textos-discursos. 

Nosso corpus demonstrou que o gênero parecer jurídico, por meio de seu plano textual 

manifesta diversos aspectos peculiares a esse domínio, mas que também despertam o olhar para 

direções dessemelhantes, não necessariamente direções contrárias, mas o inabitual, de modo 

que o Procurador e o Coordenador de Legislação e Orientação Normativa, ao elaborar os textos-

discursos não intenta somente convencer o outro, e sim demarcar uma posição em meio a um 

jogo hierárquico de vozes discursivas.  

Constatamos que, na dimensão textual-discursiva, tipos de pontos de vista são utilizados 

nas construções dos enunciados. Vimos que, na fase inicial do parecer, denominada “relatório”, 

os agentes jurídicos constroem juízos de valor com esforço de ocultar marcas de pessoalidade, 

todavia, com a capacidade de promover o diálogo entre diversas vozes presentes nessa seção 

dos pareceres. Isso denota a importância do ponto de vista narrado apresentado na fase inicial 

do gênero analisado, já que a intenção é somente expor o ocorrido, imputando-os a outros 

enunciadores e não assumindo responsabilidade pelo o que está sendo apresentado, sem, 

portanto, realizar uma análise mais apurada dos fatos.  

Ainda assim, foram observadas, no corpus analisado, algumas ocorrências de quase-

reponsabilidade enunciativa na fase de “relatório”, o que, na verdade, não é um indicador de 

que os autores dos pareceres se inclinem a assumir o que está sendo falado, mas sim demonstra 

o uso de termos habituais em documentos formais, em especial os da esfera jurídica, como foi 

o caso de “devidamente citada” e “devidamente assinadas”. Outrossim, mostramos que as 

formas referenciais, com destaque para as expressões nominais definidas, movimentam o texto 

assinalando as construções de pontos de vista na abertura do ritual jurídico, ainda que não haja, 

neste momento, ênfase em uma argumentação tão persuasiva em relação ao leitor.  

Em relação ao ponto de vista representado, percebemos que o Procurador e o 

Coordenador de Legislação e Orientação Normativa conseguem elaborar um ponto de vista que 

se disfarça na cena enunciativa e que, ao mesmo tempo, transparece objetividade na tentativa 

de construir a imagem dos outros enunciadores, o que dificulta, na maioria das vezes, a 

identificação da fonte enunciativa. Na sessão de fundamentação dos pareceres jurídicos, 
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encontramos diversos enunciados amparados pelo uso da legislação, que ressaltaram ainda mais 

a argumentação do texto, de modo mais acirrado, que direcionavam o leitor a compactuar ou 

não com um determinado juízo de valor, por meio de uma representação marcada por 

percepções pessoais, ainda que não se deixe transparecer isso ao leitor. Deste modo, atestamos 

que os objetos do discurso também consolidam a construção desse ponto de vista e mesmo que 

não pareçam, mostraram-se tão subjetivos como nas outras partes, no que concerne às escolhas, 

pois são rodeados de explicações mais detalhadas que implicam em retomadas de modo mais 

recorrente do que nas outras partes dos pareceres analisados, conforme foi observado nas   

formas referenciais marcadas por expressões nominais definidas, pronome demonstrativo e 

paralelismo. 

A construção do ponto de vista assertado ou afirmado tanto pelo Procurador como pelo 

Coordenador de Legislação e Orientação Normativa apareceu, principalmente, na conclusão do 

corpus analisado, com uma voz inclinada à tomada de decisão, que, embora leve em 

consideração as vozes científicas e as demais vozes, apresenta ao leitor um juízo de valor 

declarado sobre o que se fala (objeto de discurso), assumindo, dessa forma, as consequências 

daquilo que diz. Compreendemos, assim, que o fecho presente na fase de “conclusão” dos 

pareceres evidencia a força do discurso jurídico diante das demais vozes. O fato das figuras 

jurídicas, em especial, o Procurador, encaminhar os pareceres jurídicos para a homologação da 

Administração Superior, mostrou que tal prática é realizada por praxe, visto ser o Reitor o 

dirigente máximo da Instituição, mas que não deixa espaço para outra decisão, senão a dele, daí 

o uso da expressão “é o parecer” ao final de todos os instrumentos. Percebemos a ocorrência de 

expressões nominais assinalando também esse tipo ponto de vista, mas, principalmente, 

expressões encapsuladoras, sobretudo, por ser a parte final do plano textual, o que sempre 

implicava em retomadas que fizessem referência a tudo que foi mencionado no texto. 

Constatamos, em relação ao processo de construção de pontos de vista no corpus ora 

analisado, que são evidenciados aspectos voltados à responsabilidade enunciativa nas partes 

que compõem os pareceres. Esses elementos permitem que o Procurador e o Coordenador de 

Legislação e Orientação Normativa, especialmente na parte do relatório, atribuam a 

responsabilidade enunciativa para outros enunciadores. Ora, como foi demonstrado em nosso 

estudo, esse era o momento inicial do ritual jurídico, e não havia o que se falar, ainda, em pontos 

de vista marcados pela assunção em torno dos objetos de discurso. A parte de fundamentação 

dos pareceres, por sua vez, apresentou ocorrências tanto de responsabilidade enunciativa 

imputada a outros enunciadores, como de responsabilidade assumida, o que indicou ocorrer, 

nesse momento, uma argumentação mais acentuada, caracterizada diversas vezes pelo discurso 
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direto marcado pela jurisprudência. As figuras jurídicas que elaboram os pareceres remetem a 

uma outra pessoa em seu próprio discurso, e lançam mão de uma voz científica e de autoridade 

para isso, no intuito de convencer o leitor a compactuar com um determinado ponto de vista, o 

que indica o “peso” do discurso de quem está inserido nessa esfera. Na conclusão, observamos 

a ocorrência constante, em todos os pareceres, de responsabilidade enunciativa assumida pelo 

Procurador e pelo Coordenador de Legislação e Orientação Normativa em torno dos objetos de 

discurso. Chamou atenção o fato de que, nessa fase do parecer, uma decisão precisa ser tomada 

pelas figuras jurídicas, mediante o que foi argumentado na fase anterior (fundamentação), na 

qual constam os principais indícios que orientam o leitor à decisão final. 

Em termos ainda do processo de construção de ponto de vista, concluímos que o 

Procurador e o Coordenador de Legislação e Orientação Normativa (L1/E1) se colocam em 

nível inferior no âmbito das imputações para que possam se posicionar concordando, 

discordando ou se isentar de um julgamento nos pareceres. As diversas ocorrências de visadas 

puramente instrutivas na seção do relatório caracterizam a “neutralidade” do L1/E1, não se 

estendendo às demais seções. Outro aspecto constatado foi o fato de a seção de fundamentação 

dos pareceres apresentar posturas de acordo e desacordo, fato justificável, visto ser essa seção 

dedicada à argumentação dos fatos apresentados na seção relatório. Na conclusão também 

encontramos posicionamentos de acordo ou desacordo. A diferença identificada entre as seções 

de fundamentação e conclusão é que, na primeira, observamos a ocorrência das duas formas de 

posicionamento (acordo e desacordo) de modo concomitante na mesma seção, entretanto, na 

fase de conclusão, foram localizadas ou posicionamentos de acordo ou de desacordo nos 

enunciados, nunca os dois ao mesmo tempo. 

O corpus apresentou, também, marcas de posturas enunciativas do L1/E1 (Procurador e 

Coordenador de Legislação e Orientação Normativa) no processo de construção de pontos de 

vista, isto é, como ele se coloca diante da cena enunciativa, de modo a atingir seus propósitos 

comunicativos. Como as posturas podem ocorrer de modo diferenciado nas três seções, não 

tendo sido identificadas peculiaridades específicas de uma fase do parecer, a análise desses 

aspectos foi realizada sem considerar as partes do gênero parecer. Assim, vimos a ocorrência 

da subenunciação, quando esse L1/E1 constrói um ponto de vista e se coloca em nível inferior 

em relação ao ponto de vista de outros enunciadores, inclusive de enunciadores não 

pertencentes ao âmbito jurídico. Observamos, também, a ocorrência da postura de 

coenunciação em vários trechos dos pareceres, especialmente nas argumentações em torno dos 

objetos de discurso em que o L1/E1 lança mão da legislação para fundamentar seu discurso, de 

modo compartilhado com enunciadores da jurisprudência, o que confere “peso” aos 
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argumentos. E ainda, a ocorrência da sobrenunciação, na qual o L1/E1 se coloca em um nível 

acima aos demais enunciadores da cena. 

No que concerne aos níveis apresentados por Adam (2011), conforme propõe a Análise 

Textual dos Discursos (ATD), teoria embasadora deste trabalho por pensar o estudo do texto e 

do discurso de modo articulado, nos atemos, principalmente, ao plano da análise textual, 

especificamente ao nível 7, que se volta à enunciação (responsabilidade enunciativa e coesão 

polifônica), bem como ao nível 8, que foca nos atos de discurso (ilocucionário e orientação 

argumentativa), sem explorar a fundo aspectos dos demais níveis, embora tenha sido 

identificado que todos compõe um processo contínuo. Todavia, a partir da pesquisa realizada, 

possíveis linhas de estudo inseridas neste contexto foram despertadas e geraram interesse, 

dentre as quais está o desenvolvimento de um estudo que se volte ao nível 6 apresentado na 

Teoria de Análise Textual dos Discursos proposta por Adam (2011), teoria embasadora do 

trabalho e que trate do processo de representações discursivas do réu em pareceres jurídicos de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Unifesspa. Assim, a pretensão com 

este estudo seria mostrar como a imagem do réu vai sendo construída no gênero em questão, a 

partir dos jogos interpretativos das marcas formais, e como isso influencia na construção do 

sentido do texto. 

Nossa hipótese consistia no fato de que, no processo de construção de pontos de vista, 

os objetos de discurso assinalam a progressão e a orientação argumentativa do texto-discurso, 

presenciando o diálogo das vozes do locutor/enunciador primeiro e enunciadores segundos. 

Deste modo, a análise do corpus delimitado para este estudo apontou que a Análise Textual dos 

Discursos fundamenta a construção de tipos de pontos de vista do Procurador e do Coordenador 

de Legislação e Orientação Normativa, sendo os PDV uma maneira de expressar a subjetividade 

que se manifesta na referenciação dos objetos de discurso presentes nos pareceres jurídicos de 

sindicâncias e processos administrativos disciplinares da Unifesspa. Ademais, a referenciação 

manifesta a fonte enunciativa que apresenta o juízo de valor que é realizado dos referentes.  

Afirmamos, pois, que o discurso jurídico tem papel influenciador em condutas e 

comportamentos nas relações existente na sociedade, mas também é marcado pela produção 

subjetiva de pontos de vista assinalados por objetos de discurso, demarca sua posição em meio 

a outras relações de poder, como foi visto na diferença do “peso” argumentativo dos fechos dos 

pareceres do Procurador e do Coordenador de Legislação e Orientação Normativa, assim como 

dialoga com outras vozes em meio a uma heterogeneidade discursiva orientando o texto-

discurso argumentativamente. 
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Assim, mesmo que o discurso jurídico passe a impressão de ser monofônico, conforme 

foi mostrado na pesquisa realizada, os estudos nesse âmbito não podem ser silenciados, visto 

ser um campo vasto, com inúmeros pormenores que abarcam a necessidade constante de 

desvendar pesquisas nesse área, afinal, o olhar do pesquisador deve primar em preencher as 

lacunas que cercam os enigmas no campo da Linguística Teórica Descritiva da Linguística 

Textual (LT), especificamente em sua relação com a Análise do Discurso (AD), pois elas são 

parte das representações que englobam a infindáveis manifestações da linguagem. 
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